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�ملنام���ة - بن���ا: �أ�س���ادت رئي�س���ة موؤ�س�س���ة 
�مل���رة �خلليفية �سم���و �ل�سيخة زي���ن بنت خالد 
�آل خليفة بدع���م و�إ�سناد رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
للمرة لتمكينها من �أد�ء دورها يف تعزيز معارف 
�ل�سب���اب و�الرتقاء مبهار�تهم ع���ر �إ�سناد بر�مج 

�لتعليم و�لتدريب.
وتف�سلت �سموها بتكرمي �ملتطوعني للعمل 

يف �مللتقى �الأول ومنت�سبي �ملرة �خلليفية.
ونوه���ت �سموه���ا مب���ا حقق���ه �مللتق���ى من 
مكا�س���ب لل�سباب من خ���ال �ملتحدثني فيه وما 
ميتلكون���ه من خ���رة مكت�سبة من حمط���ات حياة 
مليئ���ة بالعم���ل و�ملثاب���رة جتعل م���ن ق�س�سهم 

من���اذج م�سيئ���ة يقت���دي به���ا �ل�سباب 
ل�سناعة م�ستقبل �أف�سل لهم.

م�شيدة بدعم رئي�س الوزراء للموؤ�ش�شة... �شمو ال�شيخة زين بنت خالد:

مكا�شب لل�شباب يف ملتقى املربة الأول

•  �سمو �ل�سيخة زين بنت خالد تكرم �ملتطوعني للعمل يف �مللتقى �الأول للمرة �خلليفية	

فــي  الت�شخــــــم  % ارتفــــــاع   0.7
الربــــــــع الأول

اأفالم  اأحدث  املقدمة..  “Smurfs” يف 
هوليوود يف البحرين

انتخابات فرن�شا... ماكرون ولوبان اإىل 
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اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالد العالم

11

22

14

4

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

جلنة �شرعية ملراجعة قانون الأ�شرةنقدر دعم اإدارة ترامب للبحرين
باأمر ملكي... وت�شم 10 من كبار العلماءجهود كبرية لأمريكا يف احلرب �شد الإرهاب... رئي�س الوزراء:

العاهل: ت�شكيل اللجنة يعزز القيم 

الإيجابيــة يف م�شريتنــا الواحدة

�أع���رب رئي����س  �ملنام���ة - بن���ا: 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليف���ة، لدى 
�الأمريكي  �ل�سف���ري  ��ستقب���ال �سموه 
ل���دى مملك���ة �لبحرين ولي���م روباك، 
عن �لتقدير �لعايل لاإد�رة �الأمريكية 

بقي���ادة رئي����س �لوالي���ات �ملتح���دة 
�الأمريكي���ة �ل�سديق���ة دونالد تر�مب 
عل���ى ما تبديه م���ن تفهم ودعم جتاه 
مملكة �لبحري���ن و�أ�سدقائها يف دول 

جمل�س �لتعاون و�لدول �لعربية.
و�أ�س���اد �سموه باجله���ود �لكبرية 

ل���اإد�رة �الأمريكي���ة يف حربه���ا �س���د 
�الإرهاب �أينما وجد وبكل حزم، موؤكد� 
�سم���وه �أن �سيانة �الأم���ن و�ال�ستقر�ر 
يف �ملنطق���ة ت�ستوج���ب �لعم���ل مع���ا 

للت�سدي ب�س���كل جماعي ملا 
تعانيه من خطر �الإرهاب.

�ملنام���ة - بنا: �س���در عن عاهل 
�لباد �ساح���ب �جلالة �مللك حمد بن 
عي�سى �آل خليفة �أم���ر ملكي رقم 24 
ل�سن���ة 2017 بت�سكي���ل جلن���ة �رصعية 

ملر�جعة م�رصوع قانون �الآ�رصة.
وج���اء يف �ملادة �الأولى �أنه ت�سّكل 
جلن���ة من �ملجل����س �الأعل���ى لل�سوؤون 
�الإ�سامية و�لق�ساة �ل�رصعيني ت�سمى 
�للجنة �ل�رصعية ملر�جعة م�رصوع قانون 

�الأ�رصة، وت�سم 10 من كبار �لعلماء.
ون���ّوه جالت���ه مبنا�سب���ة �س���دور 
م�رصوع قانون �الأ����رصة، وت�سكيل جلنة 
�رصعي���ة ملر�جعة �أحكام���ه �إلى �أن هذه 
�خلط���و�ت مهم���ة للتاأك���د م���ن مدى 

مطابقتها الأحكام �ل�رصيعة �الإ�سامية، 
وتاأتي �نطاقاً من توجهنا كم�سلمني، 
ونهجن���ا �لو�حد على كتاب �هلل و�سنة 
نبيه �لكرمي )�سلى �هلل عليه و�سلم(، 
وتع���زز �ملث���ل و�لقي���م �الإيجابية يف 
م�سريتن���ا �لو�ح���دة دون �أي �نتماء�ت 
خارجي���ة بعيدة ع���ن مثلن���ا وعاد�تنا 

وتقاليدنا �الأ�سيلة.
وق���ال جال���ة �ملل���ك �إن �لوحدة 
�لق���وى  حاول���ت  �لت���ي  �لوطني���ة 
�خلارجي���ة عر �لع�س���ور �سق �سفها، 
�جلامع���ة  �لوطني���ة  �الإر�دة  و�جه���ت 
�لتي نب���ذت كل عو�م���ل �خلاف عر 
�لتفرق���ة �ملذهبية، ولذل���ك ر�أينا �أن 

نعم���ل بال���روح �لوطني���ة م���ع مر�عاة 
�جت���اه  يف  �سعبن���ا  يف  �خل�سو�سي���ة 

وطن���ي و�ح���د يع���د �مت���د�د�ً 
لتاريخنا �لعريق. 25

•  �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبا �ل�سفري �الأمريكي	

• جالة �مللك 	

احلداد: م�شاع لتاأ�شي�س �شركة للتنقيب عن اللوؤلوؤ 

الأول  “األبا” بالربع  اأرباح  مليون دولر   68

الروبيان البحريني يف اأ�شواق الدمام

        زينب العكري من ال�سناب�س

�أك���دت ع�س���و جمل����س �إد�رة غرفة جتارة 
�للوؤل���وؤ  جلن���ة  رئي�س���ة  �لبحري���ن،  و�سناع���ة 
و�لذه���ب و�ملجوهر�ت دميا �حلد�د، �أن هناك 
م�س���اع لتاأ�سي�س �رصكة للتنقيب ع���ن �للوؤلوؤ، 

لكنها مل تعط �أي تفا�سيل عن �مل�رصوع.
و�أ�س���ارت �إل���ى �أن �للجن���ة �ستعق���د لقاء 
ت�ساوريا مع جت���ار �لذهب خال مايو �ملقبل؛ 
�خلا����س  �ملجم���ع  يف  �حتياجاته���م  ملعرف���ة 
بور����س �سناع���ة �لذه���ب �ملزمع �إن�س���اوؤه يف 

منطقة �ل�سقية، حيث �سيتم مناق�سة مو�سوع 
تخ�سي�س �ملبنى لبيع �جلملة فقط �أم �إ�سافة 
حم���ات للبيع بالتجزئة، ف�س���ا عن م�ساحات 

�لور�س؟.
و�أو�سح���ت: “�أن �ملجم���ع �سي�سم متحفا 
للذه���ب ي���روي ق�س���ة �سناع���ة �لذه���ب يف 
�لبحري���ن وتاري���خ �لعائ���ات �لت���ي عملت يف 
ه���ذ� �ملجال”. وعن �لر�س���وم �جلديدة الأختام 
�لذه���ب �لتي �أقرته���ا وز�رة �لتج���ارة موؤخر�، 

�أكدت �أن �لغرف���ة �سجلت �عرت��سها 
على �لقر�ر.

ع�سك���ر - �ألب���ا: �أعلن���ت �رصك���ة �أملنيوم 
�لبحري���ن “�ألبا” ع���ن حتقيق �أرب���اح �سافية 
خال �لربع �الأول من �لعام �جلاري بلغت 68 
ملي���ون دوالر، مقارنة بنحو 11 مليون دوالر 
يف �لف���رتة �ملقابل���ة م���ن 2015، �أي بن�سبة 
زي���ادة كب���رية و�سل���ت �إل���ى 506 % عل���ى 

�أ�سا�س �سنوي.
وقالت �ل�رصكة يف بي���ان �أم�س �إن �جتماع 
�جلمعي���ة �لعمومي���ة �ل�سن���وي �ل���ذي عق���د 
بتاري���خ 21 مار�س 2017، و�فق على توزيع 

�أرباح بو�قع 78.7 مليون دوالر ليتم دفعها 
بتاريخ 2 �أبريل 2017.

حج���م  �رتف���اع  �لبيان���ات  و�أظه���رت 
�ملبيع���ات بن�سبة 4.9 % على �أ�سا�س �سنوي 
)242،932 ط���ن مرتي(، يف حني ز�د �الإنتاج 
م���رتي(.  ط���ن   248،776(  %  5.6 بن�سب���ة 
وبلغ���ت ن�سب���ة مبيع���ات منتج���ات �لقيم���ة 
�مل�سافة 56 % من �إجمايل �ل�سحنات مقابل 

52 % خ���ال �لرب���ع �الأول من �لعام 
.2016

ح�سل���ت “�لب���اد” على مقاط���ع فيديو 
مرئي���ة وجمموعة �سور تك�س���ف عن عمليات 
بي���ع �لروبي���ان �لبحريني يف �أ�س���و�ق �لدمام 
دين���ار  و7.5   7 ب���ني  ت���رت�وح  باأ�سع���ار 
للكيوغ���ر�م �لو�ح���د.   �إل���ى ذل���ك، �أفاد عدد 
من �لبحارة �لذين كان���و� موجودين بال�سوق 
حلظ���ة ت�سوي���ر �ملقاط���ع ل���� “�لب���اد” باأن 
جمي���ع �لروبيان �ملعرو����س يف �سوق �لدمام 

بحريني، يتم تهريبه �إلى �ل�سعودية.
وعل���ى �ل�سعي���د ذ�ت���ه، نا�س���د عدد من 
�ل�سيادي���ن، �لذين ق�سدو� مبن���ى “�لباد” 
�أم�س، رئي����س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليف���ة باإعادة 

�سي���د  حظ���ر  م���د  ق���ر�ر  يف  �لنظ���ر 
�لروبيان من 4 �إلى 6 �أ�سهر.

ور�شة تبيع الأدوات 
الطبية دون ترخي�س

�سبط���ت �لهيئ���ة �لوطني���ة لتنظي���م �مله���ن 
و�خلدم���ات �ل�سحي���ة، ور�سة تق���وم ب�سيانة وبيع 
�الأدو�ت �جلر�حية �لطبية، و�ن �لعاملني فيها غري 
موؤهلني ل�سيانة �الأدو�ت �جلر�حية ح�سب �ملعايري 
�لعاملية.  وذك���رت م�ست�سار �ل�سام���ة �لهند�سية 
بالهيئ���ة ندى �ل�سايغ �أنه تبني م���ن خال �لزيارة 
�لتفتي�سي���ة �ملفاج���اأة �ن �لور�سة عب���ارة عن فناء 

خلفي الإحدى �لفلل �لتجارية.
ون�سقت �لهيئة م���ع وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة 
و�ل�سياحة ال�ستكمال �إج���ر�ء�ت �لتفتي�س، و�ت�سح 
�أن �لور�س���ة تعم���ل م���ن دون ترخي�س م���ن وز�رة 
�ل�سناع���ة و�لتجارة. ومت �لتن�سي���ق بني �جلهتني 
لزي���ارة �ملوق���ع �ملذك���ور، �إذ مت حتري���ز جمي���ع 

�الأدو�ت �لطبية و�لتحفظ على جميع �الأجهزة.

حمرر ال�س�ؤون املحلية

118

10

• بحارة: جميع �لروبيان يف �سوق �لدمام بحريني	

عل�ي امل��س�ي
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املنام���ة - بن���ا: اأعرب رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 
ل���دى ا�شتقب���ال �شم���وه لل�شف���ري االأمريك���ي لدى 
اململكة، ع���ن التقدير الع���ايل ل���الإدارة االأمريكية 
االأمريكي���ة  املتح���دة  الوالي���ات  رئي����س  بقي���ادة 
ال�شديق���ة دونالد ترامب عل���ى ما تبديه من تفهم 
ودع���م جتاه مملك���ة البحري���ن واأ�شدقائها يف دول 

جمل�س التعاون والدول العربية.
واأ�شاد �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س الوزراء 
باجله���ود الكبرية التي تقوم بها االإدارة االأمريكية 
يف حربه���ا �ش���د االإره���اب اأينم���ا وجد وب���كل حزم، 
موؤك���دا �شم���وه اأن �شيان���ة االأم���ن واال�شتق���رار يف 
املنطق���ة ت�شتوجب العم���ل معا للت�ش���دي ب�شكل 
جماعي مل���ا تعانيه من خطر االإره���اب، واأن احلاجة 
ملحة لدع���م اأ�شدقائنا وم�شاندة اأ�شقائنا يف جتاوز 
التحدي���ات االأمني���ة واالقت�شادي���ة العاملية التي 
تواج���ه دول املنطقة. وكان �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء ا�شتقب���ل بق����ر الق�شيبية �شباح 
اأم�س �شفري الواليات املتحدة االأمريكية ال�شديقة 
لدى مملكة البحرين وليم روباك، حيث بحث �شموه 
مع���ه جممل العالقات الثنائية بني البلدين، و�شبل 

تطويرها يف املجاالت كافة.
واأع���رب ال�شف���ري االأمريكي ع���ن تقدير بالده 
ملواقف مملكة البحرين الداعمة للجهود االأمريكية 
يف حمارب���ة االإره���اب ووق���ف كل اأ�ش���كال العن���ف 
الذي يهدد اأمن ال�شع���وب، فيما اأعرب عن تهانيه 
ل�شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء مبنا�شبة 
تخ���رج حفي���دة �شم���وه ال�شيخة عائ�شة بن���ت را�شد 
اآل خليفة م���ن اأكادميية �شان���ت هري�شت امللكية 
الربيطاني���ة كاأول فت���اة بحرينية تتخ���رج من هذه 

االأكادميية العريقة.
ويف اللق���اء، اأكد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء اهتمام مملك���ة البحرين باالرتق���اء باآفاق 
التعاون والتن�شيق مع الواليات املتحدة ال�شديقة 
يف خمتلف املج���االت مبا يلبي تطلع���ات البلدين، 
وذل���ك ع���رب تعزي���ز اال�شتف���ادة م���ن االتفاقيات 

الثنائية التي تربط بينهما.
ولفت �شموه اإل���ى حر�س مملكة البحرين على 
االرتق���اء بالعالقات بني مملكة البحرين والواليات 
املتح���دة االأمريكية وتو�شيع اأطر التعاون الثنائي، 
والتجاري���ة  االقت�شادي���ة  املج���االت  يف  ال�شيم���ا 
واال�شتثماري���ة والريا�شي���ة، وتعزي���ز اال�شتف���ادة 

مما يرب���ط بني البلدين من اتفاقي���ات اقت�شادية 
وجتارية بال�شكل الذي يلب���ي امل�شالح امل�شرتكة 

للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.
وتطرق اللق���اء اإلى تن���اول اآخ���ر امل�شتجدات 
على ال�شاحتني االإقليمي���ة والدولية ذات االهتمام 
االأم���ن  لتعزي���ز  امل�ش���رتك  وال�شع���ي  امل�ش���رتك، 

واال�شتقرار يف املنطقة والعامل.

م���ن جانب���ه، اأعرب �شف���ري الوالي���ات املتحدة 
االأمريكي���ة ع���ن �شك���ره وتقديره ل�شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء على ما يولي���ه �شموه من 
اهتمام بتطوي���ر العالقات الثنائي���ة بني البلدين، 
موؤكدا حر�س بالده عل���ى تنمية التعاون مع مملكة 
البحري���ن يف خمتلف املجاالت مب���ا يخدم امل�شالح 

امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

نقـدر تفهـم ودعـم اإدارة ترامـب للبحرين والدول العربيـة
�شموه اأكد اأن �شيانة االأمن واال�شتقرار ت�شتوجب العمل معا... رئي�س الوزراء:

رئي�س الوزراء يتلقى �شكر 
وزراء ال�شوؤون االإ�شالمية 

واالأوقاف اخلليجيني
املنام���ة - بنا: تلقى رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة، برقية �شكر من الوزراء 
االإ�شالمي���ة  ال�ش���وؤون  ع���ن  امل�شوؤول���ني 
واالأوق���اف ب���دول جمل�س التع���اون لدول 
اخلليج العربي���ة، مبنا�شبة عقد اجتماعهم 
الراب���ع يف املنامة يوم االأربع���اء 22 رجب 
1438ه���� املواف���ق 19 اأبري���ل اجل���اري. 
واأعرب���وا فيه���ا ع���ن اأ�شمى اآي���ات ال�شكر 
والتقدي���ر ل�شم���وه، مل���ا لقوه م���ن ح�شن 
بلده���م  يف  ال�شياف���ة  وك���رم  ا�شتقب���ال 
الثاين مملك���ة البحري���ن، متمن���ني ل�شمو 
رئي����س ال���وزراء دوام ال�شح���ة والعافي���ة 
ول�شعب مملكة البحرين مزيًدا من التقدم 

واالزدهار. 

���������رورة ت���وح���ي���د امل����وق����ف اخل���ل���ي���ج���ي وال����ع����رب����ي مل���ج���اب���ه���ة خم���ط���ط���ات ال�����ر  

تكرمينا تكرمي لإجنازات �شعب �شغوف بالعمل لأجل رفعة وطنه
حقوق االإن�شان يف البحرين م�شونة ومنجزاتها بارزة... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: لدى ا�شتقبال �شموه عددا 
من الفعاليات االقت�شادية والنخب الفكرية، 
اأ�ش���اد رئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل خليفة باملواقف 
واملظاهر الت���ي اأبداها املواطنون يف خمتلف 
و�شائ���ل التعبري واالإعالم جت���اه تكرمي �شموه 
من جامعة ال���دول العربية، قائ���اًل �شموه “اإن 
تكرمين���ا هو تكرمي الإجن���ازات �شعب �شغوف 
بالعم���ل الأجل رفع���ة وطنه وازده���اره يف ظل 
القيادة احلكيمة لعاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�شى اآل خليفة”، فيما اأ�شاد 
احل�شور باملكان���ة العربية والعاملية الكبرية 
ل�شم���و رئي�س ال���وزراء والت���ي عك�شها توايل 
التك���رمي ال���دويل واالأممي ل�شم���وه مما يوؤكد 

اأن اإجنازات �شموه التي ارتقت بالبحرين هي 
مو�شع ر�شد اإقليم���ي وعاملي. واأكد �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء اأن حق���وق 
االإن�شان يف مملكة البحرين م�شانة ومنجزاتها 
يف املج���ال احلقوقي ب���ارزة وهيئتها لتكون 
م���ن اأرقى الدول يف هذا اجلان���ب، لكنها مثل 
غريها من الدول اخلليجية والعربية تتعر�س 
ملح���اوالت ت�شكيك وانتقا�س م���ن منجزاتها 
احلقوقي���ة، وه���و ما يوؤك���د ����رورة املوقف 
اخلليج���ي والعرب���ي الواح���د ملجابه���ة ه���ذه 
املحاوالت وال�شكوك التي حتركها خمططات 
ال�ر الت���ي ت�شتهدف حتويل نظ���ر العامل عما 
متار�ش���ه م���ن اإره���اب ممنه���ج يف املنطق���ة، 
م�شيًف���ا �شم���وه اأن الع���امل حتكم���ه امل�شالح 

ومن م�شاحلن���ا كعرب اأن نك���ون قوة موحدة 
ا خا�ش���ة واأننا يف الوطن  ���ا واقت�شاديًّ �شيا�شيًّ
العرب���ي نتمتع ب�شعوب مرتابط���ة ودول تعج 

باخلريات.
وامت���دح �شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء: “احل����س الوطن���ي امل�ش���وؤول الذي 
يت�ش���ف به �شع���ب مملكة البحري���ن، وقدرته 
على ت�شخي�س االأمور بح�سٍّ وطني ا�شتطاع به 
اأن يثبت يف وجه العوا�شف، وتعلم من جتاربه 
املا�شية درو�ًش���ا للم�شتقبل، وهذا ما يزيدنا 
فخًرا واعت���زاًزا بهذا ال�شع���ب”، موؤكًدا �شموه 
اأنه “ل���كل منا دور يف حتم���ل امل�شوؤولية واأن 

•اأبناءنا جنحوا يف حملها”. �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبالً عددا من الفعاليات االقت�شادية والنخب الفكرية	

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال ال�شفري االأمريكي	

ال�شتمرار يف اإطالق املبادرات لن�رش العمل التطوعي
اجتمع مع “الكلمة الطيبة” لبحث ا�شتعدادات جائزة �شموه... �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي: 

املنام���ة - بنا: اجتمع الرئي����س الفخري جلمعية 
الكلمة الطيبة �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة 
اآل خليفة مع رئي�س واأع�ش���اء جمل�س اإدارة اجلمعية، 
يف اإطار متابعة �شموه الأن�شطتها اخلا�شة بن�ر ثقافة 

العمل التطوع���ي والتح�شريات واال�شتعدادات التي 
مت اتخاذه���ا جلائزة �شمو ال�شي���خ عي�شى بن علي اآل 

خليفة للعمل التطوعي.
واأع���رب �شمو ال�شيخ عي�شى ب���ن علي اآل خليفة 

عن ال�شكر والتقدير لرئي�س واأع�شاء اجلمعية وجميع 
منت�شبيه���ا على جهودهم املخل�ش���ة يف خدمة العمل 
التطوع���ي، موؤكداً �شموه اأهمي���ة اال�شتمرار يف اطالق 
املبادرات الت���ي تر�شخ العم���ل التطوعي وتن�ره يف 

املجتمع.
م���ن جهته، تقدم رئي�س اجلمعي���ة ح�شن بوهزاع 
بال�شك���ر والتقدير ل�شمو ال�شيخ عي�ش���ى بن علي اآل 
خليف���ة، على ما يق���وم به �شموه من جه���ود ومتابعة 

حثيث���ة لالرتقاء  باأن�شط���ة وبرامج اجلمعي���ة، م�شرياً 
اإل���ى اأن االجتماع ناق����س عدداً م���ن الفعاليات التي 
تنظمها اجلمعية يف اإطار برنامج �شموه لتعزيز العمل 

التطوعي .

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة جمتمًعا مع اأع�شاء جمل�س اإدارة اجلمعية	



3 االثنين 24 أبريل 2017 بالدنا
27 رجب 1438

العدد 3114  local@albiladpress.com

اجتماع اللجنة الدائمة المعنية باالقتصاد والتنمية المستدامة

25-26 أبريل 2017م
فندق الدبلومات راديسون بلو

المنامة – مملكة البحرين

الرعاة اإلعالميون

 Standing Committee Meeting on Economic and Sustainable Development

25-26 April 2017
DIPLOMAT RADISSON BLUE HOTEL
MANAMA- KINGDOM OF BAHRAIN

اجلمعية الربملانية الآ�سيوية 
ASIAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY

البحرين تعتز بثقافتها وتراثها امل�ستمد من هويتها العربية والإ�سالمية
�سموه اأعرب عن اعتزازه باختيار املحرق عا�سمة للثقافة الإ�سالمية... ويل العهد:

املنام���ة - بنا: اأع���رب ويل العه���د نائب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمري �سلم���ان بن حم���د اآل خليفة، 
عن اعتزازه باختيار مدين���ة املحرق عا�سمة للثقافة 
الإ�سالمية ال���ذي يعك�س دور ه���ذه املدينة العريقة 
يف م�سرية البحري���ن التاريخية وما تزخر به مكوناتها 
احل�ساري���ة والثقافي���ة والرتاثية من عم���ق للتاريخ 
والأ�سالة والإرث الإن�ساين، موؤكًدا اأن مملكة البحرين 
تعت���ز بثقافته���ا وتراثه���ا وتاريخها العري���ق النابع 

وامل�ستمد من هويتها العربية والإ�سالمية الأ�سيلة.
جاء ذلك، خالل لقاء �سموه يف ق�رص الرفاع اأم�س، 
بح�سور رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�سيخة 
م���ي بنت حمم���د اآل خليف���ة، املدير الع���ام للمنظمة 
الإ�سالمي���ة للرتبي���ة والعل���وم والثقاف���ة عبدالعزيز 
���ا، بدعوة من هيئة  التويج���ري الذي يزور البالد حاليًّ
البحرين للثقافة والآث���ار، اإذ رّحب بالتويجري، الذي 
اأطلع �سم���وه على ال�ستع���دادات اجلارية والتن�سيق 

بني الهيئة واملنظمة لإطالق مدينة املحرق عا�سمة 
الثقاف���ة ال�سالمي���ة للعام 2018، والت���ي �ستحتفي 
طيلة العام املقبل مبكت�سباته���ا التاريخية العريقة 
الت���ي تعك����س اأهمي���ة مكانته���ا على خريط���ة العامل 
الثقافية، وا�ستكمال طريق اللوؤلوؤ يف العام، باعتباره 

ثاين موقع بحريني يدرج على لئحة الرتاث الإن�ساين 
العاملي لليون�سكو.

ورّحب �سم���وه باحت�سان مملك���ة البحرين لهذه 
الفعالي���ة املهمة التي توؤك���د املكانة املتميزة التي 
حتظ���ى بها اململكة ومبا متتلك���ه من ح�سارة عريقة 

وتوا�س���ل ثقايف م���ع خمتل���ف احل�س���ارات القدمية 
كمركز اإ�سعاع للمعرفة والثقافة والتعاي�س واملحبة 
وال�س���الم، منّوًها �سموه بالتع���اون القائم بني هيئة 
البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار، واملنظم���ة ال�سالمي���ة 
للرتبي���ة والعلوم والثقاف���ة يف املج���الت الثقافية 

والرتاثي. واأ�ساد �سم���وه بجهود التويجري يف تعزيز 
م�س���رية عم���ل املنظم���ة وبراجمه���ا الهادف���ة خلدمة 
الر�سال���ة  وباأهمي���ة  الإ�سالمي���ة،  العربي���ة  الثقاف���ة 
احل�سارية التي تقوم بها املنظمة ودورها الإن�ساين 

الثقايف الكبري يف خدمة املجتمعات الإ�سالمية. 
من جانبه، اأع���رب التويجري عن �سكره وتقديره 
ل�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء على ما 
اأبداه �سموه من اهتمام كبري بدور املنظمة الإ�سالمية 
للرتبي���ة والعل���وم والثقاف���ة وفعالياته���ا املرتقبة 

تد�سينها احتفاء مبدينة املحرق.
ون���ّوه التويج���ري بالتع���اون الثق���ايف والرتبوي 
والعلم���ي بني مملك���ة البحري���ن واملنظم���ة، م�سيًدا 
البحري���ن يف احلق���ول  الت���ي حققته���ا  بالإجن���ازات 
الثقافية والرتاثية ومب���ا تتميز به من �رصوح ومعامل 
ثقافية وعلمية والتي هي �ساهد على عراقة واأ�سالة 

مملكة البحرين و�سعبها.

البحرين ت�سعى لتو�سيع عالقاتها القت�سادية مع ماليزيا
التعاون مع ال�رصكات العاملية لال�ستفادة من خرباتها الطويلة... ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائب 
القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بن حمد اآل خليفة �سعي مملكة البحرين نحو 
تنمي���ة قط���اع الطاقة وتطوي���ره، مبا يدعم 
توجهات اململك���ة الرامية اإلى تعزيز البنية 
وموا�سل���ة  قاعدته���ا  وتنوي���ع  ال�سناعي���ة 
وانفتاحه���ا  املنطق���ة  دول  يف  انطالقه���ا 
على خمتلف الأ�سواق، مب���ا يعّزز القت�ساد 
الوطني وي�سهم يف تنمية مزيد من الفر�س. 
البحري���ن  اأن مملك���ة  اإل���ى  واأ�س���ار �سم���وه 

ت�سع���ى نحو تو�سيع عالقاته���ا القت�سادية 
ا  مع ال���دول الآ�سيوي���ة ال�سديق���ة خ�سو�سً
مملك���ة ماليزيا، وفتح اآف���اق جديدة جت�ّسد 
مدى عم���ق العالقات البحريني���ة املاليزية، 
وتطلعهم���ا نحو مزي���د من فر����س التعاون 
الثنائ���ي، ل�سيم���ا يف ال�ستثم���ار بقطاعات 
الطاق���ة. جاء ذل���ك، لدى لق���اء �سموه بق�رص 
الرفاع اأم����س، بح�سور وزي���ر النفط ال�سيخ 
الرئي����س  خليف���ة،  اآل  خليف���ة  ب���ن  حمم���د 
التنفي���ذي ل�رصك���ة برتونا�س حمم���د طيب، 
حي���ث اأ�س���ار �سم���وه اإل���ى ا�ستم���رار مملكة 

البحرين نح���و تاأكيد تعاونه���ا مع مثل هذه 
ال�رصكات العاملية لال�ستف���ادة من خرباتها 
الطويل���ة يف قطاع النف���ط والغاز مبا يحقق 
الأهداف التنموية. م���ن جانبه، عرّب الرئي�س 
التنفي���ذي لبرتونا�س عن �سك���ره وتقديره 
ل�ساحب ال�سم���و امللك���ي ويل العهد نائب 
القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء، على فر�سة اللق���اء ب�سموه، م�سيًدا 
مبا مل�سه من اهتم���ام مملكة البحرين بدعم 
تعاونها مع ال����رصكات املاليزية انطالًقا من 
العالقات املميزة بني البلدين ال�سقيقني.

ال�سباب البحريني املتعلم ي�سهم ب�سكل فاعل يف بناء الوطن
�سموه التقى الدفعة 18 من طلبة برنامج املنح الدرا�سية... ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: اأ�س���اد ويل العه���د 
الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د  نائ���ب 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
مبا يوا�سل ال�سب���اب البحريني الطموح 
اإثبات���ه من ق���درات وكف���اءة ي�سنع بها 
فر�س���ه بجه���وده وتفانيه ع���رب مراحل 
حت�سي���ل العل���م لي�سهم ب�س���كل فاعل 
يف بن���اء م�ستقب���ل الوط���ن وال�ستم���رار 
يف مكت�سب���ات م�س���رية التنمية الوطنية 
ال�سامل���ة الت���ي يقوده���ا عاه���ل البالد 
�ساح���ب اجلالل���ة امللك الوال���د حمد بن 

عي�سى اآل خليفة.
وهناأ �سم���وه الدفع���ة الثامنة ع�رصة 
لربنام���ج ويل العه���د للمن���ح الدرا�سية 
العاملي���ة لدى ا�ستقب���ال �سموه يف ق�رص 
الرفاع اأم�س، الطلبة الذين مت اختيارهم 
�سمن هذه الدفعة من الربنامج، م�سيًدا 
مبا اأثبتوه من قدرات وما ظهروا به من 
روح عالية م���ن التناف�سي���ة متكنوا بها 
من اجتياز �سل�سلة التقييم والختبارات 

املوؤهلة لبعثات الربنامج.
واأعرب �سموه ع���ن الفخر والعتزاز 
ا  باأبن���اء الوطن الذين ي�سيف���ون �سنويًّ
للمن���ح  �سم���وه  برنام���ج  ر�سي���د  اإل���ى 
الدرا�سية العاملية، ويعك�سون ال�سورة 
و�سبابه���ا  البحري���ن  امل�رصف���ة ململك���ة 
الأكادميي���ة  املوؤ�س�س���ات  يف  املنج���ز 
العاملية العريقة الت���ي ين�سمون اإليها 
من خ���الل الربنام���ج، كما اأ�س���اد �سموه 
مب�ست���وى الدع���م واملتابع���ة والهتمام 
ال���ذي قدمه له���م اأولي���اء اأمورهم حتى 

و�سلوا لهذه املرحلة، متطلًعا �سموه اأن 
يحتفي معهم بنج���اح اأبنائهم ومتيزهم 

يف املراحل القادمة.
وقال �سم���وه اإن م�س���رية الربنامج 
الت���ي انطلقت منذ قراب���ة العقدين قد 
�سهدت العديد م���ن املحطات املميزة، 
مثنًي���ا �سم���وه عل���ى دور املوؤ�س�س���ات 
الداعم���ة ل�سن���دوق الربنام���ج وال���ذي 
اأ�سهموا من خالله يف دعم جناحات طلبة 

الربنامج.
اجل���دد  للطلب���ة  �سم���وه  ومتن���ى 
التوفيق يف م�سريتهم الأكادميية، التي 
يوفر له���م الربنامج خالله���ا كل الدعم 
والإ�سن���اد، منّوًها �سم���وه باجلهود التي 
تقوم به���ا اإدارة الربنامج يف مبا�رصة كل 
م���ا يتعلق ب�س���ريه من تع���اون وتن�سيق 
مع اجلامعات العاملية العريقة ومتابعة 
�س���وؤون الطلب���ة كاف���ة بدًءا م���ن عملية 
اختي���ار املر�سحني حت���ى انتهائهم من 

الدرا�سة.
وت�س���م الدفع���ة الثامن���ة ع�رصة من 
�سه���اب  م���ن:  كالً  الفائزي���ن  الطلب���ة 
فا�س���ل ال�سهابي م���ن مدر�س���ة �سانت 
كري�ستوف���ر، وزي���د مك���ي ال�سكري من 
مدر�سة بيان البحرين، وعبداهلل اإبراهيم 
جناحي من مدر�س���ة �سانت كري�ستوفر، 
وال�سيخ���ة لولوة بنت حمم���د بن علي اآل 
خليفة من مدر�سة ابن خلدون الوطنية، 
ونورة خال���د الها�سمي من مدر�سة بيان 
البحرين، واإياد نبيل املوؤمن من مدر�سة 
الهداي���ة اخلليفي���ة الثانوي���ة للبن���ني، 
وخالد كم���ال عجاج من مدر�س���ة الرفاع 

ال�رصقي الثانوي���ة للبنني، وح�سن برهام 
حمدتو م���ن مدر�س���ة املح���رق الثانوية 
للبن���ني، وزه���راء �سعي���د الب����رصي م���ن 
مدر�س���ة خولة الثانوي���ة للبنات، وبتول 
�سعي���د طريف م���ن مدر�س���ة جدحف�س 
الثانوي���ة للبن���ات، وغدي���ر حممد اجلبل 
من مدر�سة اأميمة بنت النعمان الثانوية 

للبنات. 
الفائزي���ن  الطلب���ة  اختي���ار  ومت 
ببعثات �سم���و ويل العهد لع���ام 2017 
���ا من  م���ن �سم���ن 360 متقدًم���ا بحرينيًّ
املدار�س الثانوي���ة اخلا�سة واحلكومية 
امل�ستوف���ني  البحري���ن  وخ���ارج  داخ���ل 
عل���ى  بن���اًء  وذل���ك  التق���دمي  ل����روط 
معدلته���م الرتاكمي���ة، بالإ�ساف���ة اإلى 
نتائ���ج امتحان ال���� IELTS وامتحانات 
ال���� SAT ونتائ���ج الربنام���ج التدريبي 
لتنمية امله���ارات القيادية والدورة يف 
النق���د الفك���ري التي نظمه���ا الربنامج 
خالل مرحل���ة الرت�سيح الع���ام املا�سي. 
واجلدي���ر بالذكر اأن برنام���ج ويل العهد 
للمنح الدرا�سي���ة العاملية يتيح للطلبة 
حرية اختيار التخ�س�سات التي يرغبون 
به���ا من اجلامعات الت���ي يح�سلون على 
القبول فيها وقّدم الربنامج 166 بعثة 
لطلبة البحرين من جميع �رصائح املجتمع 
بن���اًء عل���ى كفاءته���م الأكادميي���ة منذ 
تاأ�سي�سه يف ع���ام 1999 مببادرة كرمية 
م���ن ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة.

• �سمو ويل العهد م�ستقبال الطلبة الذين اختريوا �سمن الدفعة اجلديدة من برنامج �سموه للمنح الدرا�سية العاملية	

• �سمو ويل العهد م�ستقبالً الرئي�س التنفيذي ل�رصكة برتونا�س	

• �سمو ويل العهد يف لقاء مع املدير العام للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة بح�سور رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار	
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رئي�س الوزراء يدعم املوؤ�ش�شات التي توؤهل ال�شباب لتنمية الوطن
كرمت املتطوعني يف امللتقى الأول للمربة اخلليفية... �شمو ال�شيخة زين بنت خالد:

املنامة - بن���ا: اأ�شادت رئي�شة موؤ�ش�شة املربة 
اخلليفية �شم���و ال�شيخة زين بنت خال���د اآل خليفة 
بدعم واإ�شناد رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة للمربة لتمكينها 
من اأداء دوره���ا يف تعزيز معارف ال�شباب والرتقاء 
مبهاراتهم م���ن خالل ما تقدمه م���ن اإ�شناد لربامج 
التعليم والتدريب. واأكدت �شموها اأن رعاية �شموه 

للملتق���ى الأول للموؤ�ش�ش���ة حت���ت �شع���ار “اح�شل 
عل���ى املعرفة.. حافظ عليها.. ق���م بتطبيقها” عن 
اأث���ر القي���ادة والريادة والتط���وع يف تنمية ال�شباب 
ه���و اأحد اوجه الإ�شن���اد الذي حتظى ب���ه املوؤ�ش�شة 
من ل���دن �شموه وهو �شمن منظوم���ة دعم متكاملة 
يحر�س �شموه على تقدميها لكل املوؤ�ش�شات التي 
تق���دم خدماته���ا اإل���ى ال�شباب وت�شه���م يف جعلهم 

عنا�رص م�شاهمة بفاعلية يف تنمية الوطن وازدهاره.
وتف�شل���ت �شمو ال�شيخ���ة زين بن���ت خالد اآل 
خليف���ة بتك���رمي املتطوع���ني للعم���ل يف امللتقى 
الأول للمربة اخلليفية، كما كرمت �شموها منت�شبي 
املربة اخلليفي���ة، �شاكرة �شموها للجميع جهودهم 
يف اإظه���ار امللتق���ى بال�ش���كل الذي يلي���ق برعاية 
�شاحب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء ومبا يعك�س 

دور ون�ش���اط امل�ؤ�ش�شة يف تنمي���ة ال�شباب وتعزيز 
قدراتهم العلمية واملعرفية.

ون�هت �شم�ها مبا حققه امللتقى من مكا�شب 
لل�شباب من خ���ال املتحدثني فيه وم���ا ميتلك�نه 
من خربة مكت�شبة من حمط���ات حياة مليئة بالعمل 
واملثاب���رة جتع���ل م���ن ق�ش�شهم من���اذج م�شيئة 
يقتدي بها ال�شباب ل�شناعة م�شتقبل اأف�شل لهم.

وتعترب موؤ�ش�شة املربة اخلليفية موؤ�ش�شة غري 
ربحي���ة، تاأ�ش�ش���ت يف العام 2011، به���دف اإحداث 
اأث���ر اجتماع���ي اإيجابي يف جم���ال التعليم، ومتكني 
ال�شب���اب البحرين���ي م���ن الو�ش���ول بقدراتهم اإلى 
اأف�ش���ل امل�شتوي���ات، م���ن خالل تق���دمي املعارف 
وامله���ارات واخل���ربات، مبا يع���ود عليه���م وعلى 

وطنهم باأف�شل النتائج.

• �شمو ال�شيخة زين بنت خالد تكرم املتطوعني للعمل يف امللتقى الأول للمربة اخلليفية	
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    وثىىىىائق اسىىىىتالم تىىىىوافر فىىىىيهم الكزىىىىاء  الالزمىىىىة ممىىىىن ت المناقصىىىىةفعلىىىىر الىىىىراابين فىىىىي الىىىىدخول فىىىىي  ىىىى
العطدددا ار شدددرا  اثددداصة الم ا  دددة  بدددر  لمقددددم ويمكىىىن  م،2017أبريىىىل  24مىىىن  ااعتبىىىارً المناقصىىىة 

 اإل تر ددددددر مددددددن نددددددالإل  تددددددام الم ا  ددددددار اإللكترا دددددد  التدددددداب  لم لدددددد  الم ا  ددددددار االم ايدددددددار
(https://etendering.tenderboard.gov.bh)   مىىىىى  علىىىىىر أن يرفىىىىىق وباسدددددتندام بطا دددددة اصتمدددددان

ضىىىمان خطىىىاب شىىىكل شىىىي  مصىىىد  أو  فىىىي لىىى  أعىىىال  والمشىىىار إليىىى  االبتىىىدائي العطىىىاء مبلىىىا الضىىىمان 
الضىىىمان ا علىىىر أن يكىىىون  ىىى ا إحىىىدل الماسسىىىات الماليىىىة المحليىىىة أو نقىىىدً  تىىىنمين مىىىنبوليصىىىة  أود  مصىىى
 المناقصة.في وثائق طوال مد  سريان العطاء المنصوص عليها المزعول  ساري

 
  مجلىىىس المناقصىىىات والمزايىىىدات فىىىي الطىىىابق  المخصىىىص لىىى ل  بمكاتىىىبصىىىندو  تىىىودع العطىىىاءات فىىىي ال

 .منطقة ضاحية السيففي الساب  ببرج المايد 
 

 ( لسىىىىنة 36تخضىىىى   ىىىى   المناقصىىىىة ألحكىىىىام المرسىىىىوم بقىىىىانون رقىىىىم )بشىىىىنن تنظىىىىيم المناقصىىىىات  2002
( 37الصىىىىىادر  بالمرسىىىىىوم رقىىىىىم ) والئحتىىىىى  التنزي يىىىىىةالحكوميىىىىىة  والمشىىىىىتريات والمبيعىىىىىاتوالمزايىىىىىدات 

 .2002لسنة 
 

 الىىىىدوام سىىىىاعات خىىىىالل( إدامىىىىة) العقىىىىاري لالسىىىىتثمار البحىىىىرين بشىىىىركة االتصىىىىال يرجىىىىر لالستزسىىىىار 
 ،551 مبنىىىىىر ،401 مكتىىىىىب الرابىىىىى ، الطىىىىىابق( عصىىىىىرا 3:30 حتىىىىىر صىىىىىباحا 8:30 مىىىىىن) الرسىىىىىمي
 وفىىىىاكس ، 17 -  561222:  ىىىىاتف)  ،(  آركبيتىىىىا مبنىىىىر)  البحىىىىرين خلىىىىي  - 346 البحريىىىىة الواجهىىىىة

582229 – 17.) 
 

  التالية:كما يجب مراعا  الشروط 
 

وع علىىىىر أن تكىىىىون مشىىىىتملة علىىىىر نشىىىىاط موضىىىى أن ترفىىىىق نسىىىىخة مىىىىن شىىىىهاد  السىىىىجل التجىىىىاري .1
 المناقصة.

م  )ماألحىىىىوال( علىىىىر االسىىىىتمار  رقىىىىم  )بحسىىىىب وأسىىىىعار الوحىىىىداتأن تىىىىدون األسىىىىعار ا جماليىىىىة  .2
 .العطاء المالي ) أ (في  (.02

شىىىهاد  نسىىىبة البحرنىىىة واسىىىتمار  رقىىىم  ان يرفىىىق الضىىىمان االبتىىىدائي ونسىىىخة مىىىن السىىىجل التجىىىاري و .3
 .) ب (  كر االسعار في مظروف العطاء الزنيدون  (2)م م 

 العمل.أن ترفق شهاد  صالحة  ثبات نسبة البحرنة صادر  من وزار   .4
 مىىىة ضىىىمن العطىىىاءات بخىىىاتم الشىىىركةالمقد المصىىىور (أو  )األصىىىليةضىىىرور  خىىىتم جميىىى  المسىىىتندات  .5

 الماسسة أو الجهة مقدمة العطاء.أو 
 

 يعتبر   ا ا عالن مكمال لوثائق المناقصة. 

“املربة اخلليفية”... عط�ء متوا�سل لت�أهيل الكوادر ل�سوق العمل
 اأ�ساد بتوفريها الفر�ص لل�سباب ال�ستكمال درا�ستهم اجلامعية... املحفوظ:

اأ�ساد النائب جالل املحف���وظ بالدور الذي 
ت�سطلع ب���ه موؤ�س�سة امل���رة اخلليفية برئا�سة 
�سم���و ال�سيخ���ة زي���ن بن���ت خال���د اآل خليفة يف 
دعم التعليم مبختل���ف مراحلة وتقدمي الفر�ص 
والرام���ج لتطوير امله���ارات واكت�ساب اخلرة 
العلمية لل�سب���اب، باال�سافة اإل���ى طرح برنامج 
“رايات” للمنح الدرا�سية اإلى كافة املواطنني 
الراغب���ني باإ�ستكم���ال درا�سته���م اجلامعية عن 
طريق توفري منح ومقاعد درا�سية للتخ�س�سات 

املطروحة.
وق���ال املحفوظ اإن امل���رة اخلليفية توا�س���ل عطائها ب�سكل 
م�ستمر م���ن اأجل تاأهي���ل و�سقل ك���وادر بحرينية موؤهل���ة مكت�سبًة 
لكاف���ة املهارات االأ�سا�سي���ة واالأكادميية من اأج���ل تاأهيلها ل�سوق 

العمل يف كافة التخ�س�سات املطلوبة. 
واأو�سح النائب اأن االإهتمام الذي يوليه رئي�ص الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة من رعاية للرامج 

الهادفة الى تنمية ال�سباب لهو خري دليل على 
ما حتظى به املرة اخلليفية من دعم وم�ساندة 
القي���ادة الر�سي���دة يف تطوير العن����رش الب�رشي، 
وتوفري الفر����ص اأمام املواطن���ني لال�ستفادة 

من الرامج التي تطرحها “املرة”. 
واأ�س���ار اإل���ى اأن امللتق���ى االأول ملوؤ�س�سة 
امل���رة اخلليفي���ة حتت �سع���ار “اح�س���ل على 
املعرفة.. حافظ عليها.. قم بتطبيقها”، والذي 
افتتح���ه نائب رئي����ص الوزراء ال�سي���خ خالد بن 
عب���داهلل اآل خليفة، ياأتي ا�ستم���راراً للجهود التي تبذلها “املرة”، 
للتو�س���ع يف ن�رش املعرف���ة وتعريف املواطنني به���ا لال�ستفادة من 
الرام���ج املوجودة والتقدم بطلباتهم ال���ى احل�سول على املعرفة 
العلمية التي توفرها بالتعاون مع اجلامعات املحلية.  وبني النائب 
املحف���وظ اأن اال�ستثم���ار يف العن����رش الب����رشي ه���و امل�ستقبل الذي 
�ستعمل عليه اململكة ع���ر خلق جيل واع قادر على العطاء والعمل 

يف كافة املجاالت.

“اخلدمة”: 71 بالغاً 
و119 مالحظة يف 2016

املنام���ة - بنا: اأعلن ديوان 
اأج���رى  اأن���ه  املدني���ة،  اخلدم���ة 
ممثالً يف اإدارة الرقابة االإدارية، 
زي���ارات رقابي���ة ميدانية ل�15 
جه���ة حكومي���ة، �سم���ن الزم���ن 
املح���دد للخط���ة ال�سنوية للعام 
قب���ل  م���ن  واملعتم���دة   ،2016

رئي�ص الديوان. 
كما اأج���رت االإدارة بزيارات 
رقابية مفاجئ���ة لعدد 9 جهات 
الدي���وان  وتلق���ى  حكومي���ة، 
ع���دد )71( بالغ���اً اإداري���اً ع���ن 
الو�سائل املتاحة  طريق جمي���ع 
للتوا�س���ل مع اجلمه���ور الكرمي 

خالل العام املن�رشم.
اإدارة  مدي���ر  واأو�سح���ت 
الرقاب���ة االإداري���ة ال�سيخ���ة رنا 
بن���ت عبدالرحم���ن اآل خليفة اأنه 
مت يف الزي���ارات التدقي���ق على 
عدد من املو�سوعات املتعلقة 
بتطبي���ق قانون اخلدمة املدنية 
تنفي���ذ  ومتابع���ة  وتعليمات���ه 
مالحظات دي���وان الرقابة، حيث 
كان���ت ح�سيل���ة ه���ذه الزيارات 
مالحظ���ة   )119( ع���دد  ر�س���د 

اإدارية.

• جالل املحفوظ	

جلنـــــــــة �رشعيــــة ملراجعـــــة ق�نــــون الأ�ســـــرة
ت�سم 10 من كبار العلماء... اأمر ملكي:

املنام���ة - بن���ا: �سدر ع���ن عاه���ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 
اأمر ملكي رقم 24 ل�سنة 2017 بت�سكيل جلنة 

�رشعية ملراجعة م�رشوع قانون االآ�رشة.
وج���اء يف املادة االأولى اأنه ت�سّكل جلنة من 
املجل�ص االأعلى لل�س���وؤون االإ�سالمية والق�ساة 
ال�رشعي���ني ت�سم���ى اللجن���ة ال�رشعي���ة ملراجعة 

م����رشوع قانون االأ����رشة، وتتكون م���ن االأع�ساء 
التالية اأ�سماوؤهم: ف�سيلة ال�سيخ عبداحل�سني 
الع�سف���ور، ف�سيل���ة ال�سي���خ عبداللطيف اآل 
حمم���ود، ف�سيل���ة ال�سي���خ عدن���ان القط���ان، 
ف�سيل���ة ال�سي���خ نا����رش الع�سف���ور، ف�سيل���ة 
ال�سيخ را�سد البوعينني، ف�سيلة ال�سيخ را�سد 
الهاج���ري،  ف�سيلة ال�سي���خ �سليمان ال�سرتي، 

ف�سيلة ال�سيخ جواد ح�س���ني، ف�سيلة ال�سيخ 
عبدالرحم���ن ال�ساع���ر، ف�سيل���ة ال�سيخ حممد 

طاهر املدين.
ومبوج���ب امل���ادة الثاني���ة، تعق���د اللجنة 
اجتماعاته���ا يف مقر املجل����ص االأعلى لل�سوؤون 

االإ�سالمية.
اأما املادة الثالثة، فتخت�ص اللجنة بدرا�سة 

م�رشوع قان���ون االأ�رشة ومراجعة اأحكامه والتاأكد 
من مدى مطابقتها الأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية.
واأم���ا امل���ادة الرابع���ة، فتن����ص عل���ى اأن 
تتولى هيئة الت�رشيع واالإفت���اء القانوين اأمانة 
�رش اللجنة، وحت����رش اجتماعاتها وتدون حما�رش 

اجلل�سات.
وتن�ص امل���ادة اخلام�س���ة على اأن���ه ترفع 

اللجن���ة للدي���وان امللك���ي تقريره���ا مت�سمًنا 
نتائ���ج اأعماله���ا وتو�سياتها ب�س���اأن امل�رشوع 
املحال اإليها وينتهي عمل اللجنة فور �سدور 

قانون االأ�رشة ح�سب االإجراءات الد�ستورية.
وج���اء يف املادة ال�ساد�س���ة اأنه يعمل بهذا 
االأم���ر م���ن تاريخ �س���دوره وين����رش يف اجلريدة 

الر�سمية.

����س���ع���ب���ن���ا اخل���������س����و�����س����ي����ة يف  م��������راع��������اة  م�������ع  ال�����وط�����ن�����ي�����ة  ب��������ال��������روح  ن����ع����م����ل 
االإ���س��الم ت��ع��ال��ي��م  م��ن  املقتب�سة  ال��ع��دال��ة  ع��ل��ى  ق��ائ��م  ذه��ب��ي  �سجل  ذات  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رية 
ن���ح���ر����ص دائ����م����ا ع���ل���ى ح���م���اي���ة امل���واط���ن���ني مم����ا ي�������س���يء ل���ه���م ووق���اي���ت���ه���م م����ن ال�������رشور
ا���س��ت��ث��ن��اء اأو  ت��ف��رق��ة  دون  اجل��م��ي��ع  م�����س��ل��ح��ة  وخ���دم���ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال������روح  ث���ب���ات  ن���وؤك���د 

اللجنة للت�أكـد مــن مط�بقــة الق�نــون لأحكـ�م ال�رشيعـة
انطالقاً من توجهنا كم�سلمني ونهجنا الواحد على كتاب اهلل و�سنة نبيه... العاهل:

املنامة - بنا: اأكد ملك البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة 
اأن امل�س���رية الوطني���ة يف مملكة البحرين 
كانت دائماً واأبداً ذات �سجل ذهبي قائم 
عل���ى العدالة التي نقتب�سه���ا من تعاليم 
دينن���ا االإ�سالم���ي احلني���ف، وكان االأم���ر 
امللك���ي به���ذا ال�س���اأن يرتك���ز على هذه 

املث���ل التي توح���د وال تفرق ب���ني اأبناء 
الوطن الواحد.

ون���ّوه جاللته مبنا�سب���ة �سدور م�رشوع 
قان���ون االأ����رشة، وت�سكي���ل جلن���ة �رشعية 
ملراجع���ة اأحكامه اإلى اأن ه���ذه اخلطوات 
مهمة للتاأك���د من مدى مطابقتها الأحكام 
ال�رشيع���ة االإ�سالمي���ة، وتاأت���ي انطالقاً من 

توجهن���ا كم�سلمني، ونهجن���ا الواحد على 
كت���اب اهلل و�سن���ة نبي���ه الك���رمي )�سلى 
اهلل علي���ه و�سلم(، وتع���زز املثل والقيم 
دون  الواح���دة  م�سريتن���ا  يف  االإيجابي���ة 
اأي انتم���اءات خارجي���ة بعي���دة ع���ن مثلنا 

وعاداتنا وتقاليدنا االأ�سيلة.
وقال جاللة امللك اإن الوحدة الوطنية 

ع���ر  اخلارجي���ة  الق���وى  حاول���ت  الت���ي 
الع�س���ور �سق �سفه���ا، واجه���ت االإرادة 
الوطنية اجلامعة الت���ي نبذت كل عوامل 
اخلالف ع���ر التفرقة املذهبي���ة، ولذلك 
راأينا اأن نعمل بالروح الوطنية مع مراعاة 
اخل�سو�سي���ة يف �سعبن���ا يف اجت���اه وطني 

واحد يعد امتداداً لتاريخنا العريق.

واأ�س���ار جاللته اإل���ى اأنن���ا يف قيادتنا 
للوط���ن واملواطن���ني الك���رام، نحر����ص 
دائم���اً عل���ى حمايته���م مما ي�س���يء لهم 
ووقايتهم من كل ال�رشور، ويف هذه االأيام 
ال�سعب���ة التي متر بها االأم���ة نوؤكد ثبات 
الروح الوطنية التي جتمع اجلميع وتخدم 

م�سلحة اجلميع دون تفرقة اأو ا�ستثناء.
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لدعم التعاون اال�سرتاتيجي زيارة “كارابنيريي” 

80 % االإجناز يف ريا�ض ع�سكر و40 % يف “بر الدور”

اأذربيجان تقدم ت�سهيالت للبحرينيني مبنح التاأ�سريات

ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة ملواجهة الكوارث

الطالع على تطور ال�سناعات الع�سكرية... قائد الفرقاطة الإيطالية:

الوزارة ت�رشع يف توزيع �سقق اللوزي... وزير الإ�سكان:

بحث مع مدير اجلمارك املو�سوعات امل�سرتكة... وكيل “اجلوازات”:

يف حما�رشة بالربنامج الوطني لتطوير القيادات... رئي�س الأمن العام:

بدور املالكي من ميناء �سلمان 

ق����ال قائ����د الفرقاط����ة الإيطالي����ة “اي تي ا�س 
كارابني����ري” فران�سي�سك����و باجننوت����ا، الت����ي تزور 
املنام����ة يف الفرتة 23 حتى 26 اأبري����ل اجلاري، “اإن 
الزيارة تاأتي من اأجل تعزيز اأوا�رش التعاون والتفاهم 
القائم����ة حاليا ب����ن البحري����ن واإيطالي����ا، وعدد من 
ال����دول احلليفة يف املنطقة والإقلي����م، والعمل على 
تعزيز احلوار البناء، وتفعيل التعاون وبناء القدرات 
البحري����ة يف اط����ار املهم����ات املوؤ�س�ساتي����ة للبحرية 
اليطالي����ة”. واأ�س����اد باجننوت����ا بتط����ور العالق����ات 
زي����ارة  اأن  اإل����ى  م�س����را  البحريني����ة،   - الإيطالي����ة 
الفرقاط����ة “كارابني����ري” تعك�����س ق����وة العالقات 
وحجم التعاون ال�سرتاتيجي ب����ن البلدين، وتعترب 
موؤ�����رشا على التعاون امللحوظ ب����ن القوات البحرية 

يف اإطار دعم العالقات الع�سكرية وتبادل اخلربات.
واأك����د اأن بالده ت�سعى اإل����ى اإطالع البحرين على 
التطور الذي حققته ال�سناعات الع�سكرية الإيطالية 
املتميزة والتكنولوجي����ا املتطورة التي متتلكها يف 
هذا  املجال، م�س����را اإلى اأن هناك تعاونا كبرا بن 
البلدي����ن يف جم����ال التدريب البح����ري ووجود طالب 

يدر�سون يف الأكادمييات البحرية الإيطالية.  
واأو�س����ح اأن زي����ارة الفرقاط����ة للمنطق����ة التي 
ت�ستمر ملدة 6 اأ�سهر تعمل على تعزيز اأوا�رش التعاون 
مع كل دول املنطقة ومنها مملكة البحرين واململكة 
ال�سعودي����ة و�سلطن����ة عم����ان وباك�ست����ان  العربي����ة 
وا�سرتالي����ا  وماليزي����ا  و�سنغاف����ورة  واإندوني�سي����ا 
و�رشيالن����كا.  واأ�س����اف اأن الفرقاط����ة “كارابنيري” 
متعددة املهام والواجبات مت ت�سليمها الى البحرية 
الإيطالي����ة يف اأبريل بالع����ام 2015، وزودت باأحدث 

جيل من الأنظمة القتالية واملن�سات التي ت�ستند يف 
ت�سميمه����ا على اأرقى املعاير الع�سكرية واملدنية، 
ومت ت�سنيعه����ا وفق اأح����دث الربام����ج التكنولوجية 
اخلا�س����ة بال�سفن البحرية املتع����ددة املهام. واأ�سار 
باجنوت����ا يف موؤمتر �سحايف عقد على ظهر الفرقاطة، 
اإل����ى اأن “كارابني����ري” يعمل بها طاق����م يبلغ 180 
فردا، منه����م 13 �سيدة، واأنها بداأت رحلتها منذ 20 
دي�سم����رب املا�س����ي وت�ستم����ر حتى الأول م����ن يونيو 

املقبل.

املنام���ة - بنا: اأك���د وزير الإ�س���كان با�سم 
احلمر اأنَّ م�رشوع املدينة اجلنوبية ميثل منوذًجا 
فري���ًدا لتوّج���ه احلكوم���ة نحو الهتم���ام بجودة 
ال�سك���ن، وذلك من حي���ث اأ�سالي���ب التخطيط 
املدين���ة  تنفي���ذ  يف  اجلدي���دة  والت�سامي���م 

اجلديدة.
وع���ن تط���ور مراح���ل العم���ل يف املدين���ة 
اجلنوبي���ة، اأف���اد وزي���ر الإ�سكان ب���اأن املرحلة 
احلالي���ة م���ن امل�رشوعن تنفذ عل���ى جزءين يف 

املنطقة املمتدة بن قريتي ريا�س ع�سكر وبر 
ال���دور وتت�سمن بناء 1544 وحدة �سكنية، واأن 
ن�س���ب الإجناز يف م�رشوعن ت�سهد تقدًما كبًرا، 
مو�سًح���ا اأن ن�س���ب الإجناز يف اجل���زء الإن�سائي 
بوحدات منطق���ة ريا�س ع�سكر قد بلغت ن�سب 
الإجناز به���ا 80 %، مقابل ن�سب���ة اإجناز 40 % 

بالوحدات املنفذة يف منطقة بر الدور.
اإل���ى ذل���ك، اأعل���ن وكي���ل وزارة الإ�س���كان 
ال�سي���خ عبداهلل ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة عن بدء 

ال���وزارة اأم����س، بتوزي���ع م�رشوع �سق���ق اللوزي 
الإ�س���كاين، وذلك �سمن جدوله���ا الزمني الذي 

و�سعته لتنفيذ اأمر �سمو ويل العهد.
وقال ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة اإن 
وزارة الإ�سكان ر�سدت زيادة كبرة يف الإقبال 
عل���ى م�ساري���ع �سق���ق التمليك الت���ي تنفذها 
الوزارة حاليًّا، ول�سيما بعد تطوير مناذج البناء 
يف العم���ارات ال�سكني���ة، وزي���ادة م�ساحتها مبا 

يتنا�سب مع احتياجات الأ�رشة البحرينية.

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: ا�ستقبل وكيل 
وزارة الداخلي����ة ل�س����وؤون اجلن�سي����ة واجل����وازات 
والإقام����ة ال�سي����خ را�س����د ب����ن خليف����ة اآل خليفة 
وبح�س����ور ال�سي����خ حممد ب����ن را�س����د اآل خليفة، 
املدي����ر الع����ام خلدم����ات اجلم����ارك بجمهوري����ة 

اأذربيجان �سادق ابدوييف. 
ويف بداي����ة اللق����اء، رح����ب وكي����ل ال����وزارة 

بالعالق����ات  م�سي����دا  الأذربيج����اين،  بامل�س����وؤول 
املتميزة بن البلدين ال�سديقن، كما مت بحث 
عدد م����ن املو�سوع����ات ذات الهتمام امل�سرتك 

بن اجلانبن. 
واأعرب وكيل الوزارة عن �سكره للت�سهيالت 
الت����ي تقدمه����ا جمهوري����ة اأذربيج����ان ملواطني 

مملكة البحرين فيما يتعلق مبنح التاأ�سرات.

م����ن جهت����ه، اأ�س����اد املدي����ر الع����ام خلدمات 
والتقني����ات  بالأنظم����ة  الأذربيج����اين  اجلم����ارك 
احلديثة التي تتبعها �سوؤون اجلن�سية واجلوازات 
والإقامة خلدمة الزوار وال�سياح. وعرب عن اإعجابه 
بنظام التاأ�سرات مبملكة البحرين الذي مت فيه 
موؤخرا زيادة عدد ال����دول التي يتم منح رعاياها 

تاأ�سرات يف املنافذ وعلى املوقع الإلكرتوين.

املنامة - بن����ا: اأكد رئي�س الأم����ن العام رئي�س 
اللجن����ة الوطني����ة ملواجهة الك����وارث الل����واء طارق 
احل�سن اأن وزارة الداخلية اأعّدت ا�سرتاتيجية وطنية 
�سامل����ة للط����وارئ، تت�سم����ن دعم خطط ال����وزارات 
الأولي����ة  ال�ستجاب����ة  واإر�س����ادات  واملوؤ�س�س����ات 
ملوؤ�س�سات خدم����ات الطوارئ عن����د وقوع احلوادث 
الكب����رة، كم����ا تغطي جوان����ب التع����اون والتن�سيق 
والتفاعل بن الوزارات واملوؤ�س�سات ذات العالقة. 
واأ�ساد بالدعم والإ�سناد من قبل وزير الداخلية 
لكافة اخلط����ط والربامج الهادفة اإلى معاجلة فاعلة 
لالأزم����ات، ولذل����ك مت اعتم����اد ا�سرتاتيجي����ة اأمنية 

تاأخذ ب����كل اأ�ساليب التقدم العلم����ي والتكنولوجي 
وتوظفه يف الك�سف عن اجلرمية ومواجهتها وحماية 

املجتمع منها.
ج����اء ذل����ك، يف حما�����رشة األقاه����ا رئي�����س الأمن 
الع����ام اأم����ام ح�س����د م����ن امل�سارك����ن يف الربنام����ج 
الوطن����ي لتطوي����ر القي����ادات احلكومي����ة كاإح����دى 
الآلي����ات ال�سرتاتيجية يف بناء القدرات القيادية يف 
القط����اع احلكومي مبملكة البحرين، م�سيًدا بال�رشاكة 
القائمة بن وزارة الداخلية واملوؤ�س�سات واجلهات 
احلكومي����ة يف حتقي����ق الأه����داف والتطلع����ات التي 
تعم����ل احلكومة املوقرة عل����ى حتقيقها، جتاوًبا مع 

احتياجات املواطنن.
واأو�س����ح اأن روؤي����ة مملك����ة البحري����ن يف اإدارة 
الأزم����ات، قائمة على توفر البيئ����ة الآمنة من خالل 
التوعية باملخاطر التي توؤثر على �سالمة املواطنن 
وممتلكاته����م وال�ستع����داد امل�سب����ق ملواجهة هذه 
املخاط����ر واإدارة الأزم����ة عن����د وقوعه����ا والتع����ايف 
منه����ا باأ�رشع وق����ت وباأقل اخل�سائر، مم����ا ي�ستوجب 
ال�ستع����داد والتخطي����ط امل�ستم����ر، منّوًه����ا يف هذا 
ال�سدد مب����ا يقدمه جمل�س الدفاع امل����دين برئا�سة 
وزي����ر الداخلي����ة م����ن دع����م ومتابعة جله����ود اللجنة 

الوطنية ملواجهة الكوارث.

بين الشهادة الجامعية وشهادة الوفاة
 من���ذ خم�سة ع�رش عاما، واأن���ا اأعلق جر�س الت�ساوؤل بن رقبة اأ�س���د ال�سيا�سة مت�سائال، ملاذا 
الق���ادة ال�سيا�سي���ون يف الع���امل الإ�سالمي، ومنه���ا البحرين من قومي���ن و�سيوعين وبعثين 
وديني���ن، حظوظ اأبنائه���م من الهت���زازات ال�سيا�سية ال�سهادات اجلامعي���ة يف اأفخم جامعات 
الع���امل من عوا�سم العامل، م���ن جامعة ال�سوربون يف فرن�سا اإلى اإك�سف���ورد بريطانيا اإلى جامعة 
هارف���ارد اأمريكا، وحظوظ اأولد الفقراء �سهادات الوفاة يف م�سال���خ ال�سيا�سة بحيث دائماً هم 

حطب املحارق، واأكفانهم الفواتر ال�سيا�سية.
ملاذا �سحايا الحتجاجات من عامة النا�س، ومقاعد اجلامعات من اأولد الطبقة ال�سيا�سية؟ 
مل���اذا اأغل���ب اإن مل يكن كل اأبن���اء زعماء ال�سيا�سة ميتلك���ون �سهادات اأكادميي���ة عليا، واأولد 
الفالح���ن واملعرتين يحجز لهم قبور يف اأك���رب املقابر؟ وبلغة الأرقام، ملاذا ي�سح الزعماء على 
اأبنائه���م �سهادات )ال�سهادة( التي يروجون لها ويقد�سونه���ا، ويرونها و�ساما ذهبيا، يف حن 
يفي�س���ون على اجلماهر بح�سد مكد�س، من خطب، و�سعارات ت�سحن ال�سباب ال�سيا�سي، بعدم 
تفويت الفر�سة من حجز مقعد لهم يف اجلنة بنيل )ال�سهادة(؛ كي ينعموا بحور العن، يف حن 
ي�سط���ادون لأبنائهم زيجات م���ن كبار العوائل املرتفة املتعلمة يف )بزن���ز عائلي( ل يخلو من 

برغماتية؟
ه���ل �س���األ هذا ال�ساب نف�سه، وهو ي�سطاد له مقعدا اأخرويا، مل���اذا ل يزاحمه ابن من اأبناء 
ه���ذه الزعامات املخملية يف انته���از الفر�سة الفلتة الذهبية، ليكون له م���كان هو الآخر؟ ففي 
الوق���ت الذي يخرج فيه باكرا ابن الفالح اأو العام���ل اأو اخل�سار يف �ساحة اجلهاد لنيل ال�سهادة 
امل�س���وق له���ا �سيا�سي���ا، جند اب���ن الزعيم ال�سيا�س���ي قد خرج باك���را على اأول طائ���رة لأوروبا 

للدرا�سة، واحل�سول على �سالح التعليم وال�سهادة اجلامعية. 
ومي���ر الزمن، وي�سبح ابن الف���الح )�سهيدا(، واب���ن الزعيم وريثا �سيا�سي���ا للزعيم، وابن 

ال�سهيد واأحفاده وقودا جديدا ملحرقة �سيا�سية م�ستقبال. 
يتك���رر امل����رشح، ويع���اد تدوير الطاحونة، ول���ن ينفك الإل���ه )ع�ستار( يق���دم ال�سحية تلو 

ال�سحية كما هو م�سل�سل يو�سف ال�سديق. 
ك���م هو كبر على اهلل اأن يح�سي الزعماء ال�سيا�سيون اأبناءهم يف ُبُطون اجلامعات العريقة، 
ويح�س���ون اأبن���اء الفقراء يف ُبُطون املقابر، ويف اأقبية ال�سجون حت���ت �سعارات م�سللة، مقطوعة 
م���ن �سياقها التاريخ���ي والقراآين للتحول اإلى اأكفان لزهور تخطف م���ن حديقة احلياة، لت�سبح 
متاري����س لنظريات زعامات �سيا�سي���ة متكل�سة، تعاين نرج�سيًة مت�سخم���ًة تعي�س هي واأبناوؤها 
فخامة احلياة، واأبناء الفقراء يتقذفهم القدر بن امل�سالخ اأو على خارطة العامل غرباء منثورين 

على اأر�سفة جغرافيا الوجع.
ومي���ر الزم���ن، ومن كتب له القدر من اأولد الفقراء اأن تخطف اآلة املوت طرفا من اأع�سائه 
لياأت���ي على باب الزعيم املحر����س �سائال دراهم للعالج اأو الزواج تو�سد بوجه الأبواب، يف حن 
يف���وز اأبناء الزعي���م  برتكة، واإرث جممع من تربع���ات ظهور الفقراء اأو م���ن �سفقات �سيا�سية 

انتخابية اأو منا�سب اأو مناق�سات جتارية. 
يف ق�سيدة لل�ساعر حممد بحر العلوم العراقي الذي انتقد الزعماء حينها كان يقول:

 ليتن���ي اأ�سطي���ع بع���ث الوع���ي يف بع����س اجلماج���م
البهائ���م ����رش  م���ن  املخ���دوع  الب����رش  لأري���ح 

العمائ���م حت���ت  ينط���وي  عم���ا  الدي���ن  واأ�س���ون 
حق���ي؟ اأي���ن  وتبك���ى:  احل���ق  تقت���ل  ماآ����س  م���ن 

الق���رون اآلف  بالنا����س  فتك���ت  ذئاب���ا   ي���ا 
ودين���ي اأن���ت  فم���ا  والدي���ن  اأن���ا  اتركين���ي 

�س���وؤوين يف  �س���كاً  ا�ستح�سل���ت  ق���د  اهلل  اأم���ن 
حق���ي؟ اأي���ن  يدع���و:  اجلام���ع  يف  اهلل  وكت���اب 

ف�س���اد تف�س���ر  اهلل  كت���اب  ف����رشت   اأن���ت 
وا�سطي���اد ل���ف  اأحبول���ة  الدي���ن  واتخ���ذت 

ب�س���داد يف�س���ل  مل  بث���وب  فتلب�س���ت 
حق���ي؟ اأي���ن  ويب���دو:  ين�س���ق  بالث���وب  واإذا 

وهن���ا لي�س �رشطا الزعماء لب�سي عمائم، فقد يرتدون عقال، اأو ربطات عنق، رجال دين، اأو 
�سيوعين، اأو بعثين، اأو قومين ح�سب التقليعة الزمنية والعقيدة ال�سيا�سية الرائجة. 

اإن من حق اأبناء الفقراء اأن يكونوا اأطباء ومهند�سن وحمامن، واأن ينعموا باحلياة يف حياة 
هانئ���ة �سعيدة، ل اأن يكونوا حطب املحارق، ووقوده. فهل للفقراء للجلو�س ولو �ساعة تفكر، 
ملاذا ل يوجد من )قائمة ال�سهداء( )�سهيد( واحد من اأبناء زعماء العامل ال�سالمي اإل ما نذر، َفَلو 

�رشبوا على الآلة احلا�سبة بعقل �سي�سابون بال�سدمة كم هم خمدوعون، و�سحايا!!! 
يخت����رش احلزن هذا، مقاربة الروائية اأحالم م�ستغامني يف روايتها )الأ�سود يليق بك(، وهي 
حتك���ي ق�سة ال�ساب املغرر به �سيا�سيا يف العامل ال�سالمي، وهي تخت�رش حجم ماآ�سينا الآن وقد 
جت���اوز مراهقت���ه ال�سيا�سية اأدرك �سذاجة رفيقه الذي مات يف معرك���ة ال�سور دفاعا عن كرامة 
�سورة مل�رشوع ل�س اأراد �ساذج اآخر اأن يقتلعها لي�سع مكانها �سورة زعيم اآخر مليلي�سيا، فمات 

الثنان، وعا�س الل�سان.
هل ثمة ميتة اأغبى؟ ثمة حماقة اأكرب، كاأن متوت بالر�سا�س الطائ�س ابتهاجاً بعودة هذا اأو 

اإعادة انتخاب ذاك، من دون اأن يبدي هذا ول ذاك حزنه اأو اأ�سفه ملوتك”.
�سي�سكرين اأبناء الفقراء ذات يوم اإن اأنقذ مقايل هذا اأرواحهم قبل فوات الأوان، حفظ اهلل 

اأبناء اجلميع زعامات وفقراء، وال�سهادة اجلامعية ل �سهادة الوفاة من وراء الق�سد. 

سيد ضياء 
الموسوي

s.dheya
hotmail.com@

قهوة الصباح

اعتاد جامعو �ساعات هوبلو وحمّبو املاركة اإلى 
طابعها “الأول واملختلف والفريد” واإلى �ساعاتها 
الت���ي تنتم���ي اأي�ًس���ا اإلى ه���ذا املنه���ج. وبف�سل 
ذلك، جنحت العالم���ة ال�سوي�رشية كل عام يف اإبهار 
اجلمهور ب�ساعات جديدة مبتكرة وخالقة. ومل يكن 
معر����س بازلوورل���د 2017 ا�ستثن���اء، اإذ اأده�ست 
هوبل���و جماهرها مرة اأخ���رى ب�ساع���ات ل تن�سى، 
وخا�س���ة جنم���ة امل�ستج���ّدات، جمموع���ة َتكفرامي 
فراري اجلدي���دة متام���ا، والتي اأُطِلَق���ت احتفال 
بالذكرى ال����70 لفراري. واأع���ادت العالمة جولة 
عر����س �ساعاتها اإلى ال����رشق الأو�سط للعام الثاين 
على الت���وايل لتقدمي جمموعاته���ا اجلديدة، وقد 
مّرت عرب البحرين، حيث رحب الدكتور عبدالقا�سم 
ال�س���رازي، رئي����س مرك���ز البحري���ن للمجوهرات، 
واملدي���ر الإقليم���ي لهوبل���و يف ال����رشق الأو�س���ط 

واإفريقي���ا مارك���و تيدي�سك���ي بالهوبلوتي�ستا�س 
وجامعي ال�ساعات وال�سحافين.

 ب���داأ احلدث يف فن���دق فور �سيزون���ز- خليج 
البحري���ن، حي���ث اطل���ع اأع�س���اء ال�سحاف���ة عل���ى 
ال�ساع���ات اجلدي���دة وه���ي: اأح���دث جمموع���ة بيغ 
بان���غ ف���راري املح���دودة الإ�س���دار، واملتوف���رة 
بالكارب���ون،  اأو  غول���د  بالكين���غ  اأو  بالتيتاني���وم 
وجمموعة َتكفرامي فراري توربّيون كرونوغراف، 
وه���ي الأولى م���ن �سنفها وقد اأُنتج���ت 70 قطعة 
من كل طراز يف اإ�س���ارة اإلى العيد ال�70 لفراري، 
و�ساع���ة MP-09 توربّي���ون Bi-Axis الثنائية 
املح���ور والت���ي تتمّت���ع باحتياطي طاق���ة ملدة 5 
اأي���ام، و�ساع���ات بيغ بان���غ ’وان-كلي���ك‘ اإيطاليا 
اإنديباندان���ت بقر�سها وحزامه���ا امل�سنوعن من 
املخم���ل، وبيغ بان���غ اونيك���و �سف���ر ذات اللون 

الأزرق الآ����رش اأو الأحم���ر اخل���الب، و�ساعة �سبريت 
اوف بيغ بانغ �سفر ال�سّفافة، وجمموعة �سبريت 
اوف بي���غ بان���غ مونفاي���ز الت���ي تاأت���ي يف 4 األوان 

بهيج���ة. وقال ماركو تيدي�سك���ي: “ي�رشنا اأن نعود 
اإلى البحري���ن كجزء من جولتن���ا يف ال�رشق الأو�سط 
لتق���دمي اأح���دث �ساعاتن���ا، ولنتحّدث م���ع عمالئنا 

واأفراد ال�سحافة”.
وتخّلل الفرتة الثانية من احلدث ع�ساء خا�س 
جمع بن  “الهوبلوتي�ستا����س” والأ�سدقاء الذين 
تفاعل���وا م���ع اأع�ساء مرك���ز البحري���ن للمجوهرات 
وفري���ق هوبلو ال�رشق الأو�س���ط واإفريقيا. واأتيحت 
لل�سيوف فر�سة للتعرف على مزيد من املميزات 
املثرة لالهتمام للمجموعات املختلفة، ولتفّح�س 
تفا�سيل كل �ساعة عن قرب. بدوره، عّلق الدكتور 
عبدالقا�س���م ال�س���رازي قائ���ال: “ن�سع���ر بالفخ���ر 
ونت����رشف با�ست�سافة جولة عر����س �ساعات هوبلو 
يف املنام���ة م���رة اأخ���رى ونتطلع اإلى ه���ذا الن�شاط 
ال�سن���وي ال���ذي اأ�سبح حدثا متوقع���ا يف املنطقة. 
�س���وق هوبل���و يف البحري���ن هو يف حال���ة منو �رشيع 
ل���ذا لي�س لدين���ا �سك يف اأن املجموع���ات اجلديدة 

�ستجذب العمالء احلالين واجلدد”.

جولـة عـرض أحـدث سـاعـات “هوبلــو” تتوّقــف في البحريــن



ك�ش���ف وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي عن 
ا�شرتداد كلي���ة البحرين التقني���ة )بوليتكنك( مبالغ 
م�رضوف���ة بالزيادة لأع�شاء جمل����س الأمناء مل يح�رضوا 
اجتماع���ات جمل�س الأمن���اء. واأو�شح الوزي���ر ردا على 
�شوؤال برمل���اين للنائب عبداحلمي���د النجار، وح�شلت 
“البالد” على ن�شخة من���ه، اأنه جاري متابعة ا�شرتداد 
املبال���غ امل�شتحق���ة على ع�ش���و مبجل����س الأمناء من 
الع���ام 2014، وح�رض جميع الجتماعات بالعام 2013. 
وكان تقري���ر دي���وان الرقاب���ة املالي���ة والدارية قد 
�شّج���ل خمالفة �رضف الكلية املكافاأة ال�شنوية لبع�س 
اأع�ش���اء املجل����س دون ربط ذلك بع���دد مرات ح�شور 
الجتماع���ات املنعقدة خالل ال�شن���ة، اإذ حددت ن�شبة 
املكافاأة بخم�شة اآلف دينار، على رغم تخلف الأع�شاء 
ع���ن ح�شور الجتماعات.  وفيما ياأت���ي اأ�شئلة النائب 
النجار واإجابات الوزير النعيمي امل�شاءل �شيا�شيا عن 

اأعمال الكلية اأمام ال�شلطة الت�رضيعية:

تشكيل مجلس
ما اإلجراءات المتخذة حيال 

مجلس األمناء؟

ا�شت�ش���دار مر�ش���وم ملك���ي  ج���اري متابع���ة   -
بتعي���ن اأع�شاء جمل�س الأمناء م���ع اجلهات املخت�شة 
يف اململك���ة، كم���ا اأن فتوى هيئ���ة الت�رضي���ع والإفتاء 
القان���وين اأق���رت بقانونية ا�شتم���رار املجل�س احلايل 
يف اأداء مهام���ه، وت�شّي �شوؤون الكلي���ة اإلى اأن ي�شدر 

مر�شوم جديد باإعادة ت�شكيل املجل�س.
ع���ن  ال�ش���ادرة  الق���رارات  عر����س  اإع���ادة   -
الجتماعات التي عقدها جمل�س الأمناء دون ا�شتيفاء 
الن�شاب القانوين على املجل�س بعد الإفتاء بقانونية 
ا�شتم���راره، وقد اعتم���د جمل�س الأمن���اء مبوجب قرار 
ال�ش���ادرة  الق���رارات  كاف���ة   )024/2016( رق���م 
و�شبتم���ر  يوني���و  يف  املنعق���دة  الجتماع���ات  يف 

ودي�شمر2015.
- قامت الكلي���ة باإعداد اللوائ���ح الداخلية التي 
ومت���ت  الأكادميي���ن،  املوظف���ن  �ش���وؤون  تنظ���م 
املوافقة عليها من قبل جمل�س الأمناء مبوجب القرار 
رق���م )034/2014( واأر�شل���ت اإل���ى دي���وان اخلدمة 

املدني���ة ملراجعتها واإقرارها عمالً باأحكام املادة )4( 
من قانون اخلدمة املدنية، وتق���وم الكلية باملتابعة 
ب�ش���كل م�شتم���ر م���ع دي���وان اخلدم���ة املدني���ة بهذا 

اخل�شو�س.
- اعتم���د جمل����س الأمن���اء مبوج���ب ق���راره رقم 
)025/2016( كاف���ة الرام���ج التعليمية املطروحة 
يف الكلي���ة، وه���ي: بكالوريو����س يف اإدارة الأعم���ال، 
بكالوريو�س يف اإدارة املوارد الب�رضية، بكالوريو�س يف 
تقنية الهند�شة مثل تخ�ش�س الهند�شة الكهربائية، 
وامليكانيكي���ة،  الإلكرتوني���ة،  الهندي���ة  تخ�ش����س 
وبكالوريو����س يف تقني���ة املعلوم���ات والت�ش���الت 
بتخ�ش�س الرجمة، وتخ�ش�س اإدارة نظم املعلومات، 
وتخ�ش����س ت�شميم ال�شبكات، وتخ�ش�س نظم قواعد 
املرئ���ي،  الت�شمي���م  يف  وبكالوريو����س  البيان���ات، 
وبكالوريو����س يف الإعالم الإلك���رتوين، وبكالوريو�س 
يف اإدارة اللوج�شتي���ات العاملية، �شهادة يف التدري�س 
والتعلم اجلامعي، و�شه���ادة يف الإعدادي الأكادميي، 
واعتمد املجل����س هذه امل�شمي���ات باللغتن العربية 
والإجنليزية، والتي تطبع �شهادات واإفادات التخرج.

- اعتم���د جمل����س الأمن���اء مبوج���ب ق���راره رقم 
)026/2016( �شيا�شة امللكي���ة الفكرية، و�شيا�شة 
البحوث العلمية والتطبيقية والأن�شطة املتعلقة بها، 
كما اأكد املجل�س عل���ى قراراته ال�شابقة التي اتخذت 
ب�شاأنها اعتماد كافة ال�شيا�شات واللوائح والإجراءات 

ال�شابقة.
- مت النته���اء م���ن اإ�ش���دار واعتم���اد القوائ���م 
املالي���ة املدققة ل�شنة 2013و2014، كما مت اختيار 
�رضك���ة wpc لت���ويل عملية التدقيق عل���ى احل�شابات 

اخلتامية ل�شنة 2015.
- فو����س جمل����س الأمن���اء مبوج���ب ق���راره رقم 
التنفيذي���ة لإع���داد تقاري���ر  الإدارة   )027/2016(
لرفعه���ا اإلى وزير الرتبي���ة والتعلي���م، مت�شمنة اأبرز 
ن�شاط���ات الكلي���ة و�ش���ي العمل، وم���ا يتعر�شها من 
معوق���ات، واحللول املقرتح���ة لتفاديه���ا، م�شفوعة 
مبحا�رض الجتماع، وتفوي�س رئي�س املجل�س بالتوقيع 
عليه، وذلك بعد كل اجتم���اع من اجتماعات املجل�س، 
وتفوي�س رئي�س املجل�س بالتوقيع عليها، وذلك بعد 
كل اجتماع م���ن اجتماعات املجل�س، بدءا من الجتماع 

املنعقد بتاريخ 29 مايو 2016.
- فو����س جمل����س الأمن���اء مبوج���ب ق���راره رقم 
للموافق���ة  التنفي���ذي  الرئي����س   )028/2016(
والتوقي���ع على جمي���ع التعاقدات اخلا�ش���ة بتنظيم 
�شي عم���ل الكلية، على اأن ي���زود الرئي�س التنفيذي 
جمل�س الأمناء بقائمة بالعق���ود املرمة التي تتجاوز 

قيمتها 25 األف دينار ب�شكل دوري.
- التزم���ت الكلي���ة باأخذ موافقة هيئ���ة الت�رضيع 
والإفت���اء القانوين على جميع التعاق���دات التي تزيد 

قيمتها عن 300 األف دينار.

استرداد المبالغ
ما اإلجراءات المتخذة حيال 

مكافآت أعضاء مجلس األمناء 
واللجان المنبثقة عنه؟

بالزي���ادة  امل�رضوف���ة  املبال���غ  ا�ش���رتداد  - مت 
لأع�شاء جمل����س الأمن���اء املذكوري���ن باملالحظة عدا 
ع�ش���و واحد تبن بع���د املراجع���ة والتدقيق ح�شوره 

جمي���ع اجتماع���ات املجل�س عن الع���ام 2013، وجاري 
متابع���ة ا�ش���رتداد املبالغ امل�شتحقة علي���ه من العام 
2014.والتزم���ت كلية البحري���ن التقنية “بولتكينك 
البحرين” بتنفيذ مالحظة ديوان الرقابة بعدم تكليف 
املدقق الداخلي اأو اإ�رضاكه يف مهام خارج نطاق عمله.

اعتماد الهيكل
ما إجراءات اعتماد الهيكل 

بالتنظيم اإلداري؟

- ج���اري التن�شيق واملتابعة م���ع ديوان اخلدمة 
املدينة لالإ�رضاع يف اعتماد الهيكل التنظيمي للكلية، 
ويف حال اعتماد الهيكل �شيتم اللتزام بت�شكن كافة 
املوظفن علي���ه، وتفعيل جميع الوح���دات املدرجة 
بالهيكل وفقاً لالحتياج���ات وامليزانية املتاحة، وقد 

متت خماطبة ديوان اخلدمة بذلك.
- مت اإع���داد الأو�ش���اف الوظيفي���ة املذك���ورة 
يف تقري���ر دي���وان الرقابة املالي���ة والإدارية، كما مت 
ت�سم���ن بطاقة الو�سف الوظيفي �رشط عدد �سنوات 

اخلرة املطلوبة ل�شغل الوظيفة.
- ج���اري التن�شي���ق مع دي���وان اخلدم���ة املدنية 
ل�شغ���ل ال�شواغر املهم���ة ح�شب العتم���ادات املالية 
املتاح���ة والأولوية بالن�شبة للكلي���ة، وللح�شول على 
املوظ���ف الكفوء له���ذه املنا�ش���ب، وق���د مت اتخاذ 

الإجراءات التالية:
- تعي���ن موظ���ف عل���ى وظيف���ة رئي����س ق�شم 

امل�شاريع.
- تعين موظف على وظيفة رئي�س ق�شم تطوير 

املناهج بالإنابة.
- اإر�ش���ال طل���ب لتعي���ن رئي�س مرك���ز املهن 

والتطوير.
امل�شاري���ع  اإدارة  لتعي���ن  طل���ب  اإر�ش���ال   -
وال�شيان���ة، اإل اأن���ه مت رف����س الطلب لع���دم موافقة 
ديوان اخلدمة املدنية باعتبار الوظيفة على م�شتوى 

رئي�س ق�شم، ولي�س مدير اإدارة.
- اإع���ادة هيكلة وظيفة رئي�س ق�شم املوا�شالت 
واخلدم���ات العامة لت�شبح رئي����س وحدة املوا�شالت 

واخلدمات العامة، مما يجعل الوظيفة �شاغرة.
- تعين موظف على وظيفة رئي�س ق�شم اأنظمة 

اإدارة الطلبة.

بجل�شت���ه  ال�ش���ورى  جمل����س  رف����س 
الأ�شبوعية اأم����س برئا�شة رئي�س املجل�س 
عل���ي ال�شالح م����رضوع قان���ون با�شتبدال 
الداخلي���ة  الالئح���ة  م���ن   )222( امل���ادة 

ملجل�س النواب.
ووا�ش���ل املجل����س مناق�ش���ة التقرير 
التكميل���ي الث���اين مل�رضوع قان���ون ب�شاأن 
النظاف���ة العام���ة. واأقر عدًدا م���ن املواد 

واأعاد اأخ���رى للجنة املخت�ش���ة ملزيد من 
الدرا�شة.

ث���م تراأ�شت النائ���ب الث���اين لرئي�س 
جمل����س ال�ش���ورى جميل���ة عل���ي �شلم���ان 
اجلل�ش���ة. وواف���ق املجل����س عل���ى م�رضوع 
قان���ون بتعدي���ل بع�س اأح���كام املر�شوم 
بقان���ون رقم )28( ل�شن���ة 2002م ب�شاأن 
املعام���الت الإلكرتوني���ة، وال���ذي يهدف 
اإلى تطوير ال�شتخ���دام الآمن للمعامالت 

الإلكرتونية.    
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ما جدوى شركة 
الجنوب للسياحة؟ )2(

 
اأوا�ش���ل يف مق���ال الي���وم ت�رضي���ح اأداء 
�رضكة اجلنوب لل�شياحة احلكومية اململوكة 
بن�شبة 100 % ل�رضك���ة ممتلكات القاب�شة 

ا�شتناًدا ملعلومات واردة بتقرير ر�شن.
ال�رضك���ة م�شوؤول���ة ع���ن 48 �شاليًها يف 
ج���زر حوار، ومرفاأ الدور، وت�شيرِّ رحالت من 

املرفاأ للجزر.
اأب���رز موجودات ال�رضك���ة قارب خدمات 
للنق���ل اخلفيف، وزوارق بحمولة 16 راكًبا، 
و�شفينة ت�ش���ع 54 �شخ�ًشا، و�شفينة اأخرى 

بحمولة 38 راكًبا، وبارجة بطول 60 مرًتا.
تعتم���د ال�رضك���ة عل���ى زورق ي�شع 16 
راكًبا لرحالت اجل���زر. وتباع التذكرة مببلغ 
6 دنان���ي. اأّي بح�شب���ة ريا�شي���ة ب�شيط���ة 
وبافرتا����س �شع���ود 16 راكًب���ا عل���ى منت 

الزورق فاإن احل�شيلة تبلغ 96 ديناًرا.
واأث���ي ت�ش���اوؤلً ح���ول اأ�شب���اب اإخفاق 
ال�رضكة يف ا�شرتداد كلفة الرحلة، من املرفاأ 
اإل���ى اجلزر، وه���و مقدمة تده���ور اإيرادات 
ال�رضكة، اإذ ترتاوح كلف���ة الرحلة بن 140 
اإل���ى 200 دين���ار، وي�شمل ذل���ك ا�شتهالك 
الوقود و�رضعة ال���زورق ومتابعة املحركات 
اليومي���ة، مع الأخ���ذ بعن العتب���ار ارتفاع 
�شعر ا�شتهالك الوقود بعد رفع الدعم عنه.

هذه احل�شبة الريا�شية ُبنيت بافرتا�س 
�شع���ود 16 راكًبا بالرحل���ة الواحدة، ولكن 
الواق���ع عك����س ذلك، وم���ا اأك���ر الرحالت 
الت���ي متخر جلزر ح���وار، و�شوتها اأكر من 

دنانيها.
 

تيار
“متيل ال�شجرة عند انحناء فرع منها”.

الشاعر الروماني فرجيل

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

“حتقيق التقاعد” ال تثق بكفاءة ا�ستثمارات “التاأمني االجتماعي”
التحفظ املبالغ فيه اأ�رضّ باأموال واأ�شول ال�شناديق... الع�شفور ل� “$”:

قال رئي�س جلنة التحقيق الرملانية حول 
�شناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة 
للتاأمن الجتماعي جميد الع�شفور ل� “البالد” 
اإن اللجن���ة مل جتد يف رد �رضكتي اأمالك واأ�شول 
املكلفن ب���اإدارة ال�شتثمارات التقاعدية “ما 
يبعث عل���ى الوثوق بكف���اءة ال�شتثمار” حتى 

ال�شاعة.
ي�ش���ار اإل���ى اأن الهيئ���ة العام���ة للتاأم���ن 
اأن�شاأت �رضكتن، الأولى �رضكة “اأ�شول” لإدارة 
وال�رضك���ة  ال�شتثماري���ة،  واحلقيب���ة  الأ�ش���ول 
الأخ���رى “اأم���الك” لإدارة وتطوي���ر املحفظ���ة 

العقارية.
واأ�ش���ار الع�شف���ور اإل���ى اأن اللجنة وجدت 

فج���وة كبية بن تقدي���رات اخلبي الكتواري 
للعائ���د عل���ى ال�شتثمار م���ن جمم���وع اأ�شول 
واأموال الهيئة، حي���ث قدرها 6 % وما حققته 

ال�رضكتان خالل 2015 وهو 2 %. 
ووا�ش���ل: اللجنة تفهمت م���ررات الهيئة 
حي���ث عزت ذل���ك حلداثة العم���ل ال�شتثماري 
لدى ال�رضكتن واملناخ ال�شتثماري ال�شلبي يف 
عم���وم املنطقة والع���امل يف العامن الأخيين، 
اإل اأنه���ا وج���دت توزي���ع ال�شتثم���ار مل يخ���ل 
م���ن حتف���ظ مبالغ في���ه اأ����رض باأم���وال واأ�شول 

ال�شناديق التقاعدية.
وذك���ر اأن حج���م الأ�ش���ول امل�شتثم���رة يف 
الأوراق والأدوات املالي���ة وال�شندات زاد 7 % 
يف عام 2015 عن���ه يف عام 2014 بينما العائد 
على ال�شتثم���ار تراجع من 4.1 % اإلى 2.3 % 

وهو ما يعني اأن تقديرات �رضكة اأ�شول مل تكن 
يف حمله���ا بزيادة الأ�ش���ول امل�شتثمرة يف هذا 

املجال.
التوج���ه  عليه���ا  كان  الع�شف���ور:  واأردف 
بالزيادة نحو املجال حي���ث �شجلت فيه زيادة 
يف العائد عل���ى ال�شتثمار وهو جمال ال�رضكات 
الزميل���ة وق���د ارتف���ع العائد م���ن 7.9 % عام 

2014 اإلى 11.7 % عام 2015.
ووا�شل: �رضكة اأمالك التي تدير ال�شتثمار 
العقاري للهيئة تراجع���ت عندها ن�شبة العائد 
على ال�شتثمار من 1.5 % عام 2014 اإلى 1.2 

% عام 2015.
واأ�ش���اف: م���ن ال�شابق لأوان���ه اإطالق حكم 
عل���ى كفاءة وفاعلي���ة اإدارة ال�شتثمارات لدى 
ال�رضكت���ن املكل���ف ا�شتثم���ار الهيئ���ة العامة 

للتاأمن الجتماعي.
جدي���ر بالذك���ر اأن جلن���ة التحقي���ق ح���ول 
�شناديق التقاعد ت�ش���م كل من النائب جميد 
الع�شفور رئي�ًشا للجنة، والنائب جمال بوح�شن 
نائًبا للرئي����س، وع�شوية كل من النواب جمال 

داود، وعلي العطي�س، وال�شيخ ماجد املاجد.

• جميد الع�شفور	

را�سد الغائب

حمرر ال�س�ؤون الربملانية 

مروة خمي�س

 2 % فجوة بن تقديرات اخلبي الكتواري وعوائد ال�شتثمارات
ال�شندات يف  بال�شتثمار  حملها  يف  تكن  مل  “اأ�شول”  تقديرات 

“ال�س�رى” يقر تعديالت “املعامالت االإلكرتونية”
وا�شل مناق�شة التقرير التكميلي الثاين لقانون النظافة

• جانب من اجلل�شة	

ا�سرتداد مكافاآت غري قان�نية الأع�ساء باإدارة “ب�ليتكنك”
ا على النجار: بعد مالحظة “الرقابة” �رضف 5000 دينار... النعيمي ردًّ

• عبداحلميد النجار	 • وزير الرتبية	

مراجعة قرارات مجلس 
األمناء المنتهية 

واليته

إعداد لوائح تنظم 
شؤون الموظفين 

األكاديميين

اعتماد سياسة 
الملكية الفكرية 

وسياسة البحوث 
العلمية

االنتهاء من إصدار 
واعتماد القوائم 
المالية المدققة 

تفويض اإلدارة 
التنفيذية رفع التقارير 

لوزير التربية

اإلسراع في اعتماد 
الهيكل التنظيمي 

للكلية

التنسيق مع ديوان 
الخدمة لشغل 

الشواغر المهمة
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تخفيف عقوبات 7 ُمدانني بـ “م�ستودع دار كليب”
مع تاأييد �إ�سقاط جن�سياتهم 

خفف���ت حمكم���ة �ال�ستئن���اف �لعلي���ا �جلنائي���ة 
برئا�سة �لقا�س���ي �ل�سيخ حممد بن عل���ي �آل خليفة، 
و�أمانة ����ر ناجي عب���د�هلل، عقوب���ة 7 م�ستاأنفني من 
�أ�س���ل 11 متهًما بو�قعة �سب���ط عدد من �ملتفجر�ت 
يف من���زل موؤجر ل�ساحله���م، و�ملعروفة با�سم ق�سية 
“م�ستودع د�ر كليب”، �إذ �سكل���و� و�أد�رو� و�ن�سمو� 
ومّولو� جماعة �إرهابية �أُ�س�ست خالًفا الأحكام �لقانون؛ 
بهدف ت�سنيع �ملفرقع���ات و�لتدرب على ��ستعمال 
�الأ�سلح���ة، وتل���ك �ملتفج���ر�ت يف جمهوريت���ي �إير�ن 
و�لعر�ق، من قبل عنا�ر من �حلر�س �لثوري �الإير�ين 

وحزب �هلل �لعر�قي.
و�كتف���ت �ملحكم���ة مبعاقب���ة 3 م�ستاأنفني من 
�أ�س���ل 7 ُمد�نني بال�سج���ن �ملوؤب���د، وبتغرمي �ثنني 
منهم -هارَبني- مبل���غ 200 �ألف دينار لكل منهما؛ 
وذلك ب�سج���ن �مل�ستاأنِف���ني �لثالثة مل���دة 15 عاًما. 
وعّدل���ت عقوب���ة 3 م�ستاأنف���ني �آخري���ن م���ن �ل�سجن 
مل���دة 15 عاًما �إلى 10 �سنو�ت فقط، يف حني حب�ست 
�مل�ستاأن���ف �الأخري ملدة �سنتني ب���دالً من 3 �سنو�ت؛ 
نظ���ًر� ل�سغر �سن���ه وتو�فر �لع���ذر �لقانوين �ملخفف 

بحقه.
�ل�س���ادر  �الأم���ر  �ال�ستئن���اف  حمكم���ة  و�أي���دت 
باإ�سقاط �جلن�سية �لبحرينية عن �مل�ستاأنفني جميًعا، 
وكذلك مب�سادرة �مل�سبوطات و�الأمو�ل �مل�سبوطة 

بحوزتهم.
وقالت حمكمة �أول درج���ة يف حكمها �إن �لو�قعة 
تتح�سل يف �أن �ملتهم���ني �الأول “25 عاًما”، و�لثاين 
“32 عاًم���ا” يف �أعق���اب �أح���د�ث فرب�ي���ر 2011 قاما 
بتاأ�سي����س جماع���ة �إرهابي���ة؛ به���دف زعزع���ة �الأم���ن 
و�إ�ساع���ة  �لنظ���ام،  و�إ�سق���اط  بالب���الد،  و��ستق���ر�ره 
�لنا����س،  ب���ني  و�لرع���ب  �لف���زع  وب���ث  �لفو�س���ى، 
و��سته���د�ف رج���ال �الأمن، ومن���ع �ل�سلط���ات �لعامة 
م���ن مز�ولة �أعمالها، و�إحد�ث تفج���ري�ت د�خل �لبالد 
بالتع���اون م���ع �حلر�س �لث���وري �الإي���ر�ين وحزب �هلل 

�لعر�قي.

و�أ�ساف���ت �أن���ه ولتحقي���ق تل���ك �الأه���د�ف قاما 
بتجني���د �لعديد م���ن �لعنا�ر �لبحريني���ة وت�سفريها 
الإي���ر�ن و�لع���ر�ق، وتق���دمي �لدع���م �مل���ايل له���م؛ 
لتدريبه���م ع�سكرًي���ا عل���ى كيفي���ة ت�سني���ع �ملو�د 
�ملتفج���رة، و��ستخد�مه���ا بق�س���د �رت���كاب جر�ئ���م 
�إرهابي���ة د�خل �لبحري���ن؛ لزعزعة �الأم���ن و��ستقر�ره 
بالبالد، و�إ�سق���اط �لنظام، و�إ�ساع���ة �لفو�سى، وبث 
�لفزع و�لرع���ب بني �لنا�س، و��ستهد�ف رجال �الأمن، 

ومنع �ل�سلطات �لعامة من مز�ولة �أعمالها.
وتابع���ت �أن���ه وحتقيًق���ا الأهد�ف �جلماع���ة، قام 
�ملته���م �الأول بتجني���د �لثال���ث “25 عاًم���ا”، و�لذي 
�أطلع���ه على �أه���د�ف �جلماع���ة وتنظيمه���ا و�لغر�س 
منه���ا، وكلف���ه بتجني���د عنا����ر �أخ���رى؛ ل�سمه���ا يف 

�لتنظيم �الإرهابي.
وجّند �ملته���م �لثالث �ملتهمني من �لر�بع حتى 
�ل�ساب���ع و�لتا�سع و�لعا�ر، فيما �سّم �ملتهم �خلام�س 
�ملته���م �لثام���ن، وتو��س���ل معه���م �ملته���م �الأول، 
و�ل���ذي حّثهم على تلقي �لتدريبات �لع�سكرية خارج 
�لبحري���ن بجمهوريت���ي �إير�ن و�لع���ر�ق، و�سهل لهما 

�لدعم �ملادي �لالزم مل�ساريف �ل�سفر.
وبالفع���ل �ساف���ر �ملتهم���ون جميًعا ع���د� �الأول 
و�لث���اين على دفع���ات يف كل �سنة م���ن �لعام 2011 
وحت���ى �لع���ام �ملا�سي؛ لتلق���ي تدريب���ات ع�سكرية 
كيفي���ة  عل���ى  �ملذكورت���ني  بالدولت���ني  ودور�ت 
��ستخ���د�م و�سناع���ة �ملتفجر�ت و�الأ�سلح���ة على يد 
عنا�ر من �حلر�س �لثوري �الإير�ين، وعنا�ر من حزب 

�هلل �لعر�قي.
وقالت �إن �سفر �ملتهمني �ملقيمني يف �لبحرين 
كان بن���اء على توجيه م���ن �الأول وتن�سيق من �لثاين، 
و�ل���ذي يتول���ى �الت�س���ال بعنا����ر �حلر����س �لثوري 

�الإير�ين وحزب �هلل �لعر�قي.
وبع���د تلقيه���م �لتدريب���ات �لع�سكري���ة، كّل���ف 
�ملته���م �الأول كل م���ن �لثالث و�لر�ب���ع بتاأجري منزل 
ليكون خمزًنا الإخفاء �ملو�د �ملتفجرة �ملهربة، و�لتي 
يت���م ت�سنيعها، وفع���اًل ��ستاأجر �ملتهم���ان منزالً يف 

منطقة د�ر كليب.

ومت ��ستغ���الل ذل���ك �ملن���زل كمعم���ل لت�سنيع 
وتخزي���ن �مل���و�د �ملتفج���رة، و�لت���ي مت���ت �سناعة 
وتخزين �ملتفجر�ت به من جانبهما وبرفقة �ملتهمني 
من �خلام�س وحتى �لعا�ر عد� �لثامن، وذلك بناًء على 

تعليمات �ملتهم �الأول.
و�أن�ساأو� خمزًن���ا �رًيا د�خل �ملنزل الإخفاء �ملو�د 
�ملتفج���رة في���ه، و�لت���ي مت ت�سنيعها م���ن جانبهم، 
وت���ردد �ملتهم �حلادي ع�ر عل���ى �ملتهمني يف ذلك 
َلَع على �ملخزن وما  �ملنزل، و�لذي َعِلَم بهدفهم و�طَّ
به من مو�د متفجرة و�أهد�ف �جلماعة، فان�سم �إليهم.
وبينت �أنهم وزع���و� �لكثري من �ملو�د �ملتفجرة 
عل���ى �لعنا����ر �الإرهابي���ة؛ بغر�س �لقي���ام باالأعمال 
�الإرهابي���ة د�خل مملك���ة �لبحرين و�ململك���ة �لعربية 

�ل�سعودية.
و�أو�سح���ت �أن حتري���ات �ل�ساه���د �الأول “مالزم 
�أول” تو�سل���ت �إلى �رتكاب �ملتهمني تلك �لوقائع، 

فا�ست�سدر �إذًنا من �لنيابة �لعامة بتفتي�س �ملنزل.
ومتكن �ل�ساهد �لثاين “مالزم �أول” من تفتي�س 
�ملنزل، و�سبط به �لعديد من �ملو�د �ملتفجرة د�خل 
خمب���اأ �ري د�خل �ملنزل، عب���ارة عن جد�ر من �جلب�س 

به ب���اب �سغ���ري، ومتكن �ل�ساه���د �الأول م���ن �سبط 
�ملتهمني من �لثالث وحتى �ل�سابع.

وثبت بتقرير خمترب �لبحث �جلنائي �أنه بفح�س 
�مل�سبوط���ات تبني وج���ود عبو�ت متفج���رة م�سادة 
لالأف���ر�د كعب���و�ت )ciaymore(، �إ�ساف���ة لعبو�ت 
م�س���ادة لل���دروع، ووجود �سو�ع���ق ت�ستخدم كبادئ 
C4- للعملي���ة �النفجارية للمتفج���ر�ت �لعالية مثل
RDX، ووج���ود م���و�د �سديدة �النفج���ار كاملتفجر 
�الأ�سيت���ون  بايروك�ساي���د  ومتفج���ر   C4-RDX
�لر�سا����س  و�أزي���د  �ليوري���ا  ون���ر�ت   )TATP(
وخالئط متفج���رة مت حت�سريها حملًيا، ووجود دو�ئر 
�إلكروني���ة ثنائي���ة �لنغم���ة متع���ددة �ل���ردد معدة 
خ�سي�س���اً للعبو�ت �ملتفج���رة وم�سبوطات و�أدو�ت 

�ساع ��ستخد�مها يف �ملتفجر�ت حملية �ل�سنع.
وبين���ت �ملحكم���ة �أن���ه ثب���ت لديه���ا يقيًن���ا �أن 
�ملتهم���ني، و�لذين تر�وح �أعمارهم ما بني 17 و32 
عاًم���ا، �رتكبو� منذ �لع���ام 2011 وحتى �لعام 2015 

�جلر�ئم �لتالية:
و�أد�ر�  �أ�س�س���ا  و�لث���اين:  �الأول  �ملتهم���ان  �أوالً: 
على خ���الف �أح���كام �لقان���ون، جماعة �لغر����س منها 

�لدعوة �إلى تعطيل �أحكام �لد�ستور و�لقو�نني، ومنع 
موؤ�س�س���ات �لدول���ة و�سلطاتها �لعامة م���ن ممار�سة 
�أعمالها و�الإ�ر�ر بالوحدة �لوطنية، وكان �الإرهاب من 
�لو�سائل �لتي ت�ستخدم يف حتقيق هذه �الأغر��س باأن 
قاما بتجنيد عنا�ر لهذه �جلماعة وحدد� �أن�سطتها يف 
�أعمال �لتدريب وت�سنيع �ملتفجر�ت، و�لتدرب على 

�الأ�سلحة ال�ستخد�مها يف �أن�سطة �إرهابية.
ثانًي���ا: �ملتهمون من �لثالث �إل���ى �حلادي ع�ر: 
�ن�سم���و� و�آخ���رون جمهول���ون �إل���ى جماع���ة �إرهابية، 
�لغر����س منها �لدع���وة �إلى تعطيل �أح���كام �لد�ستور 
و�لقو�نني، ومنع موؤ�س�سات �لدولة و�سلطاتها �لعامة 
م���ن ممار�س���ة �أعمالها و�الإ����ر�ر بالوح���دة �لوطنية، 
وكان �الإرهاب من �لو�سائل �لتي ت�ستخدم يف حتقيق 

هذه �الأغر��س.
ثالًثا: �ملتهمون �الأول ومن �لثالث حتى �خلام�س 
و�لتا�س���ع و�لعا����ر و�حل���ادي ع����ر: ح���ازو� و�أحرزو� 
و�سنعو� و�آخرون جمهولون مفرقعات و�أجهزة و�آالت 
ت�ستخدم يف �سناعته���ا وتفجريها من دون ترخي�س 

من �جلهة �ملخت�سة تنفيذ� لغر�س �إرهابي.
ر�بًع���ا: �ملتهمان �لثالث و�لر�ب���ع: دربا �ملتهم 
�خلام����س وك���ذ� �لثال���ث درب �لتا�س���ع و�لعا�ر على 
�سناع���ة و��ستعم���ال �ملفرقع���ات، وعل���ى �الأعم���ال 
�مل�سهل���ة و�ملجه���زة ال�ستعماله���ا بق�س���د �رتكاب 

جر�ئم �إرهابية.
خام�ًسا: �ملتهمون �لثالث حت���ى �لعا�ر: تدربو� 
عل���ى ��ستعمال �الأ�سلحة و�ملفرقعات، وعلى �الأعمال 
�مل�سهل���ة و�ملجه���زة ال�ستعماله���ا بق�س���د �رتكاب 

جر�ئم �إرهابية.
��س���ركا  �الأول و�لث���اين:  �ساد�ًس���ا: �ملتهم���ان 
م���ع  و�مل�ساع���دة  و�التف���اق  �لتحري����س  بطري���ق 
�ملتهم���ني �لثالث حتى �لعا����ر، يف �رتكاب �جلرمية 
مو�سوع �ل�سابق���ة باأن تولو� ت�سفريه���م �إلى �لعر�ق 
وتو��سلهم مع �أفر�د من حزب �هلل �لعر�قي و�حلر�س 
�لث���وري �الإير�ين؛ الإمتام �أعم���ال �لتدريب �لع�سكري 
يف مع�سكر�ته���م، فوقع���ت �جلرمي���ة بن���اء على هذ� 

�لتحري�س و�التفاق و�مل�ساعدة.

“الإدارية” ُتلغي قرارين للم�رصف املركزي 
�ألغت �ملحكمة �لك����ربى �ملدنية �الأولى 
)�لد�ئ����رة �الإد�رية( برئا�س����ة �لقا�سي جمعة 
�ملو�س����ى، وع�سوية كل م����ن �لق�ساة حممد 
وحمم����د  عبد�ل�سك����ور،  وط����ارق  توفي����ق، 
�لد�سوق����ي، و�أمان����ة �����ر عب����د�هلل �إبر�هي����م، 
�إد�ري����ني �سادَري����ن م����ن م�����رف  قر�ري����ن 
�لبحري����ن �ملرك����زي، مفادهم����ا و�س����ع بنك 
“�أو�ل” حت����ت �الإد�رة، ف�س����الً عن �إلغاء قر�ر 
بتعي����ني مدي����ر خارج����ي الإد�رت����ه، وذلك مع 
م����ا يرتب عل����ى ذل����ك م����ن �آث����ار، �إذ بينت 
�أن �الأور�ق خل����ت مم����ا يفيد قي����ام �مل�رف 
�ملركزي باتخ����اذ �ل�سو�بط و�الإجر�ء�ت �لتي 
ر�سمها �مل�رع قب����ل توقيع �أٍي من �جلز�ء�ت 
�أو �لتد�ب����ري �الإد�رية على �لبنك، ما يعني �أن 
�ملدعى عليه �أهَدَر حق �ملدعي يف �العر��س 
�ملزم����ع  �الإد�ري  �لتدب����ري  �أو  �جل����ز�ء  عل����ى 
توقيعه بحقه، وهو وم����ا يعيب �لقر�ر بعدم 

�مل�روعية.
كم����ا �ألزم����ت �ملحكم����ة �ملدع����ى علي����ه 
“م�رف �لبحرين �ملركزي” بر�سوم �لدعوى 
وم�روفاتها، ومبلغ 20 ديناًر� مقابل �أتعاب 

�ملحاماة. 
و�أو�سحت �ملحكم����ة يف حيثيات حكمها 
�أن �مل�رع �أوجب على �مل�رف �ملركزي قبل 
توقيع �أيٍّ من �جل����ز�ء�ت �أو �لتد�بري �الإد�رية 
عل����ى �ملرخ�����س ل����ه �أن يوج����ه �إلي����ه �إخطاًر� 
كتابًي����ا يت�سم����ن �أوجه خمالف����ة �ملرخ�س له 
الأحكام ه����ذ� �لقانون �أو ل�����روط �لرخي�س، 
ح  و�ل�سو�ه����د و�لدالئ����ل �جلدي����ة �لت����ي ُترجِّ
يف تقدي����ر �مل�����رف �ملرك����زي وق����وع ه����ذه 
�ملخالفة، و�جلز�ء �أو �لتدبري �الإد�ري �ملزمع 
توقيعه على �ملرخ�س له، و�ملهلة �ملحددة 
لالعر������س على �جل����ز�ء �أو �لتدب����ري �الإد�ري 
�ملزم����ع توقيعه، على �أال تقل ع����ن 30 يوًما 

من تاريخ �الإخطار.
و�أ�سارت �إلى �أن �مل�����رع �أجاز للمرخ�س 
له �أن يعر�س كتابة على ما ت�سمنه �الإخطار، 
�مل�س����ار �إليه، خالل �ملدة �ملحددة فيه، على 
�أن يك����ون �العر������س م�سبًب����ا وم�سفوًعا مبا 
قد يوؤيده م����ن م�ستند�ت و�أور�ق ومعلومات 
وبيانات، و�أنه يج����ب على �مل�رف �ملركزي 
�لق����ر�ر  و�إ�س����د�ر  �العر������س،  ه����ذ�  بح����ث 
�ملنا�س����ب ب�ساأنه، عل����ى �أن يخطر �ملعر�س 
به����ذ� �لقر�ر خالل 30 يوًما من تاريخ تقدمي 

�العر��س.
ذل����ك  �أن مقت�س����ى  �ملحكم����ة  وبين����ت 

والزمه، �أن����ه يتعني على �مل�����رف �ملركزي 
قبل �إ�س����د�ر قر�ره بو�سع �ملرخ�س له حتت 
�لت����ي  �الإد�ري����ة  �لتد�ب����ري  �الإد�رة - كاأح����د 
ميل����ك توقيعها على �ملرخ�����س له - مر�عاة 
�الإجر�ء�ت و�ل�سمانات و�ل�سو�بط �ل�سكلية، 
�سالف����ة �لذك����ر، مب����ا يح����ول دون �الن����زالق 
برقابته �إلى حد �إه����د�ر �ل�سمانات و�حلقوق 
�ملقررة للمرخ�س له؛ وذلك باعتبار �أن هذه 
�ل�سو�ب����ط و�الإج����ر�ء�ت و�ل�سمانات هي من 
مقومات �لق����ر�ر �ل�سادر بو�سع �ملرخ�س له 

حتت �الإد�رة، وال يقوم هذ� �لقر�ر �إال بها.
و�أ�ساف����ت �أنه ملا كان ما تق����دم، و�أخًذ� 
وهدًي����ا ب����ه، وكان �لثاب����ت م����ن �الأور�ق �أن 
�ملدع����ى علي����ه - م�رف �لبحري����ن �ملركزي 
- �أ�سدر �لقر�رين �ملطع����ون عليهما رقمي 
38 و44 ل�سن����ة 2009 بو�سع �لبنك �ملدعي 
حتت �الإد�رة، وتعيني مدير خارجي الإد�رته، 
عل����ى �سنٍد من �لق����ول باأنه يف حال����ة �إع�سار، 
وقد خل����ت �الأور�ق مما يفي����د قيام �ملدعى 
علي����ه باتخ����اذ �ل�سو�ب����ط و�الإج����ر�ء�ت �لتي 
ر�سمها �مل�رع قب����ل توقيع �أي من �جلز�ء�ت 
�أو �لتد�ب����ري �الإد�ري����ة عل����ى �لبن����ك �ملدعي، 
�إذ مل يوج����ه �إلي����ه �إخط����اًر� كتابًي����ا يت�سم����ن 
�أوج����ه خمالفته الأح����كام �لقان����ون �أو ل�روط 
�لرخي�س، و�ل�سو�هد و�لدالئل �جلدية �لتي 
ترجح يف تقدير �مل�رف �ملركزي وقوع هذه 
�ملخالفة، و�جلز�ء �أو �لتدبري �الإد�ري �ملزمع 
توقيعه على �ملرخ�س له، و�ملهلة �ملحددة 
لالعر������س على �جل����ز�ء �أو �لتدب����ري �الإد�ري 
�ملزم����ع توقيعه، على نحو م����ا �سبق �لتلميح 
�إلي����ه، ومن ثم، فاإن �ملدع����ى عليه يكون قد 
�أهدر حق �ملدع����ي يف �العر��س على �جلز�ء 
�أو �لتدب����ري �الإد�ري �ملزم����ع توقيع����ه، عل����ى 
�لنح����و �ل����ذي ��ستلزمه �مل�����رع و�أوجب على 
�ملدعى عليه مر�عاته، �الأمر �لذي يكون معه 
�لقر�ر�ن �ملطعون عليهما - و�حلالة هذه - 
ق����د �سدر� باملخالفة ل�سحيح حكم �لقانون، 
ويك����ون �لنعي عليهما يف حمل����ه، مبا يتعني 

�إلغاوؤهما مع ما يرتب على ذلك من �آثار.
فله����ذه �الأ�سباب حكمت �ملحكمة باإلغاء 
�لق����ر�ر رق����م 38 ل�سن����ة 2009 بو�سع �لبنك 
�ملدعي حتت �الإد�رة، و�إلغاء �لقر�ر رقم 44 
ل�سنة 2009 بتعيني مدي����ر خارجي الإد�رته، 
مع م����ا يرتب على ذل����ك من �آث����ار، و�ألزمت 
�ملدعى عليه �مل�روف����ات ومبلغ 20 ديناًر� 

مقابل �أتعاب �ملحاماة. 

عبا�س اإبراهيم

“$” تر�سد بيع الروبيان البحريني يف الدمام
�لبحارة يطالبون بتقلي�س فرة �حلظر �إلى 4 �أ�سهر

ح�سل���ت “�لب���الد” على مقاط���ع فيديو 
مرئية وجمموعة �س���ور تك�سف عن عمليات 
بيع �لروبي���ان �لبحريني يف �أ�س���و�ق �لدمام 

باملنطقة �ل�رقية يف �ل�سقيقة �ل�سعودية.
وك�سفت �ل�سور �ملوثقة و�لفيديو عن 
عر�س كميات كبرية من �لروبيان �لبحريني 
خارج �أ�س���و�ق �لبحرين يف فرة �حلظر �لتي 
ب���د�أت من���ذ تاري���خ 15 مار����س �ملا�س���ي، 
وتر�وح �أ�سع���ار �لكيلو بني 70 و75 رياال، 
فيم���ا يجاه���ر �لباعة و�جلز�ف���ون يف �ل�سوق 
على �أن �لروبيان �ملعرو�س بحريني، و�سعر 

�لثالجة بني 2350 رياال �إلى 2800 ريال.
�إلى ذلك، �أفاد عدد م���ن �لبحارة �لذين 
كان���و� متو�جدي���ن بال�سوق حلظ���ة ت�سوير 
�ملقاط���ع ل���� “�لب���الد” �أن جمي���ع �لروبيان 
لل�سم���ك  �لدم���ام  �س���وق  يف  �ملعرو����س 
ه���و بحرين���ي، يت���م تهريب���ه �إل���ى �الأ�سو�ق 

�ل�سعودية.
و�أو�سحو� �أن �لروبيان �لبحريني متوفر 
ب�س���كل كبري م���ن �ملعرو�س من���ه يف �سوق 
�لدمام، فيما مين���ع �لبحارة �لبحرينيون من 
�سيده فرة �حلظر �لتي مت �إ�سافة �سهرين 
�إليه���ا لت�س���ل �إلى �ست���ة �أ�سهر، ب���د�أت يف 
15 م���ن مار�س �ملا�سي حت���ى 15 �سبتمرب 

�ملقبل، فيما كانت يف �ل�سابق 4 �أ�سهر.
وعل���ى �ل�سعيد ذ�ت���ه، نا�س���د عدد من 
�ل�سيادي���ن رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليفة 
باإع���ادة �لنظ���ر يف ق���ر�ر م���د حظ���ر �سي���د 

�لروبيان من 4 �إلى 6 �أ�سهر.
وق���ال �لبح���ارة �لذي���ن ق�س���دو� مبنى 
�ل�سحيفة �أم�س: “ننا�سد �ليوم �الأب �حلنون 
خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة من �أجل و�سع 
حلول لق�سية مد حظر �سيد �لروبيان �لتي 
بات���ت ترم���ي بظاللها عل���ى جمتمعنا وت�ر 

باأرز�قنا”.
وتابع���و�: “ننا�س���د �سم���وه بالنظ���ر يف 
�حلال���ة �الإن�سانية للبحارة، علين���ا �لتز�مات 
كب���رية وكثرية، ونري���د �أن يرج���ع �الأمر ملا 
كان علي���ه يف �ل�سابق، �أي �حلظر ملدة �أربعة 

�أ�سهر”.
و�أك���دو� �أن رئي�س �لوزر�ء يويل �هتماما 

بالغا بقطاع �ل�سيد و�ل�سيادين، وقد ز�رنا 
يف �جلمعي���ة، ووقف عل���ى م�ساكلنا وو�سع 
�حلل���ول لها كافة، ودع���م قطاع �ل�سيادين 
دعًما مبا�رً�، وهو متابع لكل �ساردة وو�ردة 
لن���ا، وق���د �س���دد يف �ل�ساب���ق دي���ون بع���د 

�ل�سيادين كذلك.
و�أ�سارو� �إل���ى �أن هناك �سيادين فاقت 
�أعماره���م 60 �سنة يف ه���ذ� �لقطاع، و�ليوم 
�لوزي���ر يحاربهم بقر�ر�ت جمحفة، �لوزير ال 
يحاورن���ا وال يعطينا بد�ئل، ومنذ �أن �لتقانا 
يف 28 من مار�س �ملا�سي وعد بو�سع حلول 
خالل �أ�سبوعني و�ليوم م�سى نحو �سهر، ومل 

نر �أية حلول.
وبين���و� �أن قر�ر متديد فرة حظر �سيد 
�لروبيان ي�سمل 400 رخ�سة، م�سريين �إلى 
�أن �لت�سعي���د �أمر البد من���ه؛ الأن هذه �أرز�ق 
نا����س و�أ�سعب ما على �الإن�س���ان �أن ت�سيبه 

يف رزقه. 
و�أ�س���ارو� �إلى �أن م���ن �أ�سباب رف�س مد 
ف���رة �حلظ���ر �سهرين زي���ادة، ه���و �لتز�م 
�لبحارة بتكاليف �ملعي�سة �ملعتادة، فالبحار 
ملتزم بتوفري �حتياجات �أ�رته طول �لعام، 

فكيف ي�ستطي���ع توفري هذه �اللتز�مات �إذ� 
عمل �ست���ة �أ�سهر فقط؟! وتوقف عن �لعمل 

ملدة ن�سف عام من دون بد�ئل.
�أن �لت���ز�م �ل�سيادي���ن بدف���ع  وبين���و� 
�لعم���ل  �س���وق  م���ن  �حلكومي���ة  �لر�س���وم 
�ل�سح���ي  و�لتاأم���ني  للعم���ال  و�الإقام���ات 
و�لتاأمين���ات، وكلها ر�سوم و�جب���ة �ل�سد�د 
ط���و�ل �لع���ام، و�إذ� تاأخر �لبح���ار يف �ل�سد�د 
�ألغي���ت جميع معامالته، و�أ�سبح ملزما بدفع 

�لغر�مات.
ملتزم���ون  �لبح���ارة  كل  �أن  وذك���رو� 
بت�سديد �أق�ساط للكثري من �لبنوك ومتديد 
فرة �حلظر �سيجعله���م عاجزين عن �سد�د 
تل���ك �الأق�ساط، و�سيت���م حماكمتهم بح�سب 

�لقانون.
و�أ�س���اف �لبح���ارة �أن ع���دم ��ستعم���ال 
�أدو�ت �ل�سي���د مل���دة �ستة �أ�سه���ر يعر�س 
جميع �أدو�ت �ل�سيد و�ملحركات �إلى �لتلف، 
ويرتب �إعادة تاأهيلها مرة ثانية �إلى مبالغ 

كبرية يعجز �لبحارة عن �سد�دها.
ونوه���و� �إل���ى �أن �جله���ات �ملخت�سة مل 
تق���م بعم���ل �لدر��س���ة �لو�في���ة ملث���ل هذ� 
�لق���ر�ر، ومل تر�ع م�سال���ح �ل�سيادين �أثناء 

�تخاذها مثل هذ� �لقر�ر �لتع�سفي.
و�أكدو� �أن هذ� �لق���ر�ر لن ي�سلح قطاع 
�ل�سيد، و�جلمعية منذ تاأ�سي�سها بادرت من 
خالل عقد �لكث���ري من �لندو�ت و�لفعاليات 
مب�سارك���ة �لن���و�ب، وبين���ت �لطري���ق �إل���ى 

�إ�سالح هذ� �لقطاع.
و�أف���ادو� �أن متدي���د ف���رة حظ���ر �سيد 
�لروبيان �سيعط���ي �ملخالفني فر�سة �أكرب 
ال�ستن���ز�ف �لروبي���ان، فم���ن خ���الل متابعة 
�جلمعية ف���ر�ت حظر �سي���د �لروبيان منذ 
1980 يتم خرق ف���رة �حلظر ب�سكل كبري، 
حي���ث يباع �لروبي���ان يف �الأ�سو�ق وبكميات 
كب���رية، وهذ� يعك�س �أن���ه لي�س هناك جدية 
يف �سيان���ة فرة �حلظر م���ن جانب �جلهات 
�لر�سمية ومتدي���د �لفرة كاأمنا هي مكافاأة 

للمخالفني.
وبينو� �أن �لعمال ل���ن يقبلو� �أن يعملو� 
ملدة �ستة �أ�سهر فق���ط، ويظلو� عاطلون ل� 
6 �أ�سه���ر �أخرى من �لعام، ورمبا يوؤذي ذلك 
�إل���ى حتولهم �إلى عمالة �سائب���ة ينتج عنها 

م�سكالت نحن يف غنى عنها.

• �سعر �لكيلو يف �الأ�سو�ق �ل�سعودية 7 دنانري	

علوي املو�سوي



ندوة حول �سوق البحرين 
ال�ستثماري الأربعاء 

املنامة - ال����ركات العائلية: دعا رئي�س اجلمعية 
اأع�س���اء  العائلي���ة خال���د كان���و  لل����ركات  البحريني���ة 
اجلمعية حل�س���ور ندوة تنظمها اجلمعي���ة بالتعاون مع 
بور�س���ة البحرين ح���ول �سوق البحري���ن ال�ستثماري يف 
مقر البور�س���ة وذلك الأربعاء املقب���ل ال�ساعة ال�سابعة 
والن�سف م�ساء. وقال كان���و اإن هذه الندوة تهدف اإلى 
التعريف ب�سوق البحرين ال�ستثماري، وهو �سوق اأ�سهم 
مبتك���ر وجديد طورت���ه البور�س���ة خ�سي�س���اً لل�ركات 
الواع���دة، حيث يفت���ح ال�س���وق املجال له���ذه ال�ريحة 

للح�سول على راأ�س املال الالزم للنمو والتو�سع .

“املزايا”: �سوق العقار البحرينية تتجاوز ال�سغوطات
دب���ي - املزاي���ا القاب�سة: قالت �رك���ة املزايا القاب�س���ة اإن وترية احل���راك ال�ستثماري يف 
البحرين تظهر اأن م�ساريع البنى التحتية توا�سل ن�ساطها، اإ�سافة اإلى اأن اأ�سواقها ت�سهد املزيد 

من م�ساريع البنية التحتية خالل العام اجلاري.
واأ�ساف���ت اأن ال�سوق البحرينية جت���اوزت ال�سغوطات املحيطة بها كاف���ة، وحققت منواً يف 
القط���اع العقاري على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي، م�سرية اإلى عملية موا�سلة تطوير 
مطار البحرين الدويل الذي يعترب من املكونات الرئي�سة مل�ساريع البنية التحتية اجلاري تنفيذها 
بتكلفة ت�سل الى مليار دولر، والذي �سي�سمل على بناء مبنى م�سافرين جديد بطاقة ا�ستيعابية 
ت�س���ل اإلى 14 ملي���ون م�سافر، ف�سالً عن م�روع اخلط ال�ساد�س لألب���ا الذي ت�سل تكلفته اإلى 3 
ملي���ار دولر، وم�روع حمط���ة الطاقة وم�سنع الغاز اجلديد، التي م���ن املتوقع اأن ت�ساهم يف منو 

القطاع غري النفطي والتي تعترب من اأبرز عوامل الدعم لالقت�ساد املحلي.
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اقتصاد

اإن�شاء جممع دملونيا التجاري بكلفة 52 مليون دينار
يفتتح يف اأكتوبر 2019 واحلجوزات املبدئية تتجاوز 80 %

زينب العكري من املنامة

اأعلن رئي�����س جمل�س اإدارة �ركة جممع دملونيا، 
ال�سي����خ خالد ب����ن حمم����د اآل خليفة، عن اإن�س����اء اأول 
م�����روع ملجمع جتاري ذو طاب����ع اأ�ري ترفيهي بحت 
يف جزيرة دملونيا بكلفة 52 مليون دينار، ومت البدء 
باأعم����ال البناء موؤخ����را ومن املتوق����ع اأن يتم افتتاح 

املجمع يف اأكتوبر 2019.
واأ�س����اف خالل ت�ريح لل�سحافيني على هام�س 
Cyprus Cybarc -  ووؤمتر �سحايف، اأنه مت تعيني

Tabet كمقاول رئي�سي للم�روع، بينما تقف �ركة 
DP Architects العاملي����ة وراء ت�سمي����م املجمع، 
م�س����رًيا اإل����ى اأن ال�رك����ة ت�سع����ى لت�سلي����م املواقع 

للم�ستاأجرين قبل 6 �سهور من تاريخ الفتتاح.
وتابع: “تنبع روؤية القي����ادة من القيم العائلية 
املرتبطة بتاريخ وثقافة البحرين العريقة، لذا تركز 
جزيرة دملونيا على ج����ذب ال�سياحة العائلية ب�سكل 
عام، بينما يطرح جممع دملوني����ا الفر�سة للعائالت 
باأن يجتمعوا حتت �سقف واحد من خالل جعله وجهة 

مثالية للعائالت”.
واأو�سح: “من املتوقع اأن يكون جممع دملونيا 
جم����ددا ملفهوم املجمع����ات التجاري����ة ويحقق نقلة 
نوعي����ة لتجار الت�سوق يف البحرين م����ن خالل اإ�سافة 
املزاي����ا املتع����ددة، ومنه����ا ق�سم يوحي ب����اأن الزوار 
يت�سوق����ون يف الهواء الطلق يف اأحد املدن الأوروبية 

الناب�سة باحلياة”.
بدوره، ق����ال الرئي�����س التنفيذي ل�رك����ة اإثمار 
للتطوي����ر حممد ال�سي����د اإن هن����اك 7 م�ساريع يجري 
تنفيذها حالًيا يف جزيرة دملونيا، منها م�روع ل�ركة 

بن فقي����ه )The Treasure(، م�روع ل�ركة القائد 
)اإي�سن�س(، م�����روع ل�ركة املع����اودة )�رق(، م�روع 
ال�رك����ة الكويتية للمتنزه����ات، وال�رك����ة الكويتية 
التجاري����ة التي تنف����ذ م�روعا لفل����ل و�سقق �سكنية 
على م�ساح����ة 30 األف مرت مربع، م�روع ل�ركة ن�سيج 
)كنال فيو(، وم�روع ل�رك����ة الكوهجي، اإ�سافة اإلى 
م�روع جمم����ع دملونيا التجاري، �سيت����م النتهاء من 

م�روعني اأواخر العام اجلاري.
و�سي�سمل امل�روع على �رفة وا�سعة تطل على 
جزيرة املحرق الرائعة ومنح الزوار فر�سة ال�ستمتاع 
باأف�سل املاأكولت يف الهواء الطلق، و�سيكون هناك 
م�سجد كبري لت�سجيع العوائ����ل بق�ساء اأوقات اأطول 

يف مرافق امل�روع. 
م����ن جانب����ه، ق����ال الرئي�����س التنفي����ذي ملجمع 

دملونيا، ال�سيخ حممد بن دعيج اآل خليفة، اإن ن�سبة 
حج����وزات املحالت التجارية جتاوزت 80 % ل�ركات 
قطاع التجزئة، لفًتا اإلى اأن التفاق غري نهائي حتى 

الآن.
واأ�ساف اأن اإدارة املجمع تهدف لإعطاء الأولوية 
للتج����ار البحريني����ني م����ع اإعطائهم فر�����س لتطوير 
اأنف�سه����م، مبيًن����ا اأن املجم����ع اختل����ف يف الت�سمي����م 

وتنوي الإدارة اأن تختلف باملحتوى.
واأو�سح اأن امل�ستثمري����ن يف امل�روع 3 �ركات 
خا�س����ة بحريني����ة، ومتل����ك �رك����ة جمم����ع دملوني����ا 

للتطوير اأر�س امل�روع.
ويعت����رب جمم����ع دملوني����ا، الذي يق����ع يف و�سط 
جزي����رة دملوني����ا، الأول م����ن نوع����ه يف اململكة ومن 
املتوق����ع اأن يكون وجهة ج����ذب لل�سياح من اخلارج. 

و�سي�سي����د املجمع عل����ى م�ساحة اإجمالي����ة ت�سل اإلى 
125 األف مرت مربع على اأر�س م�ساحتها 26753.6 
م����رت مربع، وم�ساحة تاأجريية تبلغ 47300 مرت مربع، 
و�سيحت����وى على مواق����ف لل�سيارات حت����ت الأر�س، 
ولق����ت فك����رة امل�����روع اهتمام����ا اإيجابيا م����ن جتار 
التجزئ����ة و�����ركات املطاع����م واملقاه����ي يف منطقة 

ال�رق الأو�سط و�رق اإفريقيا. 
ويتمي����ز املجمع مبزيج مت����وازن ما بني العمارة 
احلديث����ة وامل�ستقبلي����ة، ويع����زز الأج����واء العائلي����ة 
املمي����زة، و�سي�سم����ل عل����ى حم����الت متنوع����ة تفتح 
اأبوابه����ا يف البحرين لأول مرة ليك����ون املجمع وجهة 
لتحقي����ق  بالتجزئ����ة،  والبي����ع  والت�سلي����ة  للرتفي����ة 

ال�ستفادة الأمثل لكل من امل�ستاأجرين والزوار.
وتاأت����ي روؤي����ة املجم����ع خلل����ق وجه����ة عائلي����ة 

�سامل����ة جلمي����ع اأف����راد العائل����ة باخت����الف اأعمارهم 
واهتماماته����م، بتوف����ري خدمات واأن�سط����ة ترفيهية 
وتعليمية لالأطف����ال وال�سباب والعديد من املقاهي 
التي �سيتم اإن�ساوؤها على ال�سطح ومطاعم وقاعتني 

كبريتني لتنظيم الفعاليات املختلفة.
ويطل املجم����ع على قناة مائية جميلة واملناظر 
الطبيعي����ة اخل�����راء الت����ي تتكام����ل م����ع امل�ساحات 
اخل�راء بالداخل، وتتميز حمتويات الرتفيه العائلي 
بوج����ود حو�����س اأ�سم����اك ا�سط����واين ال�س����كل كب����ري 
بارتفاع 16 مرتا وبعر�س 7 اأمتار وبا�ستطاعة الزوار 
م�ساهدت����ه من جميع الأدوار، وكذل����ك �سالة للتزلج 
على اجلليد حتت����وي على اأحدث ما تو�سل له العمل 

يف هذا املجال يف الطابق الأول.

• •خالل املوؤمتر ال�سحايف	 احل�سور يطالع جم�سم امل�روع	

ت�شوير: ر�شول احلجريي

“بن فقيه” تطرح وحدات جديدة يف م�رشوع ال�شدرة 

“مرا�شي البحرين” تطلق “العنوان للفنادق واملنتجعات”

ت�سارك يف معر�س اخلليج للعقارات

امل�روع الأول لل�ركة خارج الإمارات

املنام���ة - ب���ن فقي���ه: اأعلن���ت �ركة ب���ن فقيه 
م�ساركته���ا يف معر����س اخللي���ج للعق���ارات، حي���ث 
�ستط���رح اآخر امل�ستجدات ح���ول م�ساريعها العقارية 

الأرقى يف املنطقة. 
وتتطل���ع ال�ركة اإلى تعري���ف الزوار واملطورين 
وامل�ستثمري���ن بعدد من امل�ساريع العقارية اجلذابة، 
كم�روع ال�س���درة الذي يعد جممًع���ا �سكنيًّا من 400 
فيال فاخ���رة متفاوتة م���ن حيث الت�سمي���م والقدرة 
ال�ستيعابية وه���ي تتاألف من غرفتي نوم و3 و4 و5 
غرف نوم لتوفر امل�سك���ن املثايل للعائالت الكبرية 
وال�سغ���رية يف اأج���واء جمتمعي���ة دافئة. كم���ا تعتزم 
ال�رك���ة على طرح وح���دات جديدة مكون���ة من 3 و4 
غرف نوم باأ�سعار تناف�سية تزامًنا مع معر�س اخلليج 

للعقارات.
وق���ال رئي����س جمل����س الإدارة، في�س���ل فقي���ه 
“ت�سعى �ركتن���ا دوًما اإلى التما�س���ي مع املتغريات 
العاملية وال�ستثم���ار يف العقارات التي تلبي طموح 
اجلمي���ع ح�س���ب الفئات املعنية. من هن���ا نتطلع اإلى 

ا�ستعرا����س م�ساريعن���ا النوعي���ة يف معر����س اخلليج 
للعق���ارات، ودع���وة اجلمي���ع للح�س���ور واللق���اء بنا 

والتعرف عن كثب على م�ساريعنا”.
وت�ستثمر ال�ركة بكل ثقة يف املعر�س املرتقب، 

ذلك اأن معر�س اخلليج للعقارات خم�س�س للتعريف 
بالقط���اع العق���اري والتطوي���ري على نط���اق وا�سع، 
مما مين���ح �ركات البحرين العقاري���ة فر�سة لعر�س 

وت�سويق م�ساريعها احلديثة.

املنام���ة - مرا�سي البحرين: اأعلن���ت �ركة اإيجل 
هيل���ز البحري���ن، ال�رك���ة الرائ���دة املط���ورة مل�روع 
مرا�سي البحرين احل�ري البارز على الواجهة املائية، 
عن اإقامة فعالية خا�س���ة لنخبة من كبار ال�سخ�سيات 
لعر����س اأحدث م�ساريعها الفاخرة يف قطاع ال�سيافة، 
وهو “العن���وان للفن���ادق واملنتجع���ات”، والذي من 

املق���رر اإطالق���ه ر�سمًي���ا اأثن���اء فعالي���ات املعر����س 
اخلليجي للعق���ار 2017. ومتثل “العن���وان للفنادق 
واملنتجعات” اإحدى اأ�سهر العالمات التجارية الراقية 
يف ع���امل ال�سياف���ة، حي���ث تاأتي اإلى اململك���ة يف اأول 
م�ساريعه���ا الكربى خارج الإم���ارات العربية املتحدة، 
وذلك بالتع���اون مع �ركة اإيجل هيل���ز البحرين. وقد 

تف�سل بح�سور الفعالية كل م���ن الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة اإعم���ار لل�سيافة اأوليفييه هارني�س واملدير 
الع���ام ل�رك���ة اإيجل هيل���ز البحرين داني���ال هاموند. 
و�سي�س���م امل����روع فندًقا فخًم���ا ذا ت�سميم معماري 
مبتك���ر فري���د م���ن نوعه م���ن فئ���ة اخلم����س النجوم، 
بالإ�سافة اإلى �سقق فندقية فاخرة متكاملة اخلدمات. 

• اأحد م�ساريع “بن فقيه”	

“دانات اللوزي” تطرح 303 فلل يف “اخلليج للعقار”
املنام���ة - بن���ك الإ�س���كان: ك�س���ف بنك 
الإ�س���كان ع���ن م�ساركة �ركة دان���ات اللوزي 
يف “معر�س اخللي���ج للعقار” من خالل عر�س 
م����روع دانات اللوزي املك���ون من 303 فلل 
�سكنية، الذي ينطلق 25 اأبريل اجلاري وملدة 

ثالثة اأيام. 
وقال وزير الإ�سكان رئي�س جمل�س اإدارة 
بنك الإ�سكان، با�سم احلمر، اإن م�ساركة “�ركة 
دانات اللوزي” يف هذا املعر�س تاأتي يف اإطار 
�سيا�سة الرتويج مل�ساريع ال�سكن الجتماعي 
الت���ي يق���وم بن���ك الإ�س���كان بت�سييده���ا يف 
خمتل���ف حمافظات اململكة، باعتبار اأن البنك 
يع���د �ري���ًكا رئي�سيًّا يف خط���ط وبرامج وزارة 
الإ�س���كان الرامي���ة اإلى تنويع اخلي���ارات اأمام 
املواطنني للح�س���ول على اخلدمة الإ�سكانية 

املنا�سبة وباأ�رع وقت ممكن.
واأ�س���اف اأنه اعتباًرا من عام 2012، ومن 
خ���الل الروؤية امل�سرتك���ة بني ال���وزارة وبنك 
الإ�س���كان لتقييم املل���ف الإ�س���كاين واإيجاد 
احللول غ���ري التقليدية، بداأ حتويل ال�سيا�سة 
امل�ساري���ع  بن���اء  نح���و  للبن���ك  الت�سغيلي���ة 
الإ�سكاني���ة التي تخدم قطاع كبري من طلبات 
املواطن���ني املدرجة عل���ى قوائ���م النتظار، 
الأم���ر الذي ي�سه���م يف خف�س ع���دد الطلبات 

الإ�سكانية بالتوازي مع جهود الوزارة. 
ولف���ت الوزير اإلى حر����س بنك الإ�سكان 
امل�ستم���ر عل���ى امل�سارك���ة ال�سنوي���ة يف هذا 
ال�ستحقاق العقاري املهم، ملا يحظى به من 
اإقبال كبري من قبل �ركات التطوير العقاري 
عل���ى  التع���رف  يف  الراغب���ني  واملواطن���ني 
م�ستجدات ال�سوق العقاري من حيث م�ساريع 

ال�سكن الجتماعي والقت�سادي املتوافرة.

واأو�س���ح الوزير اأن �رك���ة دانات اللوزي 
تع���د �ركة ذات غر�س خا����س، مت تاأ�سي�سها 
ع���ام 2014 بالتعاون ما بني “بنك الإ�سكان” 
و�رك���ة “انفينيتي كابيت���ال”، بحيث يتولى 
ال�ستثم���ار  مدي���ر  دور  الإ�س���كان”  “بن���ك 
“عق���ارات  �رك���ة  تتوّل���ى  فيم���ا  للم����روع، 
الإ�س���كان” اململوكة بالكامل لبنك الإ�سكان، 
تطوير م�روع دانات اللوزي املكون من 303 

فلل”.
وب���نّي الوزير اإل���ى اأن ال���وزارة �ستوّفر، 
وب�س���كل مت���واز م���ع عر����س فلل الل���وزي يف 
املعر����س، خيار التمويل م���ن خالل القرو�س 
الإ�سكانية اأو بال�ستفادة من برنامج “مزايا” 
– برنامج متوي���ل ال�سكن الجتماعي - الذي 
وال���ذي   2013 يف  الإ�س���كان  وزارة  اأطلقت���ه 
ت�سارك فيه عدد من البنوك املحلية لتمكني 
املواطن���ني من ����راء الوح���دات ال�سكنية يف 

امل�روع”.
م���ن جانبه، اأّك���د مدير عام البن���ك، خالد 
عب���داهلل اأن م�ساركة دانات اللوزي يف معر�س 
اخلليج للعقار ياأت���ي تاأكيًدا على التزام بنك 
الإ�س���كان الرا�سخ بالو�س���ول اإلى املواطنني 
لإطالعه���م عل���ى خياراتهم م���ن امل�ساكن يف 
امل�ساريع الت���ي ي�ساهم فيه���ا البنك. وقال: 
“اإن البنك مب�ساركته يف هذه الفعالية ي�سعى 
بالتعاون مع وزارة الإ�سكان والقطاع اخلا�س 
لتقدمي خيارات مبتكرة ومتكاملة للمواطنني 

يف جمال ال�سكن والتمويل”. 
عق���ارات  �رك���ة  ع���ام  مدي���ر  وبح�س���ب 
الإ�س���كان، اإياد عبيد، فاإن���ه �سيتم طرح 303 
فل���ل للمواطنني امل�ستفيدي���ن من اخلدمات 

الإ�سكانية املقدمة من وزارة الإ�سكان.
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�������س������ن������وًي������ا ل�������������وؤل�������������وؤ  ح�������ب�������ة  م���������اي���������ن   3 ف������ح�������������ص  رح�����������م�����������ة: 

احلداد: م�س�ع لت�أ�سي�س �رشكة للتنقيـب عن الل�ؤلـ�ؤ 
لقاء ت�ساوري مع جتار الذهب ملعرفة احتياجات “جممع الور�ص” 

زينب العكري من ال�سن�ب�س

اأكد الوكي���ل امل�ساعد للتجارة املحلية يف وزارة 
ال�سناع���ة والتجارة وال�سياحة حمي���د رحمة اأن معدل 
فح����ص اللوؤلوؤ يف خمت���رات ال���وزارة يبلغ 3 ماين 
حب���ة �سنويا، فيما يبلغ معدل فح�ص الذهب 20 األف 

كيلوجرام �سنويا.
وقال خ���ال ت�رصيحه لل�سحافي���ن على هام�ص 
حما�رصة توعوية حول الأحجار الكرمية والتنقيب عن 
اللوؤل���وؤ يف غرفة جتارة و�سناع���ة البحرين اأن الوزارة 

تفح�ص نحو 6 اآلف كيلوجرام من الذهب يوميا.
ج���اء ذلك خ���ال حما����رصة نظمتها جلن���ة اللوؤلوؤ 
والذهب واملجوهرات يف الغرفة بالتعاون مع خمتر 
فح����ص املع���ادن والأحجار الكرمي���ة التاب���ع لوزارة 
ال�سناعة والتجارة وال�سياح���ة حول “اللوؤلوؤ والأحجار 
الكرمي���ة”، والذي قدمه���ا اخلبري العامل���ي فن�سنت 
بارودي، بح�سور الوكي���ل امل�ساعد للتجارة املحلية 
بالوزارة حميد رحمة، و�سط ح�سور لفت من اأ�سحاب 

الأعمال واملهتمن.
واأ�س���اف: “مت تاأ�سي�ص �رصكة من مهامها فح�ص 
اللوؤل���وؤ والأحجار الكرمية م���ن جانب �رصكة ممتلكات، 
ويت���م حالي���ا جتهيز مقره���ا، لفًتا اإلى اأن���ه كان من 

املفرت�ص اأن تب���داأ ال�رصكة اأعمالها يف يونيو املقبل، 
ولكن توقعات تفيد باأنها �ستتاأخر حتى اأواخر العام 
اجلاري حتى ا�ستكم���ال اأعمال املقر الرئي�ص لل�رصكة 

واملخترات”.
واأو�س���ح اأن عمليات فح����ص الذهب باقية لدى 
ال���وزارة حت���ى ت���رى احلكوم���ة ج���دوى خل�سخ�سته 

م�ستقبا.
ويف ال�سياق ذات���ه، اأكد رحمة اأن هناك ت�رصيعات 
جترم بيع اللوؤلوؤ املزروع؛ حفاظا على �سمعة البحرين 
املعروفة باللوؤل���وؤ الأ�سيل، ول ني���ة للحكومة لفتح 

ال�سوق اأمام هذا املنتج.
واأ�سار اإل���ى اأن الوزارة تتعاون م���ع التجار اأثناء 
فح����ص اللوؤلوؤ الذي ياأت���ي خملوطا على �سكل عقود 
وغريه���ا، فيم���ا ت�س���ادر ال���وزارة اللوؤل���وؤ امل���زروع 
واملعرو����ص يف واجهة املحات ملخالفت���ه القانون، 

واإحالة �ساحب املحل للتحقيق.
بدورها، اأكدت ع�س���و جمل�ص اإدارة غرفة جتارة 
و�سناع���ة البحري���ن دميا احلداد رئي�س���ة جلنة اللوؤلوؤ 
والذه���ب واملجوهرات، اأهمية دع���م وتن�سيط قطاع 
اللوؤل���وؤ يف البحري���ن، حي���ث يعت���ر م���ن القطاعات 
التاريخية العريقة يف اململكة؛ بهدف تنويع م�سادر 

الدخ���ل ومواكبة روؤي���ة البحري���ن القت�سادية للعام 
.2030

واأ�سافت اأن اللجنة �ستوا�سل جهودها لتنظيم 
مث���ل ه���ذه املحا�رصات وور����ص العم���ل والفعاليات 
القت�سادي���ة يف �سبيل خدمة القطاع املهم للمملكة، 
اإذ يعد من اأهم القطاعات القت�سادية، والتي ت�سهد 

منواً وازدهاراً ملحوظاً يف البحرين واملنطقة.

و�س���ددت احلداد عل���ى �رصورة تع���اون اجلهات 
املعني���ة يف البحري���ن لارتقاء بهذا القط���اع املهم، 
وال���ذي يحظى ب�سمعة خليجي���ة وعاملية طيبة، مبينة 
اأن هناك فك���رة لتاأ�سي�ص �رصكة للتنقيب عن اللوؤلوؤ، 

دون اإف�ساحها عن اأية تفا�سيل.
واأ�س���ارت اإلى اأن اللجنة �ستعق���د لقاء ت�ساوريا 
م���ع جت���ار الذهب ماي���و املقبل؛ ملعرف���ة احتياجات 

التج���ار يف املجم���ع اخلا����ص بور�ص �سناع���ة الذهب 
املزم���ع اإن�ساوؤه يف منطق���ة ال�سقية بالقرب من مبنى 
قلع���ة وزارة الداخلية، لفتة اإلى اأن���ه �سيتم مناق�سة 
تخ�سي�ص املبنى لبيع اجلملة فقط اأو اإ�سافة حمات 

للبيع بالتجزئة اإ�سافة اإلى م�ساحات الور�ص.
واأكدت اأن موقع املجمع مت اختياره على اأ�سا�ص 
ق���رب امل�ساف���ة من �س���وق املنام���ة، وه���ي ال�سوق 
الرئي����ص للذهب يف البحرين، مبينة اأن موقع الور�ص 
الق���دمي يفتقر كث���ريا من الأمور املهم���ة، منها بعد 
امل�سافة عن ال�سوق، وبعد �سكن العمال عن الور�ص.

واأو�سح���ت: “�سيحت���وي املجم���ع عل���ى متح���ف 
للذه���ب ي���روي ع���ن �سناع���ة الذه���ب يف البحري���ن 
والعائ���ات الت���ي عمل���ت يف ه���ذا املج���ال واأن���واع 

امل�سوغات الذهبية على مدى تاريخها”.
وع���ن الر�س���وم اجلدي���دة لأختام الذه���ب التي 
اأقرته���ا وزارة التج���ارة موؤخ���را، اأك���دت اأن الغرف���ة 
�سجلت اعرتا�سها على القرار، واأكدت الغرفة اأهمية 
الت�ساور مع التجار واأ�سح���اب ال�ساأن م�ستقبا ب�ساأن 
اأي ق���رارات تن���وي ال���وزارة اتخاذه���ا ملعرف���ة مدى 

تاأثريها على التجار والقطاع عموما.

• فن�سنت بارودي )مين( خال املحا�رصة	

“اأي�يف” تد�سن م�رشوع “ب�قة مع�يري ال�قف”

املنام���ة - اأي���ويف: اأطلق���ت هيئ���ة 
للموؤ�س�س���ات  واملراجع���ة  املحا�سب���ة 
املالي���ة الإ�سامي���ة “اأي���ويف” مب���ادرة 
نوعية اأطلق عليها ا�سم: )باقة معايري 
الوق���ف(، تت�سمن العم���ل على اإ�سدار 
ل���ة وملبي���ة  3 معاي���ري �سامل���ة ومف�سَّ
للحاجات العملية ل�سناعة الوقف على 
م�ست���وى الع���امل، اأحده���ا يف اجلوان���ب 
ال�رصعي���ة والآخر معي���ار حما�سبي فيما 

جاء الثالث يف حوكمة الوقف.
وتهدف هذه املعاي���ري اإلى تذليل 
ال�سعوب���ات العملي���ة جلمي���ع الأطراف 
ذات العاق���ة بالوق���ف )كاملوقف���ن 
واجله���ات  وامل�ستفيدي���ن  ���ار  والنُظَّ
والرقابي���ة  والتنظيمي���ة  الت�رصيعي���ة 
وغريها( وذلك من خال اإ�سدار معايري 
مهني���ة عملي���ة دولي���ة �سامل���ة تكون 
الأ�سا����ص والقاع���دة الت���ي ميك���ن من 
خالها تو�سيح جميع الأحكام ال�رصعية، 
املحا�سبي���ة  واملعاي���ري  وال�سواب���ط 
ومعايري حوكم���ة ذات العاقة بالوقف 
و�سياغة م���ا يحتف به م���ن م�ستجدات 
م���ن  ال�ستف���ادة  وكذل���ك  ون���وازل، 
املمار�س���ات  واأف�س���ل  التج���ارب 

وتدوينها وتدويلها.
و�سه���د حف���ل الفتت���اح الر�سم���ي 
ملوؤمت���ر اأي���ويف ال�سنوي ال���دويل الذي 
ُعِقد موؤخراً يف البحري���ن بح�سور قرابة 
798 �سخ�سية من 48 دولة حول العامل 
التوقيع الر�سمي لتفاقيتي تعاون مع 
جهتن متخ�س�ست���ن، هما “ا�ستثمار 
والو�ساي���ا”،  لاأوق���اف  امل�ستقب���ل 
و”املعهد ال���دويل للوقف الإ�سامي”، 
تت�سمن���ان التعاون يف اإع���داد املعيار 

ال�رصع���ي واملعيار املحا�سب���ي للوقف، 
والتع���اون يف اإ�س���دار معي���ار احلوكمة 

املتعلق بالوقف.
ومت خ���ال مرحلة الإع���داد ال�سابق 
لإط���اق م�رصوع )باق���ة معايري الوقف( 
للمعاي���ري  الرئي�س���ة  املع���امل  و�س���ع 
الثاث���ة، وا�ستقط���اب نخب���ة م���ن اأبرز 
اخلراء يف املجالت املختلفة املتعلقة 
بالوقف من اأماكن متعددة حول العامل، 
لتكوين الف���رق الفنية الثاث املعنية 
باإع���داد املعاي���ري، وتكوي���ن جمال����ص 

ا�ست�سارية لها.
اخلط���ط  ه���ذه  رف���ع  مت  وق���د   
الفني���ة  املجال����ص  م���ن  واعتماده���ا 
الث���اث يف اأي���ويف )املجل����ص ال�رصعي، 
واملجل�ص املحا�سبي، وجمل�ص احلوكمة 
اخت�سا�س���ه،  يف  كٌل  والأخاقي���ات( 
و�سيتم الب���دء يف العمل مبا�رصة يف هذه 
امل�رصوعات �سمن خطة زمنية وفنية مت 
اإعدادها �سلفاً، و�ستكون هذه املعايري 
�س���ادرة ع���ن املجال�ص الفني���ة لأيويف 
ولها وحدة ال�ساحية يف البت النهائي 
يف بنود هذه املعايري واأحكامها وكذلك 
�سمن دورة اإ�سدار املعايري املعتمدة 
والتي ت�سل اإل���ى قرابة 13 مرحلة من 
بينها عقد ور�ص عمل وجل�سات ا�ستماع 
يف اأماكن خمتلفة من العامل، والتعاون 
م���ع املوؤ�س�سات واجله���ات الفاعلة يف 
جم���ال الأوقاف حول الع���امل من جهات 
ر�سمي���ة وتنظيمي���ة وبحثي���ة وعلمي���ة 
ومهني���ة وغريه���ا، كم���ا مت التخطي���ط 
لانته���اء من امل�رصوع ب�سكل كامل قبل 

نهاية عام 2018.

“الب�ر�سة” تفتتح اأ�سب�عه� على ارتف�ع 

720.4 األف دين�ر اأرب�ح “الفن�دق ال�طنية” الربعية

أخبار السوق

اأقف���ل “موؤ�رص البحرين الع���ام” يوم اأم�ص عند 
م�ست���وى 1،336.65 بارتف���اع ق���دره 2.22 نقطة 
م���ا ن�سبته 0.17 % مقارن���ة باإقفاله يوم اخلمي�ص 
املا�س���ي.  وت���داول امل�ستثم���رون 2.12 ملي���ون 
األ���ف  �سه���م، بقيم���ة اإجمالي���ة قدره���ا 928.25 
دينار، مت تنفيذها من خال 74 �سفقة، مركزين 
تعاماته���م عل���ى اأ�سهم قط���اع اخلدم���ات والتي 
بلغ���ت قيم���ة اأ�سهم���ه املتداول���ة 708.86 األ���ف 
دين���ار، اأي ما ن�سبته 76 % م���ن القيمة الإجمالية 
للت���داول، وبكمية قدره���ا 1.27 مليون �سهم، مت 
تنفيذها من خال 37 �سفقة. وجاءت �رصكة جممع 
البحري���ن لاأ�سواق احلرة يف املركز الأول اإذ بلغت 
قيمة اأ�سهمه���ا املتداولة 571.23 األف دينار، اأي 
م���ا ن�سبت���ه 61.54 % م���ن اإجمايل قيم���ة الأ�سهم 

املتداولة، وبكمية قدرها 746.70 األف �سهم، مت 
تنفيذها من خ���ال 15 �سفقة.  اأما املركز الثاين 
فكان للبن���ك الأهلي املتحد بقيمة قدرها 83.61 
األف دينار، اأي ما ن�سبته 9.01 % من اإجمايل قيمة 
الأ�سهم املتداولة، وبكمي���ة قدرها 313.07 األف 

�سهم، مت تنفيذها من خال 9 �سفقات.
ثم جاء بنك البحري���ن والكويت بقيمة قدرها 
54.37 األ���ف دين���ار، اأي ما ن�سبت���ه 5.86 % من 
اإجمايل قيم���ة الأ�سهم املتداول���ة، وبكمية قدرها 
137.75 األ���ف �سه���م، مت تنفيذه���ا م���ن خال 6 
�سفق���ات. وقد مت ي���وم اأم�ص ت���داول اأ�سهم 18 
�رصك���ة، ارتفعت اأ�سعار اأ�سه���م 5 �رصكات، يف حن 
انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 4 �رصكات، وحافظت بقية 

ال�رصكات على اأ�سعار اإقفالتها ال�سابقة.

حققت �رصكة الفنادق الوطنية اأرباحا �سافية 
يف الربع الأول من العام اجلاري بلغت نحو 720.4 
األ���ف دين���ار، قيا�ًس���ا بنح���و 1.1 ملي���ون دينار يف 

الفرتة نف�سها من العام املا�سي.
واأو�سح���ت البيان���ات املالي���ة لل�رصك���ة التي 
ن����رصت على موقع بور�سة البحري���ن اأم�ص اأن اأرباح 
ال�رصكة خال الربع الأول من العام اجلاري تراجعت 
بن�سب���ة 35.8 % مقارنة بالفرتة نف�سها من العام 
املا�سي. وتراجع الن�سيب الأ�سا�سي واملنخف�ص 
لل�سه���م يف الأرب���اح بن�سب���ة 30 % لت�س���ل اإلى 7 
فلو�ص يف الربع الأول مقابل 10 فلو�ص يف الفرتة 
املماثل���ة من الع���ام 2016. كما اأظه���رت النتائج 
اإجم���ايل الرب���ح الت�سغيل���ي لل�رصك���ة  اأن  املالي���ة 
�سج���ل تراجًع���ا بن�سب���ة 36 % لت�س���ل اإل���ى 739 
األ���ف دينار، مقابل 1.15 ملي���ون دينار يف الفرتة 
املماثل���ة م���ن الع���ام املا�س���ي. وحقق���ت ال�رصكة 
اأرباحاً خ���ال العام املا�س���ي 3.51 مليون دينار، 
مقارن���ة باأرباح قدرها 3.77 ملي���ون دينار بالعام 

2015، برتاج���ع ن�سبت���ه 6.99 %. وكان الرئي�ص 
التنفي���ذي لل�رصك���ة عبدالرحم���ن مر�س���د قد ذكر 
عل���ى هام�ص اجلمعية العمومي���ة اأن ال�رصكة ب�سدد 
الب���دء يف تنفيذ م�رصوع لتجدي���د بهو وغرف فندق 
الدبلوم���ات بكلفة مبدئية ترتاوح م���ا بن 5 اإلى 
6 ماي���ن دينار، تنفذ عل���ى 4 مراحل، وت�ستغرق 
عاًما واحًدا، وطرحت مناق�سة لإعادة تاأثيث البهو 
وغ���رف الفندق البالغ عدده���ا 246 غرفة، وحالًيا 
يف طور درا�سة وحتليل الأ�سعار التي تقدمت بها 
5 ����رصكات مق���اولت حملية، ومن املق���رر اأن يبداأ 
املقاول اأعمال التجديد واإعادة التاأثيث مع بداية 
�سه���ر رم�س���ان املقبل على مراحل حت���ى ل يتاأثر 
عمل الفن���دق يف هذه الفرتة. واأ�س���ار اإلى درا�سة 
تطوي���ر الأر�ص التي متتلكه���ا ال�رصكة، وتقع عند 
املدخ���ل اخللفي للفن���دق وبجانب فن���دق كراون 
ب���ازا لإن�ساء جمم���ع جتاري �سغ���ري احلجم يحتوي 
على متاجر ومطاعم، بكلفة مبدئية ترتاوح ما بن 

1.5 مليون ومليوين دينار.

إعداد: المحرر االقتصادي

اأج����رى م�ساه����م رئي�س����ي يف البنك 
الأهلي املتحد �سفقة لبيع 405.613 
األ����ف �سهم بقيم����ة اإجمالي����ة جتاوزت 

290 األف دولر.
التي  ال�سفق����ة  وتع����ود تفا�سيل 
مت����ت ي����وم اخلمي�ص اإل����ى قي����ام اأحد 
ببيع  بالبنك  الرئي�سي����ن  الأ�سخا�����ص 

ال�سهم الواحد ب�سعر 0.715 دولر.

البحري���ن  بن���ك  يف  م�ستثمري���ن  اأمت 
والكوي���ت �سفقات عدة ل����رصاء 170 األف 
�سهم م�سنفة اأ�سهم خزينة بقيمة اإجمالية 

بلغت 66.88 األف دينار. 
ووفًق���ا لبي���ان مقت�سب ن����رصه البنك 
على موقع بور�س���ة البحرين عن تفا�سيل 
ال�سفقات الت���ي متت يوم اخلمي�ص، فقد 
ا�سرتى امل�ساهم���ون الرئي�سيون 50 األف 
�سهم ب�سعر 0.392 دينار لل�سهم الواحد، 
كما مت �رصاء 120 األف �سهم ب�سعر 0.394 

دينار لل�سهم الواحد.

نفذ م�ساهم���ون رئي�سيون يف �رصكة 
جممع البحرين لاأ�سواق احلرة �سفقات 
عدة لبيع 200 األف �سهم بقيمة اإجمالية 

بلغت 153.25 األف دينار.
واأو�سح���ت ال�رصك���ة يف بي���ان ن����رص 
عل���ى موقع بور�س���ة البحرين تفا�سيل 
ال�سفق���ات الت���ي مت���ت ي���وم الأربعاء 
حيث قام اأ�سخا����ص رئي�سين بال�رصكة 
ببي���ع 150 األ���ف �سه���م ب�سع���ر 0.765 
دين���ار لل�سهم الواحد، كم���ا مت بيع 50 
األف �سهم ب�سع���ر 0.770 دينار لل�سهم 

الواحد.

“الأهلي املتحد”: �سفقة 
لبيع 405.613 األف �سهم

“البحرين والكويت”: 
�رصاء 170 األف �سهم

“الأ�سواق احلرة”: م�ساهمون 
يتداولون 200 األف �سهم

“بي ام بي”: بيع 284.837 األف �سهم 
اأجرى م�ساهم رئي�سي يف بنك البحرين وال�رصق 
الأو�س���ط )BMB( �سفق���ة لبي���ع 284.837 األف 

�سهم بقيمة اإجمالية جتاوزت 14.24 األف دينار.

وتع���ود تفا�سي���ل ال�سفقة الت���ي متت يوم 
الثاث���اء اإلى قي���ام اأح���د الأ�سخا����ص الرئي�سين 

بالبنك ببيع ال�سهم الواحد ب�سعر 0.050 دينار.



االثنين 24 أبريل 2017 
27 رجب 1438

العدد 3114  11 business@albiladpress.comاقتصاد

0.7 % ارتفــــــاع الت�ضخــــــم فــي الربــــــــع الأول
جعفري: انخفا�ض الن�صب عن النمو االقت�صادي معادلة �صحية

املرك���زي  للجه���از  بيان���ات  اأح���دث  اأظه���رت 
للمعلوم���ات اأن متو�صط االرتف���اع يف الت�صخم خالل 
الرب���ع االأول من الع���ام اجل���اري 2017 بلغت ن�صبته 
0.7 %، مقارن���ة بالفرتة نف�صها من العام 2016، اإذ 
بلغ الرقم القيا�صي الأ�صعار امل�صتهلك 127.8 نقطة 
خالل الربع االأول من الع���ام 2017 مقارنة ب� 126.9 

نقطة خالل الربع نف�صه من العام 2016.
وكان���ت اأهم املجموعات الت���ي �صاهمت يف هذا 
االرتفاع هي: جمموعة “امل�رشوبات الكحولية والتبغ” 
الت���ي ارتفعت اأ�صعارها بن�صب���ة 20.5 %، وجمموعة 
“ال�صلع واخلدمات االأخرى” ازدادت اأ�صعارها بن�صبة 
3.1 %، وجمموع���ة “امل�صك���ن واملي���اه والكهرب���اء 
والغ���از واأن���واع الوق���ود االأخرى” �صه���دت اأ�صعارها 

زيادة بن�صبة 3 %.
وعل���ى ارتفاع ن�ص���ب الت�صخ���م، اأو�صح املحلل 
االقت�ص���ادي والرئي����ض التنفي���ذي ل�رشك���ة جافكون 
لال�صت�ص���ارات اأك���ر جعف���ري يف ات�ص���ال هاتفي ل� 
“الب���الد” اأن ن�صب الت�صخ���م املتدنية تعتر ظاهرة 
غ���ر مر�صية لالقت�صاد، والت���ي تعني تدين م�صتوى 
عمليات ال����رشاء، وبالتايل تدين م�صت���وى االإنتاج مما 
ق���د يوؤدي اإلى انكما����ض يف االقت�صاد، اإال اأنه بينَّ اأن 
انخفا����ض ن�صبة الت�صخ���م اإلى م�صتوي���ات اأدنى من 

ن�صب النمو االقت�صادي ت�صكل اإ�صافة لالقت�صاد.
واأو�ص���ح اأن الع���ام املا�صي �صه���د العديد من 
االإجراءات التي اتبعته���ا احلكومة لتخفي�ض االإنفاق 
وتر�صي���د اال�صتهالك، ومن بينه���ا خف�ض م�صتويات 

الدع���م احلكومي املق���دم للمحروق���ات ورفع الدفع 
احلكومي عن اللحوم، وهي ت�صكل ظواهر اقت�صادية؛ 

حتى يتمكن االقت�صاد من تكييف نف�صه.
واأ�ص���اف اأن ن�ص���ب النم���و االقت�ص���ادي متدنية 
حالًي���ا، ولذل���ك اإذا ارتفع���ت ن�ص���ب الت�صخ���م ع���ن 
ن�ص���ب النمو االقت�ص���ادي، فاإن ذل���ك �صيكون م�رشًا 
باالقت�صاد، لك���ن انخفا�ض ن�صب الت�صخم عن النمو 
االقت�ص���ادي تعتر معادلة �صحية ج���ًدا، واملطلوب 
اأن ترتفع ن�صبة الت�صخم، ولكن بن�صبه اأقل من ن�صبة 
النمو االقت�صادي، وبذل���ك يحدث فائ�ض يف القيمة 
امل�صاف���ة لالقت�صاد، وه���ذا هو النم���و االقت�صادي 

الفعلي.
وكان تقري���ر ل�صن���دوق النقد العرب���ي ذكر اأن 
امل�صت���وى الع���ام لالأ�صع���ار يف البحري���ن تاأث���ر خالل 
العام املا�ش���ي بال�شغوط الت�شخمية التي �شهدتها 

املجموع���ات اخلا�ص���ة بالنق���ل، وال�صك���ن، واملي���اه 
والكهرباء، والغ���از واأنواع الوقود االأخرى، والتعليم، 
والتبغ. يعزى ذلك لالإجراءات التي اتخذتها ال�صلطات 
خلف����ض م�صتوي���ات الدع���م املق���دم للمحروق���ات، 
م�صتفي���دة يف ذلك من تراجع اأ�صعار النفط العاملية. 
اإ�صافة اإلى االجراءات املتخذة لتعديل هيكل الدعم 
بالن�صبة للكهرب���اء واملاء. وبلغ معدل الت�صخم خالل 

العام 2016 نحو 2.7 %.
وتوقع التقرير بلوغ معدل الت�صخم يف البحرين 
خالل الع���ام 2017 نح���و 2.1 %، ونحو 2.3 % خالل 
الع���ام 2018، وذلك يف �صوء امل�ص���ي يف االإجراءات 
التي اتخذته���ا ال�صلطات خلف����ض م�صتويات الدعم 
ب�ص���ورة متدرج���ة لبع����ض القطاعات، واأث���ر تطبيق 

�رشيب���ة القيمة امل�صاف���ة يف يناير 2018، وال�رشائب 
عل���ى ال�صجائ���ر وامل�رشوب���ات الكحولي���ة والغازي���ة، 
وله���ذا �صتتاأثر وت���رة النمو االقت�ص���ادي املرتفعة 
بالقطاع���ات غ���ر النفطي���ة يف البحري���ن بالعام���ي 
اجلاري واملقبل، لتنخف�ض ن�صبة النمو املتوقعة هذا 

العام نحو 1.9 % ومثلها للعام 2018.
واأ�ص���ارت البيانات اإلى ارتف���اع الرقم القيا�صي 
الأ�صع���ار امل�صتهل���ك خ���الل �صه���ر مار�ض م���ن العام 
2017 مقارن���ة بال�صهر نف�صه يف العام 2016 بن�صبة 
0.8 %، اإذ بل���غ الرقم القيا�ص���ي الأ�صعار امل�صتهلك 
128.7 نقط���ة خ���الل �صهر مار�ض م���ن العام 2017 
مقارن���ة ب� 127.7 نقطة خالل ال�صهر نف�صه من العام 

.2016

وج���اءت ه���ذه التغ���رات كمح�صل���ة للتغرات 
)االرتفاعات واالنخفا�صات( التي طراأت على اأ�صعار 
�صل���ة امل�صتهلك خالل �صهر مار�ض من العام 2017. 
اأم���ا اأهم املجموعات الت���ي �صاهمت يف هذا االرتفاع، 
فه���ي: جمموعة “امل�صكن واملي���اه والكهرباء والغاز 
واأنواع الوقود االأخرى” وجمموعة “ال�صلع واخلدمات 
االأخ���رى”، حيث ارتفعت اأ�صع���ار املجموعتي بن�صبة 

2.8 % و3.1 % على التوايل.
ووفًق���ا للبيان���ات، فقد ارتفع الرق���م القيا�صي 
الأ�صعار امل�صتهلك يف �صه���ر مار�ض من العام 2017 
مقارنة ب�صهر فراير من العام 2017 بن�صبة 0.9 %، 
اإذ بلغ الرق���م القيا�صي الأ�صع���ار امل�صتهلك 128.7 
نقط���ة خالل �صهر مار�ض من الع���ام 2017 مقارنة ب� 

127.5 نقطة خالل �صهر فراير من العام 2017. 
وكانت اأهم املجموعات التي ارتفعت اأ�صعارها 
يف �صهر مار�ض من العام 2017 مقارنة ب�صهر فراير 
من الع���ام 2017، ه���ي جمموعة “امل�صك���ن واملياه 
والكهرباء والغاز واأنواع الوقود االأخرى” بن�صبة 3.1 

%، وجمموعة “املالب�ض واالأحذية” بن�صبة 1.5 %. 
يذك���ر اأن الرق���م القيا�صي الأ�صع���ار امل�صتهلك 
ومع���دل الت�صخ���م ال�ص���ادر م���ن هيئ���ة املعلومات 
واحلكوم���ة االإلكرتوني���ة يتب���ع منهجي���ة دقيقة، كما 
يعتم���د عل���ى �صل���ة م���ن ال�صل���ع واخلدم���ات مقدرة 
بطريق���ة اأكرث �صم���وال، وتتيح اإم���كان احت�صاب هذه 
املوؤ����رشات بالدق���ة الالزمة، وهو به���ذه املوا�صفات 
الفني���ة واملنهجية الدقيقة ي�ص���كل امل�صدر الوحيد 
املعتمد ملراقبة تطورات االأ�صعار ومعدالت الت�صخم 

يف مملكة البحرين.

• يبقى النمو االقت�صادي للبحرين االأف�صل باملنطقة	

• اأكر جعفري	

اأمل احلامد

ع�صكر - األبا: اأعلنت �رشكة اأملنيوم البحرين 
“األب���ا” ع���ن حتقيق اأرب���اح �صافية خ���الل الربع 
االأول من العام اجلاري بلغت 25.6 مليون دينار 
)68 ملي���ون دوالر(، مقارن���ة بنح���و 4.2 ماليي 
دين���ار )11 مليون دوالر( يف الفرتة املقابلة من 
2015، اأي بن�صبة زيادة كبرة و�صلت اإلى 506 

% على اأ�صا�ض �صنوي.
وقالت ال�رشكة بيان اأم�ض اإن اجتماع اجلمعية 
العمومية ال�صنوي ال���ذي عقد بتاريخ 21 مار�ض 
2017، واف���ق عل���ى توزي���ع اأرب���اح بقيمة 29.6 
مليون دين���ار )78.7 مليون دوالر( ليتم دفعها 

بتاريخ 2 اأبريل 2017.
واأظه���رت البيان���ات ارتفع حج���م املبيعات 
بن�صب���ة 4.9 % على اأ�صا�ض �صن���وي )242،932 
طن م���رتي(، يف حي زاد االإنت���اج بن�صبة 5.6 % 

عل���ى اأ�صا����ض �صن���وي )248،776 ط���ن مرتي(. 
وبلغت ن�صبة مبيع���ات منتجات القيمة امل�صافة 
56 % من اإجمايل ال�صحنات )مقابل 52 % خالل 

الربع االأول من العام 2016(.
واأك���دت ال�رشك���ة تاأث���ر اأداوؤه���ا م���ن حي���ث 
االإي���رادات واالأرباح للربع االأول من العام اجلاري 
ب�صكل اأ�صا�صي بارتفاع االأ�صعار يف بور�صة لندن 
للمعادن واالأداء اجليد لالإدارة حيث �صهد اإجمايل 
املبيع���ات خ���الل الرب���ع االأول من الع���ام 2017 
طفرة بن�صبة 22 % ليحقق 190.4 مليون دينار 
 156.4 مقاب���ل  وذل���ك  دوالر(  مالي���ي   506(
ملي���ون دينار )416 مليون دوالر( لنف�ض الفرتة 

من العام 2016. 
وفيما يتعلق مب����رشوع خط ال�صهر ال�صاد�ض 
اأو�صحت اأنه ي�صر وفق اخلطة املو�صوعة، حيث 

مت ا�صتكم���ال درا�صة التغذية للم����رشوع )اأعمال 
الهند�صة االأ�صا�صية( يف يناير 2017، ومت اإر�صاء 
ثماني مناق�صة )من اأ�صل 150(، كما مت اإر�صاء 
املناق�ص���ات املتبقية خالل الن�ص���ف الثاين من 

العام 2017.
وخل�صت ال�رشكة اأن اأولوياتها للعام اجلاري 
بالرتكي���ز على مبادرات ال�صالم���ة يف اأر�ض الغد، 
واإع���ادة ت�صغي���ل اخل���ط اخلام�ض بكام���ل طاقته 
االإنتاجي���ة، وحتقيق اأهداف املرحل���ة الثانية من 
م����رشوع تاي���ن، واال�صتفادة من الطل���ب القوي 
على مبيعات القيمة امل�صافة، و�صر م�رشوع خط 
ال�صهر ال�صاد�ض وفق اخلطة الزمنية املو�صوعة.
وق���ال رئي����ض جمل����ض االإدارة ال�صيخ دعيج 
ب���ن �صلمان بن دعي���ج اآل خليف���ة، “لقد متكنت 
)األبا( من حتقيق نتائج قوية خالل الفرتة �صواء 

عل���ى �صعيد االإي���رادات واالأرب���اح اأو على جممل 
االأن�صط���ة”، موؤكدا اأن���ه بف�ص���ل االأ�صا�ض املايل 

القوي واملت���ي �صوف نتمكن م���ن خالل م�رشوع 
خط ال�صه���ر ال�صاد�ض الذي �ص���رى النور قريباً 
م���ن و�صع اأ�ص�ض قوية ورا�صخ���ة تر�صم م�صتقبل 

م�رشق لل�رشكة”.
من جانبه، اأك���د الرئي�ض التنفي���ذي لل�رشكة 
تيم موري اإن “األبا م�صتمرة يف حت�صي اأدائها مع 
اال�صتفادة من ارتف���اع االأ�صعار يف بور�صة لندن 
للمع���ادن. وبالرغم من حادثة انقط���اع الكهرباء 
الت���ي تعر�ص���ت له���ا ال�رشك���ة موؤخ���راً، الزال���ت 
توقعاتنا يف حملها بتحقيق النتائج اجليدة لعام 

 .”2017
ه���ذا و�صتق���وم اإدارة ال�رشكة بعق���د اجتماع 
هاتفي ي���وم الثالث���اء املقبل؛ ملناق�ص���ة اأدائها 
املايل خالل الربع االأول من العام 2017 وحتديد 

اأولوياتها ملا تبقى من العام.

25.6 مليــون دينار اأربــاح “األبـا” ال�ضـافيــة بالـربــع الأول
زادت بن�صبة 506 % على اأ�صا�ض �صنوي

• ال�صيخ دعيج بن �صلمان بن دعيج	

ختم متيز على منتجات احلرف البحرينية
وزير املالية يدعو لال�ضتثمار براأ�س املال الب�رشي

يف بيان على هام�ض اجتماعات “البنك الدويل و�صندوق النقد”

املنام���ة - وزارة املالي���ة: دع���ا وزي���ر املالي���ة 
ال�صي���خ اأحمد بن حممد اآل خليفة املوؤ�ص�صات املالية 
التنموي���ة متعددة االأطراف اإلى امل�صاهمة الفاعلة يف 
متويل اال�صتثمارات يف البني���ة التحتية وراأ�ض املال 
الب����رشي، و�صوالً اإل���ى حتقيق منو اقت�ص���ادي �صامل 

وم�صتدام واإيجاد املزيد من فر�ض عمل.
ج���اء ذلك، يف البي���ان ال���ذي األقاه اأم���ام الدورة 
اخلام�ص���ة والت�صعي الجتماع���ات جلنة التنمية با�صم 
كل م���ن البحرين وم����رش والع���راق واالأردن والكويت 
ولبن���ان وليبي���ا واملالدي���ف و�صلطن���ة عم���ان وقطر 
واالإم���ارات واليم���ن، والت���ي عق���دت عل���ى هام����ض 
اجتماع���ات الربي���ع للبنك ال���دويل و�صن���دوق النقد 

الدويل يف وا�صنطن بالواليات املتحدة االأمركية.
واأك���د الوزير يف بيان���ه اأن ت�صمي���م ال�صيا�صات 
الت���ي تعّزز النمو القوي وال�صام���ل من �صاأنه اأن يعّزز 
احل�ص���ول عل���ى التعلي���م اجلي���د والرعاي���ة ال�صحية 
للجميع، واأن يوفر تكاف���وؤ الفر�ض على نحو اأف�صل، 

واأخًذا بع���ي االعتبار الدور احلا�ص���م الذي ميكن اأن 
تق���وم به جمموع���ة البنك ال���دويل يف الت�صدي لهذه 
املهام.وا�صتعر����ض الوزي���ر ثالثة م�ص���ادر للتمويل 
ميك���ن اأن ت�صه���م يف �صد الفجوة الكب���رة يف متويل 
التنمي���ة، بيانه���ا كالت���ايل: تعبئة امل���وارد املحلية. 

والتمويل الدويل العام. وراأ�ض املال اخلا�ض.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن امل�ص���در الثال���ث م���ن املرّجح 
اأن ي���وؤدي دوًرا متزاي���د االأهمية، بالنظ���ر اإلى احلجم 
الن�صب���ي الكبر من امل���وارد الراأ�صمالية املتاحة له، 

ودوره كمحرك للنمو والوظائف واالإنتاجية. 

• وزير املالية يلقي البيان اأمام الدورة اخلام�صة والت�صعي الجتماعات جلنة التنمية	

املنام���ة - ال�صياحة واملعار����ض: اأعلنت 
هيئ���ة البحري���ن لل�صياحة واملعار����ض عزمها 
احلرفي���ة  للمنتج���ات  التمي���ز  “خت���م  اإط���الق 
البحرينية”، وذلك �صمن مبادرة دعم احلرفيي 
البحريني���ي، واإ�صرتاتيجي���ة الهوية ال�صياحية 
“بلدنا بلدكم”، والتي تركز على تقدمي منتج 
�صياح���ي بحرين���ي متمي���ز وفريد اإل���ى العامل. 
وقال���ت ال�صيخة وفاء بن���ت �صيف بن �صقر اآل 
خليف���ة: “تلت���زم الهيئة مب�صان���دة احلرفيي 
املحلي���ي؛ للحفاظ عل���ى �صناع���ات اململكة 
ا�صتمراريته���ا لالأجيال  التقليدي���ة، و�صم���ان 
القادم���ة، يف ظ���ل انت�صار املنتج���ات املقلدة 
وامل�صتوردة يف ال�صوق، والتي ال تعادل جودة 
املنتج االأ�صلي، وتاأثر ب�صكل �صلبي على دخل 
الكوادر البحرينية املتخ�ص�صة”.  ونوهت باأن 
الهيئة اأعلنت عن فتح باب التقدمي للح�صول 
عل���ى هذا اخلتم ال���ذي �صيك���ون اإثباًتا ودليالً 
للم�صرتي���ن بح�صولهم عل���ى منتجات بحرينية 
عالية اجلودة. و�صيتم ا�صتالم طلبات التقدمي 

ل���دى اإدارة احل���رف اليدوي���ة يف مرك���ز تنمية 
ال�صناع���ات احلرفية باملنام���ة. و�ُصكلت جلنة 
ت�ص���م اأع�صاًء م���ن الهيئة، اإ�صاف���ة ع�صو من 
جمعي���ة البحرين للفن���ون الت�صكيلة وع�صوين 
م���ن حريف مرك���ز تنمي���ة ال�صناع���ات احلرفية. 
�صتعمل ه���ذه اللجن���ة على تقيي���م املنتجات 
وفق توظيفها اأعل���ى معاير التميز واالأ�صالة 
واالبتكار، واحلر�ض عل���ى اال�صتدامة البيئية، 
و�صيمن���ح ختم التميز فق���ط للحرفيي الذين 
وا�صتكمل���وا  اللجن���ة  ا�صرتاط���ات  ا�صتوف���وا 

االإجراءات الالزمة.



تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليها السادة 
الشركاء في شركة ديزل ماستر اتصليح املكائن البحرية ذ.م.م املسجلة مبوجب 
القيد رقم 87895 طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة الى شخص 

الواحد برأسمال وقدره 10000 لتصبح مملوكه من قبل السيد مدحت يوسف 
محمد محيسن ..
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
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تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :وسيم عبد الصمد عبد اهلل ركن الدين باكر

االسم التجاري احلالي :باركر لتاجير العقارات
االسم التجاري اجلديد :باركر للخدمات وتخليص املعامالت

النشاط :انشطة خدمات الدعم االخرى لالعمال - عقود السمسرة السلعية 
- االنشطة االدارية الدعم للمكاتب
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ق�شف اإ�رسائيلي على مع�شكر “نبع الفوار” ال�شوري 
دم�ش���ق � اأ ف ب: قتل ثالثة مقاتلني من “ق���وات الدفاع الوطني” املوالية لدم�شق وا�شيب اثنان 
اآخ���ران بجروح، جراء ق�شف ا�رسائيلي ا�شتهدف مع�شكرا تابعا لها يف منطقة القنيطرة يف جنوب �شوريا، 

وفق ما ذكر م�شدر يف “الدفاع الوطني” لوكالة فران�س بر�س اأم�س االحد.
وتع���د قوات الدفاع الوطني التي تاأ�ش�شت الع���ام 2012 وت�شم يف �شفوفها ت�شعني الف مقاتل، 

ابرز مكونات الف�شائل املوالية للجي�س ال�شوري وتقاتل الى جانبه على جبهات عدة.
واأف���اد امل�ش���در الذي رف�س ك�ش���ف هويته عن “اعت���داء ا�رسائيلي على مع�شكر نب���ع الفوار التابع 

لقوات الدفاع الوطني يف القنيطرة، اأوقع ثالثة مقاتلني وجريحني”.
وقال م�شدر �شوري ميداين يف املع�شكر “تبني ان ثالثة �شواريخ ا�رسائيلية معادية �رسبت املع�شكر 

واحدثت دماراً كبرياً، بعدما ت�شببت بانفجار م�شتودعات الذخرية املوجودة يف املقر”.
وكان املر�ش���د ال�شوري حلقوق االن�شان افاد من جهته بان الق�شف اال�رسائيلي ا�شتهدف م�شتودع 
ا�شلحة يف املع�شكر، من دون ان يتمكن من حتديد ما اذا كان ناجماً عن ق�شف �شاروخي او غارة جوية.
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عدن ـ أ ف ب: 
ق�شى 7 جنود وا�شيب 15 اخرون 
بانفج���ار عر�شي اأم����س االحد يف عدن 
وفق ما اف���اد م�شوؤول���ون امنيون ويف 
القطاع ال�شحي يف املدينة الواقعة يف 

جنوب اليمن.
حتمي���ل  خ���الل  االنفج���ار  ووق���ع 
�شاحن���ة ع�شكري���ة ب�شحن���ة الغ���ام يف 
مع�شكر جب���ل حديد بو�ش���ط املدينة. 
وي�ش���م املع�شك���ر م�شت���ودع ا�شلح���ة 
داخل انف���اق يف اجلب���ل امل�شمى جبل 

حديد.
وا�ش���ار م�شوؤول امني الى مقتل 7 
جنود وا�شاب���ة 15 اخرين، االمر الذي 

اكده م�شدر طبي يف املدينة.
وت�شيطر على عدن قوات الرئي�س 
عب���د ربه من�شور ه���ادي التي يدعمها 
حتال���ف ع�شك���ري تق���وده ال�شعودية 
يف وج���ه املتمردي���ن احلوثيني الذين 
ي�شيط���رون عل���ى العا�شم���ة �شنع���اء 

وق�شما كبريا من �شمال البالد.

القدس المحتلة ـ رويترز:
�شاب����ا  االحت����الل  �رسط����ة  اعتقل����ت   
فل�شطيني����ا بزع����م طعن����ه 4 اإ�رسائيلي����ني 

مبفك يف منطقة الريكون يف تل اأبيب.
ال�رسط����ة  با�ش����م  الناطق����ة  واأف����ادت 
االإ�رسائيلي����ة ب����اأن ال�شاب  ال����ذي يبلغ من 
العمر 18 عام����ا من مدينة نابل�س )�شمايل 
ال�شف����ة الغربية(- ق����ام مبهاجمة وطعن 
اأربع����ة اإ�رسائيلي����ني باآل����ة ح����ادة قب����ل اأن 
تتمك����ن عنا�����رس م����ن ال�رسط����ة االإ�رسائيلية 
من اعتقال����ه. ومت نقل ال�ش����اب للتحقيق 
وامل�شاب����ني اإل����ى اإح����دى امل�شت�شفي����ات 

لعالجهم من جراح طفيفة.
وت�شه����د االأرا�ش����ي الفل�شطينية منذ 
فل�شطيني����ة  احتجاج����ات   2015 اأكتوب����ر 
تخللته����ا عملي����ات مقاوم����ة، متثل����ت يف 
الطع����ن والدع�����س على خلفي����ة �شيا�شات 
االحتالل يف التهويد واال�شتيطان وحماية 
اقتحامات امل�شتوطنني لتدني�س امل�شجد 

االأق�شى املبارك.

سيول ـ رويترز:
ال�شمالي����ة نط����اق   و�شع����ت كوري����ا 
تهديداتها االأخ����رية ب�شن هجمات نووية، 
لت�شم����ل اأ�شرتاليا اأي�ش����ا “يف حال اتبعت 
اخلط����ى االأمريكية”. ونقل����ت وكالة اأنباء 
كوريا ال�شمالية الر�شمية، اأم�س االأحد، عن 
متحدث با�شم وزير اخلارجية يوبخ وزيرة 
اخلارجي����ة االأ�شرتالي����ة ج����ويل بي�ش����وب، 
بع����د اأن قال����ت اإن بيونغيان����غ �شتك����ون 
هدفا لعقوبات اأ�شرتالي����ة اأخرى. واعترب 
امل�ش����وؤول الكوري ال�شم����ايل اأن اأ�شرتاليا 
“تنفث القمامة �شد كوريا الدميقراطية 
ب�شاأن خطواتها العادلة متاما للدفاع عن 
النف�س”. واأ�شاف: “اإذا �شممت اأ�شرتاليا 
لع����زل  االأمريكي����ة  اخلط����ى  تتب����ع  عل����ى 
كوري����ا الدميقراطي����ة، فاإن ذل����ك مبثابة 
عمل انتح����اري )الأ�شرتالي����ا( �شمن نطاق 

الهجمات النووية لقواتنا”.
االأف�ش����ل  “م����ن  املتح����دث:  وتاب����ع 
لوزي����رة اخلارجي����ة االأ�شرتالي����ة اأن تفكر 
مرت����ني يف االآث����ار املرتتبة عل����ى ل�شانها 
الطائ�س قبل مداهنة الواليات املتحدة”.

طهران ـ اف ب: 
اأعل���ن الرئي����س االي���راين ال�شابق 
حمم���ود اأحمدي جناد اأم����س االأحد، اأنه 
لن يوؤيد اأياً من املر�شحني لالنتخابات 
الرئا�شي���ة ال�شهر املقب���ل، بعد منعه 

ونائبه ال�شابق من الرت�شح.
وقال جن���اد يف ر�شال���ة وقعها مع 
نائبه ال�شابق حمي���د بقائي الذي كان 
تر�ش���ح ب���دوره وُرف����س تر�شيحه مع 
جّن���اد،، ق���ال: “نعلن بو�ش���وح اأننا مل 
ول���ن ندع���م اأي مر�ش���ح يف االنتخابات 
�شيان���ة  جمل����س  وكان  املقبل���ة”. 
الد�شتور اخلا�شع لهيمنة املحافظني 
منع ي���وم اخلمي����س الرئي����س ال�شابق 
املت�ش���دد جن���اد ونائب���ه م���ن خو�س 
االأعلى  املر�ش���د  واعترب  االنتخاب���ات. 
اآية اهلل علي خامنئي اأن تر�شح اأحمدي 
جناد �شي���وؤدي اإلى حالة “ا�شتقطاب” 

يف البالد.

مقتل 7 جنود بانفجار 
عر�شي يف اليمن

فل�شطيني يطعن 4 
اإ�رسائيليني يف تل اأبيب

 كوريا ال�شمالية تهدد 
“اأ�شرتاليا” بالنووي

 جناد لن يدعم اأّي 
مر�شح للرئا�شة االإيرانية

قمة �سعودية م�رصية لتعزيز العالقات اال�سرتاتيجية
االتفاق على تن�شيق جهود مكافحة االإرهاب

م���ن جانبه���ا قال���ت الرئا�ش���ة امل�رسي���ة يف بيان 
اإن الزعيم���ني اتفق���ا خ���الل مباحتاهما عل���ى تطوير 
العالقات بني البلدين وتن�شيق اجلهود فيما يتعلق 

مبكافحة االإرهاب.
واأ�شافت اأن اجلانب���ني اتفقا على �رسورة تنمية 
وتطوي���ر العالق���ات يف خمتلف املج���االت وا�شتثمار 
الفر�س واالإمكانات املتاحة لدى الدولتني مبا يلبي 

طموحات ال�شعبني ال�شقيقني، وفق البيان.
وتطرق���ت املباحث���ات اإل���ى مكافح���ة االإرهاب، 
واتفق اجلانبان على �رسورة “تن�شيق اجلهود وتكثيف 
الت�ش���اور بني كافة االأط���راف املعنية عل���ى ال�شاحة 
الدولي���ة ل�شياغ���ة اإ�شرتاتيجي���ة متكامل���ة ملواجهة 
تلك الظاهرة الت���ي باتت تهدد العامل باأ�رسه”. وعلى 
ال�شعي���د االإقليمي ق���ال البي���ان اإن الزعيمني اتفقا 
“عل���ى اأهمية تعزي���ز التع���اون والت�شام���ن العربي 
للوقوف �شفاً واحدا اأمام التحديات التي تواجه االأمة 
العربي���ة واإنهاء االأزمات التي مت���ر بها عدد من دول 
املنطق���ة مبا ي�شاهم يف ا�شتع���ادة االأمن واال�شتقرار 

بتلك الدول”.
وقال���ت الرئا�ش���ة امل�رسي���ة اإن ال�شي�ش���ي وج���ه 
الدعوة للملك �شلمان لزيارة م�رس م�شيفة اأن العاهل 
ال�شع���ودي رح���ب بالدعوة “ووعد باإمت���ام الزيارة يف 

اأقرب فر�شة”. 
وكان���ت الرئا�ش���ة امل�رسي���ة قد اأعلن���ت يف بيان 
اجلمع���ة اأن املحادث���ات الت���ي �شيجريه���ا ال�شي�ش���ي 
ت�شم���ل الت�ش���اور حول خمتل���ف الق�شاي���ا االإقليمية 
والدولي���ة ذات االهتم���ام امل�ش���رتك، وعل���ى راأ�شها 
مكافح���ة االإره���اب الذي “ب���ات ميثل تهدي���دا الأمن 
وا�شتق���رار االأم���ة العربي���ة ب���ل واملجتم���ع ال���دويل 
باأكمله”. واأ�شار البيان اإل���ى اأن الزيارة تعك�س اإرادة 
البلدين يف “تعزيز العالقات االإ�شرتاتيجية” بينهما.

وقال���ت وكال���ة االأنب���اء ال�شعودي���ة الر�شمية اإن 
العاهل ال�شعودي كان يف مقدمة م�شتقبلي ال�شي�شي 
ل���دى و�شوله والوف���د املرافق له اإل���ى مطار قاعدة 
امللك �شلمان اجلوية بالريا�س وا�شطحبه بعدها اإلى 

الديوان امللكي.

• )رويرتز(	 خادم احلرمني وال�شي�شي ا�شتعر�شا العالقات الثنائية وجماالت التعاون امل�شرتك  

الرياض ـ وكاالت:

 عقد خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز، يف ق�صر اليمامة بالريا�ض، 

ا�صتعر�صا  ال�صي�صي،  الفتاح  امل�صري عبد  الرئي�ض  الأح��د، جل�صة مباحثات ر�صمية مع  ام�ض 

خاللها جمالت التعاون امل�صرتك.

وجمالت  الثنائية  العالقات  ا�صتعر�صا  اجلانبني  ب��اأن  ال�صعودية  الأنباء  وكالة  واأف��ادت 

التعاون امل�صرتك، اإ�صافة اإىل امل�صتج�دات يف اأحداث املنطقة.

مناورات م�رسية اأمريكية بالبحر االأحمر
القاهرة ـ رويترز:

 اأعلنت وزارة الدفاع امل�رسية، االأحد، 
اأن وح����دات من الق����وات البحرية امل�رسية 
واالأمريكي����ة ب����داأت تدريب����ات م�شرتكة يف 
البحر االأحم����ر مب�شارك����ة 6 دول من بينها 

ال�شعودية والكويت ب�شفة مراقب.
وقالت ال����وزارة يف بيان على موقعها 
فعالي����ات  “انطلق����ت  االإنرتن����ت:  عل����ى 
امل�����رسي  امل�ش����رتك  البح����ري  التدري����ب 
االأمريكي حتية الن�����رس 2017 الذى جتريه 
وحدات من القوات البحرية لكال البلدين، 
وي�شتمر لعدة اأيام بنطاق املياه االإقليمية 
م����ن  كل  ب����ه  وت�ش����ارك  االأحم����ر،  بالبح����ر 
ال�شعودية واالإمارات والبحرين وباك�شتان 
مراق����ب”.  ب�شف����ة  واإيطالي����ا  والكوي����ت 

واأ�شاف����ت اأن التدريب ي�شم����ل “تخطيط 
واإدارة اأعم����ال قتال م�شرتك����ة نهارا وليال 
بالتع����اون م����ع الق����وات اجلوي����ة لتاأم����ني 
منطقة بحري����ة �شد التهديدات املختلفة، 
والتدريب عل����ى اأعم����ال املعاونة بالبحث 

واالإنقاذ بالبحر”.
كما ي�شمل التدريب امل�شرتك اقتحام 
ال�شف����ن امل�شتب����ه بها مب�شارك����ة عدد من 
الوح����دات والقط����ع البحري����ة وعنا�����رس من 

القوات اخلا�شة البحرية من اجلانبني.
وقال����ت وزارة الدف����اع اإن التدري����ب 
البح����ري امل�شرتك “يعك�����س عمق عالقات 
ل����كال  اال�شرتاتيج����ي  والتع����اون  ال�رساك����ة 
م����ن  العدي����د  يف  ال�شديق����ني  البلدي����ن 

املجاالت”.

عواصم ـ وكاالت: 

ات�شل الرئي�س الفرن�شي فران�شوا هوالند 
هاتفي����ا باملر�ش����ح اإميانويل ماك����رون وهناأه 
عل����ى الفوز باملرحل����ة االولى م����ن االنتخابات 

الرئا�شية. 
واأعلنت وزارة الداخلية الفرن�شية اأنه بعد 
فرز 28 مليون �شوت ح�شلت مر�شحة اليمني 
املتط����رف ماري����ن لوب����ان 23.6 % واملر�شح 

الو�شطي اإميانويل ماكرون 22.8 %
وتعه����دت لوبان اأم�س بالدفاع عن فرن�شا 
�شد “العوملة املتوح�شة” بعد تاأهلها للجولة 
الثانية م����ن انتخابات الرئا�ش����ة �شد املر�شح 

الو�شطي اإميانويل ماكرون.
واأ�شاف����ت الأن�شارها “النتيج����ة تاريخية. 
اإنها ت�شع على عاتقي م�شوؤولية كبرية للدفاع 
ع����ن االأم����ة الفرن�شية..ع����ن وحدته����ا واأمنه����ا 

وثقافتها ورخائها وا�شتقاللها”.
وتابعت: “ال�ش����يء االأ�شا�شي على املحك 
يف هذه االنتخابات هو العوملة املتوح�شة التي 

تهدد ح�شارتنا”، وحثت الناخبني الفرن�شيني 
على التخل�س من قيود “النخبة املتغر�شطة”.
وعرب مر�شح ح����زب اجلمهوريني اليميني 
فران�شوا في����ون، اخلا�رس يف املرحلة االأولى من 
االنتخاب����ات الرئا�شي����ة الفرن�شي����ة، عن دعمه 

للمر�شح اإميانويل ماكرون. 
وهن����اأ رئي�����س ال����وزراء البلجيك����ي �شارل 
مي�شال املر�ش����ح اإميانويل ماكرون على فوزه 

يف املرحلة االأولى.
ورحب وزي����ر اخلارجية االأمل����اين �شيغمار 

غابري����ال بتوقع����ات تاأهل اإميانوي����ل ماكرون 
اإلى املرحلة الثاني����ة من االنتخابات الرئا�شية 
الفرن�شي����ة، وق����ال: “اإن االأمر يتعل����ق بفرن�شا 

طبعا، ولكنه يتعلق اأي�شا باأوروبا”.
اأف����اد مرا�شل “بي بي �شي” من مقر حملة 
ماري����ن لوبان، ب����اأن اأن�ش����ار مر�شح����ة اليمني 
املتطرف، ع����ربوا ع����ن بهجتهم عندم����ا اأعلن 
التلفزي����ون الفرن�ش����ي توقع����ه ب����اأن تكون يف 
املرحل����ة الثاني����ة م����ن االنتخاب����ات الرئا�شية، 
رافع����ني االأعالم والفتات كتب����ت عليها عبارة 

“الرئي�شة مارين”.
واأ�شاف كيفن كون����ويل، اأن اأن�شار لوبان 
متخوفون من ا�شطف����اف التيارات ال�شيا�شية 

االأخرى �شدها يف املرحلة الثانية.
لنتائ����ج  االأولي����ة  التقدي����رات  وبين����ت 
هزمي����ة  الفرن�شي����ة  الرئا�شي����ة  االنتخاب����ات 
الي�ش����ار، اإذ ح�شل مر�شح احل����زب اال�شرتاكي 
بون����وا هام����ون، عل����ى 6.2 % م����ن االأ�شوات، 
وح�ش����ل مر�شح الي�شار جون ل����وك ميلون�شون 

على ن�شبة 19.5 %.

انتخابات فرنسا... ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية

• اأن�شار اإميانويل ماكرون يعربون عن بهجتهم  )اأ ف ب(	



المكتبة الخليفية

على امتداد �صفحتني متقابلتني من 
الزميل���ة “اأخبار اخللي���ج”، حتدث ال�صفري 
الأمريك���ي لدى مملك���ة البحري���ن ويليام 
روبوك عن كثري من الأمور التي �رشّق فيها 
وغّرب، وقال كالماً مهماً يف �صاأن ال�صيا�صة 
اجلديدة لالإدارة اجلديدة للقطب الأوحد، 
ولكن ما يلفت النظر اأكرث، هو العتيادي 

والطبيعي، واملنطقي واملفرت�ض.
الإدارة  ع���ن موق���ف  �ُصئ���ل  فعندم���ا 
اجلدي���دة يف البيت الأبي����ض يف ما يحدث 
النهاي���ة،  ويف   ...“ ق���ال:  البحري���ن  يف 
ف���اإن م�صتقب���ل البحرين يح���دده ال�صعب 
اجلالل���ة  �صاح���ب  بقي���ادة  البحرين���ي، 
املل���ك، واإذا ُطلب منا امل�صاهمة يف و�صع 
القرتاح���ات، ف�صنك���ون �صع���داء بذل���ك، 
ولكن احللول له���ذه الق�صايا والتحديات 

�صتاأتي من داخل البحرين”.
ول�صن���ا بحاجة اإلى م���ن يعرِّف املعرَّف 

ال���ذي ل يخف���ى عل���ى اأّي �ص���اٍع م���ن اأجل 
خ���روج الب���الد ب�ص���كل معاف���ى م���ن جراح 
الأم�ض، وغري قاب���ل للتجريح جمدداً، لأننا 
– ومنذ عق���ود خلت – نراوح يف م�صاكلنا 
الداخلية عند النقاط نف�سها، وننبعث من 
املنطلق���ات ذاتها، ونعي���د الكّرة جمدداً، 
معتمدي���ن على اأن الزم���ن كفيل باندمال 

اجلروح.
وعل���ى الرغ���م مما ح���دث يف ال�صنوات 
القليلة املا�صية، �صار الكثري من النا�ض 
هن���ا يقي�ص���ون الوطنية م���ن عدمها على 
تل���ك اللحظ���ة، وال�صدق والك���ذب عليها 
اأي�ص���اً، واأي�ص���اً عليه���ا �ص���ارت تقا����ض 
الأخ���الق، والعالق���ات، وال�صداقات، اأمور 
ل دخ���ل لل�صيا�ص���ة فيه���ا، ولكنن���ا قليلو 
معرف���ة بال�صيا�ص���ة ومتطلباته���ا، فقمنا 
بخلط الجتماع���ي بال�صيا�ص���ي، واخلا�ض 
بالع���ام، وما ل ميك���ن ا�صتبداله وتغيريه 

م���ن مواقف وعالق���ات وو�صائج، مبواقف 
طارئة، وحماقات عاب���رة، فانقلب احلال، 
ومل يعد – عل���ى الرغم من ال�صنني – كما 
كان، ومل ين���زل البع����ض منا م���ا حدث يف 

منزلته احلقيقية والطبيعية.
ال�صف���ري الأمريكي نف�ص���ه قال مقولة 
عميقة وحقيقية، وهي “اإن جميع الدول – 
مبا فيها الوليات املتحدة – هي م�صاريع 
قي���د العم���ل”، وه���ذا م���ا ينطب���ق علينا 
اأي�ص���اً، فال ميكننا الرك���ون اإلى ما حتقق 
واإن ك���رُث، ول ميكنن���ا اأي�ص���اً الزهد فيه، 
ولكن امل�صاري���ع تريد همماً عالية، وتريد 
اإخال�ص���اً، وتوجيها للطاق���ات جميعها من 
اأج���ل التحق���ق. واإذ ل ميك���ن امل�ص���ي يف 
احلياة من دون منّغ�ص���ات تقّوي الإرادة، 
فاإن���ه ل ميكن اأي�ص���اً، امل�ص���ي مب�صاريع 
تق���وم عل���ى املنّغ�ص���ات الت���ي تاأتي من 

داخلها.

عبدعلي الغسرة
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ومضة قلم

اخلط���ورة  بالغ���ة  م�صاأل���ة  اإزاء 
ومت�ض �صحة اأبنائن���ا الطلبة النف�صية 
�ص���وى  منل���ك  ل  فاإنن���ا  واجل�صدي���ة 
الإ�ص���ادة بالقرار الذي اأ�ص���دره وزير 
الرتبي���ة والتعليم الدكت���ور ماجد بن 
عل���ي النعيم���ي وتوجيهات���ه بت�صكيل 
جلنة حتقيق يف واقع���ة العتداء الذي 
اأق���دم علي���ه اأح���د املعلم���ني ومن ثم 
فاإّن اللجنة رفع���ت تو�صيتها بف�صل 
املعل���م نهائي���ا م���ن اخلدم���ة وقامت 
ال���وزارة برف���ع الأم���ر اإل���ى املجل����ض 
التاأديب���ي بدي���وان اخلدم���ة املدني���ة 

لتخاذ الالزم بهذا اخل�صو�ض. 
يخاجلنا �صعور ب���اأّن ما يحدث من 
اعتداءات عل���ى فلذات اأكبادنا الطلبة 
ل مّيت للعملي���ة الرتبوية والتعليمية 
ب�صلة رغ���م ما يروج له البع�ض من اأّن 
“ال�رشب يث���ري النتباه ويجعل الطلبة 
عل���ى اأهبة ال�صتع���داد لأداء الواجبات 
وا�صتيع���اب املعلومات”، بينما ذهب 
اآخرون اإل���ى اأّن العقاب البدين �رشورة 
لب���ّد منه���ا اإذا اأردن���ا الق�ص���اء عل���ى 
ال�صلوك الفا�صد. الدرا�صات النف�صية 
برهن���ت اأّن التعلي���م بالإكراه ل ميكن 
اأن يفرز اأية نتائ���ج اإيجابية بل ين�صئ 
جيال م�صطربا نف�صيا وم�صو�صا فكريا. 
 قب���ل عق���ود م���ن الزم���ن تف�صت 
م���ن  اأجي���ال  بح���ق  العن���ف  ظاه���رة 
املتعلم���ني واحلقيقة م���ا كان لها اأن 
تتفاقم لول �صمت الآباء بجوهر عملية 
الرتبي���ة والتعلي���م واملفارقة الباعثة 
عل���ى ال�صخري���ة اأّن جهل الآب���اء اآنذاك 
دفع الأكرثية ال�صاحقة منهم اإلى حث 
املعلمني على ممار�ص���ة ال�صدة حيال 
اي �صلوك ي�صدر من اأبنائهم مطلقني 
مقولة �صائعة اآن���ذاك “عطيناكم حلم 
اعطون���ا عظ���م”، وكانت نتائ���ج مثل 
ه���ذه املمار�ص���ات غ���ري الرتبوي���ة اأّن 
اأعدادا من الطالب اتخذوا قرارا برتك 

املدر�صة نتيجة ال�رشب الوح�صي. 
ول���و �صلمن���ا اأّن ال����رشب مل يبل���غ 
ح���د الظاهرة - وهذا م���ا توؤكده وزارة 
الرتبي���ة والتعليم - ف���اإّن الواجب من 
كل الفئات القيام بدورها املجتمعي 
حت���ى ل يتح���ول اإل���ى ظاه���رة رمب���ا 
ت�صتفح���ل وتفرز نتائ���ج غري حممودة 
على م�صتقبل الأبناء. قد يربر البع�ض 
ب���اأّن املعلم���ني يتعر�ص���ون ملواقف 
حمرج���ة واإهانات من فئة م���ن الطلبة 
امل�صاغب���ني ونح���ن ل ننك���ر اأّن ه���ذا 
ممكن، لكن يف املقاب���ل هناك تعميم 
وزاري ين����ض على من���ع املعلمني من 
القي���ام مبمار�ص���ات غ���ري تربوية لها 
اأث���ر �صلبي عل���ى الطال���ب وحت�صيله 
اجل�ص���دي  الإي���ذاء  منه���ا  الدرا�ص���ّي، 

والنف�صّي باأنواعه كافة. 

قرار تربوي صائب
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سوالف

مرة اأخرى يع���ودون يف اإعالمهم اإلى 
اللهجة امل�رشحية ذاته���ا والكتل البالية 
من الأكاذيب وتزيي���ف مالمح احلقيقة، 
فق���د اأف���ردوا �صفح���ة كامل���ة جليل من 
ال�صياط���ني ومغاوي���ر العمال���ة “اأطلقوا 
عليهم خرباء من جلنة مناه�صة التعذيب 
واأعطوه���م  املتح���دة”  لالأم���م  التابع���ة 
الطريق وكاأن هناك مغناطي�صا يجذبهم 
اإل���ى كل م���ن ل يع���رف حقيق���ة الأمر يف 
البحري���ن ويرثث���ر ع���ن حق���وق الإن�صان 
وتعذي���ب واإفالت م���ن العق���اب وبقية 
الدرو�ض املعروفة وحماولت الت�صكيك 

واملعلومات اخلاطئة. 
اهتم���وا بتفا�صيل ثرث���رة املغاوير 

اخل���رباء ومهاجمتهم البحري���ن اأكرث من 
اهتمامه���م بكلمة م�صاعد وزير اخلارجية 
عب���داهلل ب���ن في�صل بن ج���رب الدو�رشي، 
فالبحري���ن ل تعني له���م �صيئا وخماطر 
الإره���اب بالن�صب���ة له���م فك���ر واأدب ل 
اأع�صاب �صامة، فالكذب و�رشب البحرين 
املادت���ان اللت���ان ل ميك���ن ال�صتغن���اء 
عنهما اأبدا، وه���ذه الطريقة اإلى التطلع 
نحو اخلداع والت���كاء على اأجنحة الكذب 
ن���وع ن���ادر م���ن ال�صط���راب النف�صي.. 
حالت جنون حتى “فرويد” لن يجد لها 
املفاتيح. نعم.. هوؤلء مر�صى وكائنات 
غريبة وحما�رشون بالعقد والولولة، فهم 
يبحث���ون ع���ن اأي منفذ لت�صوي���ه �صمعة 

البحرين، ومناق�صة تقرير حقوق الإن�صان 
يف جني���ف يعدون���ه الف�ص���ل الأجم���ل يف 
امل�رشحية “م�رشحي���ة املظلومية” واحللم 

الذي يرفرف على روؤو�صهم. 
م���ا هو ال�رش العجي���ب الذي يدفعهم 
اإل���ى الهتم���ام به���راء خ���رباء التعذيب 
ملوا�ص���م متتالي���ة، هذا يع����رش الكذب 
من قلمه ويتدح���رج بج�صده على طريق 
العفونة، وتلك تعجن بيانات املنظمات 
وتخبزها ليظهر بعد ذلك طعام الكذب 
جاهزا، وذاك ينتف�ض كاملل�صوع مبجرد 
الإن�ص���ان..  “حق���وق  اأن ي�صم���ع جمل���ة  
البحري���ن”، ويف النهاي���ة ن�صاهد مدينة 
بح���ق  الإ�ص���اءات  م���ن  وا�صع���ة  كب���رية 

البحرين على مدى �صفحة كاملة، اأ�صف 
اإل���ى ه���ذا ذلك العط���ف العمي���ق الذي 
يحملون���ه لالإرهابيني والتح���دث عنهم 

كفال�صفة!
ه���ذا ال�ص���وت الذي يتو�ص���ل دائما 
لالأكاذي���ب يج���ب اأن ل ي�صتم���ر، و�صبق 
اأن حذرنا من ه���ذا الإعالم اخلاوي الذي 
يعي����ض دون ه���دف و�صم���ري ووطنية، 
فنح���ن اأمام حال���ة خا�صة تاأخ���ذ الكذب 
وتط���وره مب���ا يتالءم م���ع اله���دف، ول 
اأخط���ر من وج���ود اإع���الم ملت�صق ج�صده 
باملوؤامرات والإرهاب. اإنهاء هذا الإعالم 
م�صاأل���ة حا�صم���ة وم�صتعجل���ة لأن كل ما 

يقال فيه يعك�ض طبيعة واحدة.

ما سر اهتمامهم العجيب 
بهراء “خبراء التعذيب”؟!

حت���ت رعاي���ة كرمية م���ن ل���دن �صاحب 
ال�صمو امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �صلمان اآل 
خليف���ة رئي����ض ال���وزراء املوق���ر مت افتتاح 
املبن���ى اجلديد للمكتب���ة اخلليفية باملحرق، 
واأن���اب عنه ح�ص���وًرا �صمو ال�صي���خ خليفة بن 
عل���ي ب���ن خليف���ة اآل خليفة، وذل���ك بح�صور 
�صم���و ال�صي���خ خال���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة 
رئي����ض املجل�ض الإ�صالم���ي الأعلى الذي كان 
اأح���د موؤ�ص�ص���ي املكتبة وتراأ����ض اأول جمل�ض 
اإدارة له���ا عن���د تاأ�صي�صها يف ع���ام 1954م، 
وال�صيخ���ة مي بن���ت حممد اآل خليف���ة رئي�صة 
هيئة الثقاف���ة والآثار، وعدد من امل�صوؤولني 

واأع�ص���اء جمل�ض ال�صورى وال�صف���راء والأدباء 
واملثقف���ني والكت���اب والإعالمي���ني مبملكة 

البحرين وجمهور من املواطنني.
يتزام���ن فت���ح املكتب���ة اخلليفي���ة م���ع 
احتف���الت العامل بالي���وم العامل���ي للكتاب 

امُل�صادف 23 اأبريل من كل عام.
اإن اإع���ادة اإحي���اء املكتب���ة والكث���ري م���ن 
امل�رشوعات الثقافي���ة والأماكن التاريخية يف 
البحرين وبال���ذات يف مدين���ة املحرق جت�صد 
روؤي���ة وا�صرتاتيجي���ة هيئ���ة الثقاف���ة والآثار 
باأهمي���ة ال�صتثم���ار يف الثقاف���ة وترجمته���ا 
باإحي���اء وبعث الأماك���ن العريق���ة ذات البُعد 

الثقايف واحل�صاري والتاريخي لتكون حا�رشة 
يف اإبراز احل���راك الثقايف البحريني، خ�صو�صا 
اأن البحرين موطن احل�صارة والثقافة والفكر 
واملعرف���ة، وتزخ���ر بالكث���ري م���ن املواق���ع 
احل�صاري���ة والتاريخية، وعا����ض على اأر�صها 
العدي���د م���ن العلم���اء والأدب���اء واملفكري���ن 
وال�صعراء، وه���ي �صاهدة على نتاجهم الغزير 
من الكت���ب واملوؤلفات ملختلف اأنواع العلوم 

والآداب واملعرفة والثقافة.
اإن رعاي���ة �صاحب ال�صم���و امللكي الأمري 
خليفة ب���ن �صلمان اآل خليف���ة رئي�ض الوزراء 
املوق���ر بافتت���اح املكتب���ة اخلليفي���ة ينب���ع 

من اهتم���ام �صموه الكب���ري باأهمي���ة الثقافة 
باأنواعه���ا ودورها يف بناء الإن�ص���ان، وتتبلور 
روؤيته حفظه اهلل يف اأن الثقافة اإحدى اأدوات 
تطوير الإن�ص���ان والبلدان. واملكتبات العامة 
الت���ي تنت�رش يف ُمدن البحري���ن ومنها املكتبة 
اخلليفية متثل اإحدى الأدوات الثقافية التي 
تزيد من معرفة الإن�صان واطالعه على خمتلف 
اأن���واع املعرفة و�صن���وف العل���وم امُلتعددة 
التي حتفظه���ا الكتب واملوؤلف���ات القدمية 
واحلديث���ة، ك���ون املكتب���ات قيم���ة ثقافية 
وعلمي���ة تلب���ي احتياج���ات جمي���ع املهتمني 

بال�صاأن الثقايف.

ghassan.shihaby
@gmail.com

جاءنا ما يلي: أنتم 
غسان الشهابيأعلم بشؤون بالدكم

   ذرائع

صافي 
الياسري

عندما يتم ا�صترياد 25 مليار دولر 
من الب�صائع اإلى البالد ب�صكل �صنوي يف 
اإطار التهريب على يد احلر�ض الثوري، 
وعندم���ا يتم �رشف اأك���رث من 60 % من 
ميزانية البالد للموؤ�ص�صات التي تتعلق 
بخامنئ���ي واحلر����ض الث���وري ول يرجع 
ريال واح���د اإلى خزينة الدولة فاإن هذه 
الكلف الفلكية يت���م تاأمينها من قوت 

ال�صعب الإيراين.
اإن الو�صع القت�ص���ادي املتدهور 
ه���و ح�صيل���ة تدخ���الت نظ���ام امل���اليل 
اجلاحم���ة يف �صوري���ا والع���راق واليمن 
املنطق���ة  م���ن دول  ولبن���ان وغريه���ا 
والتي تاأتي بهدف حفظ ال�صلطة داخل 
البالد. الو�صع ال���ذي اأدى اإلى ا�صطرار 
املواطن���ني الإيرانيني اإل���ى ال�صكن يف 
القب���ور والنوم يف الكرات���ني اإثر الفقر 
اأو بيع الأع�صاء الب�رشية وحتى اأطفالهم 

للح�صول على لقمة عي�ض.
ويف هذا ال�صياق املتاأزم واملتفاقم 
اعرتف ع�صو برملان النظام “خ�رشي” يف 
جل�صة علنية للربملان بعفريت البطالة 
وق���ال: )البل���د اأ�صبح يف ك���ف عفريت 
البطال���ة، هن���اك 12 ملي���ون �ص���اب يف 
البلد جت���اوزت اأعمارهم �صن التوظيف 
والعم���ل وال���زواج وهن���اك 3 مالي���ني 
و300 األف عاط���ل مطلق يف البلد فيما 
هناك 7 مالي���ني و700 األف عاطل بني 
مطل���ق وناق�ض )املق�ص���ود – البطالة 
املقنعة(... �صبابنا اخلريجون ي�صكلون 
42 باملئ���ة م���ن العاطلني ع���ن العمل. 
ن�صبة البطالة خلريجي الدرا�صات العليا 
ثالث���ة اأ�صع���اف العاطلني ع���ن العمل 
م���ن الأميني، فيم���ا ن���رى يف البالد كل 
ه���ذه الجتماعات واملوؤمت���رات؟ يجب 
اأن يعم���ل املفتاح وبدل م���ن اأن يفتح 

امل�صكالت فاإنه يعّقدها(.
واأدرج هن���ا ح�ص����ض امليلي�صيات 
الإيراني���ة العامل���ة يف البل���دان العربية 

فقط:
يف امليزانية املقدمة للعام الإيراين 
اجلديد )مار�ض 2017 - مار�ض 2018( 
مت تخ�صي����ض اأكرث م���ن 85899 مليار 
تومان لل�صوؤون الع�صكرية والأمنية، اأي 
23 باملئ���ة من امليزانية العامة للبالد. 
ويت���م دفع ق�صم كب���ري من متويل هذه 
 Setad املجموع���ات عرب عوائد �رشكات
 Ejraiye Farman-e Hazrat-e
احلر����ض  وتعاوني���ة   Emam EIKO
وتعاونية التعبئة )الب�صيج( وق�صم من 
امليزانية احلكومية. فهذه املوؤ�ص�صات 
ت�صتح���وذ على اأكرث م���ن ن�صف الإنتاج 
الإجم���ايل الداخلي الإي���راين. اأترك لكم 
ا�صدقائي فهم الإجابة عن اأكرب �صوؤال 
يخ����ض تده���ور احلي���اة يف اإي���ران ذات 

املقدرات الهائلة. ملاذا وكيف؟.

الدولة اإليرانية في ظل 
الماللي وديون بأكثر 

من 200 مليار دوالر؟ )2(



اقرتب فريق املالكية من تحقيق إنجاز 
تاريخ��ي كب��ر وإح��راز دوري “فيفا” 
ألندي��ة الدرجة األوىل لكرة القدم، بعد 
أن حقق فوزا مثينا يوم أمس عىل الحد 
بهدف��ن مقابل واح��د، يف اللقاء الذي 
جمع الطرفن عىل استاد مدينة خليفة 
الرياضية، ضمن خت��ام الجولة 16 من 

املسابقة.
ويدي��ن امللكاوي��ون به��ذه النتيج��ة 
الثمينة إىل الالعب عيىس الربي، والذي 
سجل هدف الفوز يف الدقيقة )90+1( 
ع��رب كرة رأس��ية، بعد أن كانت تش��ر 
النتيج��ة إىل تع��ادل الطرف��ن )1-1(، 
حيث تقدم املالكية أوال عرب س��يد عيل 
عيىس يف الدقيقة )34(، قبل أن يعادل 
الح��د النتيج��ة يف الدقيق��ة )64( عرب 
املحرتف دايو، إال أن النتيجة ابتس��مت 

يف النهاية لصالح امللكاوين.
ووصل رصيد ف��ارس الغربية إىل )32( 
نقط��ة يف الصدارة مبتع��دا عن املنامة 
الوصي��ف الذي ميل��ك )29( نقطة ثم 
الرف��اع )28( ثم املح��رق )26(، والذي 
تعادل أمس بنتيج��ة )1-1( مع الحالة 

عىل االستاد الوطني.
ويكف��ي املالكي��ة الف��وز يف الجولتن 
األخرت��ن ع��ىل النجم��ة والرفاع عىل 
التوايل؛ إلعالن تتويجه رسميا بالبطولة.
ويف مواجهة املحرق والحالة، كاد الثاين 
أن يخط��ف فوزا مهام ومثين��ا بعد أن 
تقدم يف النتيجة عرب املحرتف األوزبيك 
ع��زت بيك بهدف يف الدقيقة )14(، إال 
أن املح��رق عادل النتيج��ة عرب البديل 
الناج��ح عيل ج��امل يف الدقيقة )83(، 
يف ح��ن مل تش��هد الدقائ��ق التالية أي 
بتعادل  الحاالويون  ليخ��رج  متغرات؛ 

مثن.
وبناء عىل نتائ��ج أمس يتصدر املالكية 
ثم ي��أيت بعده املنامة والرفاع واملحرق، 
ثم الح��د )22(، األه��يل )19(، الرفاع 
الرشقي )16(، النجمة )15(، والبحرين 

مع الحالة )13( لكليهام.

الشوط األول

جاءت الحصة األوىل من اللقاء ضعيفة 
بن الطرفن، وبرتم بطيء يف الغالب.

بدوره، فإن فري��ق الحالة كان الطرف 
األفض��ل، خصوصا من ناحية تش��كيل 
الخط��ورة يف أك��ر من م��رة، وحصل 
ع��ىل نتيجتها بش��كل إيج��ايب، حينام 
س��جل هدفا مبك��را يف الدقيقة )14(، 
إثر اس��تغالل املحرتف الربازييل دييغو 
لضع��ف العمق الدفاع��ي يف املحرق؛ 
ليتوغ��ل ويلع��ب كرة عرضي��ة لزميله 
عزت بي��ك الخايل م��ن الرقابة، والذي 

بدوره س��دد كرة يس��ار الحارس سيد 
محم��د جعف��ر معلن��ا تق��دم فريقه 

بهدف.
وكاد املحرتف الربازييل للحالة سامويل 
أن يس��جل ه��دف مضاعف��ة النتيجة 
لفريقه، بعد أن لع��ب كرة ثابتة قوية 
من مس��افة قريبة من منطقة الجزاء، 
لكن العارض��ة حرمت الفريق الربتقايل 

من هدف مثن )20(.
أما املح��رق، فل��م يظه��ر الفريق أي 
نوايا لتعديل النتيجة، ورغم س��يطرته 
األكرب عىل الك��رة، إال أنها مل تكن ذات 
ج��دوى كبرة، خصوصا م��ع الصعوبة 
التي وجدها العبو املدرب جاسربت يف 

تشكيل الفرص.
وح��اول املحرقاوي صال��ح عبدالحميد 
عرب خيار التس��ديد من الكرات الثابتة، 
فس��دد ك��رة أمس��كها ح��ارس الحالة 

إبراهيم لطف الله دون عناء )36(.
للمح��رق  التوغ��ويل  املح��رتف  وكاد 
دوري��س س��املو أن يس��جل ه��دف 
التع��ادل، إال أن كرته الرأس��ية جاورت 
القائ��م األيرس ملرم��ى الحالة )2+45(؛ 
لينتهي الشوط حاالويا بهدف دون رد.

الشوط الثاني

كثف املحرق ضغطه يف الش��وط الثاين 
بغية تس��جيل هدف التعدي��ل، فكاد 

أن يتحقق ل��ه ذلك بعدما لعب أحمد 
ديب كرة طولية أمامية هيأها س��املو 
توغل  والذي  عبداللطيف،  إلس��امعيل 
داخ��ل املنطقة وس��دد كرة يس��ارية 

أبعدها الحارس لطف الله )48(.
ولعب ساملو كرة رأسية، إال أنها جاورت 

القائم األيرس ملرمى الحالة )49(.
وأخرج مدرب الحالة عارف العس��مي 
الالعب عامر عبدالحسن بعد إصابته، 

وأرشك يوسف يعقوب بديال )51(.
وتوالت فرص املحرق لتس��جيل هدف 
التع��ادل، فلع��ب محم��د البن��اء كرة 
عرضية متقنة تابعها س��املو برأسه، إال 

أنها اعتلت املرمى قليال )52(.

ورمى مدرب املحرق جاس��ربت بكامل 
ثقله، وأرشك عيل جامل وهشام منصور 
ومحم��د الح��ردان بدال م��ن فيلبينهو 
وعبدالله عبدو ونيلس��ون، مع وصول 

الشوط ملنتصفه.
وكاد املحرتف الس��وري للمحرق أحمد 
ديب أن يدرك التعادل، بعد أن س��دد 
ك��رة قوية من داخ��ل املنطقة أبعدها 
الدفاع الح��االوي من عىل خط املرمى 
)66(. وسدد العب املحرق عبدالوهاب 
ع��يل كرة من خ��ارج املنطق��ة، إال أن 
الح��ارس إبراهيم لطف الله أمس��كها 

بسهولة )69(.
ب��دوره، فإن فريق الحال��ة ويف طريقه 
للمحافظ��ة ع��ىل التق��دم الثمن، فإن 
امل��درب أرشك املداف��ع حبيب نصيف 
م��كان العب الوس��ط حس��ن حاجي؛ 
بهدف زيادة التدعيم للمنطقة الخلفية 
)74(. وحص��ل املحرق عىل مراده عىل 
األقل بتسجيل هدف التعادل، بعد أن 
لعب محمد الحردان كرة لعيل جامل، 
والذي س��دد كرة زاحفة س��كنت مين 
الحارس إبراهيم لطف الله يف الدقيقة 

.)83(
وبلغ��ت اإلث��ارة ذروته��ا يف املب��اراة، 
خصوص��ا م��ع س��عي املح��رق الجاد 
لتس��جيل هدف الفوز، إال أن محرتف 
الحال��ة دييغو كاد أن يخطف الس��بق 
مرة أخرى لفريقه، بيد أن كرته جاورت 
القائم األيرس ملرمى سيد محمد جعفر 
)88(. وسدد العب املحرق عبدالوهاب 
ع��يل ك��رة قوية م��ن خ��ارج املنطقة 
أبعده��ا الح��ارس لطف الل��ه مواصال 
تألق��ه يف حامي��ة مرم��اه )1+90(، يف 
حن ذهبت الكرة الرأسية لساملو جوار 
القائم األي��رس )4+90(؛ لتنتهي املباراة 

بالتعادل اإليجايب.
أدار اللقاء الحكم وليد محمود، وعاونه 
ي��ارس تلفت وس��يد ج��الل محفوظ، 

والحكم الرابع جميل جمعة.

المالكي��ة يقت��رب كثي��ًرا من لق��ب دوري “فيفا”
رأس���ي���ة ال���ب���ري م��ن��ح��ت��ه ف�����وزًا ث��م��ي��نً��ا ع��ل��ى ال��ح��د

ت�������ع�������ادل خ������اس������ر ل����ل����م����ح����رق أم�����������ام ال����ح����ال����ة
أحمد مهدي

من لقاء المحرق والحالة 

البري محتفال بالهدف القاتل في مرمى الحد

من لقاء المالكية والحد

)تصوير: أيمن يعقوب( فرحة ملكاوية بالصدارة واالقتراب من اللقب التاريخي 
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بلغ فريق األهيل الدور نصف نهايئ 
ملس��ابقة كاس االتحاد لك��رة اليد 
بعد ف��وزه الكبر واملس��تحق عىل 
نظ��ره الدي��ر )20/28( يف املباراة 
الت��ي أقيم��ت أمس ضم��ن الدور 
ربع النهايئ. وكان الشوط األول قد 
انتهى لصالح الدير )9/11(، وبذلك 
ينتظر األهيل الفائز من لقاء اليوم 
)بارب��ار وأم الحص��م( ليالقي��ه يف 

الدور نصف النهايئ.

الدير يتقدم

خطف فريق الدير أفضلية التقدم 
بالنتيجة يف الش��وط األول )9/11( 
بفضل صحوة حارس��ه محمد عيل 
وتحس��ن دفاعه وُحسن تعامله يف 
الجانب الهجومي الذي متيز بالتنوع 
يف الجناح لحبيب س��لامن والدائرة 
واخرتاق��ات  عبدالنب��ي  لقاس��م 
ومحمد  وتصويبات محمد رسحان 

مرزا ومحسن حبيب.
 الفريق بدء بقوة من خالل تقدمه 
0/3 م��ن خالل الدقائ��ق األوىل إال 
أن الفريق بعده��ا دخل يف دوامة 
الهجومي��ة بالتصوي��ب العش��وايئ 
الذي جعله يصوم ل�14 دقيقة حتى 
يسجل هدفه الرابع يف الدقيقة 18 

وهو متخلف بفارق هدفن.
 الدقائ��ق الع��رشة األخ��رة وبعد 
التغيرات التي افتعلها مدربه عيل 
العن��زور بأرضية امليدان عىل بعض 
مراك��زه وتنويع الك��رات يف إنهاء 
الهجمة التي متيز بها حبيب سلامن 
ليحقق التعادل 9/9 وينهي الشوط 

لصالحه أيضاً. 
األه��يل ورغ��م البداي��ة الضعيفة 
بسبب أخطاء الجانب الهجومي يف 
التمرير والتصويب، إال أنه استطاع 
بدءاً م��ن الدقيقة الرابع��ة والتي 
افتتح فيها أهدافه عرب مهدي سعد، 
تحس��ن دفاعه ومن خلفه حارسه 
عبدالله ريض الذي يعترب هو األبرز 
يف صفوف��ه، ليلعب عىل الفاس��ت 
والجناح ملهدي سعد بشكل مستمر 
ال��ذي اس��تطاع أن يعي��د فريق��ه 

للتقدم بالنتيجة. األصفر أخذ فارق 
ثالثة األهداف مع فرتات الش��وط 
إال أنه وبس��بب األخطاء الهجومية 
البحت��ة كان يجعل��ه يتوق��ف عن 
الغلة.  تحقيق األه��داف وزي��ادة 
مدربه ري��اض الصانع وب��دءاً من 
الدقيق��ة 17 أجرى ع��دة تغيرات 
يف الش��قن الدفاع��ي والهجوم��ي 
واس��تطاع بنزول عيل يوسف وعيل 
حس��ن ومه��دي س��عد أن يأخ��ذ 
األفضلي��ة حت��ى ما قب��ل الدقائق 
األخرة إال أنه عادة لنغمة األخطاء 

الهجومية لينهي الشوط متخلفاً.

األهلي يفوز

هي مج��رد دقائق مع��دودة التي 

حاف��ظ فيه��ا الدير ع��ىل تقدمه، 
ليأيت األهيل الذي نزل بكل قواه يف 
هذا الش��وط بإرشاك محمد املقايب 
وعيل حسن مع وجود مهدي سعد 
وصادق ع��يل لتحقيق التعادل أوالً 
13/13 وليأخ��ذ بعده��ا األفضلية 
باألداء والنتيجة وس��ط دفاع قوي 
متقدم بوجود حسن فخر ومهدي 
مدن وس��يد أحمد فائق وحس��ن 
ويعول عىل صادق  الس��امهيجي، 
وعيل حس��ن ومهدي س��عد الذي 
واصل تألقه بالتس��جيل من جميع 
املراكز لتصل النتيجة حينها 15/20 

مع الدقيقة 20. 
واص��ل األه��يل عىل النهج نفس��ه 

م��ع تألق حارس��ه عبدالله ريض يف 
تصدي كرات الدي��ر لينهي األهيل 

الشوط لصالحه.
الدي��ر وبع��د الدقائ��ق األوىل التي 
تقدم فيها، عاد كس��يناريو الش��وط 
األول بالتصويب العشوايئ واألخطاء 
املتكررة يف الهجوم مع حصوله عىل 
عقوبات االيق��اف والتي أثرت عليه 
متام��اً. الفريق حاول م��راراً بتقليص 
الفارق ع��رب الجناح��ن أحمد زهر 
وحبي��ب س��لامن ومحم��د رسحان 
إال أن��ه كان يعاين مراراً يف اس��تمرار 
التس��جيل ليخ��رج خ��ارساً يف هذا 
الشوط واملباراة. أدار اللقاء الحكامن 

سمر مرهون وحسن املوت.

األهلي يبلغ نصف نهائي كاس اليد من بوابة الدير
ب���ت���أل���ق م����ه����دي س���ع���د وح�����ارس�����ه ع���ب���داهلل

م����ع ت���أل���ق ح����ارس����ه وك���م���ي���ل وال�����ون�����ة وب���اب���ور

علي مجيد
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من لقاء الدير واألهلي أمس

استطاع دراج فريق البحرين مريدا للدراجات الهوائية فينتشنزو نيبايل تحقيق املركز الثاين يف مرحلة 
"الكوين" من طواف كرواتيا الذي خّيم عليه نبأ وفاة الدراج اإليطايل مايكل سكاربوين الذي لقي 
حتفه يف حادث خالل التمرين. وقال املدير الريايض للفريق باولو سلونغو حول ذلك: "سكاربوين 

كان زميل نيبايل لثالث سنوات، وقد كان مهاماًّ بالنسبة له، إذ أمضينا مًعا الكثر من معسكرات 
التدريب، وشاركنا معه الكثر من اللحظات املميزة، لقد صدمنا جميًعا بالخرب، نحن حزينون 

للغاية". وأضاف سلونغو: "ال أريد القول إن الخرب أثر عىل أداء نيبايل، لكن بكل تأكيد فإن املزاج 
العام مل يكن األفضل، وما يهم بالنسبة يل أن الفريق أدى بشكل مميز، وقد حققنا نتيجة ممتازة 

يف السباق". بدوره، أعرب الدراج اإليطايل مانويل بورو عن صدمته بنبأ وفاة سكاربوين، وقال: 
"استيقظنا عىل وقع هذا النبأ السيئ، لقد كنت أفكر طوال اليوم يف ذلك. إن الحياة يف بعض األحيان 

تكون غريبة األطوار". وفيام يخص الطواف، أكد بورو أن الفريق تحّكم بشكل جيد بأغلب فرتاته. 

“البحرين ميريدا” ثانًيا بجولة “الكوين”

  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(

الرفاع               اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

قدم املهندس أحمد عبدالعزيز 
الخياط رئيس اتحاد البحرين 

للدفاع عن النفس الشكر 
والتقدير لسمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة النائب 

األول لرئيس املجلس األعىل 
للشاب والرياضة الرئيس 

الفخري لالتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلطة عىل 

دعمه املتواصل ومتابعته 
الحثيثة لالتحاد ومنتخب 

الجوجيتسو وعىل الربقية التي 
بعثها سموه مبناسبة تحقيق 
منتخبنا الوطني للجوجيتسو 

3 ميداليات يف بطولة أبوظبي 
العاملية ملحرتيف الجوجيتسو.

وأوضح الخياط أن برقية 
التهنئة التي بعثها سموه 

تعطي مجلس االدارة الدافع 
الكبر ملواصلة بذل الجهود يف 

املرحلة القادمة، مؤكداً أنها 
دافع حقيقي ملضاعفة العمل 

وتهيئة الظروف املناسبة لكافة 
املنتخبات لتحقيق االنجازات 

باسم مملكة البحرين يف 
االستحقاقات الخارجية.

والتقى الخياط ببعثة منتخبنا 

الوطني للجوجيتسو بعد 
املشاركة الناجحة واالنجاز 

الذي تحقق يف بطولة أبوظبي، 
إذ بالجهود الكبرة التي بذلها 

املجلس وحصوله عىل 3 
ميداليات )ذهبيتن وبرونزية(. 
مؤكداً أن املنتخب رضب أروع 
األمثلة يف مشاركته وأسعدت 

القيادة الشعب البحريني 

بعد هذا االنجاز الذي تحقق، 
متمنياً للمنتخب املزيد من 

التوفيق واالزدهار، ومؤكداً يف 
ذات الوقت مبواصلة االتحاد 
بدعم لعبة الجوجيتسو التي 

أصبحت إحدى األلعاب 
املميزة بتحقيقها العديد من 
االنجازات يف الفرتة السابقة.
كام التقى الخياط، بالحكم 

الدويل سينا منفردي الذي 

شارك يف إدارة تحكيم بطولة 

أبوظبي العاملية ملحرتيف 

الجوجيتسو، مشيداً باملستوى 

التحكيمي املميز الذي ظهر 

عليه سينا منفردي يف كافة 

النزاالت وتلقيه اإلشادة من 

مسئويل التحكيم.

الخي��اط يش��يد بدع��م خال��د بن حم��د بع��د إنجاز الجوجيتس��و

تستكمل منافسات الدور ربع النهايئ 
اليوم )االثنن( بإقامة مباراتن عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، يلتقي 
يف األوىل فريق االتفاق مع نظره 

سامهيج يف متام الساعة 5.30 مساًء 
تليها مبارشة لقاء يجمع باربار مع أم 

الحصم عند الساعة 7.

باربار وأم الحصم

يعترب هذا اللقاء هو املرتقب مساء 
اليوم بسبب لقاءات الطرفن يف 

منافسات الدوري والتي نتج عنها 
اإلثارة والندية بينهام، ومن املؤكد 

أن تزداد هذه األمور بغية كل فريق 
تحقيق الفوز والوصول لدور نصف 

النهايئ. باربار "حامل اللقب" باعتباره 
"ثالث الدوري" ستكون له هذه أول 

مباراة يف الكاس فيام هي الثانية ألم 
الحصم الذي نجح يف الوصول لهذا 

الدور بعد اجتيازه البحرين برميات 
الجزاء. بكل تأكيد البنفسج يريد 

تعويض إخفاق الدوري رغم احتالله 
املركز الثالث عرب هذه املسابقة وتأكيد 

وجوده محلياً والتمسك بأمل املنافسة 
عىل هذا اللقب من بوابة أم الحصم، 

فيام األخر ورغم إدراكه بصعوبة 
خصمه إال أنه يأمل بالتوفيق وتحقيق 

مفاجأة تجعله يصل ملرحلة متقدمة 
يف هذه املسابقة. باربار يعول عىل 

نجومية أبناء عبدالقادر "جعفر، عيل، 
محمود" بجانب جعفر عباس وعبدالله 

عيل وعيل رجب وحسن عيل وعامر 
محمد والحارسان قاسم الشويخ وعيىس 

خلف، فيام أم الحصم فيعتمد عىل 
العبيه خالد دليم وسعود عبدالرحمن 

وأحمد عيل وعيل املال وعيل مهدي 
وعيىس مشاخيل ومن خلفهم الحارس 

تيسر محسن. لقاء ورغم األفضلية 
يف األسامء لباربار إال أم الحصم يعترب 

عنرص خطر بسبب املستويات التي 
يقدمها يف املوسم الجاري.

االتفاق وسماهيج

قد تبدوا األمور مشابهة يف هذا لقاء 

االتفاق وسامهيج للقاء الذي يسبقه 

من حيث األفضلية لألسامء والعنارص 

يف صفوف األول عىل الثاين، إال أن 

سامهيج استطاع أن ُيطيح بنظره 

توبيل يف الدور التمهيدي وهذا 

أمر بحذ ذاته دافع ملواصلة العطاء 

والخروج بأفضل نتيجة ممكنة يف لقاء 

اليوم. االتفاق خرج من الدوري باملركز 

الرابع وهو يسعى استغالل مستوياته 

الراقية بإنهاء موسمه الجاري بأفضل 

مركز يليق به ويكون ختامها مسك 

كام يقال، كام افتعل ذلك قبل 

موسامن بوصوله للمباراة النهائية 

لهذه املسابقة.

ضمن نادي الشباب رسميا التتويج 
بدوري أندية الدرجة الثانية لكرة 

القدم، حينام حقق فوزا سهال عىل 
التضامن يوم أمس بأربعة أهداف 

دون رد، يف املواجهة التي أقيمت بن 
الطرفن عىل ملعب مدينة حمد.

وسجل للشباب كل من:عيل مدن يف 
الدقيقة )21(، عيل حسن )39( و 

)45(، وسيد مجتبى املحافظة )43(.
وجاء تتويج الفريق املاروين باللقب 
مستحقا قياسا مبا قدمه الفريق من 
أداء متميز طوال مسابقة الدوري، 
حيث حسم بطاقة الرتشح لدوري 

الدرجة األوىل أوال، قبل أن يتمكن يوم 
أمس من حسم اللقب بشكل رسمي.

واحتفل العبو الشباب بالصدارة 
بعد نهاية املباراة، يف حن سيكون 

التتويج الرسمي خالل الجولة األخرة 
يوم األحد املقبل املوافق 30 أبريل 

الجاري عىل استاد األهيل، وذلك عىل 
هامش لقاء االتفاق. ويف مباراة ثانية 
احتضنها ملعب النادي األهيل، حقق 

فريق االتحاد وصيف الرتتيب فوزا 
عىل مدينة عيىس بأربعة أهداف 

مقابل اثنن. ويدين االتحاديون بهذه 
النتيجة للهداف مهدي عبدالجبار 

والذي سجل أربعة أهداف "سوبر 
هاتريك"، فيام سجل ملدينة عيىس 

كل من عيل عيىس وعبدالعزيز صالح. 
ويف لقاء مثر احتضنه ملعب النجمة، 

تعادل البسيتن مع سرتة بخمسة 
أهداف لكليهام. وسجل للبسيتن 

كل من:سلطان منصور )18( و )62( 

و )68(، أحمد سعد )44(، وراشد 
عيىس )74(. أما سرتة فسجل له كل 

من:حسن العريبي )36(، سعيد حسن 
)56(، محمد عبدالنبي )75( وصادق 

جعفر )82( و )87(.
ويف لقاء أقيم عىل ملعب الرفاع، فاز 

البديع عىل قاليل بستة أهداف مقابل 

واحد. وسجل للبديع كل من:عبدالله 
الحشاش الذي سجل 4 أهداف يف 

الدقائق )3( و )31( و )53( و )65(، 
أحمد حمد )12( وكويف آدم )28(، أما 
قاليل فسجل له الالعب محمد قاسم 

يف الدقيقة )18(.
ويشر ترتيب الدوري حاليا إىل 

صدارة الشباب برصيد 39 نقطة من 
15 مباراة، االتحاد 33 نقطة من 15 
مباراة، البديع 25 من 15، البسيتن 

19 من 15، االتفاق 17 من 15، مدينة 
عيىس 15 من 16 ، سرتة 15 من 15، 
قاليل 12 من 15، وأخرا التضامن 12 

من 15 مباراة.

فريق االتفاق لكرة اليد
فرحة الشباب باللقب

فريق باربار لكرة اليد
من لقاء الشباب والتضامن

االتفاق يلتقي س��ماهيج وبارب��ار يواجه أم الحصم الجتياز الدور ربع النهائيالش��باب بط��ًا ل��دوري الدرج��ة الثانية لك��رة القدم
حسم اللقب قبل جولة من النهاية

الباد سبورت

الباد سبورت

البالد س��بورت: متكن فري��ق النجمة 
بخربة وحنكة العبيه من اجتياز مطب 
فري��ق الش��باب )25/30( يف املباراة 
الت��ي أقيم��ت بينهام أمس لحس��اب 
ال��دور ربع النه��ايئ. وكان النجمة قد 
أنهى الش��وط األول )13/16(، وبذلك 
ينتظ��ر النجمة الفائز م��ن لقاء اليوم 
)االتفاق وس��امهيج( ليالقيه يف الدور 

نصف النهايئ.
النجمة يتقدم

أنه��ى النجمة الحص��ة األوىل بتقدمه 
بفارق 3 أهداف )13/16( بعدما فض 
التقارب والرشاكة مع الشباب من بعد 

الدقائق العرشة األوىل.
النجمة أخذ األفضليية باألداء والنتجية 
بتألق حارسه محمد عبدالحسن الذي 
تص��دى للكث��ر م��ن الك��رات ولقوة 
دفاعه واجب��ار خصمه عىل التصويب 
البعي��د بوجود حس��ن محمود وعيل 
مرزا وحس��ن بابور وعيل مرزا وبالل 
بش��ام ومحم��ود الون��ة، ويف الهجوم 

متيز بالل والون��ة بالهجوم املنظم عرب 
الجناح والفاس��ت الرسيع، فيام تكفل 
كميل محف��وظ التصويب من الخارج 
بجان��ب باب��ور ولع��ب ع��يل عيد يف 
مركز الدائرة دوراً يف احداث الثغرات 
لزمالئ��ه. الفريق عمل ع��ىل التنويع 
يف التس��جيل يف ظل املراقبة اللصيقة 
للخط الخلف��ي وبرز يف ذلك تحركات 
حس��ن محمد، ورغم تقدمه بالنتيجة 
يف الدقائ��ق األخرة إال انه وقع أخطاء 
هجومية كالتصويب العشوايئ لتتقلص 
النتيج��ة. يف الجانب اآلخر، الش��باب 
بدا بداي��ة جيدة من حي��ث الهجوم 
عرب آدم النش��يط بالتصويب املباغت 
واخرتاق��ات عبدالل��ه ياس��ن ودخول 
الجناحن أحمد جالل وعبدالله أحمد 
وتحركات الدائرة لعبدالله الس��الطنة، 
ووصل بالنتيجة املتعادلة حتى 4/4 إال 
أنه وقع يف أخطاء التصويب غر املركز 
واالس��تعجال يف إنه��اء الهجمة ليجد 
نفسه متخلفاً بفارق األهداف. مدربه 

أمن الق��الف طلب وقت مس��تقطع 
لتصحي��ح األخطاء ونج��ح بعدها عرب 
تحس��ن حارس��ه أحمد عبدالحس��ن 
بالتص��دي ويضيف حس��ن األس��ود 
وأحم��د حم��زة هدفن  والس��الطنة 
متتالي��ن وآدم أهداف��اً يف الدقائ��ق 
األخرة ليتقلص الفارق. الفريق غلب 

عليه يف هذا الشوط كرة االحتجاجات 
عىل قرارات التحكيم.

النجمة يفوز

حس��م فريق النجمة نتيجة الش��وط 
 )25/30( لصالح��ه  واملب��اراة  الث��اين 
بفضل تألق حارسه محمد عبدالحسن 

الذي وقف س��داً منيعاً أمام الشباب، 
ولحس��ن تعامل��ه يف الدقائق العرشة 
األخرة الحرج��ة يف ظل األخطاء التي 
وقع فيها العبيه يف الش��قن الدفاعي 
والهجوم��ي. فالفريق ق��ل أداؤه منذ 
البداية وحتى ما قبل الدقائق العرشة 
األخ��رة ليج��د نفس��ه متع��ادالً عند 
الدقيقة 10 )19/19(. ولكن اس��تطاع 
بعده��ا أن يع��ود رسيعاً ألخ��ذ زمام 
التقدم بفضل تصويبات كميل وبابور 
وعيد، وُيحس��ن التعامل م��ع اندفاع 

خصمه لينهي اللقاء لصالحه.
يف الطرف اآلخر، الشباب ظهر بصورة 
قوية عرب الجناح حس��ن األسود وآدم 
النشيط وعبدالله أحمد ومن خلفهم 
الحارس أحمد عبدالحسن ليتمكن من 
تعديل النتيجة والتقدم أيضاً )19/21( 
إال أن وبس��بب ايقاف الس��الطنة من 
جهة وضياع الفرص من العبيه أعادهم 
للوراء جهود وتحركات عبدالله ياسن 

وآدم إال أن الوقت مل يسعفهم.

خب��رة النجم��ة تق��وده الجتي��از مطب الش��باب

النجمة يكسب لقاء الشباب

جانب من جولة “الكوين” بطواف كرواتيا



ش��هد وزير الداخلي��ة الفريق الركن 
الشيخ راش��د بن عبدالله آل خليفة، 
وزارة  لبطول��ة  الختام��ي  الحف��ل 
الثانية،  األوملبي��ة  للرماية  الداخلي��ة 
وجانًبا م��ن املباراة النهائي��ة، والتي 
أقيمت بحضور الش��يخ س��لامن بن 
خال��د آل خليفة مدير ع��ام مجلس 
العائل��ة ورئي��س االتح��اد البحريني 
للرماي��ة ورئي��س األمن الع��ام اللواء 
طارق بن حسن الحسن ووكيل وزارة 
الداخلية الشيخ نارص بن عبدالرحمن 

آل خليفة. 
ونّظم البطولة االتحاد الريايض لألمن 
العام بالتع��اون مع االتحاد البحريني 
للرماي��ة يف الف��رة م��ن 16 حتى 23 

أبريل الج��اري، يف مس��ابقات رماية 
البندقية والش��وزن والقوس والسهم، 
مبشاركة فرق من وزارة الداخلية، قوة 
دفاع البحرين، والحرس الوطني، وبلغ 

عدد املشاركني )80( مشارًكا. 
وق��د أع��رب الوزي��ر ع��ن تقدي��ره 
الرياضية  والروح  املرشف  للمس��توى 
العالية التي سادت البطولة باإلضافة 
إىل املس��توى الفني الرفيع الذي ظهر 
به الرماة، وهو ما عكس كفاءة الرماة 
البحريني��ني وامله��ارات املتميزة التي 
يتمتع��ون به��ا، مام س��اعدهم عىل 

تحقيق نتائج قياسية.
وأك��د وزير الداخلي��ة أن الرماية من 
الرياض��ات األصيلة الت��ي نعمل عىل 

انتش��ارها، معرًبا  تش��جيعها وزيادة 
عن ش��كره وتقديره لرئي��س االتحاد 
البحريني للرماية ع��ىل دوره املتميز 

يف إنجاح البطولة، والتعاون والتنسيق 
املس��تمر مع االتح��اد الريايض لألمن 
الع��ام، والذي يقوم ب��دور متميز يف 

مجاالت اإلع��داد والتدريب والتأهيل 
املس��ابقات  يف  والف��وز  للمش��اركة 

املحلية والدولية.

وتفضل وزير الداخلية ورئيس االتحاد 
البحرين��ي للرماية بتتوي��ج الفائزين 
يف البطولة، فف��ي فئة بندقية 10 مر 
للرجال فاز باملركز األول عيل حس��ني، 
أم��ا املرك��ز الث��اين فقد حص��ل عليه 
حسني عبدالجبار وجاء باملركز الثالث 
محمود حاجي، أما يف فئة بندقية 50 
مر للسيدات فقد فازت باملركز األول 
سبيكة مبارك وجاءت صفاء الدورسي 
باملرك��ز الثاين، أما املرك��ز الثالث فقد 
حصل��ت عليه أصيل محمد جاس��م، 
ويف فئة بندقي��ة 50 مر للرجال فقد 
حصل عىل املركز األول س��لامن زمان 
وجاء محم��ود حاجي باملرك��ز الثاين 
وجاء باملركز الثالث حسني عبدالجبار.

يب��دأ اليوم )اإلثنني( ال��راع الحقيقي 
عىل خطف لقب بطولة دوري الدرجة 
األوىل للكرة الطائرة بانطالق منافسات 
املرب��ع الذهب��ي والذي سيس��فر عن 
تأهل فريقني إىل املب��اراة النهائية بعد 
سلسلة من املواجهات التي قد متتد إىل 
أربع مباريات. املواجهة األوىل ستجمع 
النجمة متصدر ال��دور التمهيدي )34 
نقطة( مع املح��رق الرابع ) 30 نقطة( 
الس��اعة الخامس��ة والنص��ف مس��اء، 
تعقبها مبارشة الساعة 7 مساء مواجهة 
داركلي��ب الثاين )32 نقطة( مع األهيل 
الثال��ث )31 نقط��ة(، وذلك عىل صالة 
اتح��اد الك��رة الطائ��رة مبدينة عيىس 
الرياضية. ووفًقا لنظام مسابقة الدوري 
فإن الفائ��ز يف ثالث مباريات من أصل 
خم��س يصع��د إىل املب��اراة النهائية، 
وميتل��ك النجم��ة املتص��در وداركليب 
الوصيف فوز يف متن��اول اليد ملنحهام 
األفضلية مقارنة بصاحبي املركز الثالث 
والرابع، مام يعني حاجتهام إىل فوزين 
فقط لبلوغ النهايئ، بينام يحتاج األهيل 
واملح��رق إىل تحقيق ثالث��ة انتصارات 

عىل أرض الواقع ليضمنا التأهل.

مواجهة الغريمين

ميثل نادي املحرق والنجمة أحد أقطاب 
اللعبة والغرمي��ني التقليديني ودامئًا ما 
تتس��م مواجهاته��ام بالندي��ة واإلثارة 

والحضور الجامهريي الكبري.
املدرب الوطني مش��عل ت��ريك يواجه 
املح��رق ه��ذه امل��رة مدرًب��ا ولي��س 
العًبا، بع��د إنهاء التعاق��د مع املدرب 
األرجنتين��ي “اليقيت��ا”، وذل��ك برغبة 
تحقيق الف��وز الرابع عىل املحرق هذا 

املوسم، حيث فاز النجمة عىل املحرق 
يف ال��دور التمهي��دي ل��كأس االتحاد، 
كام تغلب عليه بالدور األول ملس��ابقة 
ال��دوري بنتيج��ة 3/1، وف��از عليه يف 
الدور التمهيدي لكأس سمو ويل العهد 
3/2، بينام ف��از املحرق عىل النجمة يف 

الدور الثاين مبسابقة الدوري 3/1.
ويع��ّول ت��ريك عىل املح��رف الربازييل 

“ليلس��ون” الذي يعترب الورقة الرابحة 
للفريق برضباته الهجومية التي ال تصد 
وال ترد من مرك��زي 2 و1، مع نجومية 
وخ��ربة جاس��م النبهان يف االس��تقبال 
والهجوم مبعاونة النجم الصاعد يوسف 
خالد املتمي��ز يف املهارتني، باإلضافة إىل 
ضاريب االرتكاز حس��ني الجيش وحسن 
جعفر أو مش��اركة جعفر الحاييك مع 

الليربو ص��ادق هرونة، وصانع األلعاب 
الخبري حسني الحاييك املعروف بذهائه.
وعىل الطرف اآلخر فإن املحرق بقيادة 
امل��درب الوطن��ي محم��د املرباط��ي 
فإنه يس��عى ملواصلة عروضه املتميزة 
ه��ذا املوس��م والت��ي توجه��ا ببل��وغ 
املرب��ع الذهبي، حي��ث ميتلك الفريق 
جمي��ع مقوم��ات الفوز ع��ىل النجمة 

يف ظ��ل ما ميتلك��ه من عن��ارص بارزة 
يف مقدمته��م ع��يل محم��د واملحرف 
األمرييك “جايس��ون” مبركز 4، باإلضافة 
إىل املرع��ب ع��يل إبراهي��م املتميز يف 
الهج��وم م��ن مركز2 والعب��ي االرتكاز 
محمد حبيب وعيىس الشوميل والليربو 
يوس��ف عبدالغفار، وصانع��ي اللعب 

محمود العافية وعامد سلامن.

اللقاء السادس

يدرك “العنيد” جيًدا بأن املحافظة عىل 
اللقب يبدأ م��ن مواجهة اليوم، حيث 
إن الف��وز س��يقرب الفريق كث��ريًا من 
معانقة درع ال��دوري، أما األهيل فإنه 
يتطلع لالنتصار الستعادة اللقب الذي 

غاب عن خزائنه يف املوسم املايض.
وكان األهيل نجح يف اإلطاحة مبنافس��ه 
أربع مرات من أصل خمس مواجهات 
هذا املوسم، حيث تغلب عليه يف نهايئ 
كأس االتح��اد 3/0، وفاز عليه يف الدور 
الثاين بالنتيجة نفس��ها، بينام فاز عليه 
بصعوب��ة يف بطولة األندي��ة الخليجية 
بالدوحة 3/2، كام فاز عليه بكأس ويل 
العهد بنتيجة 3/2، فيام نجح داركليب 
يف الف��وز مبواجه��ة واح��دة كانت يف 

الدور األول من مسابقة الدوري 3/1.
الربازي��يل  امل��درب  األه��يل  يق��ود 
“سيدين” والذي سيعتمد عىل املحرف 
املتميز  والضارب  “تيتون”  البورتورييك 
بكرات��ه القوي��ة م��ن مرك��ز 4 محمد 
يعقوب وصانع اللعب محمود حس��ن 
وضاريب االرتكاز حس��ن عباس ومحمد 
عب��اس أو أمي��ن عي��ىس باإلضاف��ة إىل 

الليربو عيل خري الله.
أما األه��يل بقي��ادة امل��درب الوطني 
رضا ع��يل فإنه يع��ّول ع��ىل املحرف 
الدومينييك “الفيس” وبراعة الشقيقني 
محم��د ون��ارص عن��ان يف الهجوم من 
األط��راف، وخربة العب��ي االرتكاز عيل 
الصرييف ومريزا عبدالله، ونجومية صانع 
اللع��ب عيل حبي��ب واللي��ربو عباس 
أحمد يف االستقبال وعيىس عبدالوهاب 

يف الدفاع.

وزير الداخلية يشهد ختام بطولة الرماية األولمبية الثانية

قمة بين النجمة والمحرق.. واألهلي يتطلع لفوز خامس على داركليب

العالي��ة الرياضي��ة  وال��روح  المش��رف  بالمس��توى  أش��اد 

الطائ��رة ل��دوري  الذهب��ي  المرب��ع  منافس��ات  انط��اق 

حسن علي

وزير الداخلية متوسًطا المشاركين ببطولة الرماية األولمبية الثانية

فريق المحرق للكرة الطائرة رضا علي

فريق النجمة للكرة الطائرةالبرازيلي سيدني
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شارك الربوفسور األملاين ويرنر ميكلر 
يف دورة االتحاد اآلسيوي لدبلوم كرة 
القدم للمحرفني، إذ قدم محارضات 

نظرية وأخرى عملية للدارسني ضمن 
إطار الربنامج العام للدورة.

وقدم األملاين ويرنر ميكلر محارضات 
متعلقة بالجوانب النفسية وسط 

تفاعل كبري من قبل املشاركني.
وتأيت املحارضات ضمن الخطة التي 
وضعها القامئون عىل الدورة، والتي 

ينظمها اتحاد الكرة للمرة األوىل 
ومبشاركة واسعة بلغت 23 مدرًبا.

وأقيمت املحارضات النظرية يف 

قاعة املؤمترات باتحاد الكرة، فيام 
خصصت صالة مدينة خليفة الرياضية 

للمحارضات العملية.
وأعرب الربوفيسور ويرنر ميكلر عن 
سعادته الكبرية بالتواجد يف اململكة 

وتقديم محارضات للمقبلني عىل 
شهادة التدريب االحرافية.

وقال إن املحارضات التي قدمها 
اشتملت عىل جوانب مختلفة متعلقة 

بعلم النفس، وكيفية تعامل املدرب 
مع الالعبني.

ولفت إىل أن املحارضات تركزت 
حول كيفية بناء الفريق من الداخل، 

وجوانب أخرى ومتنوعة متعلقة بفرة 
إعداد الفريق سواء يف التدريبات 

االعتيادية أو فرة اإلعداد قبل انطالق 
املوسم.

وبني أن املحارضات شهدت تنظيم 
تدريبات متنوعة بإمكان املدربني 

االستفادة منها مع فرقهم التي 
يرشفون عليها، خصوًصا ملا لها من دور 

كبري يف عمل الجهاز الفني.
وقال إن هذه املحارضات مهمة يف 
إعطاء عامل الشجاعة للمدرب يف 
كونه املسؤول األول عن الفريق، 
وكيفية مقدرته عىل التعامل مع 

الالعبني يف مختلف الظروف.
وأبدى إعجابه الكبري بتفاعل 

املشاركني، مبيًنا أن النقاشات واآلراء 

املختلفة التي طرحت أثناء املحارضات 
أسهمت باإليجاب للطرفني، ومؤكًدا 
يف الوقت ذاته أن املستقبل املرشق 

ينتظر املدربني املشاركني.
ويشارك يف الدورة 23 مدرًبا هم: 

إسامعيل كرامي، أحمد عيىس، بدر 
خليل، خالد تاج، خالد الحربان، 

سلامن إبراهيم، صالح حبيب، 
عارف العسمي، عبدالنارص حسن، 

عيل صنقور، عيل عاشور، عيل 
منصور، عيىس السعدون، فارس 

الدورسي، مرجان عيد ومحمد املقلة، 
والسوريون: أنس السباعي، حسني 
عفش، رأفت محمد وهيثم جطل، 

والعامنيون: حمد الشقيص، عيل 
الخنبيش ومجيد النزواين.

ويرنر ميكلر يتوسط المشاركين

األلمان��ي ويرن��ر ميكل��ر يحاض��ر ف��ي عل��م النفس
بدورة دبلوم كرة القدم للمحترفين

اتحاد الكرة               المركز اإلعالمي



هن��أ األمني الع��ام للمجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة 
الشيخ سلامن بن ابراهيم آل 
خليف��ة، ممث��ل جاللة امللك 
لألع��امل الخريي��ة وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعى 
للش��باب والرياض��ة رئي��س 
اللجن��ة االوملبي��ة البحرينية 
سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، مبناس��بة اإلنجاز 
الذي حققه س��موه يف سباق 
)تحدي الكن��اري( للرتايثلون 
بتحقيقه  الحديدي”  “الرجل 
للمركز الثالث وتسجيله زمًنا 

شخصيًّا جديًدا.
واعت��ر الش��يخ س��لامن بن 
أن  خليف��ة  آل  ابراهي��م 
اإلنج��از الجديد الذي حققه 
سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة يجّس��د املكان��ة 
املتقدم��ة التي ب��ات يحتلها 
س��موه يف بط��والت الرج��ل 
الحديدي وسط دعم وتوجيه 
مبارش من قب��ل عاهل البالد 

صاح��ب  ح��رة  املف��دى 
الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة والذي يحرص دامئًا 
ع��ى دعم منتس��بي الحركة 
لتعزيز  والرياضية  الش��بابية 
الساحة  عى  البحرين  مكانة 

الدولية.

وب��ني الش��يخ س��لامن ب��ن 
ابراهيم آل خليفة أن احتالل 
الثال��ث يف  س��موه للمرك��ز 
السباق يؤكد مدى ما يتمتع 
به قدرات كبرية وعزمية قوية 
يف جمي��ع البط��والت الت��ي 
يخوضها كام أنها تظهر حجم 
اإلرصار والس��عي إىل تحقيق 
الصعاب  وتخط��ي  األهداف 
مه��ام كر حجمها يف س��بيل 
الوص��ول إىل أع��ى مرات��ب 

اإلنجاز.
كام أشاد الش��يخ سلامن بن 
الطيب��ة  بالنتائ��ج  ابراهي��م 
التي حققه��ا فريق البحرين 
للرتايثل��ون يف س��باق تحدي 
الكن��اري، مش��ريًا إىل أن تلك 
النتائ��ج تجس��د ع��ى أرض 
الواق��ع التط��ور املتنامي يف 
مس��توى الفري��ق البحريني 
الس��خي  العط��اء  وحج��م 
املبذول من أفراده وحرصهم 
الواض��ح عى متثي��ل مملكة 

البحرين بصورة مرشفة.

سلمان بن إبراهيم يهّنئ ناصر بن حمد بإنجاز تحدي الكناري للترايثلون
مؤك��ًدا مكانة س��موه المتمي��زة في البط��والت العالمية 

المنامة                 األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
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الشيخ سلمان بن إبراهيم

أوقعت قرع��ة بطولة املنتخبات 
الخليجي��ة السادس��ة للناش��ئني 
الطائ��رة ب��دول مجلس  للك��رة 
التع��اون الخليجي التي س��تقام 
بالعاصم��ة القطرية الدوحة من  
لغاية 5 س��بتمر املقبل، أوقعت 
منتخبنا الوطني للناشئني )مواليد 
املنتخ��ب  مواجه��ة  يف   )1999
العامين يف املباراة االفتتاحية التي 
س��تقام يوم الجمعة 8 س��بتمر، 
وذلك يف مراسم س��حب القرعة 
التي أجري��ت يف البحرين قبل 3 

أيام.
وس��يلتقي منتخبن��ا يف املواجهة 
الثانية أم��ام اإلمارات يوم اإلثنني 
الثالثة  واملواجه��ة  س��بتمر،   10
أمام الس��عودية يوم الثالثاء 11 
س��بتمر، ع��ى أن يخص��ص يوم 
األربعاء راحة لجميع املنتخبات، 
ع��ى أن يخوض منتخبن��ا اللقاء 
الرابع أمام قط��ر صاحب األرض 
الخمي��س 14  ي��وم  والجمه��ور 

سبتمر.
وتغي��ب الكويت عن املش��اركة 
الخليجية بسبب اإليقاف الدويل 

املفروض عى الرياضة الكويتية.
املعتمد  البطولة  لج��دول  ووفًقا 
التنظيمