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“احلقوق” لأول مرة موؤ�س�سة  6 يدخلون 

14.7 مليون دينار اأرباح “البحرين الوطني” 

�أ�سف���ر �الأم���ر �مللكي بتعي���ن جمل�س جديد 
للمفو�س���ن باملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �الإن�سان 
عن دخول 6 �أع�ساء جدد عتبة �ملجل�س الأول مرة.

وحاف���ظ �الأم���ر �مللكي عل���ى ع���دد �الأع�ساء 
بتعي���ن 11 �سخ�سية وذلك وف���ق ما ين�س عليه 

�لقانون �جلديد للموؤ�س�سة.

وج���رى جتدي���د ع�سوي���ة 5 �أع�س���اء، وه���م: 
نائب �لرئي����س �ل�سابق عبد�هلل �ل���در�زي، وماريا 
خ���وري، وبدر حمم���د، وحمي���د �ليم���اين، و�لنائب 
خالد �ل�ساعر. �أما �ل�ست���ة �ملغادرون يف �لت�سكيل 
�ل�س���وري  �ل�ساب���ق  �لرئي����س  فه���م:  �جلدي���د، 
عبد�لعزيز �أبل، و�ل�سورية جميلة �سلمان، و�لنائبة 
جميلة �ل�سماك، وعبد�لرحمن جو�هري، و�ملحامي 

7فريد غازي، ومنى هجر�س.

10

املكتبة اخلليفية ق�سة جديرة بالتوثيق... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:  

الثقافة واملعرفة مقيا�س حت�سر الأمم وتقدمها

ماتي�س: اإيران وراء م�ساكل املنطقة

• نيابة عن �سمو رئي�س �لوزر�ء، �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي بن خليفة يفتتح �ملكتبة �خلليفية يف �ملحرق	

�ملنام���ة - بنا: �أناب رئي����س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللك���ي �الأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان �آل 
خليف���ة، �سمو �ل�سيخ خليفة ب���ن علي بن خليفة، 
�أم�س الفتتاح �ملبنى �جلدي���د للمكتبة �خلليفية 

يف �ملحرق، و�لتي تعد و�حدة من �أقدم �ملكتبات 
�لعامة يف مملك���ة �لبحرين ويعود تاريخ �إن�سائها 
�إل���ى �لعام 1954. وقال �سم���و �ل�سيخ خليفة بن 
عل���ي �إن �لثقاف���ة و�ملعرفة ه���ي مقيا�س حت�رص 

�الأم���م وتقدمها، موؤك���د� �أن �ملكتبة �خلليفية يف 
�ملح���رق بتاريخها �لعريق ت�سكل �إحدى �حللقات 

�لثقافي���ة �ملهم���ة يف مملك���ة �لبحرين، 
وت�سكل ق�سة جديرة بالتوثيق.

املوؤيد لـ “$”: تعدد اجلهات امل�سوؤولة عن 

ع البو�سلة” ال�سياحة “�سيَّ

الرويعي لـ”$”: امل�سل�سالت اخلليجية فقدت 

الهوية و“الدخالء” ال�سبب

حماولة ده�س موظفي الرقابة البحرية اأثناء 

ت�سديهم ل�سيادين خمالفني

اقتصاد البالد

مسافات البالد
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�سم���و نائ���ب رئي�س �ل���وزر�ء: �الحتف���اء ب�سموه تقدير ل���دوره يف خدمة �لوط���ن ودفاعه ع���ن ق�سايا �الأمة

• •نيابة عن �سمو رئي�س �لوزر�ء، �سمو �ل�سيخ علي بن خليفة يت�سلم “درع �لريادة يف �لعمل �لتنموي”	 �سمو رئي�س �لوزر�ء	

�لقاه���رة - بن���ا: منح���ت جامعة �ل���دول �لعربي���ة رئي�س 
�ل���وزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل 
خليف���ة درع �جلامعة �لعربية يف �لريادة يف �لعمل �لتنموي، يف 
�حتفالية كبرية �أقيمت �أم�س مبقر �جلامعة بالقاهرة؛ تقديًر� 
لدور �سموه �لر�ئد يف �الرتقاء باملجتمع، وتكرمًيا الإ�سهامات 
�سموه يف جمال �لتنمية و�لتحديث و�لنه�سة �حل�سارية، ودور 

�سموه يف دعم �لعمل �لعربي �مل�سرتك. 
ويع���د �ساحب �ل�سمو �مللك���ي رئي�س �ل���وزر�ء �أول قائد 
عرب���ي يح�سل على ه���ذه �جلائزة �لت���ي ��ستحدثتها �جلامعة 

�لعربي���ة ه���ذ� �لع���ام، و�لت���ي متن���ح لل�سخ�سي���ات �لعربي���ة 
�لرفيع���ة ذ�ت �الإ�سه���ام �لفع���ال يف تطوي���ر �لعم���ل �لعربي 
�لتنم���وي.  وت�سل���م نائب رئي�س �ل���وزر�ء �سم���و �ل�سيخ علي 
ب���ن خليفة �آل خليفة �لدرع نيابة ع���ن �ساحب �ل�سمو �مللكي 
رئي����س �لوزر�ء من �الأمن �لعام جلامع���ة �لدول �لعربية �أحمد 
�أب���و �لغيط، بح�سور عدد من كب���ار �مل�سوؤولن و�ل�سخ�سيات 
م���ن رج���ال �ل�سيا�سة و�لفك���ر و�لثقافة و�ل�سحاف���ة و�الإعالم 

و�لدبلوما�سين و�الأكادميين �لعرب.
وبه���ذه �ملنا�سبة، �أ�سار �سمو نائب رئي�س �لوزر�ء �إلى �أن 

هذ� �الحتفاء ب�ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء و�حل�سور 
�لو��سع لكبار �مل�سوؤولن و�ملفكرين هو دليل حمبة وتقدير 
ل���دور �سموه �لتنم���وي ومو�قفه يف خدمة وطن���ه و�لدفاع عن 

ق�سايا �أمته �لعربية و�الإ�سالمية.
و�أك���د �سم���و �ل�سيخ علي ب���ن خليفة �آل خليف���ة �أن مملكة 
�لبحرين يف ظل �لقيادة �حلكيمة لعاهل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�ملل���ك حمد بن عي�سى �آل خليف���ة ��ستطاعت �أن تر�سي �أ�س�س 
منوذج ر�ئد يف �لتنمية �ل�ساملة و�مل�ستد�مة �لذي يهتم بتنمية 

�الإن�سان �أوالً وجعله حموًر� لكل جهد تنموي.

�أن  �أدرك  ���س��م��وه  اأب��وال��غ��ي��ط:  

م�������رصوع ب��ن��اء �ل���دول���ة �حل��دي��ث��ة 
ي�ستند �إلى �قت�ساد قوي ومتنوع
م��و���س��ى: ���س��م��وه ����س��ت��ح��ق �ل���درع 

وم��رون��ة  ود  م��ن  ب��ه  يتمتع  مل��ا 
ووطنية وك��ف��اءة  وح���زم  وج��دي��ة 
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را�شد الغائب

�ملنام���ة - بنك �لبحري���ن �لوطني: حقق بن���ك �لبحرين �لوطني 
�أرباًحا �سافي���ة بالربع �الأول من �لعام �جل���اري بلغت 14.74 مليون 
دين���ار، مقابل نحو 17.76 مليون للفرتة نف�سها من �لعام �ملا�سي، 

مرت�جعا بن�سبة 17 %. 
و�أك���د رئي�س جمل����س �الإد�رة فاروق �ملوؤي���د �أن هناك حت�سنا يف 
�أن�سطة �أعمال �لبنك �لرئي�سة و�أرباحه �لت�سغيلية، مو�سحا �أن �الأرباح 

�ل�سافية تاأث���رت بو�سع خم�س�س لبع����س �لقرو�س؛ نظًر� 
لل�سعوبات �ملالية �لتي تو�جه مقرت�سن.  • فاروق �ملوؤيد	

�لريا�س � رويرتز: �عت���ر وزير �لدفاع �الأمريكي 
جيم�س ماتي����س �أن كل م�ساكل �ملنطقة تقف ور�ءها 
�إير�ن، م�س���ري� �إلى �رصورة �لت�سدي لنفوذها من �أجل 

حل �ل�رص�ع �ليمني من خالل �ملفاو�سات.
وق���ال ماتي����س لل�سحافين �أم����س يف �لريا�س 
بع���د �جتم���اع م���ع �لعاهل �ل�سع���ودي �ملل���ك �سلمان 
وكبار �مل�سوؤول���ن �ل�سعودين: “يف كل مكان تنظر 
�إن كان���ت هناك م�سكل���ة يف �ملنطقة فتج���د �إير�ن”. 
وق���ال �لوزير �إن �إير�ن تلع���ب دور� يزعزع �ال�ستقر�ر 

يف �ملنطقة، لكن: يتعن �لت�سدي لنفوذها 
•من �أجل �لتو�سل �إلى حل لل�رص�ع �ليمني”. خادم �حلرمن �ل�رصيفن يف لقاء مع وزير �لدفاع �الأمريكي جيم�س ماتي�س )رويرتز(	
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نعتز بعالقات �ل�صد�قة �لتاريخية �لعريقة و�لتعاون �لوثيق مع �أمريكا

�صمو �ل�صيخ خليفة بن علي يوّجه لالإعد�د جلائزة �لعمل �خلريي 

�ل�صتعانة باخلرب�ت �لأمريكية لتطوير �ل�صلة �لبحرينية

جاللته ي�شتقبل جمل�س الكني�شة الربوت�شتانتية بالواليات املتحدة... العاهل:

احلكومة برئا�شة رئي�س الوزراء تويل اهتماًما بكل من اأعطى يف �شبيل الوطن  

لدى ا�شتقباله ال�شفري روباك ... �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي:

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حم����د ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة يف 
ق�رص ال�ش����افرية اأم�����س جمل�س اإدارة الكني�ش����ة 
الربوت�ش����تانتية بالواليات املتح����دة االأمريكية 
اإدارة  جمل�����س  واأع�ش����اء   ،)RCA( ال�ش����ديقة 
م�شت�شفى االإر�ش����الية االأمريكية؛ وذلك لل�شالم 

على جاللته مبنا�شبة زيارتهم للمملكة. 
واأثن����ى  باجلمي����ع،  املل����ك  جالل����ة  ورح����ب 
عل����ى اجله����ود الطيبة الت����ي يبذله����ا القائمون 
على م�شت�ش����فى االإر�ش����الية االأمريكية لتقدمي 
اأف�ش����ل اخلدمات الطبية والعالجية للمواطنني 
واملقيم����ني، وم����ن دول املنطقة من����ذ بدايات 
القرن املا�ش����ي، وبال�شمعة الطيبة التي يحظى 
بها هذا ال�رصح الطبي العريق، وما يتميز به من 

خربات وكفاءات طبية.
ون����وه جاللت����ه باالإجن����ازات الطبي����ة الت����ي 
االأمريكي����ة،  االإر�ش����الية  م�شت�ش����فى  حققه����ا 
واإ�ش����هاماته يف جم����ال تعزيز الرعاية ال�ش����حية 
والعالجي����ة يف مملكة البحري����ن واملنطقة والتي 
امتدت لقرابة 120 عاما. واأكد جاللته يف اللقاء 
اعتزازه بعالقات ال�ش����داقة التاريخية العريقة 

الت����ي جتمع ب����ني مملك����ة البحري����ن والواليات 
املتحدة االأمريكية وبتعاونهما الوثيق يف جميع 

املجاالت.
كم���ا اأعرب جاللته عن الفخ���ر واالعتزاز باأن 
مملكة البحرين وعرب تاريخها العريق، حتت�ش���ن 
كل الديان���ات واملذاه���ب والثقاف���ات كاأ����رصة 
واحدة متحابة مرتابطة ومنفتحة على العامل، ويف 
جمتمع قائم على االأخوة من دون تفرقة بف�شل 

وعي �ش���عبها ال���ذي يرحب باجلمي���ع منذ القدم 
انطالقاً من عاداته وتقاليده العربية االأ�شيلة. 

واأكد جاللته اأن اململكة ترعى وتكفل حرية 
ممار�ش���ة ال�ش���عائر الدينية ملختل���ف الديانات 
والطوائف، و�شتبقى باإذن اهلل منوذجاً للتعاي�س 

والت�شامح واملحبة بني اجلميع.
واأعرب جمل�س اإدارة الكني�شة الربوت�شتانتية 
واأع�ش���اء جمل����س اإدارة م�شت�ش���فى االإر�ش���الية 

االأمريكي���ة ع���ن اعتزازه���م مبتان���ة العالق���ات 
الوثيق���ة الت���ي ترب���ط ب���ني مملك���ة البحري���ن 
والواليات املتح���دة االأمريكية، واأعربوا عن بالغ 
�ش���كرهم مل���ا يحظى به م�شت�ش���فى االإر�ش���الية 
االأمريكية من دعم م�شتمر منذ اإن�شائه، م�شيدين 
مبا يتميز به ال�شعب البحريني من قيم الت�شامح 
والتعاي�س واالنفت���اح على خمتلف الثقافات يف 

هذا البلد امل�شياف.

املنامة - بنا: اطلع الرئي�س الفخري جلمعية 
البحرين لرعاية الوالدين �ش���مو ال�شيخ خليفة بن 
علي بن خليفة اآل خليفة على اال�شتعدادات التي 

اتخذتها اجلمعية وبراجمها للفرتة املقبلة. 
جاء ذلك لدى ا�ش���تقبال �شموه اأم�س لرئي�س 
جمل����س اأمناء جمعي���ة البحرين لرعاي���ة الوالدين 
اأحمد البنا واأع�ش���اء اجلمعية، حيث اأطلعوا �شموه 
على اإيجاز خلارطة برامج اجلمعية التي ت�شتهدف 

توفري الرعاية لكبار ال�شن.
ويف بداية اللقاء، رّحب �ش���مو ال�ش���يخ خليفة 
بن عل���ي ب���ن خليف���ة اآل خليفة برئي����س جمل�س 
االأمن���اء واأع�ش���اء اجلمعي���ة، �ش���اكًرا �ش���موه لهم 
جهوده���م يف تبني املبادرات التي توفر اأف�ش���ل 
خدمات الرعاي���ة النهارية لكبار ال�ش���ن، وموؤكًدا 
�شموه اأن احلكومة برئا�شة رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
ت���ويل اهتماًم���ا بكل م���ن اأعطى وبذل يف �ش���بيل 

الوطن ونه�شته وتقدمه.
ووّجه �ش���موه لالإعداد النطالق جائزة “�ش���مو 
ال�ش���يخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة للعمل اخلريي 
وفاًء الأهل العطاء” يف 18 - 19 �ش���بتمرب 2017، 

لتك���رمي ع���دد م���ن ال�شخ�ش���يات واملوؤ�ش�ش���ات 
تعبرًيا عن التقدير والوف���اء لالأفراد واجلمعيات 
واملوؤ�ش�ش���ات الت���ي اأخذت عل���ى عاتقها تقدمي 
كل �شبل الرعاية واالهتمام بهذا القطاع اخلريي 

واالجتماعي املهم.
كم���ا وّج���ه �ش���موه اأي�ًش���ا ال�شت�ش���افة اأح���د 

املخت�ش���ني يف الربامج التوعوية الإلقاء حما�رصة 
يف ب���ر الوالدين ورعاية كبار ال�ش���ن خالل �ش���هر 
مايو الق���ادم، وذلك يف اإطار الربامج واالأن�ش���طة 
جلائزة “�ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن علي اآل خليفة 

للعمل اخلريي وفاًء الأهل العطاء”.
م���ن جهت���ه، اأعرب رئي����س جمل�س اأمن���اء دار 

البحري���ن لرعاي���ة الوالدين اأحمد حمم���د البنا عن 
خال�س �ش���كره وتقدي���ره للرئي����س الفخري لدار 
البحرين لرعاية الوالدين �ش���مو ال�شيخ خليفة بن 
عل���ي بن خليفة اآل خليفة، م�ش���يًدا بدعم �ش���موه 
الكبري وت�ش���جيعه على االهتمام بالوالدين وكبار 

ال�شن.

االحت����اد  رئي�����س  ا�ش����تقبل  بن����ا:   - املنام����ة 
البحرين����ي لكرة ال�ش����لة �ش����مو ال�ش����يخ عي�ش����ى بن 
علي بن خليفة اآل خليفة �ش����فري الواليات املتحدة 
االأمريكي����ة ال�ش����ديقة ل����دى مملك����ة البحرين وليم 
روب����اك، حي����ث بحث �ش����موه معه جمم����ل العالقات 
الثنائي����ة بني البلدين، و�ش����بل تطويره����ا يف كافة 

املجاالت وبخا�شة الريا�شية.
واأكد �ش����مو ال�شيخ عي�ش����ى بن علي اآل خليفة 
م����ن  العدي����د  �شي�ش����هد  القري����ب  امل�ش����تقبل  اأن 
الربام����ج التطويرية التي ترتقي بلعبة كرة ال�ش����لة 
يف مملكة البحرين و�ش����يتم الإجناحه����ا االطالع على 
جت����ارب الدول العريقة يف ه����ذه اللعبة اجلماهريية 
واال�شتفادة من خرباتها، منّوًها بامل�شتوى املتقدم 
للعبة كرة ال�ش����لة يف الواليات املتح����دة االأمريكية 

باعتبارها اللعبة اجلماهريية االأولى هناك.
واأعرب �ش����موه عن تطلعه ملزي����د من التعاون 
ب����ني البلدي����ن مبا يخ����دم لعبة كرة ال�ش����لة مبملكة 

البحرين.
وا�ش����تعر�س �ش����موه خ����الل اللقاء مع ال�ش����فري 

االأمريك����ي برام����ج االحت����اد البحريني لكرة ال�ش����لة 
وخطط����ه لالرتق����اء باللعب����ة وحتقي����ق املزي����د من 

املكت�ش����بات على ال�شعيد املحلي ويف امل�شاركات 
اخلارجية.

• جاللة امللك م�شتقبال جمل�س اإدارة الكني�شة الربوت�شتانتية يف اأمريكا واأع�شاء جمل�س اإدارة م�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية	

بعث عاه���ل البالد �ش���احب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
تعزي���ة اإل���ى اأخيه ملك اململك���ة العربية 
ال�ش���عودية خ���ادم احلرم���ني ال�رصيف���ني 
امللك �ش���لمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، 
ع���رب فيه���ا جاللته ع���ن خال����س تعازيه 
و�س���ادق موا�س���اته يف �س���حايا �س���قوط 
طائ���رة عمودية تابعة للقوات امل�ش���لحة 
ق���وات  �ش���من  امل�ش���اركة  ال�ش���عودية 
التحالف لدع���م ال�رصعية يف اليم���ن اأثناء 
تاأدي���ة مهامها مبحافظة م���اأرب، والذي 
اأ�ش���فر عن ا�شت�ش���هاد 12 ع�ش���كريا من 
الق���وات امل�ش���لحة ال�ش���عودية، �ش���ائالً 
جاللته املولى عز وجل اأن يتغمد �شهداء 
ه���ذا احل���ادث املوؤ�ش���ف بوا�ش���ع رحمته 
ور�شوانه وي�شكنهم ف�شيح جناته ويلهم 
اأهله���م وذويهم جميل ال�ش���رب وح�ش���ن 
العربي���ة  اململك���ة  يحف���ظ  واأن  الع���زاء 

ال�شعودية من كل �شوء ومكروه.
�ش���احب  ال���وزراء  رئي����س  وبع���ث 
ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة برقي���ة تعزية وموا�ش���اة اإلى 
عاهل اململكة العربية ال�ش���عودية خادم 
احلرم���ني ال�رصيف���ني امللك �ش���لمان بن 
عبدالعزيز اآل �ش���عود، عرب �ش���موه فيها 
عن اأحر التعازي واملوا�ش���اة يف �ش���حايا 
�س���قوط طائ���رة عمودية تابع���ة للقوات 
امل�ش���لحة ال�ش���عودية امل�ش���اركة �شمن 
ق���وات التحالف لدع���م ال�رصعية يف اليمن 
اأثن���اء تاأدي���ة مهامه���ا مبحافظ���ة ماأرب 
والذي اأ�ش���فر عن ا�شت�شهاد 12 ع�شكريا 
من القوات امل�ش���لحة ال�شعودية، مبتهال 
اأن  اإل���ى الب���اري جل���ت قدرت���ه  �ش���موه 
يتغمد ال�ش���هداء بوا�شع رحمته ور�شوانه 

وي�شكنهم ف�شيح جناته.
كم���ا بعث رئي����س ال���وزراء برقيتي 
اإل���ى ويل  تعزي���ة وموا�ش���اة مماثلت���ني 
العهد نائب رئي����س جمل�س الوزراء وزير 
ال�ش���عودية  العربية  الداخلي���ة باململكة 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري حممد بن 
نايف ب���ن عبدالعزي���ز اآل �ش���عود، وويل 
ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء وزي���ر الدفاع �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االأم���ري حمم���د ب���ن �ش���لمان بن 
عبدالعزيز اآل �ش���عود، �ش���منهما �شموه 
خال�س تعازيه و�ش���ادق موا�شاته، داعيا 
�ش���موه اهلل �ش���بحانه وتعال���ى اأن يتغمد 
ال�ش���هداء بوا�ش���ع رحمته ويله���م اأهلهم 

وذويهم جميل ال�شرب وح�شن العزاء.
وبع���ث ويل العه���د نائ���ب القائ���د 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س 
الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأمري 
�ش���لمان بن حمد اآل خليفة بربقية تعزية 
وموا�ش���اة اإلى خ���ادم احلرمني ال�رصيفني 
امللك �ش���لمان بن عبدالعزيز اآل �ش���عود 
ع���رب �ش���موه فيها ع���ن �ش���ادق تعازيه 
وموا�ش���اته داعي���ا �ش���موه اهلل �ش���بحانه 
وتعالى اأن يتغمد ال�شهداء بوا�شع رحمته 

ور�شوانه وي�شكنهم ف�شيح جناته.
كم���ا بع���ث �ش���موه بربقت���ي تعزية 
وموا�شاة مماثلتني اإلى ويل العهد نائب 
رئي����س جمل����س ال���وزراء وزي���ر الداخلية 
باململكة العربية ال�ش���عودية، وويل ويل 
العه���د النائ���ب الث���اين لرئي����س جمل�س 
الوزراء وزير الدفاع، اأعرب فيهما �شموه 
ع���ن خال����س تعازي���ه وموا�ش���اته داعيا 
�ش���موه الب���اري جل���ت قدرت���ه اأن يتغمد 
ال�شهداء بوا�شع رحمته ور�شوانه ويلهم 
اأهله���م وذويهم جميل ال�ش���رب وح�ش���ن 

العزاء.

العاهل ورئي�س الوزراء وويل 
العهد يعزون القيادة ال�شعودية

نائب رئي�س الوزراء ي�شتعر�س 
العالقات مع رويباك

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل نائ���ب 
رئي����س جمل�س الوزراء �ش���مو ال�ش���يخ 
حمم���د بن مب���ارك اآل خليفة يف مكتبه 
بق�رص الق�شيبية اأم�س �شفري الواليات 
مملك���ة  ل���دى  االأمريكي���ة  املتح���دة 

البحرين وليام رويباك.
ا�ش���تعرا�س م�شار  اللقاء  وتناول 
ب���ني  القائم���ة  الثنائي���ة  العالق���ات 
البلدين ال�ش���ديقني والق�شايا ذات 
االهتمام امل�ش���رتك، كم���ا مت التطرق 
اإل���ى خمتل���ف الق�ش���ايا والتط���ورات 
اجلاري���ة عل���ى ال�ش���احتني االإقليمية 

والدولية.

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي م�شتقبالً ال�شفري االأمريكي اأم�س	

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي م�شتقبالً رئي�س واأع�شاء جمعية البحرين لرعاية الوالدين	
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Iô°üàîŸG á«∏MôŸG á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG
2017 ¢SQÉe 31 ‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áKÓã∏d

ô°üàîŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ÚjÓÃ)   2017 ¢SQÉe 31 ‘ Éªc

2017 ¢SQÉe 31
(á©LGôe)

2016 Èª°ùjO 31
(á≤bóe)

2016 ¢SQÉe 31
(á©LGôe)

äGOƒLƒŸG
ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f98^42102^99102^84

áæjõÿG äGóæ°S457^67486^80460^81
iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh71^21160^90135^38

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG0^440^350^32
äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb1118^851031^931097^46

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG1111^711092^921052^23
á∏«eR äÉcô°T ‘ QÉªãà°SG49^0850^0837^99

iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒa32^6538^7152^08
äGó©eh äGQÉ≤Y12^8312^4212^49

äGOƒLƒŸG ´ƒª›2952^862977^102951^60

 äÉHƒ∏£ŸG
iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe321^93373^81340^06

AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«∏Ø∏°S46^8264^289^38
øFÉHõdG ™FGOh2143^162088^352216^81

iôNCG äÉHƒ∏£eh á≤ëà°ùe óFGƒa26^3235^9657^33
äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›2538^232562^402623^58

 á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M
∫ÉŸG ¢SCGQ127^54115^95115^95

º¡°SC’ÉH ÚØXƒŸG õaGƒM ΩÉ¶f â– º¡°SCG(1^54)(1^64)(1^49)
QGó°UG IhÓY4^062^532^53

ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àME’G63^7757^9857^98
ΩÉ©dG »WÉ«àME’G32^4032^4032^40

IÉ≤Ñà°ùŸG ìÉHQC’Gh iôNC’G äÉ«WÉ«àME’G188^40207^48120^65
á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›414^63414^70328^02

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›2952^862977^102951^60

ô°üàîŸG IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ÚjÓÃ)  (á©LGôe) 2017 ¢SQÉe 31 ‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG  áKÓã∏d

2017 ¢SQÉe 312016 ¢SQÉe 31

 áÑ°ùàμe óFGƒa23^8120^95
 áYƒaóe óFGƒa(6^70)(5^17)

 áÑ°ùàμŸG óFGƒØdG ‘É°U17^1115^78
 iôNCG äGOGôjEG9^6010^47

 »∏«¨°ûàdG πNódG ´ƒª›26^7126^25
 ÚØXƒŸG äÉahô°üe5^235^54

 iôNCG äÉahô°üe2^432^35
π«¨°ûàdG äÉahô°üe ´ƒª›7^667^89

πNódG ÖFGô°Vh äÉ°ü°üîŸG ìôW πÑb íHôdG19^0518^36
 äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG áª«b ‘ ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl(4^31)-

 äGQÉªãà°S’G áª«b ‘ ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl-(0^60)
 IÎØdG íHQ14^7417^76

 á°†ØîŸGh á«°SÉ°SC’G óMGƒdG º¡°ùdG á«ëHQ¢ù∏a 11^7¢ù∏a 14,1

 ô°üàîŸG πeÉ°ûdG πNódG ¿É«H
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ÚjÓÃ)  (á©LGôe) 2017  ¢SQÉe 31 ‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG  áKÓã∏d

2017 ¢SQÉe 312016 ¢SQÉe 31

IÎØdG íHQ14^7417^76
: ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG

:IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¤EG É¡Ø«æ°üJ øμÁ hCG ” »àdG OƒæÑdG
á«ÑæLC’G á∏ª©dG πjƒ– ‘ ácô◊G-(0^01)

: (™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ) º««≤àdG IOÉYEG »WÉ«àMEG
ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò«¨àdG ‘É°U12^31(29^56)

IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¤EG ∫ƒëŸG ≠∏ÑŸG ‘É°U-(0^11)
á∏«eR äÉcô°T ‘ ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG øe ∂æÑdG á°üM(0^02)(0^01)

IÎØ∏d ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›12^29(29^69)
IÎØ∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›27^03(11^93)

 ô°üàîŸG á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ«¨àdG ¿É«H
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ÚjÓe)  (á©LGôe) 2017  ¢SQÉe 31 ‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG  áKÓã∏d

¢SCGQ
∫ÉŸG

 â– º¡°SCG
 õaGƒM ΩÉ¶f

 ÚØXƒŸG
º¡°SC’ÉH

IhÓY
QGó°UCG

»WÉ«àM’G
ÊƒfÉ≤dG

»WÉ«àM’G
ΩÉ©dG

IÉ≤Ñà°ùŸG ìÉHQC’Gh iôNC’G äÉ«WÉ«àME’G

´ƒªéŸG

 »WÉ«àMEG
 áª«≤dG
ádOÉ©dG

 ¢ü°üfl
 äÉÑ¡dG

äÉYÈàdGh
ìÉHQC’G

IÉ≤Ñà°ùŸG

 2017 ôjÉæj  1 ‘ ó«°UôdG115^95(1^64)2^5357^9832^4025^2614^66167^56414^70
: 2016 ΩÉY äÉ°ü«°üîJ

(%25) ájó≤f  ìÉHQCG --------(28^65)(28^65)
 áëæe º¡°SCG QGó°UEG -11^59(0^14)--(11^59)--0^14-

 äÉYÈàdGh äÉÑ¡dG ¤EG πjƒ– -------2^91(2^91)-
ΩÉ©dG »WÉ«àME’G  ¤EG πjƒ– ----17^38--(17^38)-

ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àME’G ¤EG πjƒ– ----5^79(5^79)----
2016 ΩÉY äÉ°ü«°üîJ ó©H ó«°UôdG127^54(1^78)2^5363^7732^4025^2617^57118^76386^05

IÎØdG ∫ÓN É¡°ü«°üîJ ” º¡°SCG-0^241^53-----1^77
:IÎØ∏d πeÉ°ûdG πNódG

IÎØdG íHQ-------14^7414^74
ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG-----12^29--12^29

IÎØ∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›-----12^29-14^7427^03
äÉYÈàdGh äÉÑ¡dG ¢ü°üfl ΩGóîà°SG------(0^22)-(0^22)

2017 ¢SQÉe 31 ‘ ó«°UôdG127^54(1^54)4^0663^7732^4037^5517^35133^50414^63

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ÚjÓe  ( á©LGôe ) 2016  ¢SQÉe 31 ‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG  áKÓã∏d

¢SCGQ
∫ÉŸG

 â– º¡°SCG
 õaGƒM ΩÉ¶f

 ÚØXƒŸG
º¡°SC’ÉH

IhÓY
QGó°UCG

»WÉ«àM’G
ÊƒfÉ≤dG

»WÉ«àM’G
ΩÉ©dG

IÉ≤Ñà°ùŸG ìÉHQC’Gh iôNC’G äÉ«WÉ«àME’G

´ƒªéŸG

 »WÉ«àMEG
 áª«≤dG
ádOÉ©dG

 ¢ü°üfl
 äÉÑ¡dG

äÉYÈàdGh
ìÉHQC’G

IÉ≤Ñà°ùŸG

 2016 ôjÉæj  1 ‘ ó«°UôdG105^41(1^72)1^2151^7532^407^6213^40154^69364^76
: 2015 ΩÉY äÉ°ü«°üîJ

(%25) ájó≤f  ìÉHQCG --------(25^98)(25^98)
 áëæe º¡°SCG QGó°UEG -10^54---(10^54)----

 äÉYÈàdGh äÉÑ¡dG ¤G πjƒ– -------2^76(2^76)-
ΩÉ©dG »WÉ«àME’G  ¤EG πjƒ– ---0^9615^81--(16^77)-

ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àME’G ¤EG πjƒ– ----5^27(5^27)----
2015 ΩÉY äÉ°ü«°üîJ ó©H ó«°UôdG115^95(1^72)1^2157^9832^407^6216^16109^18338^78

IÎØdG ∫ÓN º¡°SCG QGó°UEG-0^231^32-----1^55
IÎØdG ∫ÓN É¡°ü«°üîJ ” º¡°SCG

:IÎØ∏d πeÉ°ûdG πNódG
IÎØdG íHQ-------17^7617^76

ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG-----(29^68)-(0^01)(29^69)
IÎØ∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›-----(29^68)-17^75(11^93)

äÉYÈàdGh äÉÑ¡dG ¢ü°üfl ΩGóîà°SG------(0^38)-(0^38)
2016 ¢SQÉe 31 ‘ ó«°UôdG115^95(1^49)2^5357^9832^40(22^06)15^78126^93328^02

»L ΩG »H »c : πÑb øe á©LGôe
2017 πjôHCG 19

äÉMÉ°†j’Gh á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG
 áæ«ÑŸG á«dÉŸG ôWÉîŸG QÉWEGh áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ Ò¨J …CG ∑Éæg øμj ⁄ :ôWÉîŸG IQGOEGh áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG  .1
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القاهرة - بنا: اجتم���ع نائب رئي�س الوزراء 
�صم���و ال�صيخ عل���ي بن خليف���ة اآل خليفة �صباح 
اأم����س مع الأم���ن العام جلامعة ال���دول العربية 
اأحمد اأبو الغيط، وذلك يف مقر اجلامعة بالقاهرة، 
وذل���ك بح�صور الأم���ن العام الأ�صب���ق للجامعة 
العربية عمرو مو�صى، ورئي�س احلكومة الأ�صبق 
ورئي����س جمل����س الأعي���ان ال�صاب���ق باململك���ة 

الأردنية الها�صمية عبدالروؤوف الروابدة.
ويف اللقاء، نقل �صمو ال�صيخ علي بن خليفة 
اآل خليف���ة اإلى الأم���ن العام للجامع���ة العربية 
�صك���ر وتقدي���ر رئي�س ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة على 
من���ح �صموه »درع الري���ادة يف العمل التنموي«، 
ومتني���ات �صم���وه للجامعة بالتوفي���ق وال�صداد 
يف جهوده���ا النبيل���ة لتعزي���ز العم���ل العرب���ي 

امل�صرتك.
واأع���رب �صم���و نائ���ب رئي����س ال���وزراء عن 
تقدي���ره للدور احليوي ال���ذي تنه�س به جامعة 
الدول العربية يف تعزيز العمل العربي امل�صرتك 

على الأ�صعدة كافة، وجهودها احلثيثة من اأجل 
حتقيق التكام���ل والت�صامن العربي يف مواجهة 

جميع التحديدات الراهنة.
واأكد �صموه دعم مملكة البحرين وم�صاندتها 
للجامعة العربية يف جهودها الرامية اإلى توثيق 

ع���رى التعاون بن ال���دول العربي���ة، وبال�صكل 
الذي ي�صهم يف حتقيق تطلعات واآمال ال�صعوب 

العربية نحو مزيد من الرفعة والزدهار.
من جهته، اأعرب الأمن العام جلامعة الدول 
العربي���ة عن ترحيب���ه بزيارة �صم���و ال�صيخ علي 

ب���ن خليف���ة اآل خليفة اإلى اجلامع���ة لت�صلم درع 
»الري���ادة يف العمل التنم���وي« نيابة عن رئي�س 
ال���وزراء �صاحب ال�صم���و امللكي الأم���ري خليفة 
بن �صلم���ان اآل خليفة، موؤكدا اأن �صاحب ال�صمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء يعد م���ن ال�صخ�صيات 

الب���ارزة عل���ى م�صتوى الوط���ن العربي يف جمال 
العمل التنموي وله اإ�صهاماته املتميزة يف خدمة 
الق�صاي���ا العربي���ة، معربا ع���ن متنياته ململكة 
البحري���ن وقيادته���ا و�صعبه���ا ب���دوام الرفع���ة 

والتقدم.

دور حيوي جلامعة الدول يف تعزيز العمل العربي امل�شرتك
نقل لأبو الغيط �صكر وتقدير رئي�س الوزراء ملنحه “الدرع”... �صمو ال�صيخ علي بن خليفة:

• �صمو نائب رئي�س الوزراء جمتمعا مع الأمن العام جلامعة الدول العربية	

ال�صاملة التنمية  يف  رائ����د  من����وذج  اأ���ص�����س  امل��ل��ك  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  اأر����ص���ت  رئ��ي�����س ال�������وزراء اأول ق��ائ��د ع��رب��ي ي��ح�����ص��ل ع��ل��ى اجل���ائ���زة م���ن اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن 

االحتفاء برئي�س الوزراء دليل حمبة وتقدير لدوره التنمــــــــــــوي يف خدمــة وطـنـــــه والدفـــاع عــــن ق�شايـــا اأمتـــــــه
ت�صل���م “درع الري����ادة يف العم����ل التنم�����وي” م��ن “بي�����ت الع���رب” نياب�����ة عن الأمري خليف������ة ب���ن �صلم������������������������������ان... �صم������و ال�صي�����خ علي ب���ن خليف������ة:

القاه����رة - بنا: منحت جامع����ة الدول العربي����ة رئي�س الوزراء 
�صاح����ب ال�صم����و امللكي الأمري خليف����ة بن �صلم����ان اآل خليفة درع 
اجلامع����ة العربية يف الريادة يف العمل التنموي، يف احتفالية كبرية 
اأقيمت اأم�����س مبقر اجلامعة بالقاهرة؛ تقديًرا ل����دور �صموه الرائد 
يف الرتق����اء باملجتمع، وتكرمًيا لإ�صهامات �صموه يف جمال التنمية 
والتحدي����ث والنه�ص����ة احل�صاري����ة، ودور �صم����وه يف دع����م العمل 

العربي امل�صرتك. 
ويعد �صاح����ب ال�صمو امللكي رئي�س ال����وزراء اأول قائد عربي 
يح�صل عل����ى هذه اجلائزة التي ا�صتحدثته����ا اجلامعة العربية هذا 
الع����ام، والتي متن����ح لل�صخ�صيات العربية الرفيع����ة ذات الإ�صهام 

الفعال يف تطوير العمل العربي التنموي. 
وت�صلم نائ����ب رئي�س الوزراء �صمو ال�صي����خ علي بن خليفة اآل 
خليفة ال����درع نيابة عن �صاحب ال�صمو امللك����ي رئي�س الوزراء من 
الأم����ن العام جلامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط، بح�صور عدد 
م����ن كب����ار امل�صوؤولن وال�صخ�صي����ات من رج����ال ال�صيا�صة والفكر 
والثقاف����ة وال�صحاف����ة والإع����ام والدبلوما�صي����ن والأكادميين 

العرب.
وبهذه املنا�صبة، اأعرب نائب رئي�س الوزراء �صمو ال�صيخ علي 
ب����ن خليفة اآل خليفة عن اعتزازه بتكليف����ه من قبل الوالد �صاحب 
ال�صم����و امللكي رئي�س الوزراء بت�صلم درع اجلامعة العربية للريادة 

يف العمل التنموي نيابة عن �صموه. 
ونق����ل �صموه حتي����ات وتقدير �صاحب ال�صم����و امللكي رئي�س 
ال����وزراء جلامع����ة ال����دول العربية واأمينه����ا العام واحل�ص����ور كافة 
على هذا التكرمي الذي يوؤكد م����دى تقدير اجلامعة العربية جهود 
النه�ص����ة والتنمي����ة الت����ي ت�صهده����ا مملك����ة البحري����ن يف خمتلف 

املجالت. 
ونوه �صموه اإلى اعت����زاز رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم����ري خليفة ب����ن �صلمان اآل خليفة بنيل ه����ذا التكرمي من جامعة 
ال����دول العربية التي متثل البيت اجلامع ل����كل العرب، م�صرًيا اإلى 
اأن ه����ذا الحتفاء ب�صاحب ال�صم����و امللكي رئي�س الوزراء واحل�صور 
الوا�صع لكبار امل�صوؤولن واملفكرين هو دليل حمبة وتقدير لدور 
�صم����وه التنموي ومواقفه يف خدمة وطن����ه والدفاع عن ق�صايا اأمته 

العربية والإ�صامية. 
واأكد �صمو ال�صيخ علي بن خليفة اآل خليفة اأن مملكة البحرين 
يف ظ����ل القيادة احلكيمة لعاهل الب����اد �صاحب اجلالة امللك حمد 
بن عي�ص����ى اآل خليفة ا�صتطاعت اأن تر�ص����ي اأ�ص�س منوذج رائد يف 
التنمي����ة ال�صامل����ة وامل�صتدامة الذي يهت����م بتنمية الإن�ص����ان اأولً 

وجعله حموًرا لكل جهد تنموي. 
واأ�ص����اد �صموه بدور جامعة الدول العربية وما تبذله من جهود 
لدع����م التكام����ل والت�صام����ن العرب����ي، معرًب����ا �صموه ع����ن متنياته 
للجامع����ة واأمينها العام مبزيد من النج����اح والتوفيق يف حتقيق ما 
تطمح اإليه الدول وال�صع����وب العربية من تطور ومناء يحقق لاأمة 

العربية و�صعوبها الرفعة والأمن وال�صتقرار.
وكان الحتف����ال ب����داأ بكلمة م����ن الأمن الع����ام جلامعة الدول 
العربية اأحمد اأبو الغيط، اأكد فيها اأن �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
خليف����ة بن �صلمان رجل �صاحب روؤي����ة تنموية وحتديثية متكاملة، 
واأن هذه الروؤية توفرت له����ا اأ�صباب النجاح والتحقق بواقع الثقة 
الت����ي منحها له �صقيق����ه املغفور له ال�صيخ عي�ص����ى بن �صلمان اآل 
خليف����ة، ث����م �صاحب اجلالة امللك حمد بن عي�ص����ى اآل خليفة حتى 

�صارت واقعا نفخر به جميعا. 
واأ�ص����اف: “كان وجود �صاحب ال�صمو الأمري خليفة بن �صلمان 
اآل خليف����ة �صي�صعدنا وي�رشفا كث����ريا، ولو اأن ح�صور الأمري علي بن 

خليفة اآل خليفة ي�صعرنا باأن والده العظيم بيننا ومعنا”. 
وتاب����ع: “قليلة هي ال�صخ�صيات العربية التي خا�صت معرتك 
التنمية والتحديث مثلما فعل الأمري خليفة، وقليلة هي القيادات 
التي اأدرك����ت منذ وقت مبكر اأن معركتنا كعرب هي معركة تنمية 
وعمران وبناء يف املقام الأول، تنمية البلدان وبناء الإن�صان، تنمية 

بالنا�س ومن اأجل النا�س”. 
واأكد اأن مملكة البحرين اأ�صبحت، وهي دولة �صغرية املوارد، 
مرك����زا ماليا وجتاري����ا يف حميطها ي�ص����ار اإليها بالبن����ان ويق�صده 

امل�صتثمرون من ال�رشق والغرب. 
واأ�ص����اف: “لق����د اأدرك الأم����ري خليف����ة اأن م�رشوع بن����اء الدولة 
احلديثة ي�صتن����د يف الأ�صا�س اإلى اقت�صاد قوي ومتنوع، وانطلقت 
روؤيت����ه التنموية من ت�صور واقعي لعنا�رش القوة يف موقع البحرين 
و�صكانه����ا، ف����راوده حلم مبك����ر بتحويل بل����ده اإلى مرك����ز مايل يف 
املنطق����ة، وقد كان احللم ح�صيل����ة درا�صة ور�صد لتاريخ البحرين 
حت����ت احلماي����ة الربيطانية وما هو مع����روف من اهتم����ام بريطاين 
بالن�ش����اط �مل�����ريف يف �لبحري����ن، حي����ث مت �فتت����اح �أول م�����رف 
بالبحرين العام 1920 وهو البنك ال�رشقي املحدود، وتتابع افتتاح 
امل�ص����ارف حت����ى بلغت 10 م�صارف يف الع����ام 1971، وراأى الأمري 
خليف����ة ان باده مهي����اأة بحكم املوقع والك����وادر الب�رشية والتجربة 
التاريخي����ة اأن تكون مرك����زا ل�صتقطاب امل�ص����ارف واملوؤ�ص�صات 

العاملية”. 
وقال: “م����ن هذا املنطلق �ص����اغ الرجل خطت����ه لتنمية البنية 
الأ�صا�صي����ة �ص����واء يف املج����ال العم����راين اأو الب�رشي، ف����كان الإجناز 
املتف����رد الذي �صهد ل����ه القا�صي والداين، ول يظنن����ا اأحد اأن هذا 

اجله����د، كان يجري يف بيئة �صهلة ومواتية اأو اأن هذه اخلطة كانت 
ت�ص����ري من دون حتديات اإقليمية اأو معوقات خارجية، فالأطماع يف 
اأر�س البحرين قدمية ومعروفة، والطامعون كانوا ومازالوا لاأ�صف 
يتحينون الفر�س لانق�صا�س ويرتب�صون باململكة م�صمرين كل 
نوازع الهيمن����ة وال�صيطرة، لكن نواياهم ل����ن تتحقق، وم�صاعيهم 
�صتكل����ل باخليب����ة واخل�ص����ارة، وم����ن اأراد البحرين ب�ص����وء اأو ظنها 
لقم����ة �صائغة عليه اأن يواجه عمقه����ا العربي ممثا يف هذه اجلامعة 

العتيدة”.
واأك����د اأن البحري����ن التزمت روؤي����ة العمل التنم����وي يف الداخل 
بحكم����ة التح����رك ال�صيا�صي يف اخل����ارج، فراأينا مملك����ة البحرين يف 
املوق����ف ال�صحي����ح على ط����ول اخل����ط، وعهدناها دوم����ا يف جانب 
العروب����ة ويف �ص����ف العمل العرب����ي اجلماعي، ركن����ا ل غنى عنه يف 
النظ����ام القليمي، وعامل وحدة ل فرق����ة اأو ت�رشذم، وما كان لهذه 
الروؤي����ة ال�صيا�صي����ة اأن ت�صري واقعا اإل اإذا توف����ر لها عزم القيادة 
وحنكة رج����ل الدولة واإرادة اأ�صحاب الروؤي����ة، ونحن اليوم نكرم يف 
�صخ�����س الأمري خليفة هذه الروؤية وتل����ك الإرادة وذلك العزم على 

التحديث وجمابهة حتديات التنمية. 
واأ�صاف: “اإن اأدبيات ال�صيا�صة الدولية مليئة بالإ�صرتاتيجيات 
التي تتبعها ال����دول ال�صغرية ب�صكانها وم�صاحتها اجلغرافية؛ من 
اأج����ل اأن جت����د لها موطئ قدم حت����ت ال�صم�س، واحل����ق اأن البحرين 
قد حفرت لنف�صها مكان����ا و�صط هذه الدول التي �صقت �صعودها 
و�ص����ط تهدي����دات �صعب����ة ومطام����ع حمدق����ة، لقد �ص����ارت مملكة 

البحرين بواقع الإجناز وعزمية الب�رش كبرية ورائدة”.
بعدها، ُعر�س فيلم وثائقي عن �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س 
الوزراء واإجنازاته يف جمال التنمي����ة والتحديث يف مملكة البحرين، 
حيث جنح����ت البحرين يف و�صع منهج متوازن للتنمية القت�صادية 
وال�صيا�صي����ة والجتماعي����ة، واأ�صبحت مرك����ًزا اقت�صادًيا و�صناعًيا 
وعا�صمة مالي����ة جتذب الكثري من املوؤ�ص�ص����ات العاملية والعديد 
م����ن البن����وك الدولية، وتط����رق الفيلم اإلى اأن الإجن����ازات العديدة 
الت����ي حققتها مملكة البحري����ن يف خمتلف املج����الت القت�صادية 
والتنموي����ة، اإ�صافة اإلى برامج امل�ص����اواة الجتماعية املتزامنة مع 

تطور البنية التحتية القت�صادية.
ث����م األقى وزي����ر �صوؤون جمل�س ال����وزراء حممد املط����وع كلمة، 
اأع����رب فيها ع����ن �رشوره اأن ي�ص����ارك يف هذه الحتفالي����ة؛ مبنا�صبة 

من����ح �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء درع اجلامعة العربية يف 
الري����ادة يف العمل التنموي، متوجها بال�صكر والتقدير اإلى اجلامعة 
واأمينه����ا الع����ام على هذه املب����ادرة النبيلة بتك����رمي �صموه لدوره 

القيادي والريادي يف نه�صة البحرين احلديثة. 
واأك����د اأن املتتب����ع لتاريخ البحرين ي����درك اأنه����ا �صاأنها �صاأن 
بقي����ة دول الع����امل مرت ول ت����زال بتحديات و�صعوب����ات كثرية يف 
�صتى املج����الت القت�صادية والجتماعية والأمنية، ولكن �صيدرك 
اأي�ص����ا باأنها ا�صتطاعت اأن تقف متما�صكة وقادرة على امل�صي يف 
م�صرية التنمية وحتقيق تطلعات �صعبها، واأن حتتل مكانة مرموقة 
عل����ى ال�صاحتن الإقليمية والدولي����ة رغم �صغر حجمها وحمدودية 

مواردها واإمكاناتها. 
واأ�صاف اأن ه����ذه امل�صرية التنموية ال�صامل����ة والنه�صة التي 
ت�صهده����ا البحري����ن متازمة ب�صكل وثيق مع م�ص����رية حياة �صاحب 
ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء، ومراحل ارتقائه �صلم امل�صوؤوليات، 
حي����ث اإن �صموه ومنذ بداية تويل �صموه امل�صوؤولية، فقد و�صع يف 
قائم����ة اأولوياته حتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية، وتوفري 
اخلدم����ات الأ�صا�صية التي تكفل احلياة الكرمية جلميع املواطنن 
يف جم����الت التعليم وال�صحة والإ�ص����كان والبنية التحتية والتنمية 

الب�رشية وغريها. 
وق����ال “اإن البحرين حققت اإجنازات كب����رية يف هذه املجالت 
مم����ا اأهله����ا لتحظى مبكانة متقدم����ة يف املوؤ�رشات الت����ي ت�صدرها 

العديد من منظمات الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�ص�صة”. 
واأ�ص����ار اإل����ى اأن هذه الإجن����ازات التي حتققت بقي����ادة �صموه 
لفت����ت انتب����اه الكثري من ال����دول واملنظم����ات الدولي����ة، فتوالى 
تكرمي����ه كرجل دول����ة ورجل �صام وتنمي����ة بالأو�صم����ة والقادات 
وال����دروع، وعل����ى �صبيل املثال، فقد مت منح �صم����وه جائزة ال�رشف 
لاإجناز املتميز م����ن برنامج الأمم املتح����دة للم�صتوطنات الب�رشية 
التنمي����ة احل�رشي����ة  الرائ����د يف  ل����دوره   2007 “املوئ����ل” الع����ام 
والإ�ص����كان، وجائزة حتقيق الأه����داف الإمنائي����ة لاألفية من الأمم 
املتح����دة الع����ام 2010، والتي قل����ده اإياها الأمن الع����ام ال�صابق 
ب����ان كي م����ون، وميدالية اب����ن �صين����ا الذهبية م����ن “اليون�صكو”؛ 
تقديرا للجهود التي يبذلها �صموه يف جمال دعم الثقافة والرتاث 
الن�صاين، ودرع الحتاد الإفريقي لإ�صهامات �صموه يف جمال الأمن 
وال�صل����م على امل�صتوي����ن القليمي وال����دويل، اإ�صاف����ة اإلى منح 
�صم����وه جائزة �صعلة ال�ص����ام من جمعية تعزيز ال�ص����ام يف النم�صا، 

وغريها من القادات والأو�صمة.
واأ�ص����اف: اإن �صاح����ب ال�صم����و امللكي رئي�س ال����وزراء يتطلع 
دائما اإلى حتقي����ق املزيد من الإجنازات للبحرين و�صعبها، مرتكزا 
عل����ى روؤي����ة تت�صم مبزيد من الإجن����از وت�صتوع����ب كل الطموحات، 
م����رددا دائم����ا يف كل منا�صبة “اأن الآمال ل تنته����ي ومادمنا نعمل، 

فاإن الآفاق �صتبقى اأمامنا رحبة للعمل”. 
وقال املطوع: “اإن ما ي�صعدنا هو اأن ياأتي هذا التكرمي العربي 
مكم����ا ومع����ززا ملا حظ����ى به �صموه م����ن تكرمي عل����ى امل�صتوين 
الإقليمي والدويل، وهو التكرمي الأغلى والأقرب اإلى قلب �صموه؛ 
كون����ه ياأتي من بيت العرب ممثا يف جامعة الدول العربية، ويوؤكد 
�صموه اأنه يوؤ�ص�س لتقليد جديد يف جمال العمل العربي امل�صرتك، 

ويعتربه تتويجا لكل جوائز التكرمي التي نالها من ذي قبل”. 
واأكد اأن �صاحب ال�صم����و امللكي رئي�س الوزراء يتطلع اإلى اأن 
ت�صه����م هذه املبادرة يف دف����ع اجلهود املبذول����ة لتحقيق التنمية 
امل�صتدام����ة يف الدول العربية، وتعزيز دور اجلامعة العربية يف هذا 

املجال.
بعدها، األقى الأمن العام الأ�صبق جلامعة الدول العربية عمرو 
مو�ص����ى كلمة اأك����د فيها اأن رئي�����س الوزراء �صاح����ب ال�صمو الأمري 
خليف����ة بن �صلمان اآل خليفة، يعد واحدا م����ن ال�صخ�صيات العربية 
املحرتمة الت����ي عملت الكث����ري لتحقيق التق����دم لوطنها وحلماية 
م�صال����ح الوط����ن العربي الكب����ري، واأن تك����رمي �صموه ه����و تكرمي 

م�صتحق.
وق����ال “اإن الذي يطلع على تاريخ البحرين يعلم مقدار ما قام 
ب����ه �صمو رئي�س ال����وزراء الأمري خليفة بن �صلم����ان يف حتديث هذا 
البلد وحتقيق منوه وفيما اأ�صبح عليه من تقدم وحداثة وجمال”. 
واأ�ص����اف “اإن دور الأم����ري خليفة دور يج����ب اأن ي�صجل، فلي�س 
الأم����ر اأم����ر م����دح لرئي�����س وزراء دول����ة عربي����ة، واإمن����ا ه����و تاأريخ 
ل�صخ�صي����ات عربي����ة اأ�صهمت بكل ما ه����و اإيجابي يتعل����ق بعاملنا 
العرب����ي، فحن نعلم اأن البحرين اأ�صبح����ت �صاحبة املرتبة الثانية 
ع�����رشة بن كل الدول من حيث دخل الفرد، والثامن ع�رش باعتبارها 
حكوم����ة اإلكرتونية بن كل دول الع����امل، نعلم مقدار التقدم الذي 
اأحرزت����ه البحرين، بقيادة ه����ذه احلكومة الفاعل����ة، والتي اأظهرت 

كفاءة عالية يف حكم ذلك البلد”. 
واأك����د اأن الثق����ة الت����ي اأوله����ا ويوليها عاهل الب����اد �صاحب 
اجلال����ة امللك حمد ب����ن عي�صى اآل خليفة والكف����اءة التي يظهرها 

�صمو رئي�س الوزراء تطرح مثال يحتذي لكيفية تقدم الأمم. 
وراأى اأن الأدوار التنويري����ة وال�صيا�صي����ة والإداري����ة والوطنية 
كله����ا اأدوار تو�ص����ح كيف ميكن اأن تت�صكل كف����اءة احلكم، وكيف 

ميكن اأن توؤدي اإلى نتائج اإيجابية حتقق التقدم. 
وقال “م����ا يعلمه عن الأم����ري خليفة بن �صلم����ان من يعرفونه 
مثل����ي عنده م����ن الود الكثري وم����ن اجلدية ما هو اأك����ر وعنده من 
املرون����ة ما هو وا�صح يف كيفية اإدارته الأمور، وعنده من احلزم ما 

ي�صع كل خطوة وكل �صيا�صة يف مكانها ال�صليم”. 

وختم قائا “ود ومرونة وجدي����ة وحزم وكفاءة ووطنية جتعل 
م����ن درع العم����ل التنموي هدي����ة م�صتحق����ة ل�صم����وه،  اإ�صافة اإلى 
التكرمي الذي تلقاه الأمري خليفة بن �صلمان من خمتلف املنظمات 
الدولي����ة والقارية والعربية هو اأمر نفخر به جميعا، واأهنئ �صاحب 

ال�صمو عليه”.  
ثم األق����ى رئي�����س احلكومة الأ�صب����ق ورئي�س جمل�����س الأعيان 
ال�صاب����ق باململكة الأردنية الها�صمية عبدال����روؤوف الروابدة كلمة، 
اأع����رب فيها ع����ن �صكره جلامع����ة ال����دول العربية واأمينه����ا العام؛ 
لتكرميه����ا قيادة عربية على دورها واإجنازاتها يف املجال التنموي 
والتحدي����ث ال�صام����ل والنه�صة احل�صارية، موؤك����دا اأن التكرمي هو 
�صناعة للق����دوة والتاأ�صي واإ�صاءة على اجلوانب امل�رشقة يف �صرية 
املك����رم حتى تبقى يف وجدان القي����ادات الواعدة، وهي تعبري عن 

نبل الوفاء الذي ل يعرفه اإل الأوفياء. 
وقال: “اإن �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء هو �صخ�صية 
مبدع����ة اآ�رشة تثور كال�صيل العرم حن حتزم الأمور وترق كالن�صيم 
يف كل ح����ن، رف����ع املجد كابرا ع����ن كابر يف اأ�����رشة ميزتها العراقة 

والوفاء والبناء والإجناز”. 
واأكد اأن �صموه حفظ الأمن وال�صتقرار ململكة البحرين وحقق 
التنمي����ة والنم����اء ومل ي����رتدد يف قي����ادة مب����ادرات التطوير يف كل 
مي����دان، وكان �صموه على الدوام عروبيا حت����ى النخاع، وي�صهم يف 
كل جه����د عربي خ����ري، وينت�صى لكل ن�رش عربي وي����اأمل لأي اأمل طال 
اأر�صا عربية، كما اأن �صموه اإ�صامي الهوية بوعيه وفهمه يربز وجه 

الإ�صام ال�صايف يف مواجهة كل دعاة الفتنة والتفتت والت�صويه. 
واأ�ص����اف اأن �صم����وه اإداري ح����ازم خرب كل املواق����ع، والتنمية 
والإب����داع والتطوي����ر ديدنه، وقطف����ت البحرين ثم����ار وطنا اأ�صيا 
يفخر باإجنازات ح�صارية متميزة وبنه�صة تعليمية عريقة وخدمات 
عامة يتمتع بها اجلميع، قائا: “اإن هذا التكرمي يفي فقط ببع�س 

حق �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة”. 
بعده����ا، قام �صمو ال�صي����خ علي بن خليف����ة اآل خليفة بت�صليم 
هدي����ة تذكارية بهذه املنا�صب����ة اإلى الأمن الع����ام جلامعة الدول 

العربية اأحمد ابو الغيط.
ثم قام �صمو ال�صيخ علي بن خليفة اآل خليفة بجولة يف معر�س 
ال�صور الذي اأقيم عل����ى هام�س الحتفالية، وا�صتمل على جمموعة 
من ال�ص����ور التي تر�صد جهود مملكة البحري����ن التنموية يف �صتى 
القطاعات ودور �صاحب ال�صم����و امللكي رئي�س الوزراء يف التنمية 

مبملكة البحرين. 
كم����ا �صهدت الحتفالية تد�صن كت����اب “خليفة بن �صلمان .. 
زعام����ة �صنعت تاريًخا” م����ن اإعداد عمر احل�ص����ن ال�صادر عن مركز 
اخللي����ج للدرا�ص����ات الإ�صرتاتيجي����ة، وال����ذي ي�صتعر�����س اإجنازات 
مملكة البحرين على �صعيد التنمية والتطوير يف القطاعات كافة، 
واجلهود التي قامت به����ا القيادة احلكيمة من اأجل تقدم ونه�صة 
البحري����ن، وهو ما اأ�صهم يف اأن ت�ص����ل مملكة البحرين اإلى ما بلغته 

اليوم من تقدم يف امليادين كافة.

• نيابة عن �صمو رئي�س الوزراء، �صمو ال�صيخ علي بن خليفة يت�صلم “درع الريادة يف العمل التنموي”	

مو�شى: 
���ص��م��وه ع��ن��ده م���ن احل���زم 
م��ا ي�صع ك��ل خ��ط��وة وك��ل 
ال�صليم مكانها  يف  �صيا�صة 

الروابدة: 
خرب  ح����ازم  اإداري  ���ص��م��وه 
والتنمية  امل���واق���ع...  ك��ل 
ديدنه والتطوير  والإب���داع 

املطوع: 
التكرمي هو الأغلى والأقرب 
اإل�����ى ق��ل��ب ���ص��م��وه ك��ون��ه 
العرب” “بيت  م��ن  ي��اأت��ي 

اأبوالغيط:  
�صلمان  ب��ن  خليفة  الأم���ري 
���ص��اح��ب روؤي������ة ت��ن��م��وي��ة 
وحت���دي���ث���ي���ة  م��ت��ك��ام��ل��ة
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ال�������رح ق�����ص��ة ج���دي���رة ب��ال��ت��وث��ي��ق لأن���ه���ا ت��ع��ك�����س م���دى اه��ت��م��ام ال��ب��ح��ري��ن بالعلم 
الثقافة واملعرفة مقيا�س حت�رض الأمم وتقدمـهـا

رئي�س الوزراء اأناب �صموه لفتتاح املكتبة اخلليفية... �صمو ال�صيخ خليفة بن علي: 

املنام���ة - بنا: اأن���اب رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، 
�صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة، اأم�س لفتتاح 
املبنى اجلديد للمكتبة اخلليفية يف املحرق، والتي 
تع���د واحدة من اأق���دم املكتب���ات العامة يف مملكة 

البحرين ويعود تاريخ اإن�صائها اإلى العام 1954.
واأعرب �ص���مو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة 
عن ت�رفه بافتتاح املبنى اجلديد للمكتبة اخلليفية 
يف املحرق نيابة عن �ص���احب ال�صمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء ال���ذي ي���ويل اهتماما كبريا بدع���م احلركة 
الثقافي���ة يف مملك���ة البحري���ن، انطالقا م���ن اإميان 
�ص���موه الالحمدود ب���دور الثقافة يف بناء الإن�ص���ان 
وتنوي���ره وجعله ق���ادرا على امل�ص���اهمة يف تطوير 

الوطن على اأ�ص�س قوية من املعرفة والطالع.
واأكد �ص���موه اأن املكتب���ة اخلليفية يف املحرق 
بتاريخها العريق ت�ص���كل اإحدى احللقات الثقافية 
املهمة يف مملكة البحرين، وت�ص���كل ق�ص���ة جديرة 
بالتوثيق؛ لأنها تعك�س مدى اهتمام اأبناء البحرين 
بالعلم والثقافة وحر�ص���هم على اإن�ص���اء املكتبات 
الزاخرة بالكتب التي تغطي خمتلف فروع العلوم.

وق���د ق���ام �ص���مو ال�ص���يخ خليفة ب���ن علي بن 
خليف���ة اآل خليفة بجول���ة يف اأرج���اء املبنى اجلديد 
للمكتب���ة اخلليفية باملحرق، اطل���ع خاللها على ما 
ت�ص���تمل عليه من اأق�ص���ام وما حتتوي���ه من الكتب 
واملطبوعات التاريخية القّيمة، وا�ص���تمع اإلى �رح 
من رئي�ص���ة هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�صيخة 
م���ي بنت حمم���د اآل خليف���ة للمراحل الت���ي مر بها 
اإن�صاء امل�روع وما ميثله من قيمة ثقافية وعلمية.

واأبدى �ص���موه خالل اجلولة اإعجابه مبا �صاهده 
من تطور يف �صكل وحمتوى املبنى اجلديد للمكتبة 
اخلليفي���ة وما يتميز به من مالمح ع�رية ت�ص���اهي 
ما و�ص���لت اإليه املكتب���ات العاملية، وما ي�ص���تمل 
عليه من كت���ب ومطبوعات تلب���ي احتياجات جميع 

املهتمني بال�صاأن الثقايف.
ون���وه �ص���موه اإل���ى اأهمي���ة دور املوؤ�ص�ص���ات 
الثقافي���ة يف الرتق���اء بالعن�ر الب����ري الذي يعد 
حمور وه���دف عملي���ة التنمية يف مملك���ة البحرين، 
منوه���ا �ص���موه اإل���ى الأث���ر الإيجاب���ي ال���ذي تلعبه 
الثقافة يف نه�صة وتطور املجتمعات وتقدمه على 

امل�صتويات كافة.
واأكد �صموه اأهمية احلفاظ على تراث اململكة 
واإرثها احل�ص���اري، واإعادة الروح للمباين التاريخية 

العريقة، لتبقى �ص���اهدا لالأجيال القادمة و�صعوب 
العامل على ما قدمته مملكة البحرين من اإ�صهامات 

يف رقي الإن�صانية.
وقال �صموه اإن الثقافة واملعرفة هي مقيا�س 
حت����ر الأمم وتقدمها، موؤكدا �ص���موه اأن املكتبات 
الوطنية يف مملكة البحرين هي م�صاعل نور حتر�س 
احلكوم���ة عل���ى دعمه���ا ون�ره���ا يف اإط���ار جهودها 

لتنمية الوعي والرتق���اء مبقومات التنمية الب�رية 
من خمتلف جوانبها.

ون���وه �ص���موه باملكان���ة التاريخي���ة العريق���ة 
اأق���دم  م���ن  واح���دة  للمكتب���ة اخلليفي���ة؛ كونه���ا 
املكتبات العامة يف مملكة البحرين، م�ص���ريا �صموه 
اإل���ى اأن اإع���ادة اإحي���اء املكتب���ة وتطويرها ي�ص���كل 
م�ص���در اعتزاز للبحرين و�ص���عبها ملا حتمله رمزية 

تاريخية.
واأكد �ص���موه اأن مملك���ة البحري���ن ذات تاريخ 
طويل م���ن الريادة الثقافي���ة يف املنطقة، ولديها 
العديد م���ن املباين الثقافي���ة العريقة التي تروي 
جوانب م�صيئة من تاريخ مملكة البحرين و�صعبها، 
م�صيدا �ص���موه باملبادرات الداعمة لتطوير الرتاث 

البحريني واحلفاظ عليه.

واأ�صاد �صمو ال�ص���يخ خليفة بن علي اآل خليفة 
باجله���ود الت���ي قامت به���ا رئي�س هيئ���ة البحرين 
للثقافة والآثار ال�ص���يخة مي بن���ت حممد اآل خليفة 
وجميع منت�ص���بي الهيئ���ة؛ من اأج���ل اأن يرى م�روع 
املبن���ي اجلديد للمكتبة اخلليفي���ة باملحرق النور، 
لي�ص���كل اإ�ص���افة لل�روح الثقافية املتميزة التي 

حتر�س الهيئة على الهتمام بها.

• �صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة لدى افتتاحه املكتبة اخلليفية يف املحرق	

الرتقاء بالعن�ر الب�ري حمور وهدف عملية التنمية

اململكة ذات تاريخ طويل من الريادة الثقافية يف املنطقة

املكتبات الوطنية م�صاعل نور حتر�س احلكومة على دعمها 

�رورة احلفاظ على الرتاث واإعادة الروح للمباين التاريخية
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كثرة الحرائق

 اأالح���ظ تزاي���د ا�ش���تعاالت ن���ران 
امل�ش���انع باالأ�شابيع املا�ش���ية. و�شّجل 

ال�شهر اجلاري قرابة 3 حرائق كبرة:
- االأول وق���ع يف 8 اأبري���ل، والتهم 
�ش���رة  مبنطق���ة  �ش���ناعيا  م�ش���تودعا 
ال�ش���ناعية، وجرى دفع 20 اآلية للدفاع 

املدين و78 �شابطا وفردا.
- الثاين وقع يف 12 اأبريل مب�ش���نع 

يف النويدرات.
- الثالث وقع يف 16 اأبريل مبنطقة 
“ال�شكراب” جنوب م�شنع “األبا”، وجرى 
دفع 10 اآليات و26 �شابطا وفردا، وهو 

احلريق الرابع باملنطقة.
تب���ذل االإدارة العامة للدفاع املدين 
جهودا جبارة من اأجل اإخماد هذه احلرائق 
وغرها، وذلك للحيلولة دون اأن تتمدد 
األ�ش���نة اللهب للمن�ش���اآت املج���اورة، اإذ 
تعاملت االإدارة م���ع 8572 بالغا بالعام 

2016، مبعدل 23 بالغا يف اليوم.
ومن دون التدخل مب�شار التحريات 
اجلاري���ة ب�ش���اأن حوادث احلري���ق، اإال اأن 
ظاهرها يحمل �ش���بهة جنائية اأو تراخيا 
يف تطبي���ق اإج���راءات االأم���ن وال�ش���المة 

باملن�شاآت املحرقة.
واأتف���ق مع ما ذهب اإليه النائب عن 
منطقة �شرة ال�شناعية جميد الع�شفور 
م���ن اأهمية ا�ش���تحداث مرك���ز للطوارئ 
يف جزي���رة �ش���رة وغرها م���ن املناطق 

املحتمل وقوع حوادث فيها.
ب���وزارة  املخت�ش���ة  االإدارة  اأم���ام 
الداخلي���ة واجب زيادة حم���الت التوعية 
عل���ى  الرقاب���ة  وت�ش���ديد  والتفتي����ش 
اجلهات املخالفة؛ وذلك اإنقاذا لالأرواح 
و�ش���المة املمتلكات، وواج���ب املجتمع 
تعزي���ز وعي���ه لتجنب املخاط���ر، وهو ما 
يتع���ن اإع���ادة ال���روح لت�ش���ور �ش���ابق 
بتعديل ا�ش���م اإدارة الدفاع املدين اإلى 
الوقاي���ة املدني���ة، وم���ا يحمله اال�ش���م 
اجلديد م���ن معنى لالنتق���ال من مرحلة 
اإل���ى  “الدف���اع” بع���د وق���وع احل���ادث 
“الوقاي���ة” منه، وهو ه���دف نبيل علينا 

التكاتف الإجنازه.
 

 تيار
“للرج���ل الكلمة االأخرة، وللمراأة ما 

بعد االأخرة!”.
غازي الق�صيبي

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

اأمر ملكي بتعيني اأع�صاء يف موؤ�ص�صة “احلقوق”

6 يدخلون العتبة لأول مرة... و5 يعودون... وخروج اأبل

4 منهم متفرغون و5 غر متفرغن واثنان من ال�شلطة الت�رشيعية

مروحة م�شاورات النتخاب الفيحاين اأو الدرازي رئي�شا... موؤ�ش�شة “احلقوق”: 

املنام���ة - بنا: �ش���در ع���ن عاهل البالد 
ح����رشة �ش���احب اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن 
عي�ش���ى اآل خليفة اأمر ملكي بتعين اأع�شاء 
جمل�ش مفو�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

االإن�شان.
وجاء يف االأمر امللكي رقم )23( ل�ش���نة 

2017 اأنه يعن ع�شواً يف جمل�ش مفو�شي 
املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان كل من:

اوال: االأع�شاء املتفرغون:
1 - �شعيد حممد الفيحاين.
2 - عبداهلل اأحمد الدرازي.

3 - عائ�شة �شامل �شيف مبارك.

4 - ماريا اأنطون خوري.
ثانياً: االأع�شاء غر املتفرغن:

1 - بدر حممد عادل.
2 - دينا عبدالرحمن اللظي.

3 - حميد اأحمد عبداهلل ح�شن.
4 - رو�شة �شلمان حم�شن العرادي.

5 - وداد ال�شيد ر�شي املو�شوي.
ثالثاً: اأع�شاء من ال�شلطة الت�رشيعية:

1 - اأحمد مهدي احلداد.
2 - خالد عبدالعزيز ال�شاعر.

وتكون مدة ع�شويتهم 4 �شنوات قابلة 
للتجديد.

اأ�ش���فر االأمر امللكي بتعين جمل�ش جديد 
حلق���وق  الوطني���ة  باملوؤ�ش�ش���ة  للمفو�ش���ن 
االإن�شان عن دخول 6 اأع�شاء جدد عتبة املجل�ش 

الأول مرة.
وحافظ االأم���ر امللكي على عدد االأع�ش���اء 
بتعين 11 �شخ�شية وذلك وفق ما ين�ش عليه 

القانون اجلديد للموؤ�ش�شة.
وجرى جتدي���د ع�ش���وية 5 اأع�ش���اء، وهم: 
نائب الرئي�ش ال�شابق عبداهلل الدرازي، وماريا 
خوري، وب���در حممد، وحميد اليم���اين، والنائب 

خالد ال�شاعر.
اأما ال�شتة املغادرون يف الت�شكيل اجلديد، 
فه���م: الرئي����ش ال�ش���ابق ال�ش���وري عبدالعزيز 
اأبل، وال�ش���ورية جميلة �شلمان، والنائبة جميلة 
ال�ش���ماك، وعبدالرحم���ن جواه���ري، واملحام���ي 

فريد غازي، ومنى هجر�ش.
ولوحظ يف الت�ش���كيل اجلديد حجز 5 ن�ش���اء 
م���ن اأ�ش���ل 11 ع�ش���وا مب���ا ن�ش���بته 45 % من 

مقاعد جمل�ش املفو�شن.
وروع���ي يف الت�ش���كيل اختيار اأع�ش���اء من 
اجلهات اال�شت�ش���ارية واالأكادميية وموؤ�ش�شات 
االجتماعي���ة  والهيئ���ات  امل���دين،  املجتم���ع 
ع���ن  واالقت�ش���ادية واملهني���ة، واملدافع���ن 
حق���وق االإن�ش���ان، ومتثي���ل امل���راأة واالأقليات 

ب�شكل منا�شب.
اأم���ا بالن�ش���بة مل���ا ين����ش علي���ه قان���ون 
املوؤ�ش�ش���ة من ج���واز اختي���ار اأع�ش���اء من بن 
يف  وي�ش���اركون  الت�رشيعي���ة  ال�ش���لطة  اأع�ش���اء 
النقا����ش دون اأن يك���ون لهم �ش���وت معدود، 
فقد جرى تعين ع�شوين اثنن، االأول �شوري 
واالآخر نائب، وميثالن ن�شبة 18 % من ع�شوية 

املجل�ش اجلديد.

الرئيس الجديد
وقال ع�ش���و باملجل�ش اجلدي���د ل� “البالد” 
اإنه وفور �ش���دور االأمر ال�ش���امي اأطلقت مروحة 
م�ش���اورات فيما بن بع�ش االأع�شاء للت�شاور؛ 

الختيار الرئي�ش اجلديد للمجل�ش.
واأو�ش���ح اأن اأبرز املر�شحن لتويل مقاليد 

الرئا�ش���ة للف���رة املقبلة تتاأرج���ح بن نائب 
الرئي����ش ال�ش���ابق عب���داهلل ال���درازي والوافد 

اجلديد لع�شوية املوؤ�ش�شة �شعيد الفيحاين.
وي�ش���غل الفيح���اين حالي���ا من�ش���ب نائب 
رئي����ش اللجن���ة اال�شت�ش���ارية مبجل����ش حقوق 
االإن�ش���ان االأمم���ي يف جنيف من بعد ا�ش���تقالته 
من الوزارة قبل اإلغائها من الت�شكيل احلكومي 
للمل���ف  اخلارجي���ة  وزارة  وا�ش���رداد  االأخ���ر 

احلقوقي.
و�ش���هدت عالق���ة ال���درازي م���ع الفيحاين 
توت���را يف ف���رات متقطعة يف الف���رة االأخرة 
جله���ة داأب االأخ���ر انتقاد اأداء املوؤ�ش�ش���ة عرب 
ح�ش���ابه يف “توير” ودخول االأول مبرحلة �ش���د 

وجذب معه.
ووفق���ا للقانون اجلديد للموؤ�ش�ش���ة ، فاإن 
ارتق���اء رئا�ش���ة املجل�ش تنح�رش على االأع�ش���اء 
الفيح���اين  وه���م:   ،4 وعدده���م  املتفرغ���ن، 

والدرازي وعائ�شة مبارك وماريا خوري.
وين����ش القان���ون عل���ى اأن يعق���د جمل�ش 
املفو�ش���ن اأول اجتم���اع ل���ه برئا�ش���ة اأك���رب 
االأع�ش���اء احلا�رشين �ش���ناً، لينتخ���ب من بينهم 
رئي�ش���اً ونائباً للرئي�ش عل���ى اأن يكونا من بن 
االأع�ش���اء املتفرغ���ن، ملث���ل م���دة تعيينهم، 
االأع�ش���اء  لع���دد  الن�ش���بية  باالأغلبي���ة  وذل���ك 
احلا�رشي���ن، ف���اإن ت�ش���اوى اأك���ر م���ن واحد يف 
احل�ش���ول على ه���ذه االأغلبي���ة اأُج���ري االختيار 
بينه���م بالقرعة، واإن مل يتقدم اأحد للر�ش���يح 
غر العدد املطلوب اأُعلن انتخاب املر�ش���حن 

بالتزكية.

الستة الجدد
االأع�شاء ال�شتة اجلدد مبجل�ش املفو�شن 
هم: احلقوق���ي �ش���عيد الفيح���اين احلائز على 
ماج�شتر العلوم ال�شيا�شية من جامعة اأمركية 
يف الع���ام 1983، وب���داأ حياته العملي���ة بوزارة 
اخلارجي���ة يف الع���ام ذات���ه بوظيف���ة �ش���كرتر 
ث���اٍن، وترق���ى بال���وزارة، و�ش���غل مواق���ع مثل 
قن�ش���ل البحري���ن يف نيوي���ورك يف الف���رة من 
1993 لغاي���ة 1994، ومندوب���ا للبحري���ن لدى 
مكت���ب االأم���م املتح���دة يف جنيف للف���رة من 
2001 ولغاي���ة 2005، واآخ���ر املواق���ع العامة 

وكيال حلقوق االإن�ش���ان بوزارة حقوق االن�ش���ان 
والتنمي���ة االجتماعية، ثم بع���د تفكيك الوزارة 
منذ 8 اأغ�ش���ط�ش 2011، ومن اأبرز املهام التي 
جن���ح فيها التفاو�ش لالإف���راج عن البحرينين 
املعتقل���ن يف غوانتانام���و واع���ادة بحرينين 

حمتجزين يف اإ�رشائيل بالعام 2009.
والع�شو الثاين ال�ش���ورية ال�شابقة عائ�شة 
مب���ارك، والتي تع���ود للمنا�ش���ب العامة جددا 
بالتعين اجلديد وراأ�شت جلنة حقوق االإن�شان 
باملجل����ش الت�رشيع���ي املعن يف وقت �ش���ابق، 
والرئي�ش���ة احلالي���ة ملرك���ز املنام���ة حلق���وق 
االإن�ش���ان املحامية دينا اللظي، وهو املن�ش���ب 
الع���ام االأول له���ا م���ن بع���د ترخي����ش املركز، 
ومدي���رة التدري���ب والتوظي���ف ب�رشك���ة “األبا” 

رو�شة العرادي.
اأما الع�ش���و اخلام�ش، فهي وداد املو�شوي 
التي حتظ���ى بثقة متزاي���دة موؤخ���را لتعيينها 
بالعديد من املنا�شب العامة موؤخرا، اإذ من بعد 
تقاعدها مبغادرتها من�ش���ب الوكيل امل�شاعد 
للتعلي���م اخلا����ش وامل�ش���تمر ب���وزارة الربية 
والتعلي���م، فاإنه���ا ُعينت ع�ش���وا مبجل�ش اأمناء 
معه���د البحرين للتنمي���ة ال�شيا�ش���ية يف العام 
2016، ثم ع�شوا يف الدورة اجلديدة للمجل�ش 

االأعلى للمراأة منذ نوفمرب 2016.
اأما الع�ش���و ال�ش���اد�ش باملجل�ش ال�ش���وري 
اأحم���د احل���داد، فهو لي����ش غريبا عل���ى “بيت 
حق���وق  جلن���ة  حالي���ا  يراأ����ش  اإذ  احلق���وق”، 
االإن�ش���ان باملجل�ش الت�رشيعي املعن، ويزامل 
وداد املو�ش���وي بالت�ش���كيل اجلدي���د ملجل�ش 
اأمن���اء معه���د البحرين للتنمية ال�شيا�ش���ية منذ 
دي�ش���مرب 2015، وكان وكيال م�شاعدا لل�شوؤون 
ال�شيا�ش���ية والتعاون الدويل ب���وزارة اخلارجية 
يف ابريل 2002، وقبلها مندوبا دائما للبحرين 
ل���دى مكت���ب االأمم املتح���دة يف جني���ف بلقب 
�ش���فر فوق الع���ادة منذ 20 اأغ�ش���ط�ش 1991 
لغاي���ة 3 مار����ش 20011 عندم���ا �ش���در قرار 
جمل�ش ال���وزراء بنقل���ه للديوان الع���ام بوزارة 

اخلارجية.

الخمسة المُجدّد لهم
اأما بالن�شبة لالأع�شاء اخلم�شة امُلجّدد لهم، 

فه���م: نائب الرئي�ش ال�ش���ابق للموؤ�ش�ش���ة منذ 
اأبريل 2015 عبداهلل الدرازي وي�ش���غل اأي�ش���ا 
ع�شوية مفو�شية حقوق ال�شجناء واملحتجزين 
من���ذ فرباي���ر 2014 ويعمل حما����رشا باجلامعة 
االأهلي���ة ورئي�ش���ا اأ�ش���بق للجمعي���ة البحرينية 

حلقوق االإن�شان.
والع�ش���و الثاين ماريا خوري احلائزة على 
املاج�ش���تر باإدارة االأعمال من جامعة اأمركية 
منذ 1987 وع�ش���وة مبفو�شية حقوق ال�شجناء 
واملحتجزي���ن منذ فرباي���ر 2014 وتعمل حاليا 
مديرة لالإع���الم والعالقات العامة ب�رشكة اأوربت 
القاب�ش���ة من���ذ يناي���ر 2011 وتتقلد رئا�ش���ة 
جمل����ش اإدارة مدر�ش���ة الرجاء لل���دورة احلالية 
للفرة من 2016 ولغاية 2019 وع�شو بجمعية 
ميثاق العمل الوطني واآخر من�ش���ب ر�شمي لها 
عندم���ا كانت مديرة لال�ش���تثمار بهيئة االإذاعة 

والتلفزيون لعامي 2006 و2007.
والع�ش���و الثالث بدر حممد ع���ادل احلائز 
على الدكتوراه يف احلق���وق من جامعة القاهرة 
يف العام 2008، ويعمل اأ�ش���تاذا للقانون العام 
امل�ش���اعد بكلية احلقوق بجامع���ة البحرين منذ 
فرباير 2009، وي�ش���غل ع�ش���وية جلنة تاأديب 
الط���الب بالكلية منذ فرباير 2013، وا�ش���تغل 
حماميا اأمام املحاكم للفرة من 2001 ولغاية 

.2004
والع�ش���و الرابع حميد اليماين احلائز على 
�ش���هادة الطب العام من معهد رو�ش���ي بالعام 
1987، ويراأ�ش م�شت�شفى الطب النف�شي، وهو 
اأخ ع�ش���و جمل�ش ال�ش���ورى االأكادميي �ش���عيد 
اليم���اين املدي���ر ال�ش���ابق باملوؤ�ش�ش���ة العامة 

لل�شباب والريا�شة.
والع�ش���و اخلام����ش النائب خالد ال�ش���اعر 
احلا�ش���ل على درجة املاج�ش���تر يف الت�ش���ويق 
واالأعمال الدولية، والع�شو باملجل�ش الت�رشيعي 
املنتخب للوالية الت�رشيعية احلالية للفرة من 
2014 ولغاي���ة 2018، وراأ�ش يف دور االنعقاد 
االأول م���ن عمر الربملان جلنة حقوق االن�ش���ان، 
ويراأ����ش جمل�ش اإدارة �رشكت���ن االأولى عقارية 

واالأخرى للحلول االإعالنية.

 را�صد الغائب

“النور للرب” حتتفل بالذكرى الـ 20 على تاأ�صي�صها
املنامة - جمعية النور للرب: اأعلنت رئي�شة جمعية النور للرب 
ال�ش���يخة ملياء بنت حممد اآل خليفة عن اكتمال بناء مقر اجلمعية 
اجلدي���د، وذلك باجتماع جمل����ش االإدارة بالع�ش���وات الذي اأقيم 
مبقر اجلمعية بالرفاع، م�ش���رة اإلى اأن العمل ي�شر بخطى جيدة 
يف اأعم���ال الديكور ومن ثم التاأ�ش���ي�ش مب�ش���اعدة بع�ش اجلهات 
الداعم���ة. وم���ن املنتظ���ر اأن تنتق���ل اجلمعية للعم���ل يف املبنى 
اجلديد يف اأغ�ش���ط�ش املقبل منا�شدة اأهل اخلر تقدمي يد العون 
وتوجي���ه تربعاته���م للجمعية التي تخدم �رشيح���ة كبرة من االأ�رش 

املتعففة، الفتة اإلى اأن فعالية طبق اخلر التي تقام �ش���نويا �ش���وف تكون 
باك���ورة فعالي���ات اجلمعية التي �ش���تقام يف املبنى اجلديد م���ع نهاية العام 

اجلاري.   واأو�ش���حت ال�شيخة ملياء اأن اجلمعية حتتفل هذا العام 
مب���رور 20 عاما على افتتاحها ر�ش���ميا يف الع���ام 1997، وبهذه 
املنا�شبة �ش���ينظم حفل لتكرمي الع�شوات املوؤ�ش�شات للجمعية 

قبل نهاية ال�شهر اجلاري.
اجلدي���ر ذكره اأن الرئي�ش���ة الفخرية جلمعي���ة النور للرب هي 
كرمية �ش���احب ال�شمو امللكي رئي�ش الوزراء �شمو ال�شيخة لولوة 
بن���ت خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة، وهي جمعية ن�ش���ائية خرية 
غر ربحي���ة، تهتم برعاية االأ�رش املحتاجة وبن���اء وترميم منازلهم 
ورعاية االأيتام ورعاية املر�ش���ى وامل�شنن وتدري�ش وجتويد القراآن الكرمي 

لالأطفال والثقافة الدينية وتقدمي املنح الدرا�شية لطالب العلم. 

• ملياء بنت حممد	

“اإجناز البحرين” ُتطلق “الرئي�س التنفيذي ال�صاب”
اإجن���از  اأطلق���ت  البحري���ن:  اإجن���از   - املنام���ة 
البحري���ن برنام���ج “الرئي����ش التنفي���ذي ال�ش���اب” 
الذي ي�شمح للروؤ�ش���اء التنفيذين للفرق الطالبية 
بامل�ش���اركة يف برنامج “ال�رشكة” وفر�شة التوا�شل 
م���ع كب���ار امل�ش���وؤولن التنفيذي���ن م���ن خمتل���ف 
القطاع���ات، والتعرف اإل���ى ال�ش���وق املحلي وفهم 
اأدوار وم�ش���وؤوليات كبار امل�ش���وؤولن التنفيذين 

من جمل�ش اإدارة اإجناز البحرين. 
اأما برنامج “ال�رشكة” فيتم تنفيذه يف املدار�ش 

واجلامعات، اإذ �شمم ليوفر للطلبة جتربة اقت�شادية وجتارية مهمة يف حياتهم، حيث 
يقومون بتاأ�ش���ي�ش �رشكتهم اخلا�ش���ة حتت اإ�رشاف متطوعن مر�ش���دين من القطاع 
اخلا�ش. وتهدف موؤ�ش�ش���ة اإجناز البحرين على املدى الطويل اإلى تعزيز تطبيق هذا 
الربنام���ج يف املدار�ش واجلامع���ات لتزويد الطالب باملهارات الالزمة وت�ش���جيعهم 
لي�شبحوا رواد اأعمال ناجحن يف امل�شتقبل. وقام 19 رئي�شاً تنفيذياً من 12 مدر�شة 

وجامعتن �ش���اركوا يف برنامج ال�رشكة مبقابلة 9 من 
اأع�ش���اء جمل����ش اإدارة “اإجن���از البحري���ن”، اإذ متت 
مناق�ش���ة اآلي���ات اإدارة ال�رشكة و�ش���وؤون املوظفن 
وتنظي���م االأمور املالية وخل���ق الفر�ش والتحديات 
يف ال�شوق ومناهج النجاح والفر�ش التجارية العامة.

وق���ال رئي����ش جمل����ش اإدارة موؤ�ش�ش���ة اإجن���از 
البحري���ن عبدالرحم���ن جواهري “نياب���ة عن جمل�ش 
اإدارة اإجناز البحرين، اأود اأن اأ�ش���كر �ش���مو ال�ش���يخة 
ح�ش���ة بنت خليف���ة اآل خليفة على العم���ل من اأجل 
تنمي���ة ال�ش���باب يف اململكة وعل���ى فر�ش التعلم املو�ش���عة الت���ي توفرها الربامج 
املقدم���ة. لق���د اأجرينا حمادث���ات ملهمة مع رواد االأعمال ال�ش���باب امل�ش���اركن يف 
برنام���ج الرئي����ش التنفيذي ال�ش���اب، حيث تبادلنا في���ه اأفكارنا وخربتنا و�ش���معنا 
خططهم امل�ش���تقبلية. اإنه الأمر م�رشف اأن نرى �شغف هوؤالء ال�شباب وحما�شهم ب�شاأن 

اأعمالهم، وا�شتعدادهم لالرتقاء وتطوير اأنف�شهم”.



الخميس 20 أبريل 2017 
23 رجب 1438

8local@albiladpress.comالعدد 3110  بالدنا
رئي�س الوزراء يتلقى تهنئة ال�سفري ال�سعودي 

اإ�سهامات رئي�س الوزراء ممتدة عرب الدول والقارات

وزير اخلارجية: تكرمي للبحرين وللأمة العربية 

اإ�سافة متميزة من �سموه للإجنازات املتتالية

التكرمي تقدير من اجلامعة العربية لإجنازات �سموه

مهنئا �سموه بـ “درع العمل التنموي”... �سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة: 

يف برقية تهنئة لرئي�س الوزراء

هناأ رئي�س الوزراء بالتكرمي... را�سد بن خليفة: 

    يف برقية  تهنئة لرئي�س الوزراء... �سفري البحرين بالريا�س: 

تلقـــى رئي�ـــس الوزراء �ســـاحب ال�ســـمو امللكي 
الأمـــري خليفة بـــن �ســـلمان اآل خليفة برقيـــة تهنئة 
من م�ست�ســـار �ساحب ال�ســـمو امللكي رئي�س الوزراء 
�ســـمو ال�ســـيخ �ســـلمان بن خليفة اآل خليفة مبنا�سبة 
منح �ســـموه “درع العمل التنموي” من جامعة الدول 

العربية، هذا ن�سها:
�ســـيدي �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الوالد العزيز 
الأمري خليفة بن �ســـلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه 

رئي�س الوزراء املوقر
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

فاإنـــه لي�ســـعدين يـــا �ســـاحب ال�ســـمو اأن اأرفـــع 
اإلـــى مقـــام �ســـموكم الكرمي اأ�ســـمى اآيـــات التهاين 
والتربيـــكات مبنا�ســـبة منـــح �ســـموكم “درع العمل 
التنمـــوي” مـــن جامعة الـــدول العربيـــة، كاأول زعيم 

عربي يح�سل على هذه اجلائزة املرموقة.
اإن هذا التقدير الكبري والتكرمي الرفيع ل�سموكم 
اإمنـــا ياأتي هذه املرة من “بيت العرب”، وهو يعك�س 
مبا ل يدع جمالً لل�سك، املكانة املتميزة التي يحظى 
بها �ســـموكم من كافة املحافل املحليـــة والإقليمية 

والدولية، وهو اأ�ســـدق تعبري عن دور �سموكم البارز 
يف جمـــال التنمية امل�ســـتدامة.. فقد كانت و�ســـتظل 
روؤيتكـــم التنموية ملهمة للمنطقة العربية وملختلف 

دول العامل.. و�ســـتبقى دوماً جهود �سموكم الكبرية 
علـــى هذا ال�ســـعيد، كمـــا يف كافة املجالت م�ســـدر 
وفخر واعتزاز ل�سعبكم الويف، ومبعث اإعجاب وتقدير 

على كافة امل�ستويات.
فاإ�ســـهامات وجهـــود �ســـموكم التنمويـــة ذات 
تاأثـــري ممتد عرب الـــدول والقارات، لت�ســـمل خمتلف 
القطاعـــات، وهي اأ�ســـا�س النه�ســـة ال�ســـاملة التي 
ي�ســـهدها بلدنـــا الغايل يف ظل العهـــد الزاهر حل�رضة 
�ســـاحب اجلاللة امللـــك حمد بـــن عي�ســـى اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه.
اأدعو املولى عز وجل اأن يحفظ �سموكم ويرعاكم 
وان يدمي عليكم موفور ال�ســـحة والعافية ويجعلكم 
دوماً ذخراً وعوناً للوطن واأبنائه الأوفياء املخل�سني.

ودمتم يف رعاية اهلل �ساملني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ابنكم
�سلمان بن خليفة اآل خليفة
م�ست�سار �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء

تلقى رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة برقية تهنئة 
مـــن وزيـــر اخلارجية ال�ســـيخ خالد بـــن اأحمد بن 
حممـــد اآل خليفـــة؛ مبنا�ســـبة منـــح �ســـموه درع 
العمـــل التنموي من قبل جامعـــة الدول العربية 

كاأول �سخ�سية تت�سلم هذا الدرع.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة حفظه اهلل

رئي�س الوزراء املوقر 
 ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

 اإنه ملـــن دواعي �رضوي واعتزازي اأن اأتقدم 
اإلى �ســـموكم الكرمي بخال�ـــس التهاين واأطيب 
التمنيات القلبية مبنا�ســـبة منح �ســـموكم درع 
العمـــل التنموي من قبل جامعـــة الدول العربية 

كاأول �سخ�سية تت�سلم هذا الدرع، واإن دل على 
�سيء فاإنه يدل على مكانتكم الرفيعة لي�س يف 
مملكة البحرين فح�ســـب بل لدى �ســـعوب الأمة 

العربية وعلى خمتلف امل�ستويات.
اإن هذا التكرمي امل�ســـتحق الذي جاء نتيجة 
دعم �سموكم املتوا�سل للعمل العربي امل�سرتك 
وم�ساريع التنمية، فهو تكرمي ململكة البحرين 
ولالأمـــة العربية جمعاء، واأدعـــو اهلل جلت قدرته 
اأن ي�سبغ على �سموكم موفور ال�سحة وال�سعادة 
وطول العمر لتوا�سلوا م�سرية التنمية والعطاء، 

ودمتم بحفظه �ساملني موفقني.
 

خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة
وزير اخلارجية

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكـــي الأمـــري خليفـــة بن �ســـلمان اآل خليفـــة برقية 
تهنئـــة من الرئي�س الفخري جلمعيـــة البحرين للفنون 
الت�سكيلية ال�سيخ را�سد بن خليفة بن حمد اآل خليفة؛ 
مبنا�ســـبة منح �ســـموه درع العمـــل التنمـــوي من قبل 

جامعة الدول العربية. وهذا ن�س الربقية:
�سيدي �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة حفظه اهلل
رئي�س الوزراء املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ي�رضفنـــي اأن اأرفـــع اإلـــى مقـــام �ســـموكم خال�ـــس 
التهـــاين والتربيـــكات مبنا�ســـبة ح�ســـولكم حفظكم 
اهلل علـــى “درع العمـــل التنمـــوي” من جامعـــة الدول 
العربية والذي يعد تكرمي لعمل دوؤوب وكبري من لدن 
�ســـموكم، امتد على مدار عقود اأبـــرزمت من خالل هذا 
العمل التنموي احل�ســـاري مدى ما و�ســـلت له مملكة 
البحرين من نه�سة تنموية يف كافة املجالت، ت�ستحق 
عليه مثل هذا التكرمي وهو يعد كذلك تكرميا ل�سعب 

البحرين من خالل دعمكم امل�ســـتمر، وتعزيزا للقيادة 
احلكيمـــة التي تتمتعون بها يف اإبـــراز جمالت التنمية 

الب�رضيـــة للفـــرد البحرينـــي، وت�ســـجيعكم الكفـــاءات 
البحرينيـــة لتتبـــواأ املراكـــز القيادية من اأجل نه�ســـة 
تنموية م�ســـتدامة مما منح البحرين مرتبة متقدمة من 

موؤ�رضات التنمية الب�رضية العاملية.
كمـــا اأن هـــذا الإجنـــاز الـــذي حققه �ســـموكم يعد 
اإ�ســـافة متميـــزة لالإجنازات ال�ســـابقة على امل�ســـتوى 
الـــدويل، والذي يوؤكد ما تتمتعـــون به من تقدير لدى 

املجتمع العربي والدويل.
وفق اهلل �سموكم و�سدد على طريق اخلري خطاكم 

ودمتم �سيدي �ساملني موفقني..
احرتامـــي  فائـــق  بقبـــول  �ســـموكم  وتف�ســـلوا 

وتقديري.

املخل�س ل�سموكم
را�سد بن خليفة بن حمد اآل خليفة
الرئي�س الفخري ورئي�س واأع�ساء جمعية البحرين 
للفنون الت�سكيلية

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ســــاحب 
ال�ســــمو امللكــــي الأمــــري خليفــــة بن �ســــلمان اآل 
خليفــــة برقية تهنئة من �ســــفري مملكة البحرين 
لدى اململكة العربية ال�ســــعودية ال�ســــيخ حمود 
بن عبداهلل اآل خليفة؛ مبنا�ســــبة منح �سموه درع 
العمــــل التنموي من جامعة الــــدول العربية، هذا 

ن�سها:
�ســــيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

بن �سلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
رئي�س الوزراء املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
يطيب يل اأن اأرفع اإلى مقام �سموكم الكرمي 
اأ�ســــمى اآيات التهاين وم�ســــاعر الفخــــر والعتزاز 
مبنا�ســــبة اإعــــالن جامعــــة الدول العربيــــة تكرين 

�سموكم حفظكم اهلل بـ »درع العمل التنموي«.
اإن هــــذا التكــــرمي ُيعــــربرّ عن تقديــــر جامعة 
الــــدول العربيــــة لإجنــــازات �ســــموكم - اأيدكــــم 

اهلل - يف جمــــالت التنمية امل�ســــتدامة يف مملكة 

البحرين، وعلى امتداد �سنوات طويلة من العمل 

والعطاء والبناء.

اإننــــي اأعــــرب ل�ســــموكم عــــن بالــــغ فخــــري 
واعتزازي ب�ســــجل اإجنازات �ســــموكم املتوا�سلة 
يف خدمة وطنكم و�ســــعبكم واأمتكم، لأ�ســــاأل اهلل 
العلــــي القديــــر اأن يحفظكــــم واأن يــــدمي عليكم 
نعمة ال�سحة والعافية، واأن يقدركم على املزيد 
من العطاء املو�ســــول خلدمة الأهداف ال�ســــامية 
والنبيلة التي نذرمت نف�ســــكم لها حتى اأ�سبحتم 
رمــــزا عربيــــا يحتذى بــــه، و�ســــاحب اإ�ســــهامات 
مميزة يف العمل التنموي على امل�ســــتوى العربي 
والعاملــــي، وهذا ما عرب عن دور �ســــموكم البارز 
والريادي يف خمتلف جمالت التنمية والتحديث.

ودمتم �سموكم �ساملني غامنني.

ابنكم املطيع 
حمود بن عبداهلل اَل خليفة

�سفري مملكة البحرين لدى اململكة العربية 
ال�سعودية 

• �سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة	

• ال�سيخ را�سد بن خليفة بن حمد اآل خليفة	

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ســـاحب 
ال�ســـمو امللكـــي الأمـــري خليفة بـــن �ســـلمان اآل 
خليفـــة برقية تهنئة من �ســـفري اململكة العربية 
ال�سعودية ال�سقيقة لدى مملكة البحرين عبداهلل 
اآل ال�ســـيخ؛ مبنا�ســـبة منـــح �ســـموه درع العمـــل 
التنمـــوي من جامعـــة الدول العربيـــة، وهذا ن�س 

الربقية:
�ســـاحب ال�ســـمو امللكـــي الأمـــري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
رئي�ـــس جمل�ـــس الـــوزراء مبملكـــة البحريـــن 

ال�سقيقة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأت�رضف بـــاأن اأرفع ملقامكم ال�ســـامي الكرمي 

با�ســـمي وبا�سم من�سوبي �ســـفارة خادم احلرمني 
ال�رضيفـــني لـــدى مملكـــة البحرين ال�ســـقيقة عن 
اأ�ســـمى التهاين القلبيـــة والتربيكات اخلال�ســـة 
مبنا�سبة منح �سموكم الكرمي درع العمل التنموي 

من جامعة الدول العربية.
�ســـائال اهلل عز وجل ل�ســـموكم دوام ال�سحة 
والعافيـــة وململكة البحرين و�ســـعبها ال�ســـقيق 

املزيد من التقدم والزدهار.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�سفري خادم احلرمني ال�رضيفني لدى مملكة 
البحرين
د.عبداهلل بن عبدامللك اآل ال�سيخ

اأفندي: الحتفاء تقدير دويل جلهود خليفة بن �سلمان
املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
برقيــــة تهنئة مــــن �ســــفري جمهورية ال�ســــودان 
عبدالرحمن اأفندي؛ مبنا�ســــبة منح �ســــموه “درع 
العمل التنموي” من جامعــــة الدول العربية ويف 

ما يلي ن�سها:
 �ســــاحب ال�ســــمو امللكي الأمــــري خليفة بن 

�سلمان اَل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه

 ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
 ي�ســــعدين وي�رضفني اأن اأرفع اإلى �ســــموكم 
والتربيــــكات  التهــــاين  اآيــــات  واأحــــر  اأ�ســــمى 
مبنا�ســــبة منح �ســــموكم درع العمل التنموي من 
جامعة الــــدول العربية؛ وذلك تقديــــراً وعرفاناً 

لإ�سهامات �سموكم يف املجال التنموي ودوركم 
الرائد يف التحديث ال�سامل والنه�سة احل�سارية 

والتنمية امل�ستدامة على خمتلف الأ�سعدة.
اإن تكرمي �سموكم بهذا الدرع الرفيع ما هو 
اإل تقدير من املجتمع الدويل جلهودكم اجلليلة 
يف خمتلــــف املجــــالت، مــــع متنياتنا اخلال�ســــة 
ة لتحقيق  ل�ســــموكم مبوا�ســــلة جهودكم اخلــــريرّ
املزيد من الإجنازات ململكة البحرين ال�ســــقيقة 

يف ظل القيادة الر�سيدة.
 وتف�ســــلوا �ســــموكم بقبول اأ�سدق م�ساعر 

الود والتقدير..
 عبدالرحمن خليل اأحمد اأفندي 
�سفري جمهورية ال�سودان مبملكة البحرين

رئي�سة “روتاري ال�سلمانية”: ل�سموه اإجنازات نوعية

�سفري الإمارات: تقدير اإقليمي م�ستحق

فوزي كانو: دور رائد ل�سموه يف النه�سة

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ســـاحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
برقية تهنئة من �ســـفري دولة الإمـــارات العربية 
املتحدة لدى مملكة البحرين عبدالر�سا اخلوري؛ 
مبنا�سبة منح �سموه درع العمل التنموي من قبل 

جامعة الدول العربية. وهذا ن�س الربقية:
�ســـاحب ال�ســـمو امللكـــي الأمـــري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر..

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد..
ي�سعدين اأن اأرفع اإلى مقام �سموكم، حفظكم 
مبنا�ســـبة  والتربيـــكات  التهـــاين  خال�ـــس  اهلل، 
منـــح �ســـموكم يف احتفالية كبـــرية ومميزة )درع 
الريادة يف العمل التنموي( من قبل جامعة الدول 

العربية، وهو تقدير اإقليمي م�ستحق نظري جهود 
�سموكم يف جمال التنمية امل�ستدامة.

اإن احتفال “البيت العربي” بهذه املنا�سبة، 
ومنحكم �ســـاحب ال�سمو امللكي هذا الدرع كاأول 
�سخ�ســـية عربية، يُعد عرفانا باإ�سهامات �سموكم 
يف املجـــال التنموي، ودوركم الرائد يف التحديث 
ال�ســـامل والنه�ســـة احل�ســـارية التـــي انتظمـــت 

مملكة البحرين ال�سقيقة على خمتلف الأ�سعدة.
نعمـــة  �ســـموكم  علـــى  واأدام  اهلل  حفظكـــم 

ال�سحة والعافية.

عبدالر�سا عبداهلل اخلوري
�سفري دولة الإمارات العربية املتحدة لدى 
مملكة البحرين

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�ســـمو امللكـــي الأمري خليفـــة بن �ســـلمان اآل 
خليفـــة برقية تهنئـــة من نائـــب رئي�س جمل�س 
اإدارة �رضكة يو�ســـف بن اأحمد كانو، فوزي كانو؛ 
مبنا�سبة منح �ســـموه درع جامعة الدول العربية 
التنمـــوي تقديـــرا  العمـــل  للريـــادة يف جمـــال 
لإ�ســـهاماته يف املجـــال التنمـــوي ودوره الرائد 
يف التحديث ال�ســـامل والنه�ســـة احل�ســـارية يف 

مملكتنا احلبيبة.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمـــري خليفة بن 
�ســـلمان اآل خليفـــة حفظـــه اهلل ورعـــاه رئي�ـــس 

الوزراء املوقر
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ي�رضفني اأن اأرفع اإلى مقام �سموكم الكرمي 
اأ�ســـمى اآيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة منح 
�سموكم حفظكم اهلل درع “جامعة الدول العربية 
للريـــادة يف جمـــال العمـــل التنمـــوي العربـــي” 
تقديرا لإ�سهامات �سموكم يف املجال التنموي، 

ودوركم الرائد يف التحديث ال�ســـامل والنه�سة 
احل�ســـارية يف مملكتنا احلبيبة، بالإ�ســـافة اإلى 
دعم وم�ســـاندة �ســـموكم امل�ســـتمرة لكل ما من 
�ساأنه اأن يعزز العمل العربي امل�سرتك، اأن هذه 
اجلائزة ت�ســـاف اإلى ر�سيد �سموكم من اجلوائز 
يف �ستى املجالت و التي يفخر بها كل بحريني.

�سائلني املولى عز وجل اأن يحفظ �سموكم 
واأن ميتعكـــم مبوفور ال�ســـحة والعافيـــة، واأن 
يوفقكـــم لتحقيق املزيد من التقـــدم والرفعة 
والرخاء وموا�ســـلة م�ســـرية التطـــور والزدهار 
ململكتنا الغالية و�ســـعبها الويف يف ظل القيادة 
احلكيمة ل�سيدي �ساحب اجلاللة امللك املفدى 

حفظه ورعاه.
وال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته...

املخل�س
فوزي اأحمد كانو
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
�رضكة يو�سف بن اأحمد كانو

هنـــاأت رئي�ســـة نـــادي روتاري 
اأمـــرية  امل�رضفيـــة  ال�ســـلمانية 
ا�ســـماعيل رئي�ـــس جمل�س الـــوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
بـــن �ســـلمان اآل خليفـــة مبنا�ســـبة 
منح �ســـموه “درع العمل التنموي” 
املقدم من جامعة الـــدول العربية، 
الذي ياأتي تكليال جلهود �ســـموه يف 

دعم العمل العربي امل�سرتك وحتقيق الت�سامن 
العربي ف�سال عن دور �ســـموه على مدار العقود 
املا�ســـية يف دفع عجلة التنمية مبختلف جوانبها 
ال�سيا�سية والقت�ســـادية والجتماعية يف مملكة 

البحرين. 
وقالت رئي�ســـة نـــادي روتاري ال�ســـلمانية 
اإن جهود �ساحب ال�ســـمو امللكي رئي�س الوزراء 
وروؤيتـــه التنمويـــة حققت اإجنـــازات نوعية على 
كافة املجالت وال�ســـعدة ي�ســـهد لهـــا اجلميع 
من خمتلف البلدان حتى ا�سبحت البحرين حتتل 

مكانـــة اإقليميـــة ودوليـــة مرموقـــة 
يفتخر بها اجلميع. 

واعتربت رئي�سة نادي روتاري 
“درع  �ســـموه  منـــح  ان  ال�ســـلمانية 
العمـــل التنمـــوي” مبثابـــة  تكرمي 
لالأمـــة العربيـــة و�ســـعوبها وترجمة 
واقعية جلهود �ســـموه على �سعيد 
دعم العمل العربي وهو اإجناز جديد 
ي�ســـاف اإلى �ســـجل �ســـموه احلافـــل بالإجنازات 
والأعمـــال اجلليلة التي حققهـــا ململكة البحرين 

على الأ�سعدة التنموية املختلفة.
واأ�سارت اإلى اأن مملكة البحرين متكنت من 
حتقيق فر�س منو �رضيعة وا�ســـتقرار اقت�سادي 
واجتماعـــي مبـــا تعك�ـــس روؤيـــة �ســـموه الثاقبة 
نحو الرتقـــاء بالأوطان دعـــم خمتلف املبادرات 
الرامية اإلـــى تعزيز الأمن وال�ســـلم الجتماعيني 
وحر�س �ســـموه تبني اآليات وروؤى للم�سي قدًما 

يف م�رضوعات التنمية امل�ستدامة.

• اأمرية ا�سماعيل	

• ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة	

• ال�سيخ حمود بن عبداهلل اَل خليفة	



أحمد 
سند البنعلي

albinali_a
@hotmail.com

ومضات

لي�ست عندنا فقط ولكن نراها 
يف الكث���ر م���ن ال���دول، والعربي���ة 
منه���ا بال���ذات، نقراأ ون���رى الكثر 
من امل�ساريع العقارية اأو ال�سياحية 
املنت�رشة يف ما يو�س���ف باال�ستثمار 
يف مواق���ع خمتلف���ة ومعها اأ�س���عار 
تب���دو يف غ���ر متن���اول اجلمي���ع اإال 
فئة حباه���ا اهلل باملال، اأما الباقون 
فلي����س عليه���م �س���وى ال�س���مع اأو 

النظر ولي�س غر ذلك.
بل حتى اأرقام ال�س���يارات التي 
و�سفت باملميزة ذهبت ملن ميلك 
امل���ال الوفر - اللهم ال ح�س���د –، 
امله���م يف هذا ال�س���ياق اأننا ال نقراأ 
ن�س���اهد م�س���اريع تق���وم به���ا  وال 
الدولة هنا اأو هناك ميكن اأن تخدم 
العام���ة من الب����رش، حتى ال�س���واحل 
عندنا التي هي يف االأ�سا�س �سحيحة 
ف�س���يئا  �س���يئا  تتقل����س  جنده���ا 
ل�سالح امل�ساريع اخلا�سة، كم�رشوع 
�رشكة اإدام���ة يف املحرق قرب اجل�رش 
الق���دمي، وامل�رشوع كما هو وا�س���ح 
من الر�س���ومات �سيكون ملن ميلك 

املال الوفر.
لي����س الأح���د اأن يعرت����س على 
اأي م����رشوع يريده االأغني���اء، فذلك 
ح���ق لهم، ولك���ن اأ�س���تذكر يف هذا 
ال�س���ياق كلم���ة لعبدالنا����رش رحمه 
اهلل يف واح���دة من خطب���ه حني قال 
“هل الدنيا فقط للأغنياء والفقراء 
ال دني���ا لهم”، األي����س لهم احلق يف 
اأن  اأم  بخ���رات وطنه���م؟  التمت���ع 
عليهم العمل والكد فقط وال �سيء 

غر ذلك.
نح���ن نعي جي���دا اأن م���ا نقوله 
ميثل �س���ورة من ال�سور التي يجد 
فيه���ا االأغني���اء كل �س���يء متاح���ا 
والفق���راء مين���ع عنه���م كل �س���يء 
وكاأنه���م لي�س���وا ب����رشا، واأن الدنيا 
فق���ط،  االأغني���اء  الأولئ���ك  وج���دت 
مم���ا يبعدن���ا كل البعد ع���ن حقيقة 
االإ�سلم الذي نراه يف د�ساتر جميع 
واالإ�سلمية، فديننا  العربية  الدول 
ينظ���ر اأوال وقبل كل �س���يء اإلى من 
ال ميل���ك، اأي للفق���راء لين�س���فهم 

ولي�س االأغنياء ليزيدهم.
عل���ى �س���بيل املث���ال ال احل�رش 
لدينا ثلثة م�س���اريع �س���ياحية هي 
عب���ارة عن ج���زر اأقيم���ت وتقام يف 
البح���ر، ولك���ن يح���ق لنا الت�س���اوؤل 
عن من يقيم عليها وي�س���تمتع مبا 
فيه���ا، ه���ل هم عام���ة ال�س���عب اأم 
فئة قليلة فق���ط؟ وق�س على ذلك 
ج���ل امل�س���اريع الت���ي نق���راأ عنها، 
وه���ذا يع���ود بن���ا لل�س���وؤال التايل، 
ه���ل ي�س���تمتع اجلمي���ع باأر�س���ه اأم 
فئة ا�س���تطاعت جمع املال... جمرد 

ت�ساوؤل... واهلل اأعلم.

هل هي دولة 
لألغنياء فقط؟

م����ا رّن هاتفي حاملً ر�س����الة تدعو لل�س����يام 
مع الفل�س����طينيني القابعني يف غيابت ال�س����جون 
االإ�رشائيلي����ة؛ حت����ى وجدتن����ي اأوزع ه����ذه الدعوة 
مينة وي�رشة، واأعقد العزم على اأن تكون يف اليوم 
الت����ايل، واالأي����ام التي تلي����ه، وقفات ت�س����امنية 
ولو ب�سويعات من ال�س����يام للت�سامن مع جدارنا 
االأخر يف هذه االأمة، مع الفل�س����طينيني الرائعني 
الطغي����ان  عل����ى  �س����رهم  مبج����رد  املرابط����ني 

ال�سهيوين وجروته.
ال وق����ت لللتفات اإلى التفذل����ك ما اإذا كان 
ه����ذا ي�س����مى “�س����ياماً” اأم ال؟ اأو هل يج����وز اأم ال 
يج����وز جتويع النف�����س يف غر اأمر دين����ي؟ اأم هل 
هن����اك ثمة جدوى م����ن هذا الفعل؟ هل �سي�س����ل 
�سيامنا اإلى الفل�سطينيني؟ هل �سي�سكل �سغطاً 
عل����ى االإ�رشائيليني؟ هل �س����يقنع العامل ب�س����يء؟ 
ومهم����ا طال اجلدل يف كل م����ا تقدم، ميكننا الرد 

بت�ساوؤل يف �سيغة اأمر: هل لكم اأن تخر�سوا؟!
فف����ي ح����ني كانت فل�س����طني اله����م املقعد 
املقي����م الأجي����ال خل����ت، من����ذ �س����قوطها بفع����ل 
اخليان����ات، والتلك����وؤ، والك�س����ل، والتثاق����ل اإلى 
االأر�س، واخلوف على العرو�س؛ فتل�سى االهتمام 

به����ا اإل����ى احل����دود الدني����ا، وت�س����تت االهتم����ام 
الق�س����ايا ت�س����غر  وت�س����ّظى وت����وّزع، و�س����ارت 
وت�س����غر، وتقرتب م����ن اأنف�س����نا، ت�س����اءل حجم 
االهتم����ام بالع����ام اإلى اخلا�س، وخا�����سّ اخلا�س، 
وحتى ال يكاد املرء يهتم اإال بنف�س����ه، و�س����يكون 
حمظوظاً لو ا�ستطاع اأن يهتم بها اأي�ساً. لهونا يف 
غمرة االأح����داث التي ينفخ يف نارها النافخون من 
وراء كل اأكم����ة، وزادتنا االنق�س����امات االجتماعية 
والثنائي����ات م����ا ب����ني ح�����رش وب����دو، وم�س����لمني 
وم�س����يحيني، و�سنة و�س����يعة، انغلقاً على ذواتنا 
نقّويه����ا �س����د بع�س����نا البع�����س لئ����ل ُنخرتق من 
اأنف�س����نا، وحتى ال نك�رش اأنف�سنا، ف�ّسلنا اأن ننتهي 
من “عدّونا الداخلي”، بت�س����فيته والق�ساء عليه 
ق�س����اء مرم����اً، ومن ثم نتف����ّرغ للجه����اد االأعظم 
لتحرير بي����ت املقد�س واأكناف����ه، ولكن املعركة 
الداخلية �س����تطول، وتن�سينا الق�سية االأ�سا�سية، 
وتت�سعب الق�سايا الداخلية، واملحلية، والذاتية 
اأي�ساً، وتن�سلخ منها ق�سايا فرعية، ون�سبح كمن 
انفرطت حبات م�س����بحته على �س����طح من الرخام، 
وال ي����دري من اأين يبداأ يف التقاطها وهي تتقافز 
اأمام ناظريه، وهل ي�ستطيع مّلها واإعادة ترتيبها 

اأم ال.
اإن �س����ياماً كه����ذا، اأو تعاطفاً، اأو تعا�س����داً، 
اأو لن�س����ّمه ما ن�س����اء، من �س����اأنه اأن يبقي الق�سية 
املركزية االأ�سا�س����ية حّية يف النفو�س، وخ�سو�ساً 
من االأجيال اجلديدة التي مل ترتبَّ على االلت�ساق 
باأجهزة الراديو منتظرة بيان القمم العربية التي 
ت�س����دد لها ال�س����فعات يف كل مرة الأنها ال تقدم 
اإال قذائ����ف ال����كلم، وهي االأجي����ال التي ال تعرف 
اأ�س�����س الق�سية الفل�س����طينية وال من هم قادتها 
التاريخي����ون، ومراحلها ومفا�س����لها، اأجيال ترى 
يف ال�����رشاع هذا عبثا، ومن االأ�س����لم واالأ�س����هل اأن 
يت�س����الح الطرفان ويعي�س����ا باأمن و�س����لم، حتى 
واإن خ�رش الفل�س����طينيون ما خ�����رشوه. ويوازي هذا 
اجلي����ل يف اخلطورة، االأجيال التي �س����بقت، وحاق 
بها الياأ�س والقنوط، وبات كل �س����غلها تك�س����ر 

الهمم، واحلديث عن الل جدوى، والل حل.
فلن�ُس����ْم حت����ى تبقى اجلذوة م�س����تعلة قوٌي 
اواره����ا، ولك����ي نتذكر دوم����اً اأننا مدين����ون لتلك 
االأر�����س وهناك َدي����ن ينتظرنا لن�س����دده، َديٌن ال 
ي�س����قط بالتقادم، وال ميكن احت�سابه من الديون 

املعدومة.

الخميس 20 أبريل 2017 
23 رجب 1438

العدد 3110  9 opinions@albiladpress.com منطلقات

نوؤي���د ب�س���دة توج���ه احلكوم���ة 
البديل���ة  العقوب���ات  لتو�س���عة 
غ���ر  الق�س���ايا  يف  للمحكوم���ني 
اجل�سيمة اأو ل�س���غار العمر واجلناة 
الذين لي�س���ت له���م اأية �س���وابق، 
وذل���ك به���دف اإ�س���لح ال�س���جني 

واإعادة تاأهيله ودجمه يف املجتمع.
ولك���ن  موج���ود  القان���ون 
يطب���ق ب�س���كل حمدود ج���داً، حيث 
يتي���ح للقا�س���ي تنفي���ذ العق���اب 
�س���هور   3 مب���دة  للمحكوم���ني 
با�س���تبدالها بعم���ل تطوع���ي م���ن 
خ���لل وزارة العم���ل. وم���ا نن�س���ده 
جميعاً تو�س���عة هذه الدائرة، وذاك 
ال يعن���ي اله���روب م���ن العقوب���ة، 
واإمنا في���ه اخلر الكثر للجاين من 
خلل و�س���عه حت���ت برنامج رقابي 
وعمل تطوعي، يهدف الى اإ�سلحه 
واكت�س���ابه اخلرة مبا يع���ود عليه 

وعلى اأ�رشته واملجتمع باخلر. 
العقوبات البديلة �ستكون وفق 
�س���وابط ومعاير حم���ددة يقررها 
القا�سي وفقاً حلالة املحكوم ونوع 
اجلرم وعمره وظروف���ه االجتماعية 
واالإن�س���انية واالأ�رشية، وحتت رقابة 
واإ�رشاف الق�ساة، وهو نظام معمول 
به يف كثر م���ن دول العامل واأثبت 
فوائده للمحكوم واأ�رشته واملجتمع 

ككل.
بتو�س���يات  االأخ���ذ  ناأم���ل 
املخت�س���ني، واأن ي�س���مل القانون 
الت�س���احلية  الغرام���ات  نظ���ام 
بالن�س���بة للجرائم الب�سيطة واأي�سا 
نظام خف�س م���دة العقوبة تلقائياً 
وفقاً ل�س���لوك ال�س���جني، وحبذا لو 
ربط ذلك بحفظ املحكوم اأجزاء من 
الق���راآن الكرمي وح�س���وره جمال�س 
الذكر التي من املفرو�س توفرها 
يف كل املراكز االإ�س���لحية ملا لها 
م���ن دور كب���ر يف اإ�س���لح النف�س 
جدي���دة  حي���اة  لب���دء  وتطويعه���ا 
وم�س���تقيمة ليتحول���وا بذل���ك اإلى 

اأفراد �ساحلني ومنتجني.
العقوبات  م���ن  العديد  هن���اك 
البديلة التي من �س���اأنها االإ�س���لح 
للفئ���ات املذك���ورة اأع���له، ويرى 
املخت�س���ون اأن هذه الفئة معر�سة 
للنحراف وال�س���ياع ب�س���بب ق�ساء 
عقوبته���ا بال�س���جن نتيج���ة عوامل 
نف�سية وردة فعل االأهل واملجتمع 
بال�س���جناء،  واختلطه���م  نحوه���م 
فاحلب�س قد ياأتي بنتائج عك�سية. 

امل����رشوع رائ���د، وناأم���ل �رشع���ة 
البت به وتطبيقه، مراعاة الأو�س���اع 
وظ���روف كث���ر م���ن املحكومني، 
واأبن���اء،  اأ����رشة  يعي���ل  بع�س���هم 
وبع�س���هم حت���ت �س���ن الع�رشي���ن، 
وبحاج���ة  الإع���ادة اإ�س���لح وتاأهيل 
نف�س���ي واجتماع���ي يعينه���م على 
تخط���ي مرحلة ارت���كاب اجلرم وما 
م���ن م�س���اكل نف�س���ية  ي�س���احبها 
واجتماعي���ة اإل���ى مرحلة االإ�س���لح. 
لنعم���ل معاً م���ن اأجل جمتم���ع اآمن 

وم�ستقر.

العقوبات البديلة

اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

“تتخذ العمل ال�سيا�سي ال�سلمي منهجا 
وحي���دا”.. تل���ك كان���ت حتلي���لت �س���يقة 
ودفاعا عن جمعية �سيا�س���ية تطالب وزارة 
العدل وال�سوؤون االإ�سلمية واالأوقاف بحلها 
وت�سفيتها وذلك يف �س���وء ما ارتكبته من 
خمالفات ج�س���يمة ت�س���تهدف مبداأ احرتام 
حك���م القان���ون، ودع���م االإره���اب وتغطية 
العن���ف م���ن خ���لل متجيده���ا حمكوم���ني 
يف ق�س���ايا اإره���اب بالتفج���ر وا�س���تخدام 
االأ�س���لحة والقت���ل نت���ج عنه���ا ا�ست�س���هاد 
واإ�س���ابة عدد م���ن رجال االأم���ن، وتاأييدها 
جه���ات اأُدين���ت ق�س���ائيا بالتحري�س على 
العنف وممار�سته، والرتويج وحتبيذ تغير 

النظام ال�سيا�سي يف البلد بالقوة.

اأين اأ�سوات هوؤالء املحامني ودفاعهم 
ع���ن البحرين وقت جنون احل���رق والتدمر 
وقتل االأبري���اء، وملاذا تتعالى اأ�س���واتهم 
الي���وم فقط حينم���ا انك�س���فت اأعمال تلك 
اجلمعي���ة ب�س���ورة جلي���ة وتاأك���د تاآمره���ا 
وا�س���تعمالها اأق���ذر االأ�س���اليب يف �س���بيل 
تزيي���ف الواق���ع واتخاذه���ا الدميقراطي���ة 
جم���رد لعبة لتحقيق م�س���احلها وم�س���الح 
حلفائه���ا؟ لق���د كانت ال�س���مة االأ�سا�س���ية 
الوا�س���حة يف م�رشوع هذه اجلمعية الرتويج 
لتغير النظام ال�سيا�س���ي يف البلد بالقوة 
وعدم االلتزام باجلوهر الدميقراطي، وكل 
ال�سيغ التعبرية واجلوانب ال�سكلية التي 
قالها “فري���ق املحامني” حماولة يائ�س���ة 

لر�س���م خ���ط جدي���د تتجمع حول���ه كل قوى 
التحري����س والعن���ف والعنا����رش املعادي���ة 
للوط���ن، واالأم���ر الث���اين االأ�سا�س���ي هو ان 
ه���ذه اجلمعية “خل����س” انته���ت والتحم 
كالغ�س���ن  واأ�س���بحت  بال���رتاب  ج�س���دها 
املي���ت املح���رتق، وعل���ى م���ن يق���ف على 
اأبوابها “يتوكل على اهلل” ويعود اإلى بيته 
بنظريات���ه ال�سيا�س���ية الت���ي نفذها طوال 

ال�سنوات املا�سية. 
الرو�س����ي  ال�س����اعر  ق����ال  ي����وم  ذات 
“نكرا�سوف” بو�س����عك اأن ال تكون �ساعرا، 
ولك����ن يج����ب اأن تك����ون مواطن����ا، ويف هذا 
يتجل����ى اليوم �����رشف الكلم����ة وجدارتها... 
فلم����اذا مل تدافعوا عن البحري����ن يف اأخطر 

املراح����ل وتقاتل����وا مبهنتكم �س����د اأعداء 
الوط����ن “كمحام����ني حقيقي����ني” وتتبنوا 
ق�س����ايا �س����هداء الواجب من رج����ال االأمن 
واالأبري����اء من املواطنني الذين ق�س����وا يف 
عمليات اإرهابية؟ اإذا كنا ننطلق من م�ساألة 
ال�س����مر، فال�س����مر هنا يلزم الوقوف مع 
البحري����ن بكل ما متلكون م����ن قوة ولي�س 
الوق����وف والدف����اع ع����ن جمعية �سيا�س����ية 
بلغ����ت ذروة التاآمر ومتجي����د االإرهاب بكل 
اأبع����اده. انح����راف جمعيتكم ع����ن احلقائق 
الت����ي ال تناق�س بطول االأر�س وعر�س����ها، 
ولن ينفعك����م القفز على الواق����ع، وثقتنا 
كب����رة يف الق�س����اء البحرين����ي املتكام����ل 

واالأ�سيل.

أين أصوات هؤالء المحامين 
وقت الحرق والتدمير؟!

اأعلنت �رشك���ة مزاد عن تنظيم مزاد علني 
عل���ى االأرق���ام املمي���زة للوحات ال�س���يارات 
اخلا�س���ة. ال�س���وؤال هل ه���ي فكرة �س���ديدة 
�ست�س���ب يف خانة تنويع م�سادر الدخل وحل 
االأزمات املالي���ة يف الدولة؟ هل فكرة املزاد 
�س���تعالج امل�س���كلت اجلذري���ة الت���ي تواجه 

ميزانية الدولة؟ 
وه���ل ف�سف�س���ة االأم���وال عل���ى تفاهات 
املالي���ة؟  للأزم���ة  ح���ل  ال�س���ذج   وا�س���تغلل 
من جه���ة اأخ���رى نت�س���اءل، بعد اأن ا�س���تطاع 

واف���دون اقتنا����س لوحات �س���يارات مببالغ 
ت�س���ل اإل���ى 360 األف دينار، ك���م عدد هوؤالء 
الوافدين الذين ميلك���ون اأمواال طائلة، ومن 
 اأي���ن لهم هذا؟ وه���ل هناك �س���بهات مالية؟ 
كيف تي����رشت اأو تفتح���ت للوافدين االأبواب 

وانغلقت على املواطنني؟
 ملاذا اإذا لدينا فقراء يف بلدنا بهذا احلجم؟
مل���اذا ال تفر����س ال���زكاة، مادام هن���اك من 
االأثري���اء م���ن يب���ذر املليني يف اأمث���ال هذه 

امل�سائل.

ه���ذه الت�س���اوؤالت يج���ب اأن تط���رح، واإن 
راآه���ا البع�س نوعاً م���ن التفكر ال�س���لبي اأو 
املعار����س، لك���ن يف نهاي���ة املط���اف تبقى 
فكرة قد يراها البع�س �س���ديدة وقد ت�س���ب 

يف �سالح البلد.
قل���ق  يف  املواط���ن  يعي����س  عندم���ا   
والكوابي����س توؤرق منامه، وخ���وف بلغ ذروته 
من تع���ذره تاأمني لقمة عي�س���ه، ال نعجب من 
حال���ة الذه���ول التي اأ�س���يب بها عن���د روؤية 
املبال���غ الكب���رة الت���ي ت����رشف عل���ى اأرقام 

“وكاأن���ه اأطر����س يف الزفة”، بينم���ا هو يكدح 
لي���ل ونهارا ليوف���ر مبالغ زهي���دة يطعم بها 

اأبناءه!
ناأمل اأن اال�س���تفادة من ه���ذه االأرقام يف 
التخفي���ف م���ن معان���اة الكثرين م���ن ذوي 
الدخل املح���دود، فكثرون يعي�س���ون حتت 
 اأ�س���قف اآيلة لل�سقوط، وبيوت حالتها مزرية!
نتمن���ى اأن جن���د ق���رارات يف جمل����س النواب 
واأ�سواتا ترفع للمحا�سبة بدل مناق�سة اأمور ال 
تعني املواطن وال تلم�س متطلباته وحقوقه.

ghassan.shihaby
@gmail.com

fatin.hamza
@gmail.com

ُعروتنا الوثقى

 مزاد األرقام... 
والمواطن “أطرش في الزفة” !

غسان الشهابي

فاتن حمزة

   ذرائع

رؤية مغايرة

هدى
هزيم
hudahazeem
@yahoo.com

الناس



طموحة، مثابرة، حتب عمله���ا، فهو هواية و “مزاج”، 

عل���ى ح���د تعبريه���ا. ب���داأت فاطم���ة عبدالرحم���ن احلماد 

م�شوارها يف عامل الأزياء واملو�شة منذ 7 اأ�شهر فقط، لكنها 

حقق���ت ما عجز ع���ن حتقيقه اأنا�س يف �ش���نوات. تقول لدي 

حمل مالب�س ن�ش���ائية يف املحرق، ي�ش���تهدف ال�ش���يدات من 

�ش���ن 18 اإىل الثالثيني���ات، حيث نركز عل���ى القطع املميزة 

والنادرة، والتي تعر�س باأ�شعار معقولة ويف متناول اجلميع.

وتابع���ت “اأ�ش���تورد امللبو�ش���ات م���ن بريطاني���ا والكوي���ت، وباأعداد 

حمدودة جدا، والتي تلقى طلبا ورواجا كبريين”.

واأك���دت اأنها اخت���ارت قطاع املالب�س؛ كونها حتب املو�ش���ة والأزياء 

وتتابعه���ا با�شتم���رار، ف�شال عن اأنها قريبة اإىل ح���د ما من تخ�ش�شا، 

فه���ي در�ش���ت التغذية ما يعن���ي الهتمام بال�شحة واجلم���ال، وبالتايل 

القوام واملالب�س واملوديالت.

حدثين���ا عن الأ�س���اليب الإدارية التي 
ورثتيها من اجليل ال�سابق؟

عائلتن��ا توارثت التج��ارة منذ القدم، 

رغم تن��وع القطاعات والأعم��ال، فوالدي 

يعم��ل بالعق��ار، فيم��ا كان جدي من اأ�ش��هر 

ق�شابي جيله، فهو من افتتح �شوق املحرق.

تعلم��ت من والدي ال�ش��ر وال�ش��رامة 

يف اإدارة الأعم��ال، والإ�ش��رار على حتقيق 

احللم مهما كان.

يف  واملتغ���رات  امل�س���تجدات  م���ا 
الأ�س���اليب الإداري���ة، وكي���ف تك���ون 

روؤيتك للتعامل معها؟
ط��ورت بع���ض الن�شائ��ح الت��ي اأ�شداها 

يل وال��دي؛ لتتما�ش��ى م��ع طبيع��ة التطور 

و�شائ��ل  عل��ى  فاأعتم��د  التكنولوج��ي، 

لي��ن”  و”الأون  الجتماع��ي،  التوا�ش��ل 

الت�شوي��ق  يف  خ�شو�ش��ا  كث��را،  عمل��ي  يف 

والتعريف باملحل.

ا�شتفدت كثرا من التطور التكنولوجي 

يف عمل��ي، فمحل��ي يق��ع يف �شق��ة مكتبي��ة 

ب�ش��وق املح��رق، وه��و لي���ض عل��ى ال�ش��ارع 

)...( “اللوكي�شن” �شهل عليَّ الكثر، حيث 

ب�شهول��ة،  الو�ش��ول  الزبون��ات  ت�شتطي��ع 

وبالت��ايل لي���ض م��ن ال�ش��روري اأن يك��ون 

املحل على واجهة ال�شارع.

كيف تقيمني جتربتك بالعمل؟
التجربة، رغم عمرها الق�شر، اإل اأنها 

ناجحة وم�شجعة، فيها الكثر من العقبات، 

لكن بال�شر واملثابرة ميكن حلها.

الآن اأ�شب��ح ل��دي زبونات��ي اخلا�شات، 

الت��ي  املمي��زة  املالب���ض  يف�شل��ن  اللوات��ي 

اأعر�شه��ا )...( كما اأ�شبح لدي زبونات من 

بريطانيا.

براأيك، ما طرق التطوير الإداري؟
اأعم��ل الآن اأنا وموظفة واحدة فقط، 

واأنا اأفكر يف زيادة عدد املوظفات كنوع من 

التو�ش��ع )...( عل��ى الأق��ل تك��ون واحدة 

م�شوؤول��ة ع��ن ا�شت��الم الب�شائ��ع، واأخ��رى 

ت�شاع��دين يف البيع، واأخ��رى يف الت�شويق، 

وهكذا.

كل ه��ذا يحتاج تطوي��ر الإدارة؛ حتى 

اأ�شتطيع املوا�شل��ة والبتكار، فمخططاتي 

اإل  نهاي��ة،  له��ا  لي���ض  واأف��كاري  كب��رة، 

اأن كل ذل��ك �شيك��ون م��ن خ��الل ا�شتثم��ار 

التكنولوجيا وتوظيفها لإدارة امل�شروع.

إعداد: المحرر االقتصادي

فاطمة الحماد: بالصبر واإلصرار تتحقق األحالم   

213 مليون دولر ت�سهيالت 
م�رصفية ل� “الربكة -ترك”

الربك���ة  جمموع���ة  قال���ت  مبا����رص:   - القاه���رة 
امل�رصفية )BARKA( اإن قيمة متويل الت�سهيالت 
امل�رصفي���ة “متوي���ل مرابح���ة” للربكة- ت���رك 213 
مليون دولر؛ بهدف تو�س���يع اأن�س���طتها فى تركيا، 

وفقاً لبيان.
واأو�س���حت الربكة، يف بيان للبور�سة، اأم�س اأنها 
هى املن�س���ق لتمويل مرابحة لدى الربكة – ترك من 
خ���الل جتميع 150 مليون دولر م���ن عدة بنوك منها 
بنك بركة ال�سالمى، ودبى الإ�سالمى، والإمارات دبي 

الوطني، وقطر ال�سالمى.

“اأيويف” يعتمد معيار “ا�سمحالل املوجودات واخل�سائر الئتمانية”
املنامة - بنا: اعتمد املجل�س املحا�س���بي التابع لهيئة املحا�س���بة واملراجعة للموؤ�س�س���ات 
املالية الإ�س���المية )اأيويف( م�س���ودة معيار املحا�س���بة املالية ب�س���اأن “ا�س���محالل املوجودات 
واخل�س���ائر الئتمانية”، كما وجه فريق العمل والأمانة العامة لإ�سدار م�سودة املعيار بعد اإجراء 

التعديالت.
ويهدف املعيار اإلى بيان القواعد واملبادئ املحا�س���بية ل�سمحالل املوجودات واخل�سائر 
الئتمانية، وي�سمل ذلك اخل�سائر احلالية واملتوقعة، وذلك وفقاً لأف�سل املمار�سات الدولية، 
م���ع مراعاة اأحدث امل�س���تجدات ومتطلبات �س���ناعة اخلدم���ات املالية الإ�س���المية الدولية. كما 
يعر����س املعيار ت�س���نيف املوجودات والنك�س���اف ملخاط���ر الئتمان واملخاط���ر الأخرى ذات 

العالقة.
و�س���يحل هذا املعيار مع معي���ار الحتياطات الذي يتم تطوي���ره بالتزامن معه حمل معيار 

املحا�سبة املالية رقم 11 “املخ�س�سات والحتياطات”. 

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

14.7 مليون دينار اأرباح “ البحرين الوطني” الربعية
املوؤيد: نتائجنا املالية تاأثرت بتعرث بع�س املقرت�سني

املنامة - بنك البحرين الوطني: حقق بنك 
البحرين الوطني اأرباًحا �س���افية بلغت 14،74 
مليون دينار )39،20 مليون دولر( خالل الربع 
الأول م���ن الع���ام 2017، مقابل مبل���غ 17،76 
ملي���ون دين���ار )47،23 ملي���ون دولر( للفرتة 
نف�سها من العام املا�سي، اأي بانخفا�س ن�سبته 

 .% 17،0
وحق���ق البنك ربًح���ا ت�س���غيلًيا بلغ 19،05 
ملي���ون دين���ار )50،66 ملي���ون دولر( للربع 
الأول من العام 2017، وذلك بزيادة ن�س���بتها 
3،8 % مقاب���ل 18،36 مليون دينار )48،83 

مليون دولر( للربع الأول من العام 2016.
ومت اعتم���اد النتائج املالي���ة خالل اجتماع 
جمل����س الإدارة ال���ذي عقد بتاري���خ 19 اأبريل 
2017 برئا�س���ة رئي����س جمل����س اإدارة البن���ك 
فاروق املوؤيد، الذي عرب عن �سعادته للتح�سن 
يف اأن�س���طة اأعم���ال البن���ك الرئي�س���ة واأرباح���ه 
الت�سغيلية. كما و�رصح رئي�س جمل�س الإدارة اأن 
اأرباح البنك ال�س���افية قد تاأثرت نتيجة لو�سع 
خم�س����س لبع�س القرو�س؛ نظًرا لل�سعوبات 

املالية التي تواجه بع�س املقرت�سني. 
وتوجه بال�س���كر لكل من زبائن البنك على 
دعمهم املتوا�س���ل وثقتهم بالبنك، ولالإدارة 

التنفيذي���ة وجمي���ع العامل���ني بالبن���ك عل���ى 
تفانيهم وجهودهم الدءوبة، والتي اأثمرت عن 

حتقيق هذه النتائج الطيبة. 
����رصح الرئي�س التنفيذي جان كري�س���توف 
دوران، قائالً “اإن اإ�سرتاتيجية البنك واملتمثلة 
يف ال�س���عي لتحقي���ق اأه���داف النم���و من خالل 
املحل���ي  القت�س���اد  يف  احل���ذرة  امل�س���اهمة 
م�س���تمرة وف���ق ما هو خمط���ط لها، م���ع النمو 
يف الأعم���ال وم�س���ادر الدخ���ل. وم���ع اأن البيئة 
اخلارجي���ة ل ت���زال ت�س���كل حتدًي���ا، �سن�س���عى 
ب�سكل دوؤوب ل�ستقطاب فر�س اأعمال جديدة 
ع���رب ال�س���تفادة م���ن �س���معة البن���ك املحلية 
ومكانته الطيبة وقاعدة راأ�س املال وال�سيولة 

القوية”.
وبلغ الدخل ال�س���ايف م���ن الفوائد للثالثة 
اأ�س���هر من العام 2017، 17،11 مليون دينار 
)45،50 ملي���ون دولر( مقارن���ة مببلغ 15،78 
مليون دين���ار )41،97 ملي���ون دولر( للفرتة 
نف�سها من العام ال�سابق. وتعزى هذه الزيادة 
بن�سبة 8،4 % للنمو يف اأن�سطة الأعمال وعوائد 

اأف�سل على الأ�سول. 
وقد بلغت الإيرادات الأخرى للثالثة اأ�سهر 
م���ن العام 2017، 9،60 مليون دينار )25،53 

ملي���ون دولر( مقارن���ة مببل���غ 10،47 مليون 
دين���ار )27،85 مليون دولر( للفرتة نف�س���ها 
من العام املا�س���ي. يف حني اأظه���ر الدخل من 
اأن�س���طة الأعم���ال الأ�سا�س���ية ارتفاًع���ا، اإل اأن 
النخفا����س يف الإي���رادات الأخ���رى يرج���ع اإلى 
حتقي���ق زي���ادة اأعل���ى يف الأرب���اح النقدية من 
بع�س ال�س���تثمارات ودخل ملرة واحدة بالعام 
ال�س���ابق.  وانخف�س���ت م�رصوف���ات الت�س���غيل 
ب�سكل طفيف من 7،89 مليون دينار )20،98 
مليون دولر( للثالثة اأ�س���هر من العام 2016 

اإلى 7،66 مليون دينار )20،37 مليون دولر( 
لالأ�سهر الثالثة من العام 2017. ونتيجة لزيادة 
الدخل بن�سبة اأعلى من زيادة امل�رصوفات، فاإن 
ا  ن�سبة امل�رصوفات اإلى الدخل اأظهرت انخفا�سً
من 30،1 % يف 2016 اإلى 28،7 % يف 2017. 
كم���ا وقام البنك بو�س���ع خم�س����س لنخفا�س 
القيم���ة مببل���غ 4،31 ملي���ون دين���ار )11،46 
ملي���ون دولر( خالل العام؛ نظًرا لل�س���عوبات 
املالية التي تواجه بع�س املقرت�س���ني وعدم 

قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وا�س���تمر البنك يف حتقي���ق تقدم ثابت يف 
جمالت العم���ل الأ�سا�س���ية مع زي���ادة جمموع 
الأ�سول املدرة للدخل )واملكونة من �سندات 
اخلزين���ة وودائ���ع ل���دى البن���وك والقرو����س 
ال�س���تثمارية  والأوراق املالي���ة  وال�س���لفيات 
م���ن  الزميل���ة(  ال����رصكات  يف  وال�س���تثمارات 
2784،19 ملي���ون دين���ار )7407،76 مليون 
دولر( كم���ا بتاري���خ 31 مار����س 2016 اإل���ى 
2808،96 ملي���ون دين���ار )7470،64 مليون 
دولر( كما بتاري���خ 31 مار�س 2017. ويعترب 
منو القرو�س وال�س���لفيات من املوؤ�رصات ذات 
الأهمي���ة، حي���ث زادت بن�س���بة 8،4 % خ���الل 
الرب���ع الأول م���ن الع���ام 2017 لت�س���ل اإل���ى 
1118،85 ملي���ون دين���ار )2975،66 مليون 
دولر(؛ وذلك نتيجة لرتكي���ز البنك على دعم 
القت�س���اد املحل���ي. وبلغ���ت ودائ���ع الزبائن 
بتاريخ 31 مار�س املا�س���ي 2143،16 مليون 
دينار )5699،89 مليون دولر( مقارنة مببلغ 
2216،81 ملي���ون دين���ار )5895،77 مليون 

دولر( كما يف 31 مار�س 2016.
وبلغت ربحية ال�سهم الواحد للثالثة اأ�سهر 
من الع���ام 2017م 11،7 فل����س مقارنة مببلغ 

14،1 فل�س للفرتة نف�سها من العام 2016.

• جان كري�ستوف دوران	 • فاروق املوؤيد	

ارتفاع طفيف لمؤشر البورصة 
اأقف���ل “موؤ�رص البحري���ن العام” يوم اأم����س الأربعاء عند م�س���توى 1،339.56 

بارتفاع قدره 1.70 نقطة ما ن�سبته 0.13 % مقارنة باإقفاله يوم اأم�س الأول.
وتداول امل�س���تثمرون 1.3 مليون �سهم، بقيمة اإجمالية قدرها 518.75 األف 
دينار، مت تنفيذها من خالل 42 �س���فقة، مركزين تعامالتهم على اأ�س���هم قطاع 
اخلدمات، والتي بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 296.54 األف دينار، اأي ما ن�سبته 
57 % م���ن القيم���ة الإجمالية للت���داول، وبكمية قدرها 475.12 األف �س���هم، مت 

تنفيذها من خالل 16 �سفقة.
ج���اءت �رصكة جممع البحرين لالأ�س���واق احلرة يف املرك���ز الأول، اإذ بلغت قيمة 
اأ�س���همها املتداول���ة 191.75 األ���ف دينار، اأي م���ا ن�س���بته 36.96 % من اإجمايل 
قيم���ة الأ�س���هم املتداولة وبكمية قدرها 250 األف �س���هم، مت تنفيدها من خالل 
5 �سفقات. اأما املركز الثاين، فكان ل�رصكة اأملنيوم البحرين )األبا( بقيمة قدرها 
80.93 األف دينار، اأي ما ن�س���بته 15.60 % من اإجمايل قيمة الأ�س���هم املتداولة 

وبكمية قدرها 189 األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 7 �سفقات.
ث���م ج���اءت ب���ي . اأم . اأم . اأي بقيمة قدره���ا 80.75 األف دينار، اأي ما ن�س���بته 
15.57 % من اإجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها 100 األف �سهم، مت 

تنفيذها من خالل �سفقتني.
وقد مت يوم اأم�س تداول اأ�س���هم 16 �رصكة، ارتفعت اأ�س���عار اأ�سهم 5 �رصكات، 
يف حني انخف�س���ت اأ�سعار اأ�س���هم 4 �رصكات، وحافظت بقية ال�رصكات على اأ�سعار 

اإقفالتها ال�سابقة.

“األسواق الحرة”: صفقة لشراء 18 ألف سهم
اأجرى م�س���اهم رئي�س يف �رصكة جممع البحرين لالأ�سواق احلرة �سفقة ل�رصاء 18 

األف �سهم بقيمة اإجمالية بلغت 13.77 األف دينار.
وتعود تفا�س���يل ال�س���فقة التي متت ي���وم الأحد اإلى قيام اأحد الأ�س���خا�س 
الرئي�سيني بال�رصكة ب�رصاء ال�سهم الواحد ب�سعر 0.765 دينار. وكان امل�ستثمرون 
ق���د تداولوا يف البور�س���ة يوم الأحد 2.08 مليون �س���هم، بقيم���ة اإجمالية قدرها 
449.29 األف دينار، مت تنفيذها من خالل 78 �س���فقة، حيث ركز امل�س���تثمرون 
تعامالته���م عل���ى اأ�س���هم قط���اع البن���وك التجارية، والت���ي بلغت قيمة اأ�س���همه 
املتداولة 308.31 األف دينار، اأي ما ن�سبته 69 % من القيمة الإجمالية للتداول، 

وبكمية قدرها 1.70 مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 51 �سفقة.

أخبار السوق
إعداد: المحرر االقتصادي
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“املــوا�ضــالت” �ضـربــــت راأينــا بـ“عــــر�ض احلـــائــط” واأ�ضــــرت علــى ال�ضمـــان البنكـــي 

ع البو�صلة” تعدد اجلهات امل�صوؤولة عن ال�صياحة “�صيَّ
غياب التن�ضيق يقف حجر عرثة اأمام تطور القطاع... املوؤيد:

اأكد رئي�ض جلنة ال�ضـــياحة يف غرفة جتارة 
و�ضـــناعة البحرين �ضـــفيان املوؤيد اأن غياب 
التن�ضـــيق بني اجلهات امل�ضـــوؤولة عن قطاع 
ال�ضـــياحة يف اململكـــة فيمـــا بينها مـــن جهة، 
وبـــني القطـــاع اخلا�ض مـــن جهة اأخـــرى، اأ�رض 

بالقطاع، وجعل روؤيته غري وا�ضحة.
واعتـــر يف حديـــث مع “البـــالد” اأن تعدد 
اجلهـــات امل�ضـــوؤولة عـــن القطـــاع اأحـــد اأهم 
اأ�ضباب غياب التن�ضـــيق و”�ضياع البو�ضلة”، 
داعيا اإلى جعـــل هيئة ال�ضـــياحة هي املعنية 

وامل�ضوؤولة عن القطاع من األفه اإلى يائه.
واعتـــر املوؤيـــد، وهو املديـــر املفو�ض 
ل�رضكة خالد املوؤيد واأوالده اأن ال�ضـــهر اجلاري 
)اأبريـــل( االأف�ضـــل علـــى االإطـــالق بالن�ضـــبة 
للقطـــاع، حيث �ضـــادف ا�ضت�ضـــافة البحرين 
�ضباق الفورموال1، ف�ضال عن تزامنه مع اإجازة 
منت�ضـــف الف�ضـــل الدرا�ضـــي يف ال�ضعودية، 
االأمر الذي حرك ال�ضـــوق ورفع ن�ضبة االإ�ضغال 

بالفنادق التي امتالأت تقريبا.

الفورموال1 رافد للسياحة
واأو�ضـــح اأن البحريـــن ا�ضـــتفادت كثريا 
من �ضـــباق الفورموال1، متوقعـــا اأن تزاد هذه 

اال�ضتفادة عاما بعد عام.
اإن ا�ضـــتثمار ال�ضـــباق ال  وقـــال املوؤيـــد 
ي�ضـــمل املطاعم والفنادق والنقل فح�ضـــب، 
واإمنـــا هناك اإمـــكان لتعظيم اال�ضـــتفادة من 
خالل تنفيذ برامج متكاملة لل�ضـــياح ت�ضـــاف 
اإلى ح�ضور ال�ضـــباق كاأن يتم ترتيب زيارات 

لالأماكن الرتاثية مثال. 
البحريـــن  هيئـــة  اإح�ضـــاءات  واأ�ضـــارت 
لل�ضـــياحة واملعار�ـــض اإلـــى زيـــادة اإيرادات 
الفنادق خالل ا�ضت�ضافة الفورموال1 اإلى 3.7 
مليون دينار، وزيـــادة اإجمايل مبيعات الغرف 
لت�ضـــل اإلى اأكرث من 12 األـــف غرفة فندقية، 
كما ارتفع اإجمايل ن�ضـــبة اإ�ضـــغال الفنادق من 

فئة اخلم�ض جنوم لت�ضل اإلى 89 %.
واأو�ضـــح املوؤيد اأن كل فئة من ال�ضـــياح 
ينا�ضـــبها نوعـــا معينـــا مـــن الرامـــج، فمثال 
االأملان واليابانيون يحبون املناطق الرتاثية، 
فيمـــا يف�ضـــل االإجنليـــز ال�ضـــواطئ، وهكذا، 
فعـــال العامل بالقطاع التنبـــه الأمزجة ورغبات 

ال�ضياح لتحقيق الفائدة.
واأ�ضـــاد املوؤيـــد بالرامـــج التـــي اأطلقها 
للتعريـــف  االقت�ضـــادية؛  التنميـــة  جمل�ـــض 
بالبحرين وجذب املزيد من ال�ضياح، خ�ضو�ضا 
ال�ضـــياح االآ�ضـــيويني، وال�ضـــينيني، وكذلك 
القادمني من رو�ضـــيا، مو�ضـــحا اأنه �ضـــيوؤتي 

ثماره بال�ضك.
وبني اأن هناك تناغما يف الروؤية بني هيئة 
ال�ضـــياحة وجمل�ض التنمية االقت�ضادية، وهو 
اأمر ي�ضـــب يف م�ضلحة القطاع، فهم ي�ضريون 
يف خـــط واحـــد حاليا، وكذلـــك االأمر بالن�ضـــبة 

للثقافة.

قطاع السياحة                       
يتبع جهة واحدة

وطالـــب املوؤيد ب�ـــرضورة اأن يتبع القطاع 
ال�ضـــياحي جهة واحدة؛ حتى ال ت�ضـــيع الروؤية 
وتكرث القـــرارات وتتداخل، م�ضـــريا اإلى خطاأ 
قرار ف�ضل مكاتب ال�ضياحة عن ال�ضفر، الذي 
نفـــذ قبل نحـــو العام، حيث اأ�ضـــبحت مكاتب 
ال�ضـــفر تتبع لـــوزارة املوا�ضـــالت فيما تتبع 
مكاتب ال�ضـــياحة لهيئة ال�ضياحة، ي�ضاف اإلى 
ذلـــك اأن مكاتب احلـــج والعمرة تتبـــع لوزارة 

االأوقاف.
وت�ضـــاءل “عنـــدي وكمـــا غـــريي مكتـــب 
لل�ضياحة وال�ضـــفر، وانق�ضم االآن اإلى ن�ضفني 
بح�ضـــب اجلهـــة التـــي يتبـــع لها، فهـــل هذا 

منطقي، هل هذا عملي؟”.
وتابع املوؤيد “التوجه احلكومي برئا�ضـــة 
�ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�ض الوزراء، وكذلك 
االأمر بالن�ضـــبة ل�ضـــاحب ال�ضـــمو امللكي ويل 
العهـــد بـــاأن يكـــون القطـــاع ال�ضـــياحي اأحد 
ركائز االقت�ضـــاد، اأين هـــذا التوجيه من هذه 

القرارات؟”.  
وال يوجد يف البحرين اأرقام )اإح�ضاءات( 
دقيقـــة عن عدد �رضكات ومكاتب ال�ضـــياحة 
وال�ضـــفر، ففـــي الوقـــت الـــذي ت�ضـــري فيه 
بيانـــات االأياتـــا اإلـــى اأن العـــدد يبلغ 120 
مكتبا، فاإن وزارة املو�ضالت تقول اإنها نحو 
300، فيمـــا توؤكد جهات اأخـــرى باأن العدد 

250 مكتبا.
واعتر اأن ينفق ال�ضـــائح الواحد نحو 84 
دينارا )الرقم بح�ضـــب هيئة ال�ضـــياحة( مبلغا 
جيـــدا، وهو ي�ضـــاهي دوال متقدمـــة يف قطاع 
ال�ضـــياحة مرجعا ذلك اإلى الرتكيز على نوعية 
الزائر، لكنه عاد ليوؤكد باأن الهدف اأن يق�ضي 
ال�ضـــائح عـــدد لياٍل اأكـــرث يف البحريـــن؛ حتى 

تتعاظم الفائدة.
اخلليجـــي،  ال�ضـــائح  اأن  املعلـــوم  ومـــن 
اإنفاقـــا علـــى  وال�ضـــعودي حتديـــدا االأعلـــى 
م�ضـــتوى العامل، ما يعني، بح�ضـــب املوؤيد، اأن 
الرتكيـــز على ال�ضـــائح اخلليجي “ال�ضـــري يف 

الطريق ال�ضحيح”. 

الضمان البنكي حجر عثرة 
وجـــدد املوؤيـــد انتقـــاده ال�ضـــديد لقرار 
ال�ضـــفر  باإلـــزام مكاتـــب  وزارة املوا�ضـــالت 
ب�ضـــمان بنكي قيمتـــه 10 اآالف دينار، موؤكدا 
اأن هذا االأمر ي�رض بامل�ضتثمر البحريني ال�ضيما 

املكاتب ال�ضغرية.
وكانت وزارة املوا�ضـــالت واالت�ضـــاالت 
اأ�ضـــدرت قرارا يف �ضـــهر اأغ�ضـــط�ض املا�ضي 
يلزم وكالء امل�ضـــغل اجلوي ومكاتب ال�ضـــفر 
عند تقدمي طلـــب الرتخي�ض ببيع وت�ضـــويق 
خدمـــات النقل اجلـــوي اأو جتديـــده، بتقدمي 
خطاب �ضـــمان م�رضيف بقيمة 10 اآالف دينار، 
قابل للت�ص���ييل من دون قيد �أو �رشط ل�صالح 
�ضـــوؤون الطـــريان املـــدين، وت�ضـــتخدم قيمة 
هذ� �ل�ص���مان ال�ص���تيفاء �أي خمالف���ة ل�رشوط 
الرتخي�ض دون ذكر نوعية تلك املخالفات اأو 

ال�ضخ�ض الذي يحدد مبلغ املخالفة. 
واأكـــد املوؤيد اأن الوزارة مل ت�ضـــتمع لراأي 
اأ�ضحاب ال�ضاأن واأ�ضدرت القرار منفردة )...( 

حاولنـــا مناق�ضـــتها ورفع مرئيـــات العاملني 
بالقطـــاع وتبيان م�رضة هذا القـــرار اإال اأنها مل 

ت�ضتجب، بل �رضبت راأينا بعر�ض احلائط.
واأ�ضـــاف “حتججـــت الـــوزارة بـــاأن ذلـــك 
ي�ضـــمن حقوق امل�ضـــافرين )امل�ضـــتهلك(”، 
واأنا اأقول لها “هل اأنت امل�ضـــوؤولة عن حماية 

حقوق امل�ضتهلك اأم وزارة التجارة؟”. 
وزاد “كمـــا اأن ن�ضـــبة التاأخـــري بالدفع يف 
البحريـــن ال ت�ضـــتدعي هـــذا القـــرار، فهي ال 

تتجاوز الـ 1 %، وهي ن�ضبة ب�ضيطة”.
وت�ضاءل املوؤيد “ملاذا مل تفر�ض الوزارة 
الطـــريان  �ـــرضكات  علـــى  البنكـــي  ال�ضـــمان 
الكرى، ومببالغ تتنا�ضـــب مع حجمها؟” )...( 
“املكاتب ال�ضياحية تودع نقودها يف البنوك 
البحرينية، وهو ما يدعم االقت�ضـــاد الوطني، 
بخـــالف �ـــرضكات الطـــريان الكـــرى التي قد 
ت�ضيء للم�ضافر وته�ضمه حقه، ف�ضال عن اأنها 

حتول نقودها اإلى خارج البحرين”.
وقـــال “ركـــزت املوا�ضـــالت علـــى هذه 
امل�ضاألة التي اأ�ضبحت حجر عرثة اأمام القطاع، 
وتنا�ضـــت دورها الرئي�ض واملتعلق بالرقابة 
والتفتي�ض، ومنع املكاتب غري املرخ�ضـــة من 

بيع التذاكر واخلدمات”.
وانتقد املوؤيد غياب الرقابة على مكاتب 
ال�ضـــفر، مو�ضـــحا اأن ال�ضـــوق تعج باالإعالنات 
التي تـــروج لبيـــع التذاكر �ضـــواء بال�ضـــحف 
االإعالنيـــة اأو تلـــك املوجـــودة علـــى و�ضـــائل 
التوا�ضـــل االجتماعي، حيث يعمل هوؤالء دون 

تراخي�ض وب�ضكل غري قانوين.

هيئة السياحة.. منقذ القطاع
وعلـــى اجلهـــة املقابلـــة، اأكـــد املوؤيد اأن 
تاأ�ضي�ض هيئة ال�ضـــياحة جاء كاإنقاذ للقطاع، 
فهـــي تعمـــل بجـــدارة واجتهـــاد، )...( دائما 
ما نلقـــي م�ضـــوؤوليتها متفهمـــني، متقبلني 
االآراء البنـــاءة، لقد مل�ضـــنا الفرق، ف�ضـــال عن 
اأنهـــا تعمـــل ب�ضـــفافية، بتنظيـــم، بو�ضـــوح، 

مبوؤ�ض�ضية”.
وتاأ�ض�ضـــت الهيئة مبر�ضـــوم قانون رقم 
31 ل�ضـــنة 2015 بتاريـــخ 7 اأكتوبـــر 2015، 
والذي ت�ضمن اإن�ضـــاء هيئة البحرين لل�ضياحة 

واملعار�ض كهيئة م�ضتقلة.

السياحة الثقافية التاريخية
واعتـــر املوؤيد تاريخ البحرين ال�ضـــارب 

بالعمـــق، طريـــق ممهـــد للرتويـــج لل�ضـــياحة 
الرتاثيـــة التاريخية، فح�ضـــارة دملون واجلنة 
املفقـــودة واأر�ض اخللـــود، واملقابر والقالع 
نعمـــة من نعـــم اهلل التي مـــنَّ بهـــا على هذه 

اجلزيرة الوادعة.
ودعا اإلى ا�ضـــتثمار هذه اخلا�ضـــية التي 
ميزت البحرين عن بقية الدول )...( نعم لدينا 
تعليـــم، لدينا طـــب، لدينا تقـــدم يف العديد 
مـــن القطاعات، لكـــن الغري عنده اأي�ضـــا هذا 
التقـــدم، لكن ال يوجد عنده تاريخ وح�ضـــارة 
كالبحرين، ال اأحد ي�ضـــتطيع مناف�ضـــة اململكة 
باأنهـــا اأقدم دولة يف املنطقـــة )...( اأنا موؤمن 

بال�ضياحة الثقافية التاريخية. 
الريا�ضـــية  ال�ضـــياحة  اأن  املوؤيـــد  واأكـــد 
اأي�ضـــا تعد نافذة مهمة ميكن التعويل عليها 
ال�ضـــتقطاب الـــزوار وال�ضـــياح، فهـــي كبرية 
و�ضتتطور وتكر اأكرث م�ضتقبال، والفورموال1 

خري دليل على ذلك.
وتابـــع “جنـــاح الريا�ضـــة يتطلـــب احللم 
والنقود، ونحن ل�ضنا الوحيدين الذين منتلك 
االأمـــوال، فهو قطـــاع ممتاز، لكن املناف�ضـــة 
فيه �ضديدة. اأما الرتاث، فهو اأرث عمرة اآالف 
ال�ضـــنني، ال اأحد ي�ضـــتطيع الرجـــوع بالتاريخ 

لبناء تراث وح�ضارة”.
ودعـــا املوؤيـــد اإلـــى �ـــرضورة اإدراج بقية 
املواقـــع االأثريـــة يف البحريـــن علـــى قائمـــة 
اليون�ضـــكو كما طريق اللوؤلوؤ وقلعة البحرين، 
خ�ضو�ضـــا قبور عايل وموقـــع باربار وغريها، 
تبذلهـــا  التـــي  الكبـــرية  باجلهـــود  م�ضـــيدا 

الثقافية بهذا اخل�ضو�ض.
واقرتح اإن�ضاء متحف �ضغري يعنى بالقبور 
الرتاثيـــة يف البحرين، بحيث ي�ضـــتطيع الزائر 
معرفـــة ما معنـــى اأقدم واأكر مقـــرة بتاريخ 
الب�رضية، وطريقة الدفان وق�ضة اأر�ض اخللود 
واالأ�ضـــاطري واملعتقدات التـــي بنيت قدميا 

على اأر�ض البحرين.
وقـــال املوؤيد “مـــن هـــذا املنطلق يجب 
علينا البحث عن ال�ضـــياح الذيـــن يقّدرون ما 
هـــي البحريـــن، عن ال�ضـــيء امللمو�ـــض وغري 
امللمو�ض فيها، فال�ضائح يذهب اإلى العديد 
من الـــدول، لكن عندما ياأتي اإلينـــا يوؤكد اأنه 

مرتاح، اأنه ي�ضعر بالتاريخ والقدم والعمق”.

سياحة صيد اللؤلؤ
وفيمـــا يتعلـــق ب�ضـــياحة �ضـــيد اللوؤلـــوؤ، 
واإمكان ا�ضتثمار هذا االإرث كنوع من ال�ضياحة، 

يقول املوؤيـــد اإن البحرين متيزت باللوؤلوؤ عن 
غريهـــا من دول املنطقـــة، فاللوؤلوؤ البحريني 
�ضـــاف وذو ملعـــان واأمل�ض وهـــو خا�ض جدا، 
وذلك بف�ضل عيون املياه العذبة التي كانت 
�ضـــابقا يف باطـــن البحـــر، لكن لالأ�ضـــف اليوم 
اختفت هذه اخلا�ضـــية ب�ضـــبب الدفان وعدم 

احلفاظ على البيئة البحرية.
واأ�ضـــاف “من حيث املبداأ الفكرة جيدة، 
لكـــن تطبيقهـــا �ضـــعب، فهـــل البحـــر مازال 
كال�ضـــابق )...( لالأ�ضـــف كل �ضيء تغري، فهو 
غـــري نظيـــف، وباإمكانك �ضـــوؤال الغوا�ضـــني 

لينقلوا لك ال�ضورة من العمق”.

مميزات االستثمار
وحول مميـــزات اال�ضـــتثمار ومعوقاته يف 
البحريـــن، يوؤكـــد املوؤيـــد “اأن اململكة تتميز 
وتتفـــوق على الكثـــري من الـــدول بالقوانني 
و�ضـــهولة  املرنـــة  واالأنظمـــة  والت�رضيعـــات 
اال�ضتثمار، ف�ضوقنا منفتحة وقابلة للتطور”.

لديهـــا  العـــامل  يف  دولـــة  “اأي  واأ�ضـــاف 
معوقات لال�ضتثمار وكل بح�ضب ظروفه، لكن 
البحريـــن تبقـــى مناف�ضـــة” )...( هناك خطط 
طموحـــة ونتائج جيدة يف جذب امل�ضـــتثمرين 
من اخلارج، لكن نحن اأي�ضـــا بحاجة ما�ضة اإلى 
�رضورة اإقناع البحرينيني با�ضـــتثمار اأموالهم 
داخل الوطن، ونحـــن هنا ال نتحدث عن اأرقام 
واإمنـــا عن حال، فعندما ي�ضـــتثمر املواطن يف 
وطنـــه، فاإن ذلـــك يقنـــع امل�ضـــتثمر االأجنبي 

بالقدوم”.
واأ�ضـــار املوؤيد اإلـــى النافـــذة الواحدة يف 
التعامل مع امل�ضـــتثمرين، موؤكدا اأنها جيدة، 
لكنهـــا مل تعـــد مميـــزة، فجميـــع دول العـــامل 
الراغبـــة بجـــذب امل�ضـــتثمرين لديهـــا نافذة 
واحـــدة، مطالبا بفتح املزيـــد من املكاتب يف 
مناطـــق البحريـــن املختلفة؛ ل�ضـــمان ال�رضعة 
والدقـــة والتخل�ض من االزدحـــام، الحظ دبي 

قد جتد يف كل “فريج” مكتبا.

نسبة البحرنة
البحرنـــة  ن�ضـــبة  مـــن  وا�ضـــتكى املوؤيـــد 
املفرو�ضـــة على قطاعات االأعمال وخ�ضو�ضا 
قطاع ال�ضـــياحة، موؤكـــدا اأن كثريا من الوعود 
اأطلقـــت منذ بـــداأ م�رضوع “مكنـــزي” باأن يعاد 
النظر يف ن�ضبة البحرنة، اأو اإزالتها متاما، لكن 

ذلك مل يحدث.
واأكـــد اأنه مـــع توظيف البحرينـــي، وجعله 
املف�ضـــل لـــدى اأ�ضـــحاب االأعمـــال )...( مثال 
يف عملـــي اخلا�ض �ضـــتجد اأن معظم من يعمل 
لـــديَّ هم مـــن البحرينيني، لكـــن األي�ض فكرة 
جعل البحريني مف�ضال حتتاج تهيئة وتدريبا، 
اأين نحـــن من ذلك، هل جميع اجلهات ت�ضـــري 

باخلطى نف�ضها وتعمل يدا بيد؟
االأجيـــال  وجتهيـــز  تهيئـــة  اأن  واأو�ضـــح 
القادمة اأمر بغاية االأهمية، علينا غر�ض ثقافة 
العمـــل واأهميتـــه يف نفو�ـــض اأبنائنـــا، علينـــا 
اإقناعهم باأنه ال يجوز ترك العمل متى �ضئت، 
واأن احليـــاة مثابـــرة وطريـــق النجـــاح يحتاج 

ال�ضر والطموح.
وت�ضـــاءل “هل فر�ض البحرنة ي�ضـــلح يف 
كل القطاعات، ماذا عن املقاوالت، املطاعم، 

وغريها؟”.
ومـــن املعلوم اأن احلكومة تفر�ض ن�ضـــبة 
بحرنـــة متفاوتة وتختلف من قطـــاع اإلى اآخر، 
وهي ترتاوح بـــني 20 % و90 % اأو حتى قد 

ت�ضل اإلى 100 % يف بع�ض القطاعات.
وكان وزيـــر العمل وال�ضـــوؤون االجتماعية 
جميـــل حميـــدان قـــال يف ت�رضيحـــات ن�ـــرضت 
منت�ضـــف العام املا�ضـــي اإنهم ب�ضـــدد اإلغاء 
“ن�ضب البحرنة” على ال�رضكات؛ بهدف ت�ضجيع 
اال�ضتثمار، اإال اأن الن�ضبة مل تتحرك، ومل تتغري 

اإلى االآن.

ــاحــة عــلــى االإطـــــالق ــي ــض ــ� ـــل لــقــطــاع ال ــهــر اأبــــريــــل االأفـــ�ـــض �ــض
البحريـــن حتتـــاج متحًفـــا �ضـــغرًيا ي�ـــرضد ق�ضـــة “اأر�ـــض اخللـــود”

مازن الن�صور

• )ت�ضوير: اأمين يعقوب(	 املوؤيد متحدثاً لـ “$” 



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

االعالن بكتاب يعزز به اعتراضه
اسم التاجر :فوزية عبد الرحيم طقطق

التاريخ 13/4/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
CR2017-64240 اعالن رقم

ماجك قلف الكهربائيةسحر اخلليج للعبايات81859-11

االسم التجاري اجلديداالسم التجاري احلاليرقم القيد

بناء على قرار مؤسسي شركة دملون الذهبية ذ.م.م سجل جتاري رقم 108215 فقد 
تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد محمد حسن فواز بشتاوي مصفيا 
للشركة بهذا يعلن املصفي ان سلطة مجلس االدارة قد انتهت وفقا لنص املادة 
325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 
2001 وعمال بنص املادة 35 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 

الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 30 يوما من تاريخ 
نشر هذا االعالن وذلك على العنوان التالي :التلفون 37117768

GULFTECO@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشان اعالن حل تصفية

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
عماد محمد احلاج علي البسيط للبرمجيات واملسجلة مبوجب القيد رقم 74466 
طالبا حتويل الشكل القانوني للمؤسسة الفردية إلى شركة الشخص الواحد 
بحيث تكون مملوكة للسيد عماد محمد احلاج علي البسيط أردني اجلنسية 

وبرأسمال وقدره )5000( خمسة آالف دينار بحريني وبنفس رقم السجل.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين 
مشفوعاً باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة اقاها خمسة عشر يوماً 

من تاريخ نشر هذا االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

إعالن رقم )1445( لسنة 2017
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تقدم الى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة كفتريا مروج مي 
واملسجلة حتت القيد رقم 80954

طالبني تغير االسم التجاري للفرع الرابع لشركتهم من اسم :
بوتيك لؤلؤة العائلة

PEARL FAMILY BOUTIQUE
لتصبح :

لؤلؤة العائلة مارت
PEARL FAMILY MART

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة اقصاها 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن

التاريخ 2017/3/14
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

بشان تغيير اسم جتاري لشركة
كفتريا مروج مي

املدعي :شركة تاج اململكة وتاج االميرات
وكيلتها :سلوى ال خليفة

املدعى عليه :محل شيمي رويل كالكشن لصاحبتها شيماء محمد علي حسني
العنوان :مجهول

صفة الدعوى :ديون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور اعاله 

باحلضور ألنفسه او بوكيل عنه جللسة 2017/5/14

وزارة العدل والشؤون االسالمية
ادارة احملاكم

رقم الدعوى :02/2017/00213/8
CS3000784852 : رقم الكتاب

التاريخ :18-04-2017
احملكمة :الكبرى املدنية الثامنة

تبليغ باحلضور
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خادم احلرمني يبحث اأمن املنطقة مع ماتي�س
الريا����س � وكاالت: التق���ى خ���ادم احلرمني ال�رشيفني امللك �ش���لمان ب���ن عبدالعزيز، يف 
العا�شمة ال�ش���عودية الريا�س اأم�س االأربعاء، وزير الدفاع االأمريكي جيم�س ماتي�س، وذلك يف 

م�شتهل زيارة تقود االأخري لعدد من الدول بال�رشق االأو�شط واأفريقيا.
وذك���رت وكال���ة االأنب���اء ال�ش���عودية اأن اجلانبني بحث���ا �ش���بل تعزيز عالقات ال�ش���داقة 
االإ�ش���رتاتيجية بينهما، خ�شو�شا يف املجالنينْ الدفاعي واالأمني، ف�شال عن ال�شوؤون االإقليمية 
والدولية. وو�ش���ل ماتي�س م�شاء الثالثاء يف م�شتهل جولة هي االأولى له باملنطقة منذ ت�شلمه 

مهامه يف يناير املا�شي.
وت�ش���تمر اجلولة وفق بيان لوزارة الدفاع االأمريكية “البنتاغون” حتى 23 اأبريل اجلاري، 

وت�شمل اإلى جانب ال�شعودية كال من م�رش واإ�رشائيل وقطر وجيبوتي.
ووفق م�ش���وؤول اأمريك���ي بالبنتاغون، فاإن ماتي����س يزور الريا�س به���دف “اإعادة اإحياء” 
احللف االأمريكي ال�شعودي و”اال�شتماع” اإلى مطالب قادة اململكة و”ما يحتاجون اإليه فعال”.
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القدس المحتلة ـ اف ب:

 قت���ل اجلي����س االإ�رشائيل���ي، اأم����س 
االأربع���اء، فل�ش���طينيا جنوب���ي ال�ش���فة 
مهاجم���ة  حماولت���ه  بزع���م  الغربي���ة، 
اإ�رشائيلي���ني ب�ش���يارته جنوبي ال�ش���فة 
الغربية. وزعم جي�س االحتالل االإ�رشائيلي 
اإنه اأطلق الر�ش���ا�س على ال�شاب بعدما 
نف���ذ عملية ده����س ب�ش���يارته اأدت اإلى 

اإ�شابة اإ�رشائيلي بجروح طفيفة.
الفل�ش���طينية  الهب���ة  ان���دالع  ومنذ 
يف اأكتوب���ر 2015 كان مف���رتق الط���رق 
و�ش���ط املجمع اال�شتيطاين م�رشحا لكثري 
م���ن عملي���ات االإع���دام امليداني���ة بحق 
الفل�ش���طينيني بزعم حماولتهم تنفيذه 
هجم���ات. وكان اآخ���ر ه���ذه االأح���داث يف 
منت�شف مار�س املا�ش���ي عندما اأ�شاب 
اجلي�س االإ�رشائيل الفتاة الفل�ش���طينية، 
فاطم���ة طقاطقة، بج���روح خطرية بزعم 
حماولت���ه تنفي���ذ عملي���ة ده����س �ش���د 
اإ�رشائيلي���ني يف امل���كان، اإال اأن عائلتها 

رف�شت رواية اجلي�س االإ�رشائيلي.

صنعاء ـ رويترز:

 قال م�شوؤولون حمليون اأم�س االأربعاء 
اإن طائ���رة اأمريكي���ة بدون طي���ار قتلت 4 
ي�ش���تبه باأنهم اأع�ش���اء يف تنظيم القاعدة 
يف جزي���رة الع���رب يف �رشب���ة لي���ل الثالثاء 
بينما كانوا يتنقلون يف �ش���يارة مبحافظة 
ماأرب ال�ش���حراوية و�ش���ط اليمن. واأ�شاف 
اأحد امل�ش���وؤولني اأن ال�ش���لطات مل تتمكن 
من حتديد هوية القتلى الأن اجلثث كانت 
متفحمة ب�ش���دة. وت�شيطر احلكومة اليمنية 
املع���رتف بها دوليا يف الوقت احلايل على 
م���اأرب الواقعة اإل���ى ال�رشق من العا�ش���مة 
�ش���نعاء التي ي�ش���يطر عليه���ا احلوثيون. 
وم���اأرب اإح���دى املحافظات التي ين�ش���ط 
فيه���ا تنظيم القاع���دة يف جزي���رة العرب 

وجماعة اأن�شار ال�رشيعة التابعة له.
وقال م�ش���وؤول اأمني مباأرب “ق�شفت 
طائ���رة ب���دون طي���ار �ش���يارة كان به���ا 4 
ي�ش���تبه باأنهم م���ن اأع�ش���اء القاعدة قرب 

بلدة احلامي. 

لندن ـ اف ب: 

واف���ق الربمل���ان الربيط���اين، اأم����س 
االأربعاء، على طلب رئي�ش���ة الوزراء ترييزا 
ماي اإج���راء انتخاب���ات ت�رشيعي���ة مبكرة يف 
اأ�ش���ابيع، بعدم���ا كان مق���ررا   7 غ�ش���ون 

اإجراوؤها يف عام 2020.
وح�ش���لت ماي على التاأييد الالزم من 
الربملان الإجراء انتخابات مبكرة، وهو اأكرث 

من ثلثي عدد اأع�شاء الربملان.
وقالت رئي�ش���ة الوزراء اإن االنتخابات 
املبكرة �ش���تدعم موقفها لدى الو�ش���ول 
اإل���ى “النقطة االأكرث ح�ش���ما” يف حمادثات 

خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي.
حلفاءه���ا  فاج���اأت  م���اي  وكان���ت 
وخ�ش���ومها، الثالثاء، باإعالن خطتها الإجراء 
االنتخاب���ات. ويتوق���ع اخل���رباء اأن باإمكان 
حزب املحافظني احلاكم الفوز بنحو 100 
مقعد اإ�ش���ايف خالل االنتخابات املقررة يف 
8 يوني���و، وه���و االأمر الذي �ش���يدعم خطة 

ماي للخروج.

موسكو ـ اف ب: 

اأعلنت اال�ش���تخبارات الرو�شية، اأم�س 
االأربع���اء، اأن رجل���ني يتح���دران من اآ�ش���يا 
الو�شطى وي�ش���تبه باأنهما اأعدا العتداءات 
فالدمي���ري  مدين���ة  يف  قت���ال  رو�ش���يا  يف 
200 كيلوم���رت  تبع���د  الت���ي  ال�ش���ياحية، 
اإلى ال����رشق من مو�ش���كو.  وقالت االأجهزة 
اخلا�شة الرو�ش���ية اإن رجالها “ق�شوا على 
مواطن���ني من اآ�ش���يا الو�ش���طى مولودين 
يف1987 و1991 خالل حماولة لتوقيفهما 

اأبديا مقاومة خالل حماولة توقيفهما”.
كم���ا ذك���رت اأن الرجل���ني كان���ا على 
ات�شال مع اأ�ش���خا�س “يجندون ملنظمات 
اإرهابية دولية” وكذلك م�شتعدين لتنفيذ 

اعتداءات يف رو�شيا.
واأو�ش���ح البي���ان انه ع���رث يف املكان 
على متفجرات و ذخائر و ر�شا�س “اآي كي 
47” وم�ش���د�س. ومل تو�شح اال�شتخبارات 
الرو�ش���ية م���ا اإذا كان���ت عملي���ة االأم����س 

مرتبطة باعتداء �شان بطر�شربغ.

 االحتالل يقتل فل�شطينيا 
بزعم حماولة ده�س

غارة اأمريكية تقتل 4 
من قاعدة اليمن

 الربملان الربيطاين 
يقر االنتخابات املبكرة

 رو�سيا تعلن �إحباط 
“هجوم اإرهابي”

الواليات املتحدة تهاجم اإيران وتتوعد بالت�صدي لنفوذها
ترامب يوعز مبراجعة قرار رفع العقوبات 

وق���ال ماتي����س لل�ش���حفيني يف الريا�س 
بعد اجتماع مع كبار امل�ش���وؤولني ال�شعوديني 
“يف كل مكان تنظر اإن كانت هناك م�شكلة يف 

املنطقة فتجد اإيران”.
واأ�ش���اف “علين���ا التغل���ب على م�ش���اعي 
اإي���ران لزعزع���ة ا�ش���تقرار بلد اآخر وت�ش���كيل 
ميلي�ش���يا اأخرى يف �ش���ورة حزب اهلل اللبناين 
لك���ن النتيجة النهائية ه���ي اأننا على الطريق 

ال�شحيح لذلك”.
ويف وق���ت �ش���ابق م���ن اأم�س، اأعل���ن وزير 
اخلارجي���ة االأمريك���ي ريك����س تيلر�ش���ون اأن 
الرئي����س دونال���د ترامب اأوع���ز مبراجعة قرار 

رفع العقوبات جزئيا عن اإيران.
واأو�ش���ح تيلر�ش���ون اأن هيئ���ات حكومية 
خمتلفة وعلى راأ�ش���ها جمل����س االأمن القومي 

االأمريكي �شتقوم بتقييم قرار اإدارة الرئي�س 
ال�ش���ابق ب���اراك اأوبام���ا به���ذا ال�ش���اأن ومدى 

تطابقه مع امل�شالح االأمريكية.
ومع ذلك وجهت وزارة اخلارجية االأمريكية 
ر�ش���الة اإلى رئي�س جمل�س الن���واب االأمريكي 
بول رايان، اأو�ش���حت فيه���ا اأن طهران تنفذ 
التزاماته���ا، اإال اأن تيلر�ش���ون اأعرب عن قلقه 
يف الوق���ت ذات���ه ب�ش���اأن دور اإي���ران كدول���ة 
راعية لالإرهاب واأطلع الكونغر�س على العمل 
اجل���اري بطلب م���ن الرئي�س م���ن اأجل حتديد 
مدى اتفاق القرار اخلا�س بتعليق العقوبات 

مع م�شالح االأمن القومي االأمريكي.
ومل يذكر كم �شت�شتغرق املراجعة غري اأنه 
قال يف ر�ش���الته اإلى ري���ان اإن االإدارة تتطلع 

اإلى العمل مع الكونغر�س ب�شاأن الق�شية.

• وزير الدفاع االأمريكي جيم�س ماتي�س	

عواصم ـ وكاالت:

اإي���ران تلعب دورا يزعزع  اإن  الأرب��ع��اء  اأم�����س  الأم��رك��ي جيم�س ماتي�س  ال��دف��اع  ق��ال وزي��ر 

ال�صتقرار يف املنطقة لكن يتعني الت�صدي لنفوذها من اأجل التو�صل اإىل حل لل�صراع اليمني 

من خالل مفاو�صات برعاية الأمم املتحدة.

وقتل ما ل يقل عن 10 اآلف �صخ�س و�صرد ما يربو على 3 ماليني اآخرين يف حرب اليمن 

التي دخلت عامها الثالث. ويكابد ماليني الأ�صخا�س للح�صول على الطعام.

ع�شو �شابق يف الثوري االإيراين �شفرًيا يف العراق
طهران ـ أ ف ب:

 يف موؤ����رش عل���ى تزاي���د النف���وذ 
االإقليم���ي للحر����س الث���وري االإيراين 
بداأ ايراج م�شجدي امل�شت�شار ال�شابق 
لقائ���د العملي���ات اخلارجي���ة يف هذه 
القوات عمله �ش���فريا يف العراق اأم�س 

االربعاء، بح�شب االعالم الر�شمي.
يف  م�ش���جدي  اجل���رال  وعم���ل 
ال�شابق م�شت�شاراً اأول للجرال قا�شم 
�ش���ليماين الذي ي�رشف على العمليات 
االيرانية يف العراق و�ش���وريا، بح�شب 

وكالة االنباء الر�شمية )ارنا(.

وقال م�شجدي عقب تقدمي اوراق 
اعتم���اده لوزي���ر اخلارجي���ة العراقي 
ابراهيم اجلعفري اأن “ايران ت�ش���عى 
ال���ى اأن يك���ون الع���راق قوي���ا واآمنا 

وموحداً”.
وينت�رش امل�شت�شارون الع�شكريون 
يف فيل���ق القد����س التاب���ع للحر����س 
الث���وري االيراين يف العراق و�ش���وريا 
املقاتل���ني  االف  عل���ى  وي�رشف���ون 
ال�ش���يعية  والف�ش���ائل  املتطوع���ني 
الت���ي تقات���ل جماع���ات جهادي���ة من 

بينها “داع�س”.

“حظر الكيمياوي” توؤكد ا�صتخدم “ال�صارين” يف خان �صيخون
اأم�ش���رتدام – روي���رتز: نقل وف���د بريطانيا 
يف منظم���ة حظر االأ�ش���لحة الكيمياوية عن املدير 
الع���ام للمنظم���ة، اأحم���د اأوزوجمو قول���ه، اإن غاز 
م�ش���ابهة  �ش���امة حمظ���ورة  م���ادة  اأو  ال�ش���ارين 
ا�ش���تخدمت يف جم���زرة اإدلب الت���ي اأودت بحياة 

اأك���رث م���ن 100 �ش���خ�س. وتدعم ه���ذه النتيجة 
فحو�شاً �شابقة اأجرتها معامل تركية وبريطانية. 
وقال الوفد الربيطاين، اأم����س االأربعاء، نقالً عن 
اأوزوجمو، اإن نتائج التحليل “ت�شري اإلى ا�شتخدام 
ال�ش���ارين اأو مادة كال�شارين”. وكان الوفد ذاته 

قال �ش���ابقاً اإن عينات اأخذت م���ن م�رشح الهجوم 
الكيمياوي يف �ش���وريا االأ�ش���بوع املا�شي اأثبتت 
وجود غاز ال�شارين. واأ�ش���اف الوفد خالل جل�شة 
خا�شة للمنظمة يف الهاي “حلل علماء بريطانيون 
العينات التي اأخذت من خان �شيخون. ثبت وجود 

غاز ال�شارين لالأع�شاب اأو مادة ت�شبه ال�شارين”.
وكانت اختبارات �ش���ابقة اأجرتها ال�شلطات 
الرتكية قد اأظهرت اأي�ش���اً اأن املادة الكيمياوية 
امل�ش���تخدمة يف هج���وم الراب���ع م���ن اأبري���ل هي 

ال�شارين.

اأنقرة � وكاالت: اأعلنت اللجنة العليا لال�شتفتاء يف تركيا، 
اأم�س االأربع����اء، رف�س جميع الطعون املقدمة من املعار�ش����ة 
الرتكية على نتائج ا�ش����تفتاء الد�ش����تور، الذي يعزز �شلطات 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان.
واأو�ش����حت اللجنة العليا لالنتخابات: “نوق�ش����ت ب�ش����كل 
وال�ش����عوب  اجلمه����وري  ال�ش����عب  اأح����زاب  منف�ش����ل طع����ون 
الدميقراط����ي والوطني ب�ش����اأن ا�ش����تفتاء 16 اأبري����ل ونتيجة 
للتقييم����ات رف�ش����ت الطع����ون باأغلبي����ة 10 اأ�ش����وات مقابل 
موافقة �ش����وت واحد”. وذكرت و�ش����ائل اإع����الم تركية اأن 10 
اأع�ش����اء من اأ�ش����ل 11 من اأع�ش����اء اللجنة العلي����ا لالنتخابات 
الرتكية رف�شوا طلب املعار�شة اإلغاء نتائج اال�شتفتاء مقابل 
واح����د قبول. كان����ت اأحزاب املعار�ش����ة قد تقدم����ت بطلبات 

ر�شمية، الثالثاء، الإلغاء النتائج بزعم وجود خمالفات يف عملية 
الت�شويت، ال�شيما قرار اللجنة قبول بطاقات الت�شويت دون 
اأختام ر�شمية، وفقا ملا يقت�شيه القانون الرتكي.  من جانبه، 
اأك����د اأكرب اأحزاب املعار�ش����ة الرتكي����ة اأنه �شي�ش����تخدم جميع 
الطرق القانونية الإلغاء نتيجة اال�ش����تفتاء.  ودعا حزب ال�شعب 
اجلمهوري الإبطال نتائج اال�ش����تفتاء وقال اإنه �ش����يطعن فيها 
لدى حمكمة حقوق االإن�ش����ان االأوروبية اإذا لزم االأمر، وذلك يف 
اأعقاب ق����رار اتخذته اللجنة يف اآخر حلظة باحت�ش����اب مظاريف 

اأ�شوات غري ممهورة بختمها.
ونقل����ت حمطة “�ش����ي اإن اإن ت����رك” عن املتحدثة با�ش����م 
حزب ال�شعب اجلمهوري �شيلني �شايك بوك، قولها اإن احلزب 

قرر عدم االن�شحاب من الربملان على خلفية ا�شتفتاء االأحد.

 تركيـا.. رفــض طعــون المعارضــة علــى االستفتــاء
 حزب ال�شعب اجلمهوري باٍق بالربملان

•   الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان	
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ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

مصابة بفشل كلوي تطلب 
العون للعالج

�إل���ى  �لكلم���ات  ه���ذه  �أرف���ع 
�أ�ض���حاب �لأي���ادي �لبي�ض���اء. نح���ن 
�أ�رسة ب�ض���يطة ماديا. حتملت و�لدتنا 
�لكث���ر من �أجل تربيتن���ا يف ظروف 
قا�ض���ية وكربنا و�أ�ضبحنا نعينها يف 

هذه �حلياة.
ت�ض���اب  �أن  �لأق���د�ر  �ض���اءت 
و�لدتنا بف�ض���ل كل���وي، وهي �ليوم 
دون  م���ن  تعي����ش  �أن  ت�ض���تطيع  ل 
غ�ض���يل �لكلى �لذي ب�ض���ببه تذهب 
�إلى �مل�ضت�ض���فى 3 �أيام يف �لأ�ضبوع 
�لكل���ى  لغ�ض���ل  وب�ض���كل م�ض���تمر؛ 
و�ضحب �ملاء �لذي جتمع يف ج�ضدها 
�ملتعب من كرثة �لأدوية و�لغ�ضيل.
�إل �أنها �لطريقة �لوحيدة حاليا 
لتبقى على قيد �حلياة، ونحن نر�ها 

كل يوم تعاين من هذه �لآلم ومن تبعات غ�ضيل �لكلى، �إل �أننا عاجزون عن م�ضاعدتها 
�أو تخفيف �آلمها ونحن ل نعلم ما م�ض���رها يف �لأيام �لآتية فرمبا تتدهور حالتها �إلى 

�لأ�ضو�أ.
قررنا �أن ناأخذها للعالج يف �خلارج لتجري عملية زر�عة �لكل وهذ� ما يكلفنا مبالغ 
باهظة تفوق قدرتنا، ونحن كلنا �أمل �أن متدو� لنا يد �لعون و�مل�ضاعدة و�هلل يف عون 

�لعبد ما د�م �لعبد يف عونه �أخيه، فلكم منا كل �لدعاء وحفظكم �هلل من كل مكروه.

)البيانات لدى المحرر(

د.  خالد إسماعيل العلوي

استشاري االرشاد النفسي

بين زوجي وحبيبي

 المشكلة:
بعد التحية وال�سالم، اأحب اأن اأطرح م�سكلتي التي �سيطرت 

عل��ى تفكريي وجعلتني بني الق�سبان اأ�سرية ال اأ�ستطيع التفكري. 

اأن��ا فت��اة جامعية عم��ري 23 �سنة، متت خطبتي عل��ى �ساب من 

عائل��ة مي�س��ورة احلال، وبع��د 8 اأ�سهر مت زواج��ي.. وقد اأكملت 

االآن �سن��ة عل��ى زواج��ي، واأدر���ص يف اجلامع��ة تخ�س���ص اإدارة 

اأعمال )�سنة ثالثة(.

اأدرك��ت بع��د ال��زواج اأنني ت�سرع��ت يف زواجي فل��م تتح يل 

الفر�سة الكافية للتعرف عليه اأكرث. خالل درا�ستي يف اجلامعة 

تعرف��ت على زميل يل يف نف�ص جم��ال تخ�س�سي، وكانت تربطنا 

جم��رد عالقة �سداقة ولكن �سرعان م��ا حتولت اإىل �سعور اآخر، 

اإذ �سع��رت باأنني اأحبه وهو اأي�سا يبادلني نف�ص ال�سعور والدليل 

عل��ى ذلك نظرات��ه يل وكالمه املع�س��ول معي، وال��ذي يدل على 

حبه واإعجابه بي.

دكت��ور.. ال تق��ل يل باأنن��ي متوهم��ة واإن حب��ه ق��د اأعم��ى 

ب�س��ري واإين يف دوام��ة م��ن العواطف، وق��د فقدتها م��ع زوجي 

وعو�سها ذلك ال�ساب بطريقته واأ�سلوبه!

م��اذا عَل��ي اأن اأفع��ل االآن؟ ه��ل اأقتن��ع مبا ق��در يل اأو اأجعل 

االنف�س��ال هو الطريقة املثلى يل ولزوجي واأعاين طوال عمري 

بت�سرعي يف الزواج وفقدان من اأحببته واأحبني؟

اأرجو الرد ال�سريع على ر�سالتي.. و�سكرا.

 الحل:
عزيزتي “�أم �أ�ضيل”.. لكي �أكون حكما نزيها 
وقا�ضيا عادل لبد �أن نتناول �مل�ضكلة معا بكل 
مو�ض���وعية وحكم���ة �لعق���ل ومبنته���ى �لرز�نة 
وحنك���ة �لتعام���ل و�لتحلي ب�ض���يء من �ل�ض���رب 
لإمكان �إ�ض���د�ر �حلكم �لع���ادل و�إعطاء كل ذي 
حق حقه من دون �إجحاف لأي طرف من �لأطر�ف؛ 
جتنبا لتاأنيب �ل�ضمر وجتريح �خلو�طر وحتطيم 

�لقلوب وهز �لكيان �لعاطفي.. 
مبعنى �آخر �ألاّ يتم �حلل لطرف على ح�ض���اب 
حتطي���م �لطرف �لآخر �ض���و�ء بالتن���ازل �لقهري 
�أو �لتخل���ي �جلربي بل باإر�ض���اء جمي���ع �لأطر�ف 

�ملعنية من دون ��ضتثناء! 
عزيزت���ي �أم �أ�ض���يل، ��ض���م جمي���ل ل �أع���رف 
�إن كان بالفع���ل ��ض���م �بنت���ك �أم مل يرزقك �هلل 
بطف���ل بعد؟ �أمتنى �أن يكون تخميني بعيد� كل 
�لبعد ع���ن �أي �إجناب حتى ه���ذه �للحظة لكي ل 
تكون �لطفلة �ض���حية هذ� �لن�ضقاق �لعاطفي، 
ول�ض���يما �أنها م�ض���األة حمورية ق���د يبنى عليها 
قر�رك �حلا�ض���م ب�ضاأن �ل�ض���تمر�ر �أو �لنف�ضال 
مع �أين من �أ�ض���د �ملعار�ض���ن لفكرة �لنف�ضال 
مهم���ا كانت طبيعة �خلالف �أو �مل�ض���كلة، �إل �إذ� 

و�ضل �لأمر �إلى مفرتق �لطرق فال حول ول قوة 
�إل ب���اهلل، وحينها قد نردد م���ر�ر� �أن �أبغ�ش عند 

�هلل �لطالق!
لقد تطرقت يف م�ض���كلتك �إل���ى جانب و�حد 
فق���ط �أل وهو ظه���ور �لعالق���ة �جلدي���دة فجاأة 
من دون �أي���ة مقدمات �أو دو�ف���ع ور�ء ذلك، بل 
�كتفيت ب�ضطر �رسيع �ض���بيه بكلمات �لربقيات 

ي�ضوبه �لكثر من �لغمو�ش.. 
فمث���ال ه���ل مت���ت �خلطوب���ة عل���ى �ل�ض���اب 
�ملي�ض���ور بالتف���اق ب���ن �لعائلت���ن �أم كانت 
ت�ض���بقها عالقة عاطفية؟ ثم هل كان ذلك رغما 
ع���ن عدم قناعت���ك وماذ� عن �ض���فات �ل�ض���اب 
�لأخالقية وغرها من تلك �ملو��ضفات �إن كانت 
تتف���ق ومتطلباتك كاأي���ة فتاة حلظ���ة �لختيار 
واإ�ش���دار القرار ب�ش���اأن االرتباط؟ وهل ال�ش���اب 
يعيب���ه �ض���يء من �لناحي���ة �ل�رسعي���ة وخالفها ل 
�ض���مح �هلل؟ وكي���ف كان���ت معاملته ل���ك؟ وهل 
حاول �أن يتقرب �إليك عاطفيا وكان يفتقر �إلى 

�لرومان�ضية وعو�ضك �ل�ضاب �جلديد عنها؟!
مبعن���ى �آخ���ر، هل زوج���ك يت�ض���ف بالبالدة 
و�ل�ض���لبية �أو من هو�ة �مل�ض���اكل �لزوجية �لذي 
مل يت���و�َن حلظة �إل و�خلالف كان ي�ض���ب بينكما 
�أو كان هن���اك �أي تدخل من �أطر�ف عائلته وغر 

ذل���ك من تل���ك �لت�ض���اوؤلت �لتي رمب���ا تقودنا 
�إل���ى �حللقة �ملفق���ودة بينكما وم���ن ثم جترنا 
اإلى اخليط االأول مل�ش���كلة التحول من االرتباط 
�لزوجي �إلى بد�ية ق�ض���ة حب ن�ض���اأت يف قاعات 
�جلامعة من زمالة �إلى �ضد�قة ثم بد�أت هم�ضات 
�حل���ب �لأول���ى تتناغم م���ع �آه���ات �أم كلثوم يف 

�أغنيتها “�أنت عمري”!
�لآن وبع���د ه���ذه �ملقدم���ة �أن�ض���حك بعدم 
�لت����رسع يف ه���ذ� �لق���ر�ر �إل بعد مر�جع���ة طويلة 
و�لختالء بالنف�ش و�لتفكر مليا حتى و�إن كنت 
م�ض���ممة على قر�ر �لنف�ضال.. وكذلك �أن�ضحك 
بالبحث عن �خللل �أو تل���ك �حللقة �ملفقودة يف 
عالقتك مع زوجك بال�ضعي و�ملحاولة �جلادة يف 
�إيج���اد معاجلة لذلك �خللل حتى و�إن ��ض���تدعى 
�لأمر تقدمي بع�ش �لتنازلت �ملمكنة مع و�ض���ع 
�ض���يناريوهات متوقعة عدة، ول�ض���يما �حتمال 
حدوث �لأ�ض���و�أ يف �لو�ض���ع �ض���و�ء قب���ل �أو بعد 
�لق���ر�ر بروؤية و��ض���حة، ول تن�ض���ي يا �ض���يدتي 
�لفا�ض���لة �لتاأك���د م���ن �ض���دق م�ض���اعرك نحو 
�لثن���ن �أي زوجك وزميل���ك و�أيهما ترجح كفته 
من حيث �مليل و�حلب و�ملالءمة �لكلية، و�لأخذ 
بجمي���ع �لعتب���ار�ت �لأخ���رى يف �حل�ض���بان قبل 

�لتفوه بالقر�ر. أم أسيل

الحياة جميلة... ولكن!

مناشدًا رئيس الوزراء إنقاذ ابنته

والد التوحدية مريم بانتظار شهادة بيت العمر منذ 6 أشهر 
�أن���ا و�لد �لطفل���ة �لتوحدي���ة مرمي، �لت���ي ن�رست 
ق�ض���تها “�لب���الد” و�لت���ي �أخذتها �ض���يتها وعرفها 
�جلميع و�لتي على �أثرها تو��ضل �مل�ضوؤولون معي يف 

وز�رة �لإ�ضكان 
 وقبل م���ا يزيد على �ل�6 �أ�ض���هر، مت �إعالمي باأنه 
مت �إدر�ج طلبي �لإ�ضكاين �ضمن طلبات �مل�ضتفيدين 
يف �ملدينة �ل�ض���مالية، م�ض���ى كل ه���ذ� �لوقت ورغم 
�ملر�جع���ات �مل�ض���تمرة له���م لأح�ض���ل على �ض���هادة 
�ل�ض���تحقاق للوح���دة �إل �أنن���ي حتى �لي���وم مل �أنل �أي 

�ضي.
وعن���د مر�جعات���ي �مل�ض���تمرة لهم تتغ���ر �أقول 
�ملوظفن هن���اك باأنهم ينتظ���رون رد� من �لوزير �أو 
�لوكي���ل، وتارة باأن �ل�ض���هادة جاه���زة وماز�لت حتت 
�لطباع���ة، وغرها م���ن �لأعذ�ر،  و�لنتيج���ة هي ذ�تها 
�أنني حتى �ليوم مل �أح�ض���ل على هذه �ل�ض���هادة،  غر 

وعود �ضفوية بت ��ضك يف �ضحتها.
�لأمر �لذي دفعني لأجلاأ مرة �أخرى �إلى �ضحيفتكم 
لأنا�ض���د عربها �ض���مو رئي�ش �لوزر�ء �إنق���اذ �بنتي من 

�حلالة �لتي هي فيها. 
فال�ضقة �لقدمية �لتي �أ�ض���كنها ل تنا�ضب طفلة 
توحدي���ة تعاين م���ن ه���ذه �ل�ض���مات �حل���ادة، و�لتي 
تتطل���ب توفر غرفة خا�ض���ة لها ودورة مياه خا�ض���ة 
حلالتها، وعمرها �لذي و�ضل �إلى 14 عاما يف حن �أنها 

تت�ضارك �لعائلة كلها ولي�ش لها خ�ضو�ضية. ويف حن 
�أنها تعاين �إعاقة بالإ�ض���افة �إلى �لتوحد، فاإننا نعاين 
�لكثر. ف�ض���ال عن �أنها ت�ض���كل خطر� على نف�ضها يف 
هذه �ملكان �لذي تعي�ض���ه وكل ماتطوله يدها تتلفه 
بدون �إدر�ك، ف�ضال عن �ضقوطها �مل�ضتمر و�رتطامها 

بكل ما هو موجود يف �ملنزل.
�أنا�ضد �ض���احب �لأيادي �لبي�ض���اء �لتدخل لإنقاذ 

�بنتي من �لظروف �ل�ض���يئة �لتي تع���وق من تطورها 
وت�ض���كل خط���ر� عل���ى حياته���ا و�لآخري���ن، و�لنظر يف 
���ا �ين �أعي�ش ظروفا �ضيئة  طلبي �ل�ض���كاين، خ�ضو�ضً
م���ع الطفلة يف �ش���قة يف منزل اآيل لل�ش���قوط، يف حني 
�أن طل���ب �لوحدة �لإ�ض���كاين جت���اوز عم���ره 27 عاًما، 
وكلي �أمل �أن �ض���موه �لكرمي لن يغفل عن هذه �حلالة 

�لإن�ضانية �ل�ضتثنائية.

مبادرة لدعم األسر 
المنتجة في البسيتين 

�أوج���ه عرب ه���ذ� �لكلمات 
و�أخو�تي  �إخ���و�ين  �إل���ى  دعوة 
خ�ضو�ض���ا  �لب�ض���يتن  �أهايل 

و�أهايل �ملحرق عموما.
�إي�ض���ال  قررن���ا  لق���د 
�ملنتج���ة  �لأ����رس  �ض���وت 
�لكاملة  �مل�ض���اندة  وتق���دمي 
�إليه���م، بتخ�ض���ي�ش وتقدمي 
هن���اك  يك���ون  ب���اأن  مق���رتح 
يوم خم�ض����ش لالأ�رس �ملنتجة 
�أ�ض���وة  �لب�ض���يتن  مبنطق���ة 

ببع�ش �ملناطق.
وب���اإذن �هلل تعالى، �ض���وف نب���د�أ يف تطبيق خط���ة �لعمل 
من �لأ�ض���بوع �ملقبل، بالتن�ض���يق مع حمافظة �ملحرق وبلدية 
�ملنطق���ة و�جله���ات �ملعني���ة وكل م���ن يريد تق���دمي �لعون 

و�مل�ضاعدة ميكنه �لتو��ضل معنا.
و�أوج���ه دعوة �إل���ى جميع �لأ����رس �ملنتجة بالب�ض���يتن �إلى 

�لتو��ضل للتن�ضيق و�ملتابعة وبدء �لعمل �جلماعي.
هذه �ملبادرة تعد دعما ب�ض���يطا وجزء� ي�ضر� من م�ضاعدة 
�لأ�رس �ملنتجة، ول�ض���يما �أن �ضهر رم�ضان على �لأبو�ب، وهذه 
�لأ����رس باأم�ش �حلاجة �إلى مثل هذ� �لدعم، يف ظل هذه �لظروف 

�ل�ضعبة �لتي مير بها �لكثر من �ملو�طنن.

حمد الكوهجي
 رجل أعمال وناشط
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السنة السابعة - العدد 2861 

األحد
14 أغسطس 2016 
11 ذو القعدة 1437

توزيع بيوت بع�شكر وجو و�شرتة و “ال�شمالية” قريًبا
�شقق متليك باملدن اجلديدة يف الرملي و�شرق احلد و “اجلنوبية”... احلمر لـ “$”:

و�أ�س���ار �لوزير �إلى �أن ه���ذه �لتوزيعات تاأتي 
تنفيذ� الأمر ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب 
�الأول لرئي����س جمل����س �ل���وزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللك���ي �الأمري �س���لمان بن حمد �آل خليفة ب�س���اأن 
توزيع 3 �آالف وحدة �س���كنية بن���اء على توجيهات 

جاللة �مللك وتو�سيات �سمو رئي�س �لوزر�ء.
م�س���توى  عل���ى  �ملحافظ���ة  �أن  �حلم���ر  ور�أى 
�مليز�نية �ملخ�س�س���ة لالإ�سكان لل�سنو�ت �ملقبلة 

�سيلقي بظالله ب�سكٍل �إيجابي على حجم �لعمل يف 
�لفرتة �ملقبلة. و�أ�س���ار �إلى �أن �لوز�رة �ستو��سل 
تطوير �س���قق �لتمليك ال�س���يما مع تز�يد �لطلب 

عليها موؤخًر�.
ولفت �إلى �أن �لوز�رة ت�س���عى الإجناز م�ساريع 
���كن �لعمودي مب�رصوع �لرملي وم�رصوع �إ�سكان  �ل�سَّ

�ملحافظ���ة �جلنوبي���ة ومدينة ����رصق �حلد 
كنية.  وغريها من م�ساريع �ملجمعات �ل�سَّ

“كفالة م�شن” يعك�س اأ�شالة ال�شعب البحريني

مراجعة قانون الطفل لت�شديد العقوبات 

�أطلق���ت جمعية �لبحرين لرعاية �مل�س���نني 
برناجماً فريد�ً للتكافل با�س���م “كفالة م�س���ن” 
يوفر للجميع فر�س���ة كفالة كبار �ل�س���ن ولعام 
كام���ل، عل���ى �أن توف���ر �جلمعي���ة له���م �ل�س���لع 
�ال�ستهالكي���ة و�حلياتي���ة و�لطبي���ة �ل�رصوري���ة 
كاف���ة، وبلفتة جميل���ة تعك�س �أ�سال���ة �ل�سعب 

�لبحريني.

وق���ال رئي�س �جلمعي���ة �أحمد �لبن���ا: “على 
�لرغ���م م���ن �جله���ود �لكب���رية �لتي تق���وم بها 
جمعيات ودور �مل�سن���ني الحت�سانهم، وتوفري 
�لرب�مج �لنفعية و�لرتفيهية لهم، هنالك عزوف 
و��سح من جان���ب �الأيادي �لبي�ساء مب�ساندتهم 

على �إجناح بر�جمهم �الإن�سانية و�لفريدة”.
و�أ�ساد �لبن���ا يف هذ� �الإط���ار بالدور �لكبري 

ل�سم���و �ل�سيخ خليفة ب���ن علي يف دعم 
�لعمل �خلريي.

�لعم���ل  وز�رة   - عي�س���ى  مدين���ة 
و�لتنمية �الجتماعية:  �أ�ساد وزير �لعمل 
و�لتنمي���ة �الجتماعي���ة، رئي����س �للجن���ة 
حمي���د�ن،  جمي���ل  للطفول���ة  �لوطني���ة 
بتوجيهات رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأم���ري خليف���ة بن �سلم���ان �آل 
خليفة، ب�ساأن �إعادة �لنظر يف �لت�رصيعات 
تت�سم���ن  بحي���ث  بالطف���ل،  �ملتعلق���ة 
ت�سدي���د �لعقوب���ة عل���ى م���ن يتعر����س 

لالأطفال �أو ي�ستغلهم.
و�أك���د حمي���د�ن �أن �ل���وز�رة و�للجنة 
�ستعم���الن عل���ى �إج���ر�ء مر�جع���ة �ساملة 
توجيه���ات  لو�س���ع  �ملتاح���ة؛  لل�سب���ل 
�سم���وه مو�س���ع �لتنفيذ خ���الل �ملرحلة 
�ملقبلة، مب���ا يكفل ت�سدي���د �لعقوبات 
على �ملتعر�سني لالأطفال و�مل�ستغلني 

�إل���ى تفعي���ل  له���م، باالإ�ساف���ة 
�الإ�سرت�تيجية �لوطنية للطفولة.
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5

 

          ليلى مال اهلل من الديه

ماأ�ساة �إن�سانية تعي�سه���ا �أ�رصة بحرينية، 
بطلته���ا طفل���ة تعاين من �إعاق���ة عقلية هي 
“م���رمي” ذ�ت �ل�13 عاًم���ا، وهي تقف هناك 
خل���ف ناف���ذة غرفته���ا ترقب �أ�رصته���ا، وكل 
من يتح���رك يف �سالة �ل�سقة �لت���ي ت�سكنها 

و�أ�رصتها.
�إلى هنا وكل �سي ي���كاد يكون طبيعيًّا، 
تق���رتب منه���ا د�خل غرفته���ا لرت�ها مقيدة 
� ال  ب�سل�سل���ة يف �جل���د�ر يف منظ���ر م���وؤمل جدًّ
يحتمل���ه قلب ب����رص، فكيف لهذه �ل���رب�ءة �أن 
تلف بحز�م لتمنع من �حلركة �إال لعدة �أمتار؟!

وم���ا ه���ي �إال حلظ���ات حت���ى �نقلب حال 
م���رمي �إلى �رص�خ وط���رق �سديد على �لنافذة 
و�جلدر�ن و�الأر�س، ليعرتيها هيجان �سديد 

وقوة ج�سدي���ة غريبة. منظر مهول ال 
يو�سف. 

مرمي... معوقة ذهنيًّا ومقيدة يف اجلدار

• �لطفلة مرمي    )ت�سوير : عبد �لر�سول �حلجريي(	

تفعيل �شاعتي الرعاية لذوي الإعاقة  القب�ص على �شائق ت�شبب يف مقتل �شخ�ص مبنطقة العرين

طال���ب مدير مرك���ز �لعناي���ة مبتالزمة د�ون، 
�مل�رصف عل���ى مركز �لتدري���ب �لتاب���ع للموؤ�س�سة 
�لوطني���ة خلدم���ات �ملعاق���ني حمم���د �ملناع���ي 
بتفعيل قانون ��ستحقاق �ساعتي رعاية لكل ويل 

�أمر يحمل بطاقة معاق.
و�أ�سار �ملناعي ل� “�لبالد” �إن تفعيل �ساعتي 

�لرعاي���ة هو بناء على �لقانون �لذي �أ�سدره عاهل 
�لب���الد منذ عام 2014 ومل يت���م تطبيقه �إلى �الآن 
من قبل معظ���م �لوز�ر�ت و�ملوؤ�س�سات، و�أن ذلك 

يظلم حق �الأ�رص �لتي هي بحاجة لتلك �ل�ساعتني.
و�سب���ق �أن ن����رصت �ل�سحيف���ة ماآ�س���ي بع�س 
�الأمه���ات م���ن �لالت���ي يرع���ني �أطفاال م���ن ذوي 

�الإعاق���ة م���ن بينه���م �أم حممد ولي���ة �أمر 
طفل مل يتجاوز �لعام �لو�حد.

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة:  �أكد نائب مدير 
ع���ام �الإد�رة �لعام���ة للم���رور �إلق���اء �لقب�س على 
�سائق �ل�سيارة �ل���ذي ت�سبب يف �حلادث �ملروري 
�لبلي���غ، �لذي وق���ع فج���ر �أم�س مبنطق���ة �لعرين 
باجتاه �سارع خلي���ج �لبحرين باملحافظة �جلنوبية 
ب���ني ع���دة �سي���ار�ت، و�أ�سف���ر عن وف���اة �سخ�س 

و�حلاق �إ�سابات بليغة الآخرين.
و�أو�سح �أن �ملت�سبب يف �حلادث جتاوز �ل�رصعة 

�لقانوني���ة، وفق���د �ل�سيطرة عل���ى �ملركبة �لتي 
��سطدم���ت بعدد م���ن �ل�سي���ار�ت و�ملتجمهرين 
عل���ى �لطريق، مم���ا �أدى لوفاة �سخ����س يف موقع 

�حلادث و�إ�سابات بليغة الآخرين. 
ونوه �إلى �أهمية مر�قبة �أولياء �الأمور الأبنائهم 
وتوجيهه���م با�ستمر�ر باأهمية �اللت���ز�م باالأنظمة 

ع���ن  و�البتع���اد  �ملروري���ة  و�لقو�ع���د 
7�لتجمعات غري �لقانونية.

• غار�ت على مو�قع �مليلي�سيات يف �سعدة	

ف�شل برملان النقالبيني ومقتل قيادي حوثي
�سنعاء-  بن���ا، �لعربية نت: ف�س���ل �ملتمردون 
�حلوثي���ون و�أن�سار عب���د�هلل �سال���ح، �أم�س، يف عقد 
جل�س���ة للربمل���ان �ليمن���ي، “ه���ي باالأ�سا����س غ���ري 
قانونية”، �إذ مل يكتمل �لن�ساب �لقانوين ال�ستمر�ر 

عقد �جلل�سة.
و��سط���ر �لنو�ب �النقالبيون �إل���ى رفع �جلل�سة 
بعد �ساعة من �نطالقها، حيث مل يح�رصها �سوى 120 
ع�سًو� م���ن �أ�سل 301، �إذ �إن �لن�ساب �ملطلوب هو 

151 ع�سًو�.
ويف غ�سون ذلك، �سنت قو�ت �لتحالف، غار�ت 
عل���ى مو�قع �مليلي�سيات يف �سعدة �أدت �إلى تدمري 
مركز تدريب ومقتل �لقي���ادي �حلوثي يحيى من�رص 

�أبوربوع���ة م�س���وؤول �ل���دور�ت و�لتدري���ب 
11مبركز �لهدى وعدد من عنا�رص �النقالبيني.

11

هجوم على قطار �شوي�شري

• وزير �الإ�سكان متحدًثا ل� “�لبالد”	

“�شبــرنغفيلــد”  بـرج  “الكوهجــي” تفتتــح 
يف اجلفري بكلفة 15 مليون دوالر

اقتصاد البالد

13

و�شـــع خطــة فوريـــة للحــد من انت�شــــار 

الكالب ال�شالة

بالدنا

5

ال�شرعات البحرينية تتاألق يف “اأم االألعاب” 

21

وفـــــــاة املطـــــرب العـــراقــــي الكبيــــــر 

يا�س خ�شر

مسافات البالد

17

املحافظة على م�شتوى ميزانية “االإ�شكان” لل�شنواِت املقبلة

م�شاريع  �شت�شهد توزيع  املقبلة  الأ�شابيع  اإن  “البالد”  لـ  با�شم احلمر  الإ�شكان  وزير  قال 
اإ�شكانية يف منطقة جو وع�شكر وجممع 609 ب�شرتة، اإ�شافة للدفعة الأولى من امل�شتفيدين 

من بيوت باملدينة ال�شمالية.

را�شد الغائب

2

اإبراهيم النهام

مروة خمي�س 

10

4

فيكــي معو�س ت�شــرد ذكرياتهــــا 

18ورحلتها بني البحرين ولبنان

• �خلرب �ملن�ضور يف �ل�ضحيفة”	 • �لطفلة مرمي �لتي ن�رست “�لبالد” ق�ضتها	
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فرح��ة كب��رة عاش��ها العبو 
الس��لة  لكرة  األول  الفري��ق 
بن��ادي املنامة عقب التتويج 
بلق��ب دوري زي��ن للم��رة 
الخامس��ة عىل التوايل وال�21 
يف تاريخ��ه، بع��د الفوز عىل 
املحرق بنتيجة 3/0 يف سلسلة 

لقاءات الدور النهايئ.
وعىل صال��ة مدين��ة خليفة 
الالعبون  أع��رب  الرياضي��ة، 
عن فرحته��م عقب التتويج، 
وأكدوا أحقيتهم باللقب بعد 
املس��توى الرائع الذي قدموه 

يف املواجهة.
التق��ى  س��بورت”  “الب��الد 
األبط��ال عقب التتويج لرصد 
فرحتهم الكبرة التي عاشوها 
بع��د تتويجهم بدرع الدوري 

هذا املوسم.

كالعـادة... الـزعـامـة مـحـطـتـهـا الـمـنـامـة عمومية االتحاد الدولي تعّزز منجزات البحرين

المحرق والنجمة يتنافسان على صدارة المجموعة األولى

“البالد سبورت” ترصد أفراح الزعيم بعد التتويج بالدرع الـ 21  مشيًدا برؤية ناصر بن حمد.. سلمان بن إبراهيم:

فرحة المنامة بعد التتويج بدرع السلةبعد تأهلهما للدور قبل النهائي لكأس ولي العهد

محمد الدرازي
المنامة      األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة 

البالد سبورت

الخميس 20 أبريل 2017 
23 رجب 1438

العدد 3110 

17

الشيخ سلمان بن إبراهيم

شعار نادي النجمة شعار نادي المحرق

متكن فريق سامهيج من تحقيق الفوز عىل نظره توبيل بنتيجة )33/37( يف املباراة التي أقيمت بينهام أمس يف 
افتتاح الدور التمهيدي ملسابقة كاس االتحاد البحريني لكرة اليد.

وبذلك سيلتقي سامهيج فريق االتفاق يف الدور ربع النهايئ. ويف مباريات أخرى ستقام اليوم لحساب الدور 
التمهيدي، سيلعب أم الحصم مع البحرين يف الساعة 5.30 مساًء وتليها مبارشة لقاء يجمع الدير والتضامن. 

الفائز من اللقاء األول سيلعب مبارشة مع باربار يف املرحلة املقبلة، فيام الفائز من اللقاء الثاين سيواجه األهيل 
وصيف الدوري. أما فريق الشباب فإنه سيالقي بطل الدوري النجمة يوم األحد املقبل.

إذ وبحسب طرق الفرق لنهايئ الكأس، يعترب النجمة األوفر حظاً للوصول كونه سيالقي الشباب أوالً ثم الفائز من 
لقاء االتفاق وتوبيل يف الدور نصف النهايئ، فيام “حامل اللقب” باربار فطريقه شائك، كونه إذا ما استطاع عبور 

محطته املقبلة، فإنه سيصطدم بفريق األهيل “األقرب” للوصول إىل هذه املرحلة.

أحمر الشباب يفتتح بطولة تولون بمواجهة ساحل العاج

منافسات كأس االتحاد لكرة اليد

أحمد مهدي

  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(

محمد الدرازي

حددت إدارة نادي املنامة مكان إقامة 
املعسكر التدريبي للفريق األول لكرة 

السلة يف العاصمة الرصبية بلغراد؛ 
استعداًدا لخوض منافسات البطولة 

الخليجية لألندية أبطال الدوري السابعة 
والثالثني، والتي سيستضيفها نادي 

املنامة يف الفرتة من 12 إىل 20 مايو 
املقبل.

وجاء اختيار العاصمة الرصبية بلغراد 

لإلقامة املعسكر التدريبي؛ لتوفر العديد 
من الفرق القوية التي سيلعب معها 
الفريق مباريات تجريبية، إىل جانب 
سهولة التنقل، ووجود السكن املالئم.

وسيكون املعسكر فرصة مناسبة لتجهيز 
الالعبني وإعدادهم بدنيا وفنًيا وذهنًيا، 

وتحقيق أعىل نسبة من االنسجام 
واالحتكاك بني الالعبني، وخلق توليفة 
مميزة قبل االستحقاق الخليجي الذي 

يتطلع فيه الفريق لتحقيق لقب 
البطولة.

وتجري إدارة نادي املنامة مفاوضات 
مع العديد من املحرتفني األجانب؛ من 

أجل تدعيم صفوف الفريق األول خالل 
البطولة الخليجية، حيث سيكون التعاقد 

مع املحرتفني قبل مغادرة الفريق إىل 
املعسكر التدريبي يف 28 الجاري، والذي 

سيستمر لفرتة 10 أيام.

وبحسب مصادر “البالد سبورت” 
الخاصة، فإن املنامة يقرتب من التقاعد 

مع األمركيني جوش بون، وتاكر؛ لتدعيم 
الفريق يف البطولة.

يذكر أن قرعة البطولة التي أجريت 
مطلع الشهر الجاري قد أوقعت صاحب 

الضيافة املنامة يف املجموعة الثانية 
إىل جانب الشباب اإلمارايت والريان 

القطري واالتفاق العامين، يف حني وقع 

ممثل الوطن الثاين األهيل يف املجموعة 
األوىل إىل جانب األهيل اإلمارايت والسد 

القطري واالتحاد السعودي.
ويطمح املنامة واألهيل إىل املنافسة 
عىل اللقب خصوًصا أنها ستقام عىل 
أرض اململكة، إذ تعترب فرصة مناسبة 

أمامهام يف ظل الدعم الجامهري الذي 
سيساعدهام عىل الوصول إىل مراحل 

متقدمة يف املنافسة.

معسكر صربي لبطل الدوري استعداًدا لخليجية السلة

كثرون ممن تابعوا تتويج األملاين 
سباستيان فيتيل سائق فريق فراري 

بجائزة البحرين الكربى للفورموال 1 رمبا 
ال يتسنى لهم تذكرة قفزة مواطنه عىل 
ذات املنصة ومع ذات الفريق األحمر 
مايكل شوماخر يف العام 2004 عندما 

دشن اسمه كأول سائق يتوج يف صحراء 
الصخر.

مىض عىل مشهد تتويج األسطورة يف 
افتتاح الحلبة الصحراوية الفريدة 

من نوعها 13 عاما، وتغر السائقون 
واألبطال حتى أصبح جيل من الشبان 

ينافس يف البطولة ومل يكن منهم يف 
هذا السباق األخر إال 3 سائقني هم 

فرناندو الونسو وفيليبي ماسا وكيمي 
رايكونن. 

بعد هذه السنني التي مل نشعر بها 
رحل العديد من السائقني وجاء آخرون 
أكرث شغفا وتحرقا لتحقيق االنتصارات 
والفوز بالسباقات والبطوالت، وبقينا 

نتابع هذا التحول املثر لإلعجاب بتطور 
املنافسات عىل هذا النحو الرسيع الذي 

يستمد رمته من رسعة عامل الفورموال 
1 حيث تحدد أجزاء الثانية الكثر من 

النتائج.
ويف سط زمن متسارع يشهد بشكل 

مستمر أفوال وسطوعا للنجوم واألبطال 
والقوانني يف عامل الفورموال 1، بدأ 

الكثرون يف البحرين يتساءلون عن 
مستقبل حلبة البحرين الدولية 

قياسا بالحلبات األخرى الحديثة التي 
تستضيف هذا النوع من السباقات 

مثل حلبة مرىس ياس بأبوظبي.
ويف الحقيقة انه سؤال مرشوع، 

فالصورة التي قدمتها الحلبة اإلماراتية 
عن نفسها للناس مثرة لإلعجاب 

ومخيفة ألي حلبة تبدو منافسة لها 
عىل قامئة الخيارات، لكن تبدو حلبة 

البحرين الصحراوية واثقة من حفاظها 
عىل متيزها يف خضم منافسة رشسة يف 
املنطقة أنجبت والدة حلبات جديدة 
يف تركيا والهند وأبوظبي واذربيجان 

والصني.
غر أن جميع هذه الحلبات يف جانب 
وحلبة البحرين يف جانب آخر؛ وذلك 

لتميزها عن أقرانها بطابعها الحار 
وجغرافيتها الوعرة التي تضفي تحديا 
جديدا عىل الفرق والسائقني السابقني 

والالحقني، ويظهر يف ترصيحاتهم حبهم 
لسباق البحرين وحلبته الصحراوية، 
ويكفي أن تكون حلبة الصخر بني 

الخيارات املطروحة عىل الدوام بالنسبة 
للقيمني عىل الفورموال 1 إلجراء 

االختبارات عىل السيارات واإلطارات، 
وهذا ما دفع الفرق للبقاء يف الصخر 

إلجراء املزيد من التجارب بعد 
ختام جائزة البحرين وطران الخليج 

للفورموال 1.
لعل الكثر قلقون عىل مستقبل حلبة 

البحرين، لكن هؤالء عليهم أن يطمئنوا 
طاملا حافظ صيفنا عىل حرارته، فهو 

الدفء الذي يبحث عنه أصحاب 
العيون الزرقاء كلام اشتد عليهم صقيع 

الشتاء، ومثلام تعودنا عىل سامع 
عبارات مأثورة من أجدادنا عن فوائد 

القيض عىل مثار النخيل ونضوج الرطب، 
ها نحن نكتشف بصيغة أكرث تطورا 

أن “صحراء الصخر زينة للفورموال”.. 
فهكذا عىل ما يبدو يتغر الزمن 

من الخنيزي والخالص إىل الفراري 
واملرسيدس!

تغير الزمن من “الرطب” 
إلى الفورموال

أحمد كريم

لقطة

a7med.karim@gmail.com

ahmed.kareem
@albiladpress.com

أش��اد األم��ني الع��ام للمجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة الش��يخ س��لامن بن 
إبراهي��م آل خليفة بقرار االتحاد الدويل 
للفروس��ية مبنح مملك��ة البحرين رشف 
العمومية  الجمعية  اجتامعات  استضافة 
لالتح��اد الدويل للفروس��ية العام 2018، 
مؤك��ًدا أن ه��ذا القرار يعك��س املكانة 
املرموق��ة التي تحتله��ا مملكة البحرين 
عىل الساحة الرياضية الدولية بفضل ما 
تحظى ب��ه الحركة الرياضي��ة من رعاية 
واهت��امم القي��ادة الرش��يدة ويف إط��ار 
توجيهاتها السديدة باستقطاب األحداث 

والفعاليات الرياضية الدولية. 
وأوض��ح األم��ني العام للمجل��س األعىل 
للشباب والرياضة أن استضافة البحرين 
الجتامع��ات عمومي��ة االتح��اد الدويل 

تعت��رب نتاًج��ا واضًح��ا للجه��ود الكبرة 
التي يبذلها ممث��ل جاللة امللك لألعامل 
الخري��ة وش��ؤون الش��باب والرياض��ة 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة والتي 
وضع��ت مملكة البحرين يف مقام الدول 
الجاذبة واملستضيفة لألحداث الرياضية 

املختلفة.  
وأكد الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة 
الكبرة الس��تضافة  اإليجابية  املكاس��ب 
مملكة البحرين ملثل هذا االجتامع الذي 
سيس��تقطب نخبة من أكرب القيادات يف 
مج��ال رياضة الفروس��ية عىل مس��توى 
العامل، وسيجذب مختلف وسائل اإلعالم 
العاملية وس��يجعل اململكة محط أنظار 

العامل ملعرفة النتائج التي سيس��فر عنها 
االجت��امع، األمر ال��ذي س��يعّزز مكانة 
البحري��ن عىل خارط��ة الرياضة العاملية 

ويجعلها بؤرة لالهتامم العاملي.
وأعرب الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليف��ة عن اعت��زازه الكبر باس��تضافة 
الح��دث العامل��ي ال��ذي يعد انعكاًس��ا 
طبيعيًّ��ا لنجاح��ات البحري��ن يف مجال 
رياضة الفروس��ية عىل املستوى اإلداري 
والفن��ي مرحًب��ا يف ذات الوقت بضيوف 
اجت��امع  يس��فر  أن  متمنيًّ��ا  اململك��ة، 
الجمعي��ة العمومي��ة عن اتخ��اذ أفضل 
الق��رارات التي تص��ب يف صالح االرتقاء 

بالفروسية يف العامل.
وأع��رب األم��ني العام للمجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة عن ثقته الكاملة يف 
ق��درة اململكة عىل إنج��اح االجتامعات 
العاملية بأفضل صورة مل��ا تتمتع به من 

إمكانيات متميزة عىل جميع األصعدة.

يتناف��س املح��رق والنجم��ة ع��ىل صدارة 
املجموعة األوىل ملس��ابقة كأس س��مو ويل 
العهد للكرة الطائ��رة عندما يلتقيان اليوم 
الخميس الس��اعة 5:30 مس��اء عىل صالة 
االتح��اد البحريني للكرة الطائ��رة مبدينة 
عيىس الرياضية، يف إطار منافسات الجولة 
الثالث��ة م��ن دور املجموع��ات التمهيدي، 
بينام يتواجه البس��يتني والنبيه صالح عىل 
الصالة نفسها الساعة 7 مساء يف آخر ظهور 
لهام هذا املوس��م لتحقي��ق فوز معنوي ال 

يسمن وال يغني من جوع.
وكان املح��رق والنجمة ق��د ضمنا التأهل 
لل��دور قب��ل النه��ايئ من مس��ابقة “أغىل 
الكؤوس” بعدما كس��با 6 نقاط كاملة بعد 
الفوز عىل البس��يتني والنبي��ه صالح، بينام 
فق��د األخ��ران األم��ل يف التأه��ل ليودعا 

املسابقة واملوسم بأكمله.
ويطمح املحرق والنجمة يف خطف صدارة 
املجموعة األوىل ليلتقيا مع ثاين املجموعة 

الثانية والذي يتأرجح بني األهيل وداركليب 
اللذي��ن ضمنا هام اآلخ��ران التأهل للدور 

قبل النهايئ عن املجموعة.

ويق��ود املحرق امل��درب الوطن��ي محمد 
املرباط��ي الذي يعول عىل خ��ربة عبدالله 
النجدي وعيل إبراهي��م واملحرتف األمريك 
جايس��ون، أم��ا النجم��ة بقي��ادة املدرب 
الوطن��ي مش��عل ت��ريك فإن��ه يعتمد عىل 
نجومية جاس��م النبهان واملحرتف الربازييل 
ليلس��ون الذي يعترب الورقة الرابحة لتميزه 

يف تخليص الكرات الهجومية.
ويف املواجهة األخرى يس��عى كال الفريقني 
لتحقيق فوز معنوي ورمبا يكون البس��يتني 
بقيادة امل��درب الوطني إبراهي��م الورقاء 
ه��و األق��رب لتحقي��ق الف��وز عطفا عىل 
جاهزيته مع عدم التقليل من ش��أن النبيه 
صالح بقيادة الوطني محمد القطان الذي 
س��يدخل مبعنوي��ات مرتفع��ة بعد ضامن 

بقائه بدوري األضواء.

سيفتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم 
لفئة الشباب مشواره يف بطولة تولون 
الدولي��ة الودية لك��رة القدم لالعبني 
تحت 20 عاًما بلقاء منتخب س��احل 
العاج يوم 30 مايو املقبل، يف البطولة 
التي تس��تضيفها فرنس��ا خالل الفرتة 

29 مايو وحتى 10 يونيو املقبلني.
وأص��درت اللجنة املنظم��ة للبطولة 
حديًثا جدول املباري��ات، إذ تقّرر أن 
يكون االفتتاح يوم 29 مايو بلقاءين، 
اليابان وكوبا،  يجمع األول منتخب��ي 

والثاين منتخبي إنجلرتا وأنغوال.
وبحسب الجدول، فإن أحمر الشباب 
س��يلعب الجولة الثانية يوم 2 يونيو 
أمام منتخ��ب ويلز، يف ح��ني يلتقي 
واملجموع��ة  الجول��ة  ذات  ضم��ن 

منتخبي فرنسا وساحل العاج.
وس��يختتم منتخبنا مشواره يف الدور 
التمهي��دي مبواجهة منتخب فرنس��ا 
ي��وم 5 يونيو ضم��ن الجولة 3، وفيها 

س��يلتقي أيًضا منتخبي ويلز وساحل 
العاج.

م��ن  التمهي��دي  ال��دور  ويختت��م 
البطولة يوم 6 يونيو بلقاء أندونيسيا 
واس��كوتلندا، والربازيل مع التش��يك، 
فيام يلعب نص��ف النهايئ يوم 8 من 
ذات الش��هر، عىل أن تلع��ب املباراة 

النهائية ولقاء تحديد املركزين الثالث 
والرابع يوم 10 من نفس الشهر أيًضا.

أس��فرت  البطول��ة  قرع��ة  وكان��ت 
ج��اءت  إذ  مجموع��ات،   3 ع��ن 
منتخب��ات: إنجل��رتا، الياب��ان، أنغوال 
في��ام  األوىل،  املجموع��ة  يف  وكوب��ا 
جاءت منتخبات: الربازيل، التش��يك، 

اسكوتلندا وأندونيس��يا، فيام ضمت 
الثالثة: البحرين، فرنسا، ويلز وساحل 

العاج.
ويتأه��ل أبطال املجموع��ات الثالث 
وصاحب أفض��ل مركز ثان إىل نصف 

النهايئ، ثم املباراة النهائية.
املس��ابقات  م��ن  البطول��ة  وتعت��رب 
الودية الشهرة والقوية، التي تحظى 
مبش��اركة منتخبات عريقة وقوية من 

مدارس مختلفة.
وس��تكون البطول��ة ذات فائدة فنية 
عالية عىل العبي “األحمر” الش��اب؛ 
نظ��رًا للمش��اركة الواس��عة والفعالة 
م��ن منتخبات ذات س��معة طيبة يف 

قاراتها.
وتعترب بطولة هذا العام هي النسخة 
ال��� 45 م��ن املس��ابقة، يف ح��ني أن 
منتخ��ب إنجلرتا كان بطاًل للنس��خة 
املاضي��ة بع��د ف��وزه يف النهايئ عىل 

فرنسا بنتيجة )2-1(.

منتخبنا الوطني لكرة القدم لفئة الشباب

شعار نادي المنامة

كازورني: الدرع الـ21... الماضي 
والحاضر والمستقبل

كالروس:  عيوننا على الخليجية

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي املنامة زهر كازروين عن سعادته 
بتتويج الفريق األول لكرة السلة بلقب دوري زين هذا املوسم، 
موجها شكره لجميع الالعبني وأعضاء الجهازين الفني واإلداري.

وقال كازروين ل� “البالد سبورت” إن الجميع بذلوا جهودا كبرة طوال 
املوسم، واستطاع الفريق أن يحقق اللقب ال�21 وأن يواصل أرقامه 
القياسية يف كرة السلة البحرينية، وأن اللقب ال�21 يعرب عن املايض 
والحارض واملستقبل، وأن املنامة حارض يف جميع األلعاب، وأشار إىل 

أن الفريق سيواصل منافسته بقوة لحصد مزيد من األلقاب.

عرّب مدرب املنامة اإلسباين جوسيب كالروس عن سعادته الكبرة بتحقيق 

اللقب األول له مع الفريق. وقال عقب املباراة “كسبنا البطولة عن 

جدارة واستحقاق، واآلن عيوننا تتجه نحو البطولة الخليجية”.

وأكد كالروس أن تحقيق لقب بطولة الدوري مل يتحقق بسهولة ولكن 

كان وراءه جهدا كبرا بذله العبو الفريق، والذين كانوا عىل مستوى 

املسؤولية. وأضاف “أنا فخور بتدريبي هذه املجموعة املتميزة من 

الالعبني، حققنا لقًبا صعًبا هذا املوسم وسط منافسة قوية من جانب 

جميع املنافسني لنا، وللحقيقة جميع املباريات التي لعبناها كانت 

صعبة وقوية يف نفس الوقت ومل تكن هناك مواجهة سهلة عىل 

اإلطالق”. وتابع “إن فريق املحرق تعامل باحرتافية مع كل املباريات 

التي خاضها يف النهايئ ولعب بكل قوة أمامنا باحًثا عن االنتصار يف كل 

لقاء”.

وأشاد مدرب املنامة باملستوى الفني الذي قدمه العبو فريقه عىل مدار 

املوسم، وقال “الالعبون كانوا يف أفضل حاالتهم الفنية والبدنية ونجحوا 

يف تحقيق االنتصارات التي ساهمت يف تتويجنا باللقب، إذ إنهم احرتموا 

جميع املنافسني بالشكل الالئق”.

نجف: الجهاز الفني والالعبون 
يستحقون التهنئة

مل تسع الفرحة وجه رئيس جهاز كرة السلة 
بنادي املنامة نوح نجف بعد أن تنفس 

أخرا الصعداء بتتويج فريقه بلقب بطولة 
دوري كرة السلة عن جدارة واستحقاق، 

وأهدى نجف هذا اإلنجاز إىل رئيس النادي 
وإىل أعضاء مجلس اإلدارة وجميع املنتسبني 

ألرسة النادي.
وقال نجف ل� “البالد سبورت” إن هذا 

اإلنجاز مل يتحقق من فراغ ولكنه جاء نتيجة جهود كبرة، ولهذا فإنني 
أهنئ الالعبني عىل ما قدموه من مستوى فني طيلة املوسم، وليس 
يف اللقاءات النهائية الثالثة فقط، بل إنهم كافحوا عىل مدار املوسم 

ونجحوا يف الفوز باللقب عن جدارة.
وأشاد نجف بجهود الجهاز الفني بقيادة اإلسباين كالروس ومعاونه 

الوطني عقيل ميالد، وقال “الجهاز الفني مل يقرص يف أداء الدور 
املطلوب منه عىل مدار املوسم وحرض الفريق ذهنًيا ونفسًيا وفنًيا 

وبدنًيا، وهو األمر الذي جعلنا عىل منصة التتويج والفوز بلقب 
الدوري القوي هذا املوسم”.

وأشار نجف إىل أن الجميع ساهم يف تحقيق هذا اإلنجاز الكبر 
الذي تحقق هذا املوسم والذي سيكون مبثابة دافع معنوي قوي 
قبل الدخول يف املعرتك املقبل، املتمثل بالبطولة الخليجية التي 

سيستضيفها النادي الشهر املقبل، ونأمل أن نكون عىل املنصة أبطاال 
يف البطولة. 

وأكد نجف أن املباراة النهائية جاءت قوية وصعبة يف نفس الوقت 
من جانب الفريقني، إذ إن املحرق واملنامة أمتعا جميع الحارضين 

بهذا املستوى الفني العايل واملميز، والذي نال إشادة الجميع.

كازروني متحدًثا لـ “البالد سبورت”

كالروس محتفال مع عائلته

عاشور: الـ 3/0 إنجاز كبير 

ميالد: الجماهير تستحق اللقب

محمد حسين: نبارك لجماهيرنا الفوز والتتويج

أكد أمني الرس العام بنادي املنامة سعادته 
بتتويج الفريق بطال لدوري السلة، مشرًا إىل 

أن اللقب جاء عن جدارة واستحقاق.
وقال ل� “البالد سبورت” إن الفوز عىل 

املحرق بنتيجة 3/0 إنجاز كبر بحد ذاته، 
مشرًا إىل أنه خصم عنيد ومنافس قوي وكان 

قريبا من الفوز، ولكن الزعيم استطاع أن 
يحافظ عىل لقب البطولة بعزمية الالعبني 

وإرصارهم. وأشاد أمني رس املنامة باألداء الذي قدمه الالعبون باملباراة 
النهائية، مؤكًدا أن الفريق بأكمله استحق التتويج باللقب سواء 

الالعبني أو الجهاز الفني واإلداري، بقيادة رئيس جهاز كرة السلة نوح 
نجف.

أشاد مساعد املدرب عقيل ميالد باملستوى 
الذي ظهر عليه فريقه باملباراة النهائية، 

وقال “إن التتويج باللقب هو ما كنا 
نسعى إليه بقوة وإن كانت املباراة يف غاية 

الصعوبة وشهدت منافسة رشسة ولكن 
إرصار الالعبني كان أحد أسباب حسم اللقاء 

يف النهاية”. وأضاف أن الروح القتالية لالعبني 
والجامهر الغفرة التي حرصت عىل مؤازرة 

الفريق كانتا من أهم أسباب الفوز عىل املحرق والتتويج باللقب.
وعن سيناريو اللقاء قال “إن املباراة كانت صعبة يف بدايتها، خصوصا 

أن املنافس فريق املحرق كان منظام وقدم أداء جيدا ولكننا واصلنا 
تكثيف الضغط الهجومي، وبالفعل استطعنا أن نحقق ما نريد يف 

النهاية بفضل الروح القتالية لالعبني”.

قال قائد املنامة محمد حسني إن فريقه استحق التتويج بالدرع ال�21 يف تاريخ النادي عن جدارة واستحقاق.
وأضاف “نبارك إىل مسؤويل النادي والجهازين الفني واإلداري وكل زماليئ الالعبني عىل هذا اإلنجاز الكبر”.
وتابع “أعتقد أن الرتكيز الكبر من قبل كل الالعبني وتجانسهم إضافة للرغبة الكبرة لحسم اللقب يف هذه 
املباراة من جميع الالعبني، كان مبثابة الدافع األكرب لتحقيق الفوز والتتويج، وأن كل الالعبني كانوا عىل قدر 

املسؤولية، لذلك قدم الفريق مباراة جيدة واستحق الفوز عىل فريق مل يكن سهاًل”.

عبداهلل عاشور

عقيل ميالد

محمد حسين

عزيز: فوز كبير وإنجاز رائعجميل: نهدي اإلنجاز للجماهير الوفية
عرب العب املنامة ميثم جميل عن سعادته 
بالفوز بلقب الدوري للعام الخامس عىل 

التوايل.
وقال “فرحتنا مكتسبة من فرحة الجامهر 
الوفية التي ظلت تساند الفريق بقوة منذ 

بداية املوسم وحتى اآلن، وهي السبب 
الرئيس ألن يصل الفريق إىل هذه املرحلة 

املتميزة بتتويجه باللقب”.
وأضاف جميل “املباراة كانت قوية ومثرة بني الفريقني ولكن رغبة 
الالعبني وإرصارهم عىل إسعاد الجامهر يف هذه املباراة كان مبثابة 

الدافع الكبر لتحقيق الفوز والتتويج باللقب ال�21”.

أكد نجم املنامة أحمد عبدالعزيز أن 
“اإلنجاز الذي حققه فريقه جاء بعد جهد 
كبر قام به الجميع يف النادي، خصوصا أنه 

تحقق بعد كفاح ومنافسة رشسة”، وقال 
“إن هذا اللقب سيعطي دفعة معنوية كبرة 

للفريق يف الفرتة املقبلة والسيام أن الفريق 
مقبل عىل استضافة البطولة الخليجية 

لألندية األبطال، ونحن نتمنى أن يكون 
التوفيق بجانبنا فيها، خصوصا أن الفوز بهذا اللقب أعطى دفعة 

معنوية كبرة لالعبني وللجهاز الفني، وأعتقد أنه سيتم استغاللها جيدا 
ليك ال يخرج اللقب من البحرين”.

 أحمد عبدالعزيزميثم جميل

نوح نجف

 شعار اتحاد اليد



بفللوزه عللى غرميه األهللي يف املباراة 
النهائيللة لدوري أنديللة الدرجة األوىل 
لكرة اليللد، رضب النجمللة عصفورين 
بحجللرة واحللدة، إذ إنلله عللاد ملنصة 
التتويللج وحقللق اللقللب بعللد غياب 
موسللمني متتاليني، كام أنه زاد ووسللع 
فارق األلقاب بينه وبني خصمه املبارش 
األهي يف تاريللخ اللعبة إىل لقبني )20 
مقابللل 18( ليبقى مرتبًعللا عى عرش 
التاريخ. كل جنللون وإثارة ومتعة كرة 
اليللد حدثللت يف لقللاء الفريقني عى 
مدار 70 دقيقة كاملة بأوقاتها األصلية 
واإلضافيللة لتمتد حتى رميللات الجزاء 
التللي لوالها مل ُتحسللم هللذه املوقعة 
الكبرية، لتعم األفراح والسعادة لالعبي 
ومنتسللبي وجامهللري النجمللة التللي 
استأنست كثريًا ملا تحقق يف تلك الليلة.
فيللام يي يرصد لكم “البالد سللبورت” 
أفراح النجاموية كام يسلط الضوء عى 

أبرز األحداث التي جرت يف النهايئ.

القطان: مكافأة األبطال 

رصح رئيس نادي النجمة عيىس القطان 
لل”البللالد سللبورت” أن العبللي فريقه 
يسللتحقون املكافأة الطيبة إثر فوزهم 
باملباراة النهائية وتحقيقهم للقب رقم 

20 يف دوري كرة اليد.
وعن املبللاراة قال القطللان إنها كانت 
متقلبللة ألبعللد الحدود، إذ شللعر من 
خالل الشللوط األول أن اللقللاء انتهى 
لصالحهللم، يف الشللوط الثللاين شللعر 
بللأن املباراة راحت مللن يدهم، ولكن 
الحمدلللله يف النهاية اسللتطاع الفريق 
الفللوز. مؤكًدا يف الوقت ذاته أن فريق 
األهي قدم مباراة بللكل قوة ورجولة، 
وهنا أبارك ألنفسنا وأقول لهم هاردلك.

فالمرزي: مباراة خيالية

أشار مدير النجمة خالد فالمرزي إىل أن 
املباراة كانت “خياليللة” ودراماتيكية، 
بعدما أخذ فريقلله األفضلية يف غالبية 
األوقللات، ليعللود األهي مللن جديد، 
وتنعطف األمللور لألوقات اإلضافية ثم 

رميات الجزاء.

وقال فالمرزي لل”البالد سبورت” إن ما 
حللدث من تقلبات يف اللقللاء يؤكد أن 
هللذا هو “ديريب” كرة اليللد البحرينية 
الللذي يجمع النجمللة واألهي عى مر 
السللنوات، كام يعطي داللللة كبرية أن 
األهي فريق عريق وقادر عى العودة 
يف أي وقت. مضيًفللا لقد عاش أوقات 
عصيبة ومضغوطة يف األوقات اإلضافية 
ورميات الجزاء، ولكن تنفس بعدما فاز 
فريقلله باملباراة وتللوج باللقب. وأثنى 
فالمرزي عى جهود جل العبيه فريقه، 
مهدًيا هذا اللقب لرئيس وأعضاء نادي 

النجمة وإىل جمهوره الويف.  

عيد: حققنا األهم

قال العللب النجمة عي عيد إن فريقه 

خرج من املباراة النهائية باليشء األهم 
وهو الفوز بالنتيجللة يف ظل التقلبات 

التي حدثت عى مدار األشواط.
وبني عيد لل”البالد سبورت”: يف الشوط 
األول كنللا متقدمللني بفللارق كبري من 
األهداف ويف الشوط الثاين عاد األهي 
للقللاء، ليأخذ التقدم أيًضللا يف اإلضايف 
األول، لنعود نحن من جديد يف اإلضايف 
الثاين، وحسللمناها يف رميللات الجزاء. 
مضيًفا لقد تحامللل غالبية زمالئه عى 
إصاباتهللم من أجل تأديللة الواجب يف 
هذه املباراة وتحقيللق الفوز، والحمد 
لللله وفقنللا يف ذلللك بقيللادة الحارس 
محمد عبدالحسللني. مؤكللًدا أن فرحة 
الدوري لن تسللتمر سوى ساعات، ألن 

التفكري اآلن سينصب عى الكأس.

 بابور: واثق التسجيل

علل�رّ العللب النجمة حسللن بابور عن 
فرحتلله الكبرية للفللوز وصعود منصة 
ودرع  بالذهللب  مقلديللن  التتويللج 
ا نظري  الللدوري الللذي يعت�ه مسللتحقًّ
املستويات والنتائج التي ظهر عليها يف 

البطولة نفسها.
وأوضح بابللور لل”البالد سللبورت” أنه 
قللال لزمالئه اتركوا التصويبة األخرية يف 
رميات الجزاء له كونه سيسللجلها وهو 
ليس خائًفا بل واثًقا من نفسه، والحمد 
لله صوب وسللجل الهدف وحسللمت 
األمللور عى خري وهذا يعللود ملا قدمه 

زمالؤه جميًعا يف املباراة كلهم.

عبدالحسين: باإلصرار فزنا

يرى الحللارس محمد عبدالحسللني أن 
إرصار زمالئه وقتاليتهم بأرضية امليدان 
وتغلبهللم عى كافة الظللروف الحرجة 
التللي واجهتهم يف اللقللاء حتى نهايته، 

هي من جلبت لهم الفوز واللقب.
وقال عبدالحسللني لل”البالد سللبورت” 
منذ البدايللة كنا عى ثقة بأننا قادرون 
عى الفللوز ألننا منتلللك كل املقومات 
التللي تؤهلنللا إىل ذلك. مضيًفللا لعبنا 
أوقللات صعبللة للغاية وكنللا منقويص 
العللدد ولكن بفضللل الللروح القتالية 
وعزمية الالعبني تغلبنللا عى كل يشء. 
مشللريًا إىل أن النجمللة اآلن سلليطوي 
صفحللة الدوري وسلليضع نصب عينه 
عى مسابقة الكاس والوصول للمباراة 

النهائية. 

 محمد: “البرنس” ما قصر

بللني العللب النجمة حسللني محمد أن 
الحللارس محمد عبدالحسللني  زميللله 
“ال�نللس” كانت له الكلمللة العليا يف 
هذه املباراة بتصدياته للكرات يف اللقاء 
وأيًضا يف رمية الجللزاء، كام لعب كافة 

زمالئه دورًا يف تحقيق هذا اللقب.
وأشللار محمللد إىل أن املبللاراة مل تكن 
سللهلة بتاًتللا يف ظللل التقلبللات التي 
حدثللت، ولكللن بفضل تركيللز زمالئه 
والدعم الفني واإلداري اسللتطاعوا أن 

يخرجوا باملركز األول.

 شهاب: زمالئي أبطال

أكد الالعب حسن شهاب الغائب األبرز 
عن النجمللة لإلصابة، أن اللقب تحقق 
باستحقاق وجدارة لفريقه، الذي تعب 
وضحللى يف الفللرتة املاضية مللن أجل 

الوصول لهذه املباراة. 
وأشللار شللهاب لل”البالد سللبورت” إىل 
أن املباراة كانللت صعبة للغاية يف ظل 
وجود خصم كاألهي، ولكن الحمدلله 
األمللور  ينهللوا  أن  زمللالؤه  اسللتطاع 
لصالحهللم يف رميللات الجللزاء. مهدًيا 
هذا اللقب للجمهور الويف الذي وقف 
معهم وساندهم بكل قوة وإىل مجلس 

إدارة النادي وكل منتسبيه.

 محمود: مباراة “القطبين”

بني كابللن النجمة حسللن محمود أن 
مللا حللدث يف مباراة النهللايئ من أمور 
دراماتيكللة يف األداء الفني والنتيجة ما 
هللو إال داللة كبللرية وواضحة للجميع 
بأن هذه مباريللات “القطبني” الكبار، 

وأفضل فريقني يف البحرين.
وقللال محمللود لل”البالد سللبورت” إن 
املباراة مجنونة مبعنللى الكلمة، ولكن 
الحمدلللله وفقنللا يف الفللوز، وأشللكر 
مجلللس اإلدارة والجمهللور النجاموي 
عى دعمهم ومساندتهم، وإن شاء الله 
يكون موساًم استثنائيًّا بتحقيق الدوري 

والكأس.

عل��ى مر الزمان.. النجمة هو الس��لطان
أفراح وأحداث نهائي األقوياء في عيون “البالد سبورت”

من تتويج فريق النجمة لكرة اليد

علي مجيد
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متيز وتألق العب فريق األهي مهدي 
سعد يف الناحية التهديفية بتسجيله 11 

هدًفا من خالل 70 دقيقة )الوقت األصي 
واإلضايف( ورمية الجزاء، فيام كان عى 

الجانب النجاموي حسني بابور هو امللفت 
يف صفوف فريقه بتسجيله 9 أهداف 

كسيناريو سعد.
ففي الشوط األول سعد أحرز هدفني 

وبابور 3 أهداف، وتغري حالهام يف الشوط الثاين بعدما تم االعتامد 
عى إمكاناتهام وبروزهام بشكل ملفت، إذ سجل سعد 8 أهداف 

وهدف رمية الجزاء، فيام بابور أضاف 5 أهداف، ويعت� هدفه 
التاسع هو األهم يف هذا اللقاء، كونها التصويبة األخرية والحاسمة 

يف رميات الجزاء والتي تكللت بالنجاح وتوج فيها فريقه بطاًل.
العبان قدما مستويات أكرث من رائعة عى مدار منافسات الدوري، 
فاألهالوي معروف عنه بانطالقته الرسيعة ودقة أهدافه من مركزه 
الجناح، فيام اآلخر بابور معهود عنه بتصويبات الخارقة البعيدة مع 

اخرتاقاته القوية.

مبعنى الكلمة، كانت جامهري 
النجمة "فاكهة" النهايئ بحضورها 
الغفري والذي مأل املقاعد املقابلة 
للمقصورة الرئيسية يف ظل عدم 
السامح لجامهري األهي بحضور 

املباراة وذلك بسبب العقوبة 
املفروضة عليها، حيث لبى عشاق 

وأنصار القميص األزرق النداء، 
وحرضت بكثافة عددية وأخذت 

تصول وتجول بأهازيجها الجميلة 
قبل انطالق اللقاء ما أعطت 

رونًقا لجو املباراة، واستمر ذلك 
حتى النهاية التي أتت سعيدة 

لهم بعدما تحصلت عى مرادها 
بفوز وتتويج فريقها بدرع 

الدوري. 

مشهد النهايئ بوجود هذا الكم 
الكبري مل نره طيلة منافسات 
الدوري، وكم هو رائع إذا ما 

استمر ذلك من خالل بطولة 
الكأس والتي تعت� من أهم 

املسابقات املحلية.

ا كبير القمة تهديفّيً

متعة جماهير الرهيب

مهدي سعد

خطوة بكل تأكيد غري 
موفقة للجهاز الفني 
لألهي بقيادة مدربه 

رياض الصانع، حينام أعاد 
الحارس صالح عبدالجليل 
ألرضية امللعب من خالل 
رميات الجزاء، وخصوًصا 

أن األخري منذ الدقيقة 27 
من الشوط األول وحتى 

األوقات اإلضافية ظل 
حبيس دكة البدالء بسبب 

اآلالم التي ُمني بها جراء إصابته يف منطقة الكتف. فالحارس 
عبدالله ريض كان يسري يف الطريق الصحيح منذ إرشاكه حتى ما 
قبل رميات الجزاء وتصدى للكرات ببسالة، ما كان عى املدرب 

أن يستمر عليه طاملا كان ذهنه وروحه حارضين يف اللقاء، 
ولكن اعتامده عى صالح يف بعض الركالت ثم الزج بالحارس 

عبدالله يف ركالت أخرى، لخبط األمور.

إذا كان هناك جائزتان ألفضل العبني يف 
املباراة، فبكل تأكيد األوىل تقدم لحارس 
النجمة الكبري محمد عبدالحسني الذي 
يعت� هو السبب الرئييس يف نيل فريقه 
م مباراة أقل ما  للقب الدوري، كونه قدرّ

ُيقال أنها خرافية. فالحارس نفسه يف 
الشوط األول وقف كل"العظم" يف حلق 

مهاجمي األهي ومنعهم من التسجيل ملا 
يقارب 15 دقيقة من أصل 30 دقيقة، أي أنه تصدى لل 14 كرة 
محققة، ويف الشوط الثاين 6 كرات باإلضافة للكرة األهم لرمية 

الجزاء، ما يعني أنه منع 21 هدًفا.
والجائزة الثانية لحارس األهي الذي نزل بدياًل منذ نهاية 

الشوط األول وحتى نهاية اللقاء واألوقات اإلضافية، فهو السبب 
الرئييس لعودة فريقه للقاء والوصول لرميات الجزاء، كونه 

تصدى لل 10 كرات، أهمها كرتان يف الشوط اإلضايف األول و6 
كرات يف الشوط الثاين الذي عاد فيه فريقه، وكرتان يف الشوط 

األول.

املعنيون باالتحاد البحريني لكرة 
اليد وعى عكس لقاءات األهي 
يف املباريات السابقة، وإرصارهم 
بفتح بوابة واحدة وجهة واحدة 

لجلوس جامهري الفريق اآلخر، 
سمحت ببيع التذاكر وفتح 

البوابات واملقاعد األخرى للجامهري 
املحايدة، وذلك يف موقف ال غبار 

عليه ولكن!
الذي حصل هو أن املقاعد 

املحايدة مألتها جامهري األهي 
)عى اليمني واليسار(، واتضح 

ذلك جليًّا للمأل من خالل الدقائق 
األخرية من عمر الشوط األول 

والذي أخذت فيه التصفيق لالعبي 
فريقها، لتتوقف املباراة لدقائق 

بأمر مراقب اللقاء، ليتم االشرتاط 
عليهم بعدم التصفيق يف قرار 

غريب وعجيب للغاية، ولكن بعد 

املداوالت واألحاديث الجانبية 
للمعنيني يف املقصورة الرئيسية تم 

استمرار اللقاء كام هو!

اإلصابة ورميات الجزاء! نجم الحراسة بامتياز

المقاعد المحايدة أهالوية!

لحظة خروج صالح مصاًبا

محمد عبدالحسين

لقطة للجماهير المحايدةلقطة لجماهير النجمة



اآلس��يوي  االتح��اد  رئي��س  فّن��د 
للصحاف��ة الرياضية محمد قاس��م 
االتهامات املوّجه��ة له من اللجنة 
الخامس��ية لتق��ي الحقائق التي 
العمومي��ة  الجمعي��ة  ش��كلتها 
برئاسة العامين سامل الحبيس والتي 
أوردت يف تقريره��ا النهايئ وجود 
ما أس��مته ب� “مخالفات مالية” يف 
التقرير امل��ايل لالتحاد بعد اجتامع 
الكونج��رس ال��� 19 ال��ذي عق��د 
مباليزيا قبل شهر ونصف، وقال بأنه 
س��يتجه إىل القض��اء لتقدم اللجنة 
التي  ومستنداتها  أدلتها  الخامسية 
ثبت��ت وبنت عليه��ا تقريرها بعد 

اجتامعها ببريوت.
ج��اء ذلك، خالل املؤمت��ر الصحايف 
ال��ذي عقده قاس��م أم��س األول 
بفن��دق غول��دن تولي��ب بحضور 
ال��دويل  االتح��اد  رئي��س  نائ��ب 
للصحافة الرياضية القطري محمد 
املاليك، والرئيس املؤس��س لالتحاد 
الرياضي��ة  للصحاف��ة  اآلس��يوي 
الكويتي عبداملحس��ن الحس��يني، 
وعض��و اللجنة الخامس��ية املكلفة 
بتق��ي الحقائ��ق األردين عاطف 
عس��اف، وممث��ل رشك��ة البس��ام 
لتدقي��ق الحس��ابات ماجد حليم 
وع��دد من ممثيل وس��ائل اإلعالم 

املحلية والخليجية والعربية.

 محور الخالف

وذكر قاس��م بأن��ه حصل عىل ثقة 
بناء  العمومية إلع��ادة  الجمعي��ة 
اآلس��يوي من  االتح��اد  ش��خصية 
جديد، ونج��ح يف تنظيم عدد من 
الفعاليات ومتكن من جذب الرعاة، 
وبعد عام من تلك النجاحات تفاجأ 
باس��تقالة عدد م��ن أعضاء اللجنة 
التنفيذية ومبا طرحه بعض أعضاء 
الجمعي��ة العمومية م��ن اتهامات 
الكونج��رس مباليزي��ا  يف اجت��امع 
دون تقدي��م األس��باب، حيث إن 
البعض ذكر يف رس��الة استقالته أن 
الس��بب يعود إىل “قيادة االتحاد” 
دون التوضي��ح أكرث لكن الس��بب 
التي  الضغوط��ات  ه��و  الحقيقي 

مورست عليهم من قبل التكتل.
وقال إن من مهام اللجنة الخامسية 
ومحاول��ة  باملس��تقيلني  االلتق��اء 
إثنائهم عن االستقالة واالطالع عىل 
التقرير امل��ايل وتقديم مالحظاتهم 
بش��أنه، لك��ن اللجن��ة ذهبت إىل 
أبع��د من ذلك وكان��ت تهدف إىل 
تش��ويه سمعته والنيل منه ودفعه 
لالستقالة مس��تدالً عىل ذلك بأحد 
املقاالت الت��ي كتبها رئيس اللجنة 
الحبيس بصحيفة  الخامسية س��امل 
عن��وان  تح��ت  الدوح��ة  اس��تاد 
“كونجرس كواالملبور يضع س��كني 

اإلقال��ة ع��ىل رقبة رئي��س االتحاد 
اآلسيوي للصحافة الرياضية”، رغم 
أن��ه كان يجب أن يلت��زم بالحياد 
لحني االنتهاء م��ن التحقيق وعدم 

تضليل الرأي العام.
تركزت  الخ��الف  “نقطة  وأض��اف 
حول مبلغ ال� 25 ألف دوالر الذي 
االتحاد  إىل  تركامنس��تان  أرس��لته 
اآلس��يوي لتنظي��م عي��د الصحافة 
اآلس��يوية وهو عبارة عن 20 ألف 
و5  الس��فر  تذاك��ر  قيم��ة  دوالر 
آالف دوالر قيم��ة الهداي��ا وتبقى 
من املبل��غ ألف��ا دوالر تم وضعها 
ضم��ن املوازن��ة كدع��م واعرتضوا 
عليه��ا بحج��ة أن��ه كان يجب أن 
يتم وضع املبلغ كام��ل يف املوازنة 
وليس الفائض فقط، وش��ككوا بأن 
املبلغ مل يدخل حساب االتحاد..”، 
وقد عرض قاس��م مبلغ ال� 25 ألف 
دوالر امل��درج يف الحس��اب البنيك 

أمام الصحفيني.
وأضاف قاسم أن اللجنة الخامسية 
الش��يكات  بالتوقيع عىل  اتهمت��ه 
لوحده وقد عرض أحد الش��يكات 
املذّيل��ة بتوقيع��ه وتوقي��ع األمني 
املايل، ك��ام اعرتض��ت اللجنة عىل 
عدم وج��ود حس��اب بنيك خاص 
لالتحاد اآلس��يوي يف األشهر األوىل 
منذ انتخابه لرئاسة االتحاد القاري 
م��ن فرباير حتى ماي��و 2016 رغم 
أن االتح��اد اآلس��يوي ط��وال 39 
ا باسمه  عاًما مل ميتلك حس��اًبا خاصًّ
حيث كان��ت الحكوم��ة الكويتية 
مت��ول االتحاد، وقد س��عى جاهًدا 
لتس��جيل حس��اب باس��م االتحاد 
واستعرض جميع الفواتري واألرصدة 
ومس��تندات الرصف املس��تخدمة 
قبل إنش��اء الحس��اب البنيك، وتم 
عرض املبل��غ املرصوف عىل جميع 
أعضاء اللجن��ة التنفيذية من قبل 
األم��ني املايل التي س��بقت إنش��اء 
الحس��اب البنيك وه��ذا مدون يف 
محرض االجتامع الث��اين الذي عقد 

بكامتاندو.
وأبدى قاسم استغرابه من طريقة 
تقي الحقائق التي اتبعتها اللجنة 
الخامسية، حيث إنها قامت بإرسال 
17 س��ؤاالً عرب اإلمييل قام باإلجابة 
عليها باألدل��ة واإلثباتات يف حدود 
14 صفحة، لتقوم اللجنة بإرس��ال 
17 س��ؤاالً آخ��ر مل يتمك��ن م��ن 
اإلجابة عليها ألنها تس��تدعي رفع 
ملفات وأرصدة ع��رب االمييل وكان 
م��ن الصعوبة عليه ذل��ك، مضيًفا 
يأت��وا إىل  “لق��د كان عليه��م أن 
البحرين للتحقق من جميع األمور 
واالط��الع عىل األرص��دة والفواتري 
واملحاس��ب  املدقق  مع  والجلوس 
ولق��د دعوتهم إىل زي��ارة اململكة 

مرت��ني وقم��ت بإجراء اس��تخراج 
العمل  التأش��ريات لكنهم فضل��وا 
عرب اإلمييل فقط وهي طريقة غري 
نزيهة وش��فافة ومقنع��ة والهدف 
منه��ا البحث عن أي ثغ��رة تدين 
رئيس االتح��اد م��ع أن وجود أي 
خط��أ أو مخالف��ة ما تس��توجب 
تقدي��م ما يثب��ت اإلدان��ة وليس 
توزيع االتهامات عىل الرئيس فقط 

يف حال وجدت فعال..”.
وذك��ر قاس��م أن التكت��ل ال��ذي 
يقف ضده س��عى جاهًدا للضغط 
ع��ىل ع��دد م��ن أعض��اء اللجنة 
التنفيذي��ة وإجباره��م عىل توقيع 
االس��تقالة، حيث قام��وا بالذهاب 
إىل غرف��ة األم��ني امل��ايل وأجربوه 
التوقيع بعدما هددوه بقطع  عىل 
رزق��ه واالنتقام منه يف ماليزيا قبل 
انطالق الكونغرس وعندما اكتشف 
األم��ر وأوضح��ت أنني سأكش��فه 
أمام الكونغرس تم سحب استقالة 

األمني املايل قبل بدء الكونغرس.
ولدى س��ؤال البالد سبورت له عن 
ترش��حه من عدمه للرئاسة مجدًدا 
خالل الف��رتة القادمة، أجاب “بعد 
الزوبع��ة الت��ي أث��ريت يف اجتامع 
واألج��واء  مباليزي��ا  الكونج��رس 
امللوثة قّررت عدم الرتش��ح مجدًدا 
واالبتع��اد، ولكن بع��د االتهامات 
التي سيقت ضدي فإنني سأواصل 
والق��رار النه��ايئ بالطبع س��يكون 
بيد الجمعية العمومية يف اجتامع 
الجمعي��ة العمومية املقبل بكوريا 
الخامس��ية فرمبا  اللجن��ة  ولي��س 
تجرى انتخاب��ات تكميلية لألعضاء 
أو انتخاب رئيس وأعضاء جدد وأنا 
أمل��ك دعم وتأييد ع��دد كبري من 

االتحادات اآلسيوية.
ومل يؤكد قاس��م أن يك��ون رئيس 

االتحاد الدويل جياين مريلو وراء تلك 
الهجمة الرشس��ة، موضًحا “أعرتف 
بوجود س��وء فه��م بين��ي وبينه، 
حيث نقل له البعض بأنني أرغب 
يف رئاس��ة االتحاد الدويل للصحافة 
الرياضي��ة رغ��م أنن��ي مل أدل بأي 
ترصيح رس��مي عن ذلك، وعندما 
التقي��ت به ع��رّب يل عن اس��تيائه 
م��ن ما س��معه رغم أن ترش��حي 
للرئاس��ة حق مرشوع يل حس��بام 
جاء عىل لس��انه، ولكن عالقتي به 
جيده وه��و دامئًا يدعم االتحادات 
املنتخبة ويقف بجانبهم..”، مؤكًدا 
يف الوقت ذاته عدم أحقية االتحاد 
الدويل يف تجميد االتحاد اآلس��يوي 
ه��ي  العمومي��ة  الجمعي��ة  ألن 

صاحبة هذا الحق.

المالكي.. أخطاء إدارية

بع��د ذل��ك، تحدث نائ��ب رئيس 
االتح��اد الدويل للصحافة الرياضية 
القط��ري محم��د املال��يك ونق��ل 
للجميع تحيات رئيس االتحاد جياين 
مريل��و، مؤكًدا أن وجوده يف املؤمتر 
الصحايف هو دعم ملحمد قاسم وأن 
نظرة االتحاد ال��دويل ملا حصل يف 
االتحاد اآلس��يوي ما ه��و إال عبارة 
ع��ن أخطاء إدارية غ��ري مقصودة، 
وأن اإلعالم العريب ولألسف الشديد 
لع��ب دورًا كبريًا يف تأجيج الخالف 
واملبالغ��ة يف تضخيمه، الفًتا النظر 
إىل أن العاملني يف االتحاد اآلسيوي 
هم أش��خاص محرتف��ون يف العمل 

الصحفي وليس اإلداري.
وأضاف “املوضوع ش��خي بحت 
وليس له عالقة باملهنية والشفافية، 
فام قدمه محمد قاس��م يس��تحق 
الدع��م والتقدي��ر، ولق��د هاتفت 
الحب��يس ش��خصيًّا وقلت ل��ه بأنه 

كان ينبغي عليه أن ينأى بنفس��ه 
عن املوضوع بصفته رئيس االتحاد 
الخليجي لإلعالم الريايض، ومبا أنه 
ارتىض عىل نفس��ه أن يكون رئيًسا 
للجن��ة الخامس��ية كان يج��ب أن 
يكون عادالً ومنصًفا ألن القضية ال 
تستحق التضخيم بناء عىل خالفات 

شخصية..”.
وتابع “قال يل الحبيس أنه لن ينىس 
الطعن��ة الت��ي وجهها ل��ه محمد 
قاسم ويقصد بها عدم فوز املرشح 
العامين لعضوي��ة اللجنة التنفيذية 
وه��و ما مل نعتده م��ن أهل عامن 
املعروف��ني بالحكمة وتوازن األمور 
ووقوفه��م الدائ��م ع��ىل الحياد.. 
تربطن��ي عالقة م��ع الحبيس متتد 
ل��� 30 عاًم��ا وه��و صدي��ق عزيز 
وأحرتمه كثريًا، ولكن بعدما قام به 
من ترصفات فإنه ال يستحق رئاسة 
االتح��اد الخليجي لإلعالم الريايض، 
فالعدال��ة والت��وازن والتوفيق بني 
وجه��ات النظ��ر ه��ي مواصفات 
مطلوبة يف رئيس االتحاد الخليجي 
وأنا قدمت له وجهة نظري بصفتي 
عضًوا يف الهيئة االستشارية التابعة 

لالتحاد الخليجي..”.

 المؤامرة

وم��ن جهته، ق��ال عض��و اللجنة 
الخامس��ية األردين عاطف عساف 
إن املؤامرة لإلطاحة مبحمد قاس��م 
بأي مثن بدأت قبل تشكيل اللجنة 
الخامس��ية حي��ث إن الهدف كان 
تش��ويه س��معته وإبع��اده ع��ن 
الرئاس��ة، حيث كان هناك ترتيب 
مس��بق للتصوي��ت ع��ىل إقالت��ه 

وإدانته.
وأض��اف “بع��د تش��كيل اللجن��ة 
الخامس��ية، عملن��ا مجموع��ة يف 

الواتس��اب وطلبت م��ن زماليئ يف 
اللجن��ة القيام بزي��ارة إىل مملكة 
للتدقيق  الحقائق  لتقي  البحرين 
واألرصدة  البنكية  الكشوفات  عىل 
واللق��اء بالرئي��س وجًه��ا لوج��ه 
املحاس��بي  باملدق��ق  واالجت��امع 
لكنه��م أرصوا أن يك��ون التحقيق 
بالصورة التي تحدث عنها قاسم..”.
وبع��د اجتامع ب��دأ منذ الس��اعة 
التاس��عة صباًحا وبعد شد وجذب 
ومامح��كات ورصاخ وج��دل أجرب 
مدير الفندق ع��ىل التدخل اتفقنا 
عىل عمل تقري��ر نذكر فيه وجود 
أخطاء غ��ري مقصودة لكن الحبيس 
أرص ع��ىل ذك��ر اإلدان��ة وه��و ما 
عارضته بش��دة فاتفقن��ا بعد ذلك 
عىل كلم��ة أخطاء غ��ري مقصودة 
ووقع��ت عىل التقرير واكتش��فت 
فيام بعد بأنه��م ذكروا أخطاء غري 
مقصودة وغريها كون من ترجم يل 
التقرير مل يذكر ذلك واعتربت ذلك 

خيانة وقررت سحب توقيعي.

 لجنة خماسية 
بدون خبراء ماليين

وبدوره، أبدى ممثل رشكة البس��ام 
لتدقي��ق الحس��ابات ماجد حليم 
املوجهة  االتهامات  من  اس��تغرابه 
لقاسم، موضًحا “مل أحرض االجتامع 
للدفاع عنه إطالًقا، وإمنا الدفاع عن 
اس��م ومكانة رشكتي، فبدالً من أن 
يقدموا الش��كر ملحمد قاسم عىل 
حرصه يف تقدي��م تقرير مايل بعد 
غياب ه��ذا التقرير طوال 39 عاًما 
فإنهم يعاملونه به��ذه الطريقة .. 
فإن يك��ون هناك تقري��ر بأخطاء 
إدارية بس��يطة إن وجدت أفضل 

من عدم وجود تقرير نهائيًّا”.
وأكد حليم س��المة جميع البيانات 
والتدفقات املالية يف التقرير املايل 
لالتح��اد اآلس��يوي، مش��ريًا إىل أن 
اللجنة الخامس��ية مل تكن تتضمن 
أي خ��رباء يف املعالج��ة املالي��ة أو 
املحاس��بية، مس��تدالً ع��ىل ذل��ك 
بالق��ول “عندم��ا ذكرنا له��م بأن 
مبلغ ال��� 25 ألف دوالر دخلت يف 
الحساب البنيك لالتحاد وأطلعناهم 
عىل الوثائق طلبوا االستعانة مبدير 

البنك لتأكيد تلك املعلومة..”.
وأش��ار إىل أن الش��يكات مذيل��ة 
بتوقيع الرئي��س واألمني املايل، كام 
أكد أن اس��تقالة األم��ني املايل غري 
قانونية حي��ث كان ينبغ��ي عليه 
تسليم التقرير املايل قبل استقالته 
ألن��ه املس��ؤول األول ع��ن األمور 
املالية ال أن يتنصل من املس��ؤولية 
كام أنن��ا ال ميكن أن نصدر التقرير 
امل��ايل لالتحاد من دون أن يتضمن 

توقيع األمني املايل.

قاسم: اللجنة الخماسية افتقدت الحيادية والقضاء سينصفني
رئيس االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية يفند جميع االتهامات

س��أواصل قيادة “اآلس��يوي”.. وأملك تأيي��ًدا من االتحادات اآلس��يوية

الحب�س��ي ال يست�ح��ق رئ��اس��ة االتح��اد الخليج��ي

المالكي: أخطاء إدارية تحّولت إلى تصفية حس��ابات ش��خصية
حسن علي
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محمد قاسم

جانب من المؤتمر الصحافي
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)وكاالت(: مر كريستيانو رونالدو بأقل 
موس��م له م��ن حيث ع��دد األهداف 
يف دوري األبط��ال األورويب حت��ى ربع 
النه��ايئ، لك��ن ه��ذا األمر تغ��ر بعد 

مواجهتي بايرن ميونيخ.
وس��جل املهاج��م الربتغ��ايل خمس��ة 
أهداف دفعة واحدة يف شباك العمالق 
األملاين، بواقع هدفني يف مباراة الذهاب 
مبيوني��خ دخ��ل بفضلهام ن��ادي املائة 
يف التش��امبيونز لي��ج وثالث��ة أهداف 

)هاتريك( الثالثاء.
وصن��ع ال��دون ع��ى م��دار مرحل��ة 
النهايئ أهدافا  املجموعات والدور مثن 
أكرث من إحرازه له��ا، وبلغ ربع النهايئ 
بهدفني فقط وهو رقم غريب بالنسبة 
لكريس��تيانو ال��ذي رمب��ا كان يدخ��ر 

أهدافه لكالسيكو أوروبا أمام البايرن.
وس��جل رونالدو خمس��ة أه��داف يف 
ش��باك منافس��ه املفضل بع��د أن هز 
مرم��اه بثنائية خالل مباراة الذهاب يف 
أليان��ز أرينا، ليصبح إج��اميل األهداف 
الت��ي أحرزها يف ش��باك بايرن تس��عة 
أهداف بدوري أبطال أوروبا عى مدار 

مسرته.
وبع��د أن كان متأخرا يف س��باق هدايف 
النسخة الحالية من دوري األبطال، قفز 
الربتغ��ايل يف الرتتيب ليصبح ثالثا وعى 
بعد هدف وحيد من البولندي روبرت 
ليفاندوفسيك واألوروجواياين إدينسون 

كاف��اين واألرجنتيني س��رجيو أجويرو 
والذين لن يخوضوا مباريات أخرى.

وتفصل 5 أهداف رونالدو عن متصدر 
ترتيب الهدافني ليونيل مييس.

وإجامال، أحرز صاروخ ماديرا يف املوسم 
الجاري 31 هدفا، وقد أثبت فاعليته يف 
اللحظات الحاسمة رغم أن زين الدين 
زيدان يعتمد هذا املوس��م عى سياسة 

التناوب بني الالعبني.
وللمرة الثانية عى التوايل، يهز رونالدو 
شباك املنافسني بثالثة أهداف يف مباراة 
واح��دة )هاتريك( برب��ع نهايئ دوري 
األبط��ال األورويب ويظهر بقوة يف لقاء 

مهم مثل كالسيكو أوروبا.

كارل��و  اإليط��ايل  ألق��ى  )وكاالت(: 
ميونيخ،  باي��رن  م��درب  أنش��يلويت، 
باللوم ع��ى الحكم املج��ري فيكتور 
كاساي، بعد الهزمية )2-4( أمام ريال 
مدري��د، يف إي��اب ربع نه��ايئ دوري 

األبطال.
وخ��ر بايرن )4-2( أم��ام الريال، يف 
مباراة مثرة امتدت لوقت إضايف بعد 
انته��اء الوقت األصيل بتق��دم بايرن 
)1-2(، وه��ي نفس النتيجة التي فاز 
بها الريال عى ملعب بايرن ميونيخ، 
ذهاًبا. وقلب الريال، النتيجة لصالحه 
)2-4( يف الوقت اإلضايف، ليفوز )6-3( 
يف مجموع املباراتني، ويش��ق طريقه 

بجدارة إىل املربع الذهبي للبطولة.
وأشار أنش��يلويت، يف املؤمتر الصحفي 
عق��ب املب��اراة، إىل أن فريق��ه كان 
يستحق أفضل من هذا يف تلك املباراة 

ولكن الحكم قدم "مباراة سيئة".
وقال: "ط��رد أرتورو، لي��س صحيًحا، 
والهدف الثاين لكريس��تيانو رونالدو، 
جاء من وضع التسلل. لسنا سعداء.. 
قدمن��ا أداًء رائًع��ا يف املب��اراة، وكنا 

نستحق أفضل من هذا".
وأضاف: "يجب تعيني حكام مستواهم 
أفض��ل من هذا خ��الل مباريات ربع 
النه��ايئ، أو أن يك��ون الوق��ت حان 
لتطبي��ق نظ��ام االس��تعانة بتقنيات 
الفيديو )اإلعادة التلفزيونية(.. هناك 

العديد من األخطاء".
وعلق أنش��يلويت ع��ى العبي فريقه، 

وقال: "رمبا كان يتعني عى فيدال أن 
يصبح أكرث هدوًءا. اس��تحق الحصول 
عى اإلنذار األول مبكرًا، لكنه مل يكن 

يستحق اإلنذار الثاين".
وأوضح : "الحكم قدم مباراة سيئة".

وكان من املثر للس��خرية، أن يتوجه 
أنش��يلويت للحكم بالقول بعد انتهاء 

املباراة: "عمل جيد".
وقال أنشيلويت: "لو مل يخفق الحكم، 
ال نعلم ماذا كان سيحدث، لكن املهم 
ه��و أننا مل نكن لنخفق. هناك ش��ك 
دامئا ، لكن ليس هناك أي ش��ك هذه 
املرة. إذا نظرت��م لإلعادة التلفزيونية 
س��رتون أن في��دال مل يكن يس��تحق 

اإلنذار الثاين".
وأضاف: "لعبنا ألكرث من ساعة يف كال 
املباراتني ب�10 العبني. إنها كرة القدم. 
والف��وز بلقب دوري األبطال يتطلب 
النظر لتفاصي��ل صغرة. ومن هنا، مل 

نتمتع بكثر من الحظ".

)وكاالت(: أكد قائ��د أتلتيكو مدريد، 
ج��ايب فرنانديز عقب تأه��ل فريقه 
لنص��ف نه��ايئ دوري أبط��ال أوروبا 
لكرة القدم عى حساب ليسرت سيتي، 
أن��ه يج��ب تقدي��ر قيمة م��ا حققه 
الروخيبالنكوس، لكنه أبرز أن فريقه 
ال يزال يحتاج لتحقيق الهدف األخر 
املتمث��ل يف الوصول للنه��ايئ والفوز 
بالبطول��ة. وقال جايب عق��ب انتهاء 
مب��اراة إياب ربع نهايئ التش��امبيونز 
لي��ج )1-1( أمام ليس��رت س��يتي عى 
ملع��ب كينج ب��اور، علام ب��أن لقاء 
الذهاب انتهى بف��وز األتلتي بهدف 

دن رد: "إنني سعيد للغاية".
وأض��اف: "يج��ب أن نق��در قمية ما 
تحقق والشعور بالفخر ألن الفرص يف 

كرة القدم ال يهديها لك أحدا. ونحن 
نحصل عليها بالعمل وبالطموح".

وتعد هذه املرة الثالث��ة التي يتأهل 
فيه��ا أتلتيك��و مدريد لنص��ف نهايئ 
دوري ابطال أوروبا خالل الس��نوات 

األربع األخرة.
وتاب��ع جايب: "بلوغ نص��ف النهايئ 3 
مرات خ��الل أربع س��نوات يتحدث 
جي��دا ع��ن العم��ل الذي يق��وم به 
الفري��ق. نأمل أن نس��تمر عى هذا 
النهج لفرتة طويلة، عى الرغم من أن 

أننا نعلم أن هذا األمر صعبا".
وأكمل: "أعتقد أن التتويج باللقب يف 
متن��اول فرق قليلة جدا، ريال مدريد 
وبرشلونة وبايرن ميونيخ هي الفرق 
املوجودة دامئا يف هذه املرحلة ونحن 

نزج بأنفسنا بينهم". وأبرز: "يجب أن 
نتحى بتواضعن��ا املعتاد، يف كل مرة 
س��نحاول فيها مقارنة أنفس��نا بفرق 
تتمت��ع مبيزانية أكرب، س��نكون بذلك 
قد حكمنا عى أنفس��نا بالسقوط يف 
الفخ". واختتم قائد األتلتي: "كان من 
الواضح أن ليسرت لن يستسلم مطلقا، 
مل يحن رأس��ه ولذلك يج��ب تهنئته 
عى أدائ��ه يف التش��امبيونز..الفريق 

الذي ال يعاين يف البطولة ال يس��تحق 
أن يكون هنا".

د كريج شكس��بر، مدرب ليسرت أن  أكَّ
الروخيبالنك��وس "لدي��ه القدرة عى 

الفوز بالبطولة".
وق��ال شكس��بر، يف مؤمت��ر صحفي: 
"أتلتيك��و مل يحالفه الح��ظ باألدوار 
النهائية بالنسخ األخرة، لكنهم أثبتوا 
أن لديهم القدرة عى الفوز باللقب".

عــودة مــن البــاب الكبيــر 

أنشيلوتي يهاجم كاساي

اتلتيكو يقترب  

)وكاالت(: عّلق إيسكو أالركون 
العب ريال مدريد عى انتقادات 

فريق بايرن ميونيخ للتحكيم 
عقب املباراة التي أقيمت بني 

الفريقني قائال: "كرة القدم مثلام 
تعطيك تأخذ منك".

ونجح ريال مدريد يف الفوز 
بنتيجة 2-4 يف مباراة ماراثونية 

امتدت ل�120 دقيقة، وذلك بعد 
فوز الفريق البافاري يف الوقت 
األصيل من املباراة بنتيجة 2-1، 
وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب 

لصالح املليك.
وعن طرد الالعب التشييل أرتورو 
فيدال من صفوف بايرن ومزاعم 

تسجيل الربتغايل كريستيانو 
رونالدو لهدفني من تسلل خالل 
الشوط اإلضايف، أوضح إيسكو: 

"إنها أمور واردة يف كرة القدم. يف 
ميونيخ منحت رضبة جزاء لبايرن 
غر مستحقة. اليوم الحكم أخطأ".
وعن مشاركته أساسيا يف املباراة، 

قال: "أعمل من أجل ذلك 
دامئا. أحاول مساعدة زماليئ. أنا 

متيقن من أن األستاذ )مدرب 
الفريق زين الدين زيدان( يدفع 

بالتشكيلة الصحيحة".
وأضاف: "دامئا ما أكون مستعدا 
لتقديم املساعدة للفريق حينام 

يرى املدرب ذلك مناسبا أكون 
جاهزا بنسبة 100%".

د فيليب الم، قائد بايرن ميونيخ، أن الفريق، متيَّز بالشجاعة  )وكاالت(: أكَّ
أمام ريال مدريد يف إياب ربع نهايئ دوري أبطال أوروبا، وكان يرغب يف 

الفوز، وتخطي هذا الدور بأي مثن.
وشهدت املباراة، التي أقيمت عى ملعب سانتياجو برنابيو، العديد من 

األخطاء التحكيمية، التي أثارت الجدل بكافة وسائل اإلعالم العاملية، 
خاصة األملانية، التي وجهت نقًدا الذًعا لكاساي، وقراراته.

وقال الم: “يف بعض األوقات، وقف التوفيق لجانبنا، لكن قرارات الحكم، 
ت إىل خسارتنا. نجحنا يف الوصول لنهاية املباراة، ولعب شوطني  أدَّ

إضافيني. الفريق كان يستحق التأهل لنصف النهايئ”.
وتابع “قرارات الحكم، كانت مؤسفة. نستطيع أن نرحل من هنا رافعني 

رؤوسنا”. من جانبه، طالب رئيس نادي بايرن ميونيخ، كارل هاينز 
رومنيجه، باالستعانة بتكنولوجيا اإلعادة التليفزيونية، ملعالجة قرارات 
الحكام الخاطئة. ورأى رومنيجه، أن الحكم أرضَّ بفريقه، بطرد العب 

الفريق البافاري، التشييل أرتورو فيدال، وهدفني “تسلل” للربتغايل 
كريستيانو رونالدو. وقال “كانت مباراة رائعة، بعدما رأيت كيف لعب 

هوميلز، وبواتينج، وليفاندوفسيك، ومانويل نوير، ال يسعني سوى أن 
أرفع لهم القبعة. كانت كرة قدم مدهشة، لكن لألسف لقد أرض الحكم 
بعملنا”. وأضاف “الطرد )فيدال( مّثل أيضا عبًئا ثقياًل علينا، لكننا قدمنا 

مباراة رائعة”. وانتقد أرتورو فيدال واإلسباين تياجو ألكانتارا الحكم 
ورصحا أنه “رسق” املباراة لصالح أصحاب الضيافة.

ورصح فيدال عقب انتهاء املباراة مبلعب سانتياجو برنابيو: “من املؤسف 
للغاية أن يرقوا منك مباراة كهذه، لقد سجلوا هدفني من تسلل وتم 

طردي بشكل خاطيء. رسقة بهذا الشكل ال ميكن أن نشهدها يف مسابقة 
بحجم دوري األبطال”. وأضاف: “املباراة كانت تسر كام نريد وكنا 

متفوقني 1-2، انزعجوا والحكم بدأ يف عرضه. لوحظ ذلك بشكل واضح، 
كان سيئا للغاية. تعرض فريقنا للطرد يف ميونيخ وهنا يف مدريد، وهذا 

يثر الشكوك”. من جانبه رصح تياجو: “ال أعتاد التعليق عى أداء الحكام 
ولكن بهذا املستوى ينبغي إعادة النظر يف الشخص املناسب لهذا الدور. 

)وكاالت(: بعد أن سجل ثالثة أهداف "هاتريك" 
يف مرمى بايرن ميونيخ األملاين الثالثاء يف إياب 

دور الثامنية لبطولة دوري أبطال أوروبا، مل يعرب 
الربتغايل كريستيانو رونالدو بريال مدريد إىل 

الدور قبل النهايئ للبطولة وحسب، بل أنه أصبح 
أول العب يسجل 100 هدف يف تاريخ هذه 

البطولة القارية الكبرة.
وكان رونالدو قد سجل هدفني يف مباراة 

الذهاب عى ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن 
ميونيخ، ليقرتب بشكل كبر من هذا اإلنجاز 

التاريخي.
وبالفعل نجح النجم الربتغايل أمس يف العاصمة 

اإلسبانية مدريد يف الوصول إىل هذا الرقم 
القيايس، الذي حققه بعد 137 مباراة.

ويعترب األرجنتيني ليونيل مييس هو الالعب 
الوحيد، الذي يستطيع اللحاق برونالدو يف 

هذا الصدد، حيث ميتلك نجم برشلونة اإلسباين 
فرصة لتضييق الفارق مع مهاجم ريال مدريد 

عندما يشارك مساء اليوم األربعاء أمام يوفنتوس 
اإليطايل يف إياب دور الثامنية للبطولة األوروبية، 

علام بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز السيدة 
العجوز بثالثية نظيفة.

وفيام ييل نعرض قامئة الهدافني التاريخيني 
لبطولة دوري أبطال أوروبا:

1- كريستيانو رونالدو العب ريال مدريد سجل 
100 هدف يف 137 مباراة.

2- ليونيل مييس العب برشلونة سجل 94 هدفا 
يف 114 مباراة.

3- راؤول جونزاليز الالعب اإلسباين املعتزل سجل 
71 هدفا يف 142 مباراة.

4- رود فان نيستلروي الالعب الهولندي املعتزل 
سجل 56 هدفا يف 73 مباراة.

5- كريم بنزمية مهاجم ريال مدريد سجل 50 
هدفا يف 91 مباراة.

6- تري هرني النجم الفرنيس املعتزل سجل 50 
هدفا يف 112 مباراة.

أمور واردة 

الم: سنرحل رافعين رؤوسنا

رقم للتاريخ 

نهاية موسم نوير 

لحظة للذكرى 

)وكاالت(: أعلن كارل هاينز رومنيجه، رئيس نادي بايرن ميونيخ، انتهاء 
موسم مانويل نوير، حارس مرمى الفريق، بعد إصابته، خالل مواجهة 

ريال مدريد. وقال رومنيجه، يف ترصيحات نقلها موقع "سبورت1" 
األملاين، اليوم األربعاء: "نوير تعرَّض إلصابة خطرة. سوف يغيب ل�8 

أسابيع". كان بايرن ميونيخ، أعلن الثالثاء، عرب حسابه الرسمي، عرب موقع 
التواصل االجتامعي "تويرت" ، أن "نوير تعرَّض لإلصابة يف قدمه اليرى، 
خالل املباراة". وأضاف: "نر سوف يخضع للعديد من الفحوصات األكرث 

دقة، عقب الوصول إىل مدينة ميونيخ".
ُيذكر أن نوير، قد عاىن من إصابة يف أصابع القدم منذ أسابيع، وخضع 
لعملية جراحية، وغاب عن مباريات بايرن ميونيخ، أمام أوجسبورج، 

وهوفنهايم، وبوروسيا دورمتوند، يف الدوري األملاين.

)وكاالت(: يرى تشايب ألونسو، العب وسط بايرن ميونيخ، أن خوضه آخر 
مباراة له يف بطولة دوري األبطال، عى ملعب سانتياجو برنابيو، معقل 

فريقه السابق، كان أمرًا حامسًيا، ومثرًا له. وخاض تشايب ألونسو، العب 
وسط بايرن ميونيخ، آخر مباراة له بدوري أبطال أوروبا، بعدما ودع 
فريقه، البطولة أمام ريال مدريد. وُاستبدل ألونسو، يف الشوط الثاين 
وسط تصفيق مشجعي ريال مدريد، لذا أوضح أنه مر بلحظة خاصة 
جدا يف آخر مشاركة له بدوري األبطال، قبل أن يعتزل اللعبة بنهاية 

املوسم. وتابع "أن أودعها )البطولة( يف الربنابيو، كان أمر حامسًيا بالنسبة 
يل. أشعر باالمتنان. سأحتفظ بتلك اللحظة طيلة حيايت. األمر كان خاًصا 

للغاية أن أودع التشامبيونز ليج، يف ملعب سانتياجو برنابيو". كام تأسف 
عى تحكيم املباراة، الذي كان عى حساب الفريق البافاري، مشرا 

"نافسنا مبا جاء يف مقدورنا. طرد أرتورو فيدال كان حاسام. ب�11 العًبا كنا 
نافسنا حتى النهاية".

بشيكتاش- ليون

م يونايتد- اندرلخت

غينك- سيلتا

شالكه- اياكس
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�لبحرين حتقق �ملركز �لأول بجائزة �لكويت حلفظ �لقر�آن

�ختتام ور�سة �لتعامل �لأمثل مع �ملحبو�سني

تاأهل 60 فريقا يف م�سابقة “م�رشوعي”

تن�سيق �لتعاون �لع�سكري مع �سنغافورة

مو�جهة �لإرهاب تتطلب توحيد �جلهود و�لعمل �مل�سرتك

55 % ��ستكمال قو�عد �جل�رش �ملوؤدي للمدينة �ل�سمالية 

حماولة ده�س موظفي �لرقابة �لبحرية �أثناء ت�سديهم ل�سيادين خمالفني

مع بريطانيا دول �خلليج تاأمل توقيع �تفاقية “جتارة حرة” 

�لبحرين ترت�أ�س �جتماعا تن�سيقيا يف لندن

دول اخلليج تبحث تبادل اخلربات بني الأئمة واخلطباء... وزير العدل: 

يخدم 5 اآلف وحدة �شكنية... الأ�شغال:

خليفة بن عي�شى: �شلنجاأ للقانون حلماية كوادرنا

التبادل التجاري جتاوز 14.435 مليار دينار... وزير “ال�شناعة”:

ملتابعة تنفيذ خمرجات القمة اخلليجية الربيطانية

املنام����ة - بنا: افتت����ح وزير العدل وال�ش����وؤون 
الإ�شالمية والأوقاف ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة، 
اأم�س اأعمال الجتماع الرابع للوزراء امل�ش����وؤولني عن 
ال�شوؤون الإ�ش����المية والأوقاف بدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية.
واكد وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 
يف كلمت����ه الفتتاحي����ة اأهمي����ة م����ا يت�ش����منه جدول 
اأعمال الجتماع من مو�ش����وعات التي ُتعنى مبواجهة 
التط����رف و�ش����بل احلف����اظ على ال�ش����باب م����ن اآثاره 
املدم����رة، وكذل����ك بحث تعزي����ز التع����اون يف جمال 
الأوق����اف ب����ني دول املجل�س مبا ي�ش����هم يف تنميته 
وازده����اره، وتب����ادل اخلربات ب����ني الدع����اة والأئمة 

واخلطباء.
ولفت اإلى ما مير به العامل من اأحداث ومتغريات، 
وم����ا يواجهه عاملنا الإ�ش����المي م����ن حتديات يف ظل 
ب����روز اجتاهات التطرف والتحري�����س على الكراهية 
والعن����ف والإره����اب؛ كل ذل����ك يتطل����ب مزي����داً من 
توحيد اجلهود والعمل امل�شرتك والتعاون امل�شتمر 
على الأ�ش����عدة كل ملواجهة ه����ذه الظواهر اخلطرية 
التي ت�ش����تهدف هويتنا العربية الإ�شالمية اجلامعة، 

وكذلك اأمننا وا�شتقرارنا ومناء ورفاهة �شعوبنا. 
من جانبه، رفع الأمني العام امل�ش����اعد لل�شوؤون 
العام����ة ملجل�����س  الت�رشيعي����ة والقانوني����ة بالأمان����ة 
التعاون ال�ش����فري حمد املري، اأ�ش����مى اآيات ال�ش����كر 
والتقدير والمتنان اإلى ح�رشة �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين، رئي�س 

الدورة احلالية للمجل�س الأعلى واإلى مملكة البحرين 
حكومة و�ش����عباً، على ا�شت�شافتها هذا الجتماع، وما 
تبذل����ه اململك����ة من جه����ود حثيثة لتعزي����ز الرتابط 
التكاملي اخلليج����ي حتقيقاً لتطلعات مواطني دول 
املجل�����س واآماله����م وطموحاتهم، وما تلقاه م�ش����رية 
العمل اخلليجي امل�شرتك من دعم ورعاية واهتمام.

املنام����ة - وزارة الأ�ش����غال و�ش����وؤون البلديات 
والتخطي����ط العم����راين: تفق����دت الوكيل امل�ش����اعد 
للطرق بوزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين ه����دى فخرو، م�رشوع حت�ش����ني طرق مداخل 
املدين����ة ال�ش����مالية يف املحافظة ال�ش����مالية؛ وذلك 
لالط����الع على اآخ����ر امل�ش����تجدات املتعلقة مبجريات 
العم����ل. و�رشحت فخرو باأن ن�ش����بة الإجناز يف امل�رشوع 
بلغ����ت 55 %، منّوه����ة ب����اأن جمريات العمل ت�ش����ري 
بوترية مت�شارعة �شمن مراحل العمل امليداين الذي 
يت�ش����من النتهاء من اإن�شاء جميع اجزاء قواعد اجل�رش 
واملكونة من امتداد 104 اأعمدة حتت الأر�س بعمق 
16 م����رتا تقريب����ا وبعر�����س 800 مليمي����رت للعمود 
الواحد، و4 اأعمدة رئي�شة فريدة يف ت�شميمها حاملة 

اأجزاء اجل�رش العلوية.

واأ�ش����افت اأن العمل مازال م�ش����تمراً على اإن�شاء 
الهي����كل العلوي للج�����رش اإ�ش����افة اإلى اأعمال اإن�ش����اء 
ال�ش����وارع املحيطة به. كما اأن الأعمال الن�ش����ائية يف 
امل�رشوع و�ش����لت اإلى مراحل متقدمة، اإذ مت النتهاء 
من حماي����ة جميع �ش����بكات اخلدمات، واإن�ش����اء اجلزء 
الأك����رب م����ن منظومة �ش����بكة ت�رشي����ف مي����اه الأمطار 
املمتدة م����ن منطقة البديع مروراً بالدراز اإلى مدخل 

املدينة ال�شمالية.
واأك����دت اأن امل�رشوع �ش����يخدم اأك����ر من 5000 
وح����دة �ش����كنية؛ كونه ميث����ل الراب����ط الأول للمدينة 
ال�ش����مالية لياأت����ي متزامن����ا م����ع ب����روز العدي����د م����ن 
امل�ش����اريع الإ�ش����كانية احلكومي����ة واخلا�ش����ة وتلك 
التابع����ة للجهات اخلدمية وم�ش����اريع البنية التحتية 

القائمة داخل املدينة ال�شمالية.

 املنام����ة - بنا: �رشح وكيل الزراع����ة والروة البحرية 
ال�شيخ خليفة بن عي�شى اآل خليفة باأن عدد من ال�شيادين 
املخرتقني لقرار حظر �شيد الروبيان اعتدوا �شباح اأم�س 
ج�ش����ديا على موظفي الرقابة البحرية بالوزارة اأثناء تاأدية 
عملهم داخل مرفاأ �ش����رتة.  واأو�شح وكيل الزراعة والروة 
البحري����ة اأن العت����داء اأدى اإل����ى اإ�ش����ابة اأح����د املوظف����ني 
باإ�ش����ابات متفرقة باجل�ش����د دخل على اإثرها للم�شت�شفى 

لتلق����ي العالج الالزم نتيجة حماولة ده�س موظفي الرقابة 
باإحدى ال�ش����يارات اخلا�ش����ة التابعة ملخرتقي قرار احلظر 
اأثناء حماولة الفرار، كما مت اتخاذ الإجراءات الالزمة واإبالغ 
ال�رشط����ة والتي متكنت من �ش����بط اجلناة.  فيما عرب وكيل 
الزراع����ة والروة البحرية عن اإدانته ال�ش����ديدة لالعتداءات 
املتك����ررة التي يتعر�س لها موظفو اإدارة الرقابة البحرية 
ج����راء عملهم، موؤكدا اأن الوزارة ل����ن تدخر جهدا يف الدفاع 

عن كرامة منت�ش����بيها الذين يقدم����ون واجبهم الوطني يف 
احلف����اظ على ال����روات البحرية وتطبيق القانون. واأ�ش����ار 
وكي����ل الزراعة وال����روة البحرية اإل����ى اأن الوزارة �ش����تلجاأ 
للقانون لإن�شاف موظفيها وحمايتهم من تكرار مثل تلك 
العتداءات مرة اأخرى، منوها باأن قانون العقوبات يعاقب 
باحلب�س من تعّدى باأي فعل من الأفعال املن�شو�س عليها 
يف الفق����رة الأول����ى من املادة )222( عل����ى موظف عام اأو 

مكل����ف بخدم����ة عامة اأثن����اء اأو ب�ش����بب تاأديت����ه وظيفته اأو 
خدمته. ووجه ال�ش����يخ خليفة بن عي�ش����ى اآل خليفة ال�شكر 
اإلى وزارة الداخلية وعلى راأ�ش����ها وزي����ر الداخلية الفريق 
الركن ال�ش����يخ را�ش����د بن عبداهلل اآل خليفة للتعاون البناء 
و�رشعة �شبط اجلناة يف واقعة العتداء على موظفي الزراعة 
ومل����ا تبذله قيادة خفر ال�ش����واحل من جهد يف تطبيق قرار 

حظر �شيد الروبيان بالتعاون مع اإدارة الروة البحرية. 

املنامة - وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 
وزير ال�ش���ناعة والتجارة وال�ش���ياحة زايد الزياين 
اإن دول جمل����س التع���اون اخلليجي تاأمل اأن تكون 
م���ن اأوائ���ل ال���دول التي توق���ع اتفاقي���ة التجارة 
احلرة مع اململكة املتحدة، ونتطلع باأل ت�ش���تغرق 
املناق�ش���ات 14 عام���اً كم���ا ح���دث م���ع الحت���اد 

الأوروبي”.
و�ش���اركت البحرين ممثل���ًة بالزياين يف اأعمال 
املوؤمت���ر اخلليج���ي الربيط���اين ع���ن ال�رشاكة بني 
القطاعني اخلا�س والعام، والذي عقد بالعا�شمة 

الربيطانية )لندن( اأم�س. 

واأ�ش���اف الزياين يف كلمته اأم���ام املوؤمتر “اإن 
البن���ك الدويل �ش���نف جمي���ع دول اخلليج �ش���من 
املراكز الع����رشة الأولى يف منطقة ال�رشق الأو�ش���ط 
و�شمال اإفريقيا يف �شهولة ممار�شة الأعمال فيها، 

وعالوة على ذلك”.
واأك���د اأن “التجارة ب���ني دول جمل�س التعاون 
اخلليجي واململكة املتحدة تتجاوز 30 مليار جنيه 
اإ�ش���رتليني )م���ا يع���ادل 14.435 ملي���ار دينار(، 
كما اأن ال�ش���تثمارات بني اجلانب���ني هي يف اأعلى 
م�ش���توى عل���ى الإطالق، ونح���ن نتطلع اإل���ى روؤية 

املزيد من ال�شتثمارات”. 

لن���دن - بن���ا: تراأ����س �ش���فري البحري���ن لدى 
اململكة املتحدة ال�ش���يخ فواز بن حممد اآل خليفة 
الجتم���اع التن�ش���يقي الذي عقد اأم����س الأول بني 
جمل����س التع���اون واحلكومة الربيطاني���ة ملتابعة 
تنفيذ خمرج���ات القمة اخلليجية الربيطانية التي 

عقدت يف ال�شخري دي�شمرب 2016.
التع���اون  �ش���بل  بح���ث  الجتم���اع  يف  ومت 
والتن�ش���يق امل�ش���رتك لتنفي���ذ خمرج���ات القمة 

اخلليجية الربيطانية، وا�شتكمال اجلهود لتعزيز 
ال�رشاك���ة ال�ش���رتاتيجية ب���ني جمل����س التع���اون 
واململكة املتحدة يف املجالت التي حددتها خطة 
العمل امل�شرتك ممثلة يف الأمن القليمي والدفاع 
ومكافحة الإرهاب والتطرف واأمن احلدود والأمن 
ال�ش���يرباين ومكافح���ة اجلرائ���م العاب���رة للحدود 
والعمل الإن�شاين والتجارة وال�شتثمار والتوا�شل 

يف املجالت الثقافية. 

وبهذه املنا�ش���بة عرب ال�ش���يخ فواز بن حممد 
عن تقدي���ر دول التع���اون للحكوم���ة الربيطانية 
ال���وزارات  الت���ي تبذله���ا  للجه���ود املتوا�ش���لة 
املعني���ة؛ من اأجل متابع���ة تنفيذ خمرجات القمة، 
م�شيدا بالتعاون امللمو�س من اجلانب الربيطاين 
لدف���ع م�ش���رية ال�رشاك���ة ال�ش���رتاتيجية بني دول 
جمل����س التعاون واململك���ة املتحدة ال���ى الآفاق 

املن�شودة.

• وزير العدل يفتتح اجتماع الوزراء امل�شوؤولني عن ال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف بدول اخلليج	

• من الزيارة التفقدية	

املنامة - بنا: �شلم اأمري دولة الكويت 
اجلائ���زة الأولى للحاف���ظ البحريني مهنا 
البوعين���ني يف جائ���زة الكوي���ت الدولية 
حلفظ الق���راآن ب���ني اأكر م���ن 50 دولة 
حول العامل، وحقق املت�ش���ابق البحريني 
حممد �شمري املركز الثاين يف فرع التالوة 
و�ش���لم حممد ب�ش���ري اجلائ���زة الثانية يف 
فرع التالوة وح�شن الأداء. وكانت الدورة 

اجلديدة قد انطلقت مب�ش���اركة 69 دولة 
اإ�شالمية واأقليات اإ�شالمية باإجمايل 123 
مت�شابًقا. وكانت ت�شفيات امل�شابقة يف 
اأربعة ف���روع الأول حفظ الق���راآن الكرمي 
كامالً م���ع التجويد والث���اين يف القراءات 
الع����رش والثالث يف تالوة الق���راآن الكرمي 
وجتوي���ده فيما يتعل���ق الرابع باأف�ش���ل 

م�رشوع تقني يخدم القراآن الكرمي.

تنفي���ذا  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
لتوجيهات وزير الداخلي���ة بتفعيل الربنامج 
التدريب���ي ال�ش���امل للعاملني ب�ش���كل مبا�رش 
م���ع النزلء واملحبو�ش���ني يف مراكز الإ�ش���الح 
والتاأهيل واحلب�س الحتياطي، اختتمت اأم�س 
ور�ش���ة العمل املعني���ة بالتعام���ل الأمثل مع 
النزلء واملحبو�ش���ني والت���ي نظمتها الإدارة 
العامة لالإ�شالح والتاأهيل بالتعاون مع اللجنة 
الدولية لل�ض���ليب الأحمر بنادي �ضباط الأمن 
الع���ام. ويهدف الربنامج التدريبي ال�ش���امل، 
ال���ذي ج���اءت ه���ذه الور�ش���ة يف اإط���اره، اإلى 
الرتق���اء مب�ش���توى اخلدم���ات الت���ي تقدمها 

الإدارة العامة لالإ�ش���الح والتاأهيل يف التعامل 
م���ع الن���زلء وتطوي���ر ال���كادر الب����رشي ورفع 

كفاءته العلمية والعملية. 
من جهت���ه، اأ�ش���اد رئي�س مرك���ز احلب�س 
الحتياطي بالإدارة العامة لالإ�شالح والتاهيل 
وامل�رشف العام على الور�ش���ة العقيد عبداهلل 
را�شد ال�شحي بتوجيهات وزير الداخلية لعقد 
هذه الور�شة، لفتا اإلى اأن مثل هذا النوع من 
الور�س، ي�ش���هم ب�ش���كل كبري يف رفع م�شتوى 
العمل والكفاءة لدى العاملني يف جميع مراكز 
الإدارة خ�شو�ش���ا من يتعاملون ب�شكل مبا�رش 

مع النزلء واملحبو�شني.

املنامة - بنا: اأعلن �ش����ندوق “متكني” 
عن تاأه����ل 60 فريق����اً من اأ�ش����ل 110 فرق 
يف م�ش����ابقة “م�رشوعي” خلط����ط الأعمال اإلى 
مرحلة تطوير خطط الأعمال بعد ختام مرحلة 
التدريب التح�ش����ريي. ويه����دف “م�رشوعي” 
اإلى تر�ش����يخ القيم الريادية وتوفري ال�شبل 
اإط����الق  يف  ال�ش����باب  مل�ش����اعدة  املنا�ش����بة 
م�ش����اريعهم، وحتويل اأفكارهم التجارية اإلى 

خطة عمل قابلة للتنفيذ.
وت�ش����تهدف امل�ش����ابقة الت����ي تنظمه����ا 
“متكني” جميع البحرينيني من فئة ال�شباب 
الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 18 و30 �شنة 

ممن لديهم �ش����غف يف جمال ريادة الأعمال، 
وذلك ع����رب دعمه����م وتطوي����ر مهاراتهم يف 
�ش����بيل خل����ق جي����ل م����ن ال�ش����باب البحريني 
الواع����د والق����ادر عل����ى امل�ش����اهمة يف تنمية 
اقت�ش����اد اململك����ة. ويف ه����ذا ال�ش����دد، قال 
مدير م�ش����اريع ال�ش����باب من وحدة العمليات 
يف متكني حممد اأحمدي “ت�ش����عى امل�ش����ابقة 
لإعداد ال�شباب وم�شاعدتهم؛ لي�شبحوا رواد 
اأعم����ال ناجحني، ونفخر ونح����ن نراقب تطور 
مهارات ال�ش����باب امل�ش����اركني وتطور اأفكار 
م�ش����اريعهم لت�ش����بح اأكر اإبداًع����ا وابتكاًرا 

خالل تقدم مراحل امل�شابقة”.

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل القائد العام 
لقوة دفاع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ 
خليف���ة ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة يف مكتب���ه 
بالقي���ادة العامة اأم�س، �ش���فري جمهورية 
�شنغافورة املعتمد لدى اململكة املقيم 

بالريا�س لورن�س اأندر�شون.
القائ���د  رّح���ب  اللق���اء،  وخ���الل 
الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن بال�ش���فري 
ال�ش���نغافوري، ومت ا�ش���تعرا�س عالقات 

التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني مملكة 
البحرين وجمهورية �ش���نغافورة، كما مت 
بح���ث عدد من املوا�ش���يع ذات الهتمام 
امل�ش���رتك. ح����رش اللقاء املفت����س العام 
اللواء الركن عبداهلل النعيمي، وم�ش���اعد 
رئي�س هيئة الأركان لالإم���داد والتموين 
اللواء الركن بحري يو�شف اأحمد مال اهلل، 
ومدي���ر التعاون الع�ش���كري اللواء الركن 

بحري حممد ها�شم ال�شادة.

•  زايد الزياين	

• ال�شيخ خليفة بن عي�شى	
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ت�صتعد �لفنانة مي �صليم للعودة �إلى ت�صوير 
م�صاهدها فى فيلم "خري وبركة" �لأ�صبوع �ملقبل، 

و�لذي �أو�صكت على �لنتهاء منه.
وجت�ص���د �لفنان���ة د�خ���ل �أحد�ث �لعم���ل �لذي 
يدور فى �إطار كوميدي زعيمة مافيا عاملية، ومن 

�ملقرر طرح �لعمل يف مو�صم عيد �لفطر �ملبارك.
 "خ���ري وبرك���ة" ي�ص���ارك ف���ى بطولت���ه دلل 
عبد�لعزيز، ت���ار� عماد، على ربيع، وكرمي عفيفي، 
تاأليف �رشيف جنيب، وجورج عزمي، و�إخر�ج �صامح 

عبد�لعزيز. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

  للتو��صل:  )ق�صم �ملنوعات: 17111479(              ق�صم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�صرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

تنتظر وعود� جريئة وخيار�ت وحلول 
مهمة جد�ً.

كرثة �لإره���اق تكون عو�قبها وخيمة 
عليك.

حت�صل على نتائج تر�صيك وتعّو�س 
عن تقاع�س بع�صهم.

 �أن���ت وحدك �لق���ادر عل���ى ت�صهيل 
�لأمور و�لتخّل�س من �لعقد.

�إذ� كنت ر�غباً يف حتقيق �ل�صتقر�ر، 
فتقدم.

ي���وم جّيد للقيام بعالج م���ا �إذ� كنت 
تعباً �أو مرهقاً.

ل���ن ت�صه���د ��صتق���ر�ر�ً �صحي���اً، ب���ل 
م�صتويات خمتلفة من �لأمل.

ُتتاح لك فر�صة و�صع برنامج و��صح 
يف �لعمل.

تتخل����س م���ن خالف���ات هام�صية مع 
بع�س �لزمالء.

ي���وم رومان�ص���ي ي�صم���ح ل���ك بلق���اء 
�حلبيب بعيد�ً عن �لأ�صو�ء.

��صتدرك �ملو�قف �حلرجة و��رشع �إلى 
�ملعاجلة.

ر�ع �لظروف �ل�صحي���ة �لتي ميّر بها 
�أحد �ملقربني.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

تنّظ���م “جمموع���ة فوتو �رت 
معر�صه���ا  �لب�رشي���ة”  للفن���ون 
�لث���اين حت���ت عن���و�ن “�ص���ورة 
وحكاي���ة 2”، غ���د� )�جلمع���ة( يف 
يف  �لرئي�ص���ة  �لعر����س  �صال���ة 
�لرمل���ي )منطق���ة عايل(،  جممع 
حت���ت رعاية حماف���ظ �ملحافظة 

�ل�صمالية علي �لع�صفور.
�ل�صي���اق، �رشّح���ت  ويف ه���ذ� 
رئي�ص���ة �ملجموعة �لفوتوغر�فية 
ذكريات ر�صي باأن �لنجاح �لذي 
حققت���ه �ملجموع���ة يف معر�صها 
كان  �ملا�ص���ي،  �لع���ام  �لأول يف 
كفي���اًل ب���اأن ي�صعه���ا �أمام حمك 
جتاوز �لتجرب���ة و�لرتقاء بها يف 
�لفوتوغر�فية،  خمتلف �حلق���ول 
ميي���ز  م���ا  �أن  �إل���ى  م�ص���رية 
معر����س ه���ذ� �لع���ام ه���و �إ�رش�ر 
�ملجموعة عل���ى تخ�صي�س جانب 
لفوتوغر�في���ا �ل���رت�ث �لبحريني 
رغب���ة منه���ا يف ت�صلي���ط �ل�صوء 
خمتلف���ة  وزو�ي���ا  حكاي���ا  عل���ى 
م���ن جمالي���ات مملك���ة �لبحرين 
�لثقافية و �حل�صارية، �إلى جانب 
�لأبي�س  �للون  �لأحادية  �ل�صورة 
 )Monochrome( �لأ�ص���ود  و 
�لذي ر�أت فيه جانب �إثر�ء وتر�كم 
نوعي حققت فيه �ملجموعة نقلة 
فري���دة م���ن �لناحي���ة �لتقنية و 
�ملو�صوعية، حي���ث تلك �لأبعاد 
�لإن�صاني���ة �لت���ي �صيك���ون له���ا 
تاأثريه���ا  يف  �خلا����س  طابعه���ا 
و�إي�صال ر�صائله���ا للمتلقي من 

عموم زو�ر �ملعر�س.
دع���ت  �آخ���ر،  جان���ب  م���ن 

�لفوتوغر�في���ة ذكري���ات ر�صي 
فن���ون  ومتذوق���ي  جمه���ور 
�لفوتوغر�يف مل�صاركة  �لت�صوير 
يف  �رت”  فوت���و  “جمموع���ة 
�ل�صن���وي  معر�صه���ا  فعالي���ات 
“�صورة وحكاية 2” و�ل�صتفادة 
من �لور����س �لنظري���ة و�لعملية 

�لت���ي �صتعق���د يف ف���رتة �نعقاد 
�ملعر�س لنخبة م���ن �مل�صورين 
�لبحريني���ني و�خلليج���ني مم���ن 
ح�صلو� عل���ى �أو�صمة عاملية من 
�لفيدر�لي���ة �لدولية للم�صورين 
�ل���دويل  و�لحت���اد  �لعاملي���ني 

للت�صوير �لفوتوغر�يف.

“فــوتــو آرت” تفتتـــح معــرضهــا 
السنــوي الثــانـــي

المسلسالت الخليجية فقدت الهوية و“الدخالء” السبب

افتتاح معرض “طريق اللؤلؤ” ضمن فعاليات “ربيع الثقافة”

ما زلت أعيش مع سعدون... الرويعي لـ”$”:

يستمر حتى 4 أغسطس...

ر�أى �لفن���ان و�ملخرج �لبحرين���ي �لقدير جمعان 
�لرويعي �أن من �أبرز عيوب �ل�صاحة �لفنية يف �خلليج 
ه���و ��صت�صهال �لبع����س ملهنة �لتمثي���ل، كما �أنه مل 
تعد هن���اك هوية للم�صل�صالت بحي���ث �أ�صبحت كلها 
مت�صابه���ة و�ختفت �ل���روح �لإبد�عي���ة، و�لأمر نف�صه 
ينطب���ق عل���ى �ملنتجني �لذي���ن يري���دون “تخلي�س 

�لوقت” على ح�صاب �جلودة.
�لكثري م���ن �لق�صايا �لفنية �لت���ي حتدث فيها 

�لرويعي مع “�لبالد” يف هذ� �للقاء:

الشخصية التي مازالت عالقة         
في ذاكرة جمعان الرويعي؟

�صخ�صيات كثرية ملز�لت عالقة يف �لذهن ولكن 
م���ن �ل�صخ�صي���ات �لهم ب���كل تاأكيد ه���ي �صخ�صية 
�صعدون، فلغاية �ليوم وعندما ي�صاهدين �جلمهور يف 
�أي مكان ينادوين ب�صعدون و�لبع�س يريد جزء� ثانيا 
م���ن �مل�صل�صل. كما هناك �صخ�صي���ة �أخرى قريبة من 
نف�ص���ي وهي �صخ�صية جا�ص���م يف �لفيلم �ل�صينمائي 
“�ل�صج���رة �لنائم���ة” للمخ���رج حمم���د بوعل���ي؛ لنها 
�صخ�صية �أخذت مني وقتا طويال للتح�صري وتعاي�صت 
معها �لى حد كبري حت���ى �لى ما بعد �لت�صوير بقيت 
ملت�صقة بالرويعي �لى درجة �نني ل �رد على �ي �حد 
ينادين���ي باإ�صمي �حلقيقي، ولكن مبج���رد �ن ��صمع 

��صم جا�صم �لتفت ب�رشعة.

 لماذا لم نعد نشاهد أعماال قوية 
مثل السابق، وفي مجمل دول 

الخليج؟
�مل�صاألة لها �بعاد كثرية، �ولها �صكل �حلياة يف 
تلك �لفرتة وهي بال �صك فرتة تختلف كليا عن �ليوم 
�أي �لع���ام 2017، ��صافة �لى عجلة �لنتاج، فالعمال 
�لتي كانت تقدم يف ذلك �لزمان كانت تعج بالنجوم 
و�عن���ي يف �مل�صل�صل �لو�حد، ومل تك���ن �لف�صائيات 
موجودة وله���ذ� كان �لرتكيز ين�ص���ب على م�صاهدة 
عمل بعينه من خالل �لتلفزيون. �ما �ليوم فحدث ول 
حرج، جتد �عمال كثرية تعر�س يف �لف�صائيات ولكن 
�لهوية �ختفت و�صاع���ت و��صبحت كلها م�صل�صالت 
مت�صابهة ول ت�صتطيع �لتفريق بينها، ولهذ� جتدين 

�حر����س �صخ�صيا عل���ى �مل�صارك���ة يف م�صل�صل و�حد 
فق���ط يف �صهر رم�ص���ان ولي�س كما يفع���ل �لآخرون 
حيث جتده يف هذ� �لعمل وذ�ك، و�لمر نف�صه ينطبق 
عل���ى �ملنتجني �لذي���ن يريدون “تخلي����س �لوقت” 

على ح�صاب �جلودة.
مل يع���د هن���اك �هتمام���ا بالف���ن، مث���ل �ل�صابق 
و�ختف���ت �لروح نهائيا، ولكن ه���ذ� ل مينع �ن هناك 
عدد� من �لعمال �ملهم���ة ولكن �ي�صا تكون ناق�صة 

بع�س �ل�صيء.

لقد ابدعت في التمثيل مثلما ابدعت 
في االخراج وهي حالة ربما فريدة 

في الساحة... حدثنا عن هذا النجاح.
دعن���ي �ول �حدث���ك ع���ن �لتمثيل. ب���د�أت منذ 
�ول �ل�صلم يف �لتمثي���ل، وحتديد� يف م�رشح �لطفل، 
ث���م دخلت �مل�رشح �ملدر�ص���ي وبعدها تعرفت على 
عب���د�هلل �ل�صع���د�وي، وهن���ا ��صتطيع �لق���ول �نني 
�كت�صب���ت �صيئا جديد�، �إذ �صم���ح يل باإخر�ج مقطع 
م�رشح���ي �صغري من م�رشحية “�لرجال و�لبحر”، وقال 
يل: �أن���ت �صت�صبح خمرجا يف �مل�صتقبل يا جمعان... 
ول �خفي �رش�. لقد زرع يف �ل�صعد�وي فكرة �لخر�ج، 
ولكن���ي مل ��صتعجل وقتها بل و��صلت در��صتي يف 
�لكوي���ت و�لقاه���رة، وبعد �لتخ���رج قدمت كممثل 
�لكث���ري م���ن �لعم���ال ويف  كل عم���ل كن���ت �تاب���ع 
املخرج���ني وطريقة تعاملهم م���ع الفنانني ونقاط 
�ل�صع���ف و�لق���وة، وبعد �إملامي ب���كل ذلك، قررت 

خو����س جم���ال �لإخ���ر�ج، وحينه���ا �ت���اح يل �ملخرج 
ب�ص���ام �ل���ذو�دي �لفر�صة للعم���ل م�صاعد خمرج يف 
�لع���ام 1995، وزودين بالن�صائ���ح بحك���م خربت���ه 
�لطويل���ة وبتفا�صيل وخفايا �لخ���ر�ج �لتلفزيوين 

و�ل�صينمائي و�لخر�ج عموما.
له���ذ� يت�صح �نني تاأ�ص�ص���ت يف جمال �لتمثيل 
بطرق���ة �صحيح���ة، وكذل���ك يف جمال �لخ���ر�ج، ويف 
�لع���ام 2005 قبلت �لعمل خمرجا منفذ� مع �ملخرج 
�لكويتي حمم���د دحام �ل�صمري، وه���ذه �ملرحلة يف 
�عتقادي كانت ج���د� مهمة، �إذ ق�صيت مع �ل�صمري 
4 �صن���و�ت قدمن���ا فيها �عمال كث���رية  كنت فيها 
خمرجا منفذ�، ث���م ��صبحت متفرغ���ا متاما لالخر�ج 
و�بتع���دت ع���ن �لتمثي���ل �ل فيما ن���در. و�أول عمل 

�خرجت���ه كان م�صل�ص���ل بدوي بعن���و�ن “وعد لز�م” 
يف �لع���ام 2010 بالكوي���ت، ون���ال �لعم���ل ر�ص���ا 
و��صتح�ص���ان �جلمهور وح�صد جائ���زة �ف�صل عمل، 
ويف �لع���ام نف�ص���ه �ي�صا ت�صديت لخ���ر�ج م�صل�صل 
ثان بعنو�ن “�يام �لفرج”، مب�صاركة جنوم �لكويت 
منه���م: خالد �مني وخال���د �لربيكي و�ملرحوم غامن 
�ل�صال���ح و��صمه���ان توفيق و�خ���رون، وبعد هذين 
�لعمل���ني �يقن���ت يف �لنهاية �نني ق���د و�صلت �لى 
�ملرحل���ة �لت���ي ��صتطيع �لتحكم يف عم���وم �لعملية 

�لنتاجية وقيادة �لفريق بالكامل.

أبرز عيوب الساحة الفنية في الخليج؟
يف جم���ال �لتمثي���ل، ميك���ن �لق���ول �ن من �كرب 

�لعي���وب هو ��صت�صه���ال �لبع�س له���ذ� �لفن �لر�قي 
وع���دم �جلدي���ة، وه���ذ� يظه���ر جلي���ا يف �لعدي���د من 
�لعم���ال �لتي ن�صاهده���ا. وكذلك �لم���ر يف �لخر�ج، 
بحيث هن���اك عي���وب و��صحة ومك�صوف���ة ول حتتاج 
�ل���ى جهد ملعرفتها. وعلى �لعم���وم، �نا ل �أعمم على 
�جلميع، فهناك ��صاتذه و��صماء معروفة لها مكانتها 
�لرفيع���ة و�حرت�مه���ا وقوته���ا يف �ل�صاح���ة، ولكن ما 

�عنيه هم �لدخالء �لذين ي�صوهون �لفن.
�ما عيوب �لنت���اج فتتمثل يف “�صح” �لمكانات 
وعدم تو�فرها بال�صكل �لالزم لإظهار عمل بامل�صتوى 
�ملطلوب، عك�س �لعمال �مل�رشية �لتي تعطى كامل 
حقوقها م���ن مالب�س و�ك�ص�ص���و�ر�ت ومو�قع ت�صوير 
�لخت�صا�ص���ات يف  وبقي���ة  وم�صاعدي���ن خمرجي���ني 
�ملنظوم���ة �لفني���ة، ولي����س كما نفعل نح���ن، نعطي 

�صخ�صا و�حد� �ألف مهمة.

بعيدا عن الفن، ما هوايتك؟
كرة �لقدم وركوب �خليل و�ل�صباحة  و�حلد�ق.

 موقف مضحك تتذكره؟
عندما كنت طالبا يف �لقاهرة، رجعت �لبحرين يف 
�جازة ملدة 3 �يام، عل���ى �ن �عود ب�رشعة لالختبار�ت، 
وكان موع���د �ل�صف���ر ي���وم �ل�صبت و�لختب���ارت يوم 
�لحد. ي���وم �جلمعة ج���اءين �ل�صباب، و�خ���ربوين باأن 
هناك مبار�ة مهمة يوم �لحد. �خربتهم باأنني م�صافر 
�ل�صبت، ولكنهم فوجئو� بي د�خل �مللعب يوم �لحد.

• ما زلت �أعي�س مع �صعدون	

• يعطي توجيهاته يف م�صل�صل "حز�وينا خليجية"	 • جمعان �لرويعي متحدثا �إلى “�لبالد”	

tariq_albahhar

فيلمــان عربيــان فـي 
مهرجـان كـــان 2017

ي�ص���ارك يف ق�ص���م “نظرة خا�ص���ة” بال���دورة �ل��70 
ملهرج���ان كان �ل�صينمائ���ي �لدويل، �لت���ي تقام من 17 
ماي���و �ملقبل وحتى 28 م���ن �ل�صهر نف�صه، 16 فيلما من 

كل دول �لعامل وتت�صمن �لقائمة فيلمان عربيان.
 وت���دور �أح���د�ث �لفيلم �لعرب���ي �لأول وهو تون�صي 
بعن���و�ن “على كف عفريت” للمخرجة كوثربن هنية، عن 
عالقة �ل�صابة مرمي بال�صابط يو�صف، وحماولة �نتقامها 
من���ه بع���د �إهد�رهلكر�متها،وعر�ص���ت �ملخرجة كوثر بن 
هني���ة فيلمه���ا �لطوي���ل �لأول “�ش���اط تون����س” �صمن 
فعالي���ات مهرج���ان كان �ل�صينمائ���ي �ل���دويل يف �لعام 

.2014

 و�لفيل���م �لث���اين ه���و “يف �نتظار �لوق���ت” للمخرج 
�جلز�ئ���ري كرمي مو�ص���اوي، وه���و �أول �أفالم���ه �لرو�ئية 
�لطويل���ة بعد عدة �أفالم ق�صرية بارزة مثل فيلم “�لأيام 
�ل�صابق���ة”، �ل���ذي �صارك يف �مل�صابق���ة �لر�صمية للدورة 

�ل�66 ملهرجان لوكارنو �ل�صينمائي �لدويل.
يذك���ر �أن م�صابق���ة “نظ���رة خا�صة” �لت���ي جتري يف 
فعالي���ات مهرج���ان كان �ل�صينمائي �ل���دويل، يتناف�س 
فيه���ا �صناع �لأفالم م���ن جيل �ل�صب���اب، �أ�صحاب �لروؤى 
و�للغ���ة �ل�صينمائي���ة �ملمي���زة و�ملختلفة م���ن كل �أنحاء 
�لعامل، وي�صارك هذ� �لعام �أف���الم من �ليابان و�لوليات 

�ملتحدة وفرن�صا وبلغاريا و�لأرجنتني.

•  ذكرت م�صادر 	
�إعالمية �أن �ملطربة 
جنوى كرم تدر�س 
فعليا جتربة جمال 
�لتمثيل يف �لفرتة 

�ملقبلة، دون �إعطاء �أي 
تفا�صيل.

BUZZ 

مسافات

اأ�سامة املاجد

�صم���ن فعالي���ات مهرج���ان ربيع 
�لثقاف���ة �لثاين ع����رش، �فتتحت هيئة 
�لبحري���ن للثقاف���ة و�لآث���ار معر����س 
�لثالث���اء  م�ص���اء  �للوؤل���وؤ”  “طري���ق 
�ملا�ص���ي، بالتز�من مع ي���وم �لرت�ث 
�لعامل���ّي. حي���ث يج�ص���د �ملعر����س، 
�ملق���ام يف متحف �لبحري���ن �لوطني، 
م����رشوع طري���ق �للوؤل���وؤ �مل�صجل على 
�لعامل���ي  �لإن�ص���اين  �ل���رت�ث  قائم���ة 

ملنظمة �ليوني�صكو منذ عام 2012.
يت�صم���ن �ملعر�س روؤية معمارية 
وفوتوغر�في���ة ملمو�ص���ة للم�رشوع، �إذ 
يتع���ّرف �جلمهور عل���ى مناذج و�صور 
�لعالق���ة  ذ�ت  متنوع���ة،  ودر��ص���ات 
بحف���ظ و�ص���ون �ملوقع و�ص���ولً �إلى 
�لعنا����رش �ملعمارية �جلدي���دة، ليمنح 
�ل���زو�ر �ص���ورة �صامل���ة وعميق���ة عن 
يف  من���ه  �لنته���اء  �ملزم���ع  �مل����رشوع 
2018، يف �لوق���ت  �ل�صن���ة �لقادم���ة 
�لذي حتتفي في���ه �ملحرق باختيارها 

عا�صمة للثقافة �لإ�صالمية.
وتوؤك���د هيئ���ة �لبحري���ن للثقافة 

�ملكاني���ة  �ل�صه���ادة  �أن  و�لآث���ار 
و�ملعمارية لقت�صاد �للوؤلوؤ يف �ملحرق 
و�ملي���اه �لو�قعة يف �صم���ال �لبحرين، 
هي �ل�صو�ه���د �لوحيدة �ملتبقية �لتي 
متثل �ل�رشد �لكامل للتقاليد �لثقافية 
للوؤلوؤ. ويت�صمن �مل�رشوع ثالث هري�ت 
و�صاطئ على �لطرف �جلنوبي للمحرق 
و16 مبنى تاريخياً يف �ملحرق نف�صها، 
�إ�صاف���ة �إل���ى 17 �صاحة عام���ة و400 
منزل على طول �مل�ص���ار �صيتم �إعادة 
تاأهيل و�جهاتها ومركزين للزو�ر و4 
مو�قف متع���ددة �لطو�بق، ت�صتعر�س 
حياة �لقت�ص���اد �لبحريني �لقدمي من 
حياة �لغو�����س �لعادي نحو حياة كبار 
جت���ار �للوؤلوؤ وذلك عل���ى م�صافة 3.5 

كيلو مرت�ً.
و�أ�صافت �لهيئة �أن �حلفاظ على 
�ملباين �لتاريخية �مل�صجلة هي �أ�صا�س 
�مل����رشوع وه���ي �لوجه���ات �لرئي�ص���ة 
على طول م�ص���ار �للوؤلوؤ، ومت تق�صيم 
�مل�رشوع ب���ني مكتب���ني لال�صت�صار�ت 
�لرئي�ص���ة، وي�ص���كل جممع���ا �صي���ادي 

للق�ص���م  �أ�صا�صي���ة  مكون���ات  وم���ر�د 
�لعائ���الت  م���ن  لكونهم���ا  �ل�صم���ايل، 
�ل�صه���رية بتج���ارة �للوؤل���وؤ. �إذ �صتتم 
�إع���ادة تاأهيل بيت م���ر�د ليكون بيت 
�صيافة مفت���وح ل���زو�ر �ملدينة فيما 
�صيو��ص���ل �ملجل����س ليك���ون جمل�صاً 
للعائلة. �أم���ا يف بيت �صيادي، ف�صيتم 
ماأه���ولً  و�صيبق���ى  و�جهت���ه  تاأهي���ل 
م���ن قبل �أف���ر�د عائلة �صي���ادي، فيما 
�صي�ص���اف �إلى جمل�س �صي���ادي جناح 
�للوؤل���وؤ  متح���ف  ي�صت�صي���ف  جدي���د 
لي�صتعر�س جمموعة و��صعة من �حللي 
و�ملجوه���ر�ت وحمفوظ���ات كارتيي���ه 
�لتي ��صتخدم فيه���ا �للوؤلوؤ �لبحريني 
�لطبيع���ي �لذي �قتناه ج���اك كارتييه 

�أثناء زيار�ته �لعديدة للبحرين.
�أما منطق���ة �صوق �لقي�رشية وهي 
فكان���ت  �ملح���رق،  يف  �ص���وق  �أق���دم 
قب���ل �أعم���ال �لدف���ان يف �صتيني���ات 
�لق���رن �ملا�ص���ي عب���ارة ع���ن مين���اء 
لتب���ادل �لب�صائع م���ع جزيرة �لبحرين 
�لرئي�صي���ة، ولع���ب �ص���وق �لقي�رشية 

�للوؤل���وؤ،  �قت�ص���اد  يف  رئي�ص���اً  دور�ً 
حي���ث كان���ت في���ه �ملقاه���ي �لت���ي 
�صهدت �صفق���ات �ل�رش�ء وه���و �أي�صاً 
�مل���كان �لذي يتم فيه ت�صلم وتخزين 
�لأخ�صاب �مل�صتخدمة يف بناء �أ�صاطيل 

قو�رب �صيد �للوؤلوؤ. 
وكجزء م���ن �مل�رشوع �صيتم بناء 4 
مو�قف متع���ددة �لطو�بق يف �ملحرق 
و�صتوف���ر �ملو�قف ل�ص���كان �ملدينة 
جمان���اً و�أخرى مدفوعة لل���زو�ر وذلك 
م���ع �لع���ام 2019. و�صممت لت�صيف 
للمدين���ة �لقدمي���ة مي���ز�ت جدي���دة 

وجذ�بة.  
يذك���ر �أن “طري���ق �للوؤلوؤ: �صاهد 
عل���ى �قت�ص���اد جزي���رة” ه���و ث���اين 
موق���ع يف �لبحري���ن يت���م ت�صجيله يف 
قائم���ة �ليوني�صكو لل���رت�ث �لعاملي. 
و�صي�صتمر معر�س طريق �للوؤلوؤ �لذي 
يق���ام �صمن فعالي���ات مهرجان ربيع 
�لثقاف���ة حت���ى 4 �غ�صط����س �لقادم، 
و�صيك���ون مفتوحاً يومياً للزو�ر من 8 

�صباحاً �إلى 8 م�صاًء.

ح���ددت جنمات مملكة �لبحري���ن، 21 �أبريل �حلايل، للك�ص���ف عن �لهدية �لتي 
�صيقدمنه���ا للمنتخ���ب �ل�صع���ودي �لأول لك���رة �لق���دم، و�لت���ي �صي�ص���دل �ل�صتار 
عنه���ا على هام�س �إط���الق عر�س �أزي���اء “Fashion Way” يف فن���دق �لريجن�صي 
�إنرتكونتننت���ال �لبحرين �ل���ذي تنظمه لوكي�ص���ن للموؤمتر�ت وتنظي���م �ملعار�س 
مب�صارك���ة كب���ار �مل�صممني  و�مل�ص�صم���ات �خلليجيني، وبح�ص���ور عدد كبري من 
جنوم �ل�صاحة �لفنية �خلليجي���ة يف �لعا�صمة �لبحرينية �ملنامة، ويتقدمهم كل من 
�أم���رية حممد، �صي���الء �صبت، فاطمة عب���د �لرحيم ، �صيماء �صب���ت، في�صل �لعمري، 
�أب���ر�ر �صبت، كما �أن �لعر�س  �صيعقبه  حفل فن���ي حتييه �ملطربتني �أمل �لعنربي 

و�صم�س �لكويتية.
وتتمثل �لهدي���ة عن تقدمي ت�صمي���م �أطقم جديدة 
لالأخ�رش �ل�صعودي ب�صكل ع�رشي ومميز وجتمع من خاللها 
�لجن���از�ت �لكبرية �لتي حقق���ت �صابقاً، وتتنا�صب 
م���ع �ملرحل���ة �حلالية �لت���ي يبحث م���ن خاللها 
�ملنتخ���ب �ل�صعودي عن خط���ف �أحد� بطاقات 
�ملجموع���ة �لثانية م���ن �لت�صفي���ات �لنهائية 
�ملوؤهل���ة �إلى  نهائي���ات كاأ�س �لع���امل 2018 
يف رو�صي���ا، و�لتي ميلك فيه���ا �لأخ�رش حظوظا 
كب���رية بوج���وده يف و�صافة ترتي���ب �ملجموعة 
وخلف �ملنتخ���ب �لياباين �ملت�صدر بفارق هدف 

فقط بعد ت�شاوي املنتخبني يف النقاط.
م���ن جانب���ه، ق���ال �ملنت���ج �ل�صع���ودي خالد 
�لر�ج���ح: نح���ن حري�صون على دع���م �ملنتخب 
�ل�صع���ودي �لذي يق���دم م�صتويات لفتة يف 
م�صو�ر �لو�صول �إلى �ملونديال و�أت�صور 
�أن م���ا �صنقدم���ه ه���و �ص���يء قلي���ل 
و�لأخ�رش ي�صتح���ق �لكثري، ولكننا 
نعد �جلميع بتقدمي ما هو �أف�صل 

يف �لفرتة �ملقبلة.

نجمات البحرين يدعمن األخضر
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جامايكية عمرها 117 �سنة اأكرب معمرة يف العامل
اأ�ص���بحت فيولي���ت 
اجلامايكي���ة  ب���راون 
البالغة م���ن العمر 117 
ام���راأة معمرة  اأكرب  عاما 
وف���اة  بع���د  الع���امل  يف 
الإيطالي���ة اإمي���ا مورانو 
اأي�صا  نف�ص���ه  ال�صن  عن 
ال�ص���بت املا�صي، وفقا 
ملجموع���ة اأبح���اث عل���م 

ال�صيخوخة.
واأ�ص���ارت �ص���حيفة 
اأن مورانو  اإلى  غارديان 

-التي كان يعتقد اأنها اآخر الأحياء املولودين يف القرن التا�ص���ع ع�رش كانت اأي�ص���ا واحدة من 
اأكرب 5 معمرات يف التاريخ امل�صجل.

ويق���ول عنه���ا حفيدها اأنت���وين البالغ 65 عاما اإن���ه كان يعتقد دائما اأن جدته �ص���تعي�س 
عم���را مديدا؛ لأنها كانت بحالة جيدة حتى بلغت املئ���ة، لكنه مل يتخيل اأن تكون اأكرب معمرة 
يف اأوروبا. وحتكي عنها ابنتها البالغة 89 عاما اأنها اعتادت اأكل كل �ص���يء: ال�ص���مك واللحم 

واخل�رشاوات، وكانت وجبتها عادية جدا ومما يطهى يف املنزل.
وق���د علق رئي����س وزراء جامايكا اأندرو هولني�س يف تغريدة عل���ى تويرت بقوله “فيوليت 
الأك���رب عم���را يليها على التوايل اليابانيتان نابي تاجيما وت�ص���يو مياك���و اللتان ولدتا يوم 4 
اأغ�صط�س 1900 و2 مايو 1901”. وتعترب الإ�صبانية اأنا فيال املولودة يوم 29 اأكتوبر 1901 

اأكرب امراأة اأوروبية ورابع معمرة يف العامل، وفق املجموعة البحثية.

تاأثيــر “غيــر متـوقــع” للموبـايــل عـلــى الأجـنــة
تتح���دث معظ���م الأبح���اث الت���ي تر�ص���د تاأثري 
ا�ص���تخدام الأمه���ات احلوامل للهات���ف املحمول عن 
الأ�رشار ال�ص���حية اأو العقلية املحتملة التي ت�ص���ببها 
هذه الأجهزة على الأجنة، لكن درا�ص���ة حديثة اأثبتت 

�صيئا اآخر.
وتو�صلت الدرا�صة اإلى اأن الأطفال الذين كانت 
اأمهاته���ن ي�ص���تخدمن الهاتف املحمول كث���ريا اأثناء 
�حلمل، يعانون على �لأرجح فرط �حلركة ب�شكل �أكرب 

من اأقرانهم الذين كانت اأمهاتهم ي�صتخدمن الهاتف 
قليال. لكن رئي�ص���ة الفريق الذي اأجرى الدرا�صة لورا 

بريك�ص ل تن�شح �لأمهات بالتخل�ص من هو�تفهن.
واأو�ص���حت اأنه لي�س بو�ص���عها قول م���ا اإذا كان 
الإ�ص���عاع الكهرومغناطي�صي ال�ص���ادر عن الهواتف 
�ملحمول���ة، �أو �أي عدد من �لعنا�رص �لأخرى مثل �أمناط 
تربية �لأبناء، بو�شعه تف�شري �لرتباط بني ��شتخد�م 
الأمهات للهاتف املحمول خالل حملهن وامل�ص���كالت 

ال�صلوكية لالأطفال.
وحلل���ت بريك�س وزمالوؤها بيان���ات عن اأكرث من 
80 �أل���ف حال���ة لأم وطفلها يف �لدمنارك و�إ�ش���بانيا 
والرنويج وهولندا وكوريا، وتو�صلوا اإلى اأدلة ثابتة 
على زيادة خطر امل�ص���كالت ال�ص���لوكية، وخ�صو�صا 
ف���رط حرك���ة �لأطفال �لذي���ن ت���ر�وح �أعمارهم بني 
5 و7 اأع���وام، كلما كان ا�ص���تخدام اأمهاتهم الهاتف 

املحمول زائدا خالل حملهن.

حتى حمل الفحم.. بطولة

تغلب املزارع اأندرو كوريغان على ع�رشات 
املناف�ص���ن، ليف���وز بلق���ب بطول���ة بريطانية 
قدمية حلمل الفحم، بعد اأن �صار م�رشعا يف بلدة 
ب�صمال اإجنلرتا حامال على ظهره كي�صا يزن 50 
كيلوغراما. وانهار كوريغ���ان على كومة كبرية 
م���ن الق�س بعد ا�ص���تكماله ال�ص���باق الذي اأقيم 
الإثنن ويبل���غ طوله 1.1 كيلومرت يف 4 دقائق 
و31 ثانية، و�صط ت�صفيق حار من احل�صد الذي 
ا�ص���طف على جانبي امل�صمار، قرب ويكفيلد. 
وبداأ تنظيم ال�ص���باق الذي يقطع املت�ص���ابقون 
في���ه م�ص���مارا ملتويا يف البل���دة القدمية التي 
توج���د فيه���ا مناج���م يف الع���ام 1963، عندم���ا 
دخ���ل رج���ل حان���ة واته���م اآخ���ر باأنه يب���دو غري 
لئق بدنيا بع�س ال�ص���يء، مما اأدى اإلى �ص���باق 
يحمل فيه املتناف�ص���ون اأكيا�س الفحم. وفازت 
جن مو�ص���تان ب�صباق الن�ص���اء الذي حتمل فيه 
كل مت�ص���ابقة 20 كيلوغرام���ا، بع���د اأن قطعت 

امل�صمار يف 4 دقائق و30 ثانية.

�سوار اإلكرتوين 

ي�سخ�ض املر�ض 

تو�ص���ل علماء اإلى ت�ص���ميم �ص���وار ميكن اأن 
يحل���ل الع���رق ب�رشعة، ومن �ص���اأنه اأن يحقق تقدماً 
كبرياً جداً يف ت�صخي�س عدد من الأمرا�س وحتديد 

العالجات لها، مثل ال�صكري والتليف الكي�صي.
ويحلل هذا ال�ص���وار العنا�رش اجلزيئية للعرق 
وير�ش���ل �لنتائ���ج �إلى �ملخت���رب، وفق ما �أو�ش���ح 
م�ص���مموه وهم من الباحثن يف جامعة �صتانفورد 
وبريكل���ي يف كاليفورني���ا. ون����رش تقري���ر عن هذا 
ال�ص���وار الإثنن يف حوليات الأكادميية الأمريكية 
للعل���وم )بنا�س(. وق���ال الطبي���ب كارلو�س ميال 
الأ�صتاذ يف اجلامعة “اإنه تقدم مهم جداً”. وبخالف 
الأجه���زة الطبي���ة املعتم���دة لتحلي���ل الع���رق، ل 
يتطل���ب هذا اجله���از اأن يبق���ى املري�س جال�ص���اً 
م���ن دون حركة ملدة ثالث���ن دقيقة، وهو الوقت 
ال���الزم لرتاك���م العرق، ب���ل اإنه يحف���ز الغدد على 
اإفراز العرق يف ب�صع دقائق قبل اأن يحلل حمتواها 

وير�صل النتائج بوا�صطة جهاز هاتف حممول.
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جوليا روبرت�ض.. الأجمل

م��������ن اجل���������������ارم اإل�������������ن ح�������������دود ط����اب����ه
ن�����ه�����ي�����م اجن��������������از واع����������ج����������از وم�����ه�����اب�����ه

ب����ف���������ص����ل ال������ق������ائ������د ال������ف������ذ امل����ظ����ّف����ر
������اب������ه ب������ح������ب ال�������ل�������ي اأم�������ان�������ي�������ه�������م جمجُ

ال����ت����ن����م����وي����ة ال�����������ص�����ع�����وب  درع  ن�����ع�����م 
اأم�������������ري اه����������ل امل������ح������اف������ل وال���������ذراب���������ه 

ول����������د ������ص�����ل�����م�����ان، دي���������������وان اخل���ل���ي���ف���ة 
اأ������ص�����ا������س امل������ج������د، ل������ي������وان ال�������ص���ح���اب���ه 

ل���������ه ال�����������راي�����������ات ن�����رف�����ع�����ه�����ا ت����ب����اه����ي
ع������ل������ى اآخ�������������ر م�������������ص������اف������ات ال����ك����ت����اب����ه

ب�����اإ������ص�����م اأع�������������ص������اء ج����ام����ع����ة ال����ع����روب����ة 
م������ا ب������ن اأ�������ص������ع������ار واحل������������ان وخ����ط����اب����ه

ن����������ب����������ارك ل����������الأم����������ري ون������ح������ت������ف������ي ب����ه 
وال����ن����ج����اب����ه  ال������ت������ف������ّرد  “درع”  ع�����ل�����ى 

ن�����ع�����م م�������������ربوك ي��������ا ع�����������ص�����د امل�����ف�����دى 
رح������اب������ه يف  م�����ل�����ك�����ن�����ا  ال�������ل�������ي  م�������ق�������ام 

ن������ع������م وال��������ل��������ي خ����ل����ق����ن����ا ي��������ا خ���ل���ي���ف���ة
جت������������اوزن������������ا ب�������ك�������م ح����������د ال�������رت�������اب�������ه

ن�����ع�����م ل�����ع�����ي�����ون اخ����������و جن��������ال املجُ�����ع�����ظ�����م 
ن����������ب����������ارك ل����������ك ب����������ال ح����������د واإن����������اب����������ه

املجُ����ب����ج����ل  احل���������ر  املجُ������ل������ه������م  اهلل  رع���������ى 
ع��������ن ال���������ط���������ولت م��������ا ط�������������ّول غ����ي����اب����ه

درٍع  ب����������الإج����������م����������اع  ح�������������از  ل��������ذل��������ك 
وغ������راب������ه ت���������اأوي���������ل  دون  ب��������ه  ح�����ظ�����ى 

ع�����ل�����ى وق�������ف�������ات واق����������������دام وم����ن����ا�����ص����ك
�����ص����ب����اب����ه اأّول  م��������ن  غ������ّن������ي������ت  ل������ه������ا 

ج�����ه�����ودك يف  خ����ل����ي����ف����ة  ي�������ا  اهلل  ع���������ص����ى 
ي����غ����ي����ث ال������ل������ي ب�������ال غ�����ي�����ث و�����ص����ح����اب����ه 

ل�����������ذا م��������ن ب�����������اب ت����ع����ظ����ي����م ال�������ق�������وايف
ك�����ت�����ب�����ت�����ك ل�������ل�������ت�������ف�������ّرد والإج�����������اب�����������ه 

ق���������ص����ي����دة م�������ن م������اآث������ره������ا ال���ع���ظ���ي���م���ة 
وق�������راب�������ه  واع����������ج����������اب  ود  ت�����������ص�����م�����ك 

ع�������������ص������ان������ك ي���������ا خ�����ل�����ي�����ف�����ة حت����رتي����ه����ا
�����ص����ل����ي����ل����ة ح��������ق وان���������������ص�������اف ول�����ب�����اب�����ه

ن������ع������م ي��������ا ت�����������اج ���������رشي��������ان ال������رج������ول������ة 
جن�������اح�������ك ل������ل������ع������رب اأم��������������ن و������ص�����الب�����ه

ل���ل�������ص���ع���اي���ب وج���������������ودك  اهلل  اأدام 
ت�����ل�����م ال�����������ص�����م�����ل وت�����������ص�����ّم�����د �����ص����واب����ه

جن���اح���ك ن���������ص����وة  م������ن  “�صلمان”  ن����ع����م 
ع�����ل�����ى الأق����������م����������ار ي������رف������ع ل�������ك ك����ت����اب����ه

ن�����ع�����م م������������ربوك م�������ا ف�����ا������ص�����ت ع����������ذاري
م��������ن اجل���������������ارم اإل�������������ن ح�������������دود ط����اب����ه

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

نعم درع الشعوب التنموية

بمناسبة منح سموه الكريم “درع العمل التنموي”

سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س غائم جزئيا 
ومغرب اأحيانا مع ت�صاعد 

الأتربة يف بع�س املناطق.

الرياح �صمالية غربية من 13 اإلى 
18 عقدة وت�صل من 20 اإلى 25 

عقدة اأحيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�صواحل، 
ومن 4 اإلى 7 اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 30 درجة مئوية، وال�صغرى 23 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

عراقيات أيزيديات يشاركن في 
احتفاالت عيد رأس السنة أمام 

معبد اللش قرب دهوك )اف ب(

اخت���ارت جملة “بيب���ول” املمثلة الأمريكية جولي���ا روبرت�س اأجمل ام���راأة يف العامل للمرة 
اخلام�صة، حمققة بذلك رقما قيا�صيا. ووفق ما اأوردت وكالة “اأ�صو�صيتد بر�س”، فقد اأعلنت 
املجل���ة الأمريكية عن اختيارها اأم�س الأربعاء. وكانت املمثلة البالغة من العمر )49 عاما( قد 

فازت باللقب نف�صه خالل اأعوام 1991 و2000 و2005 و2010. 
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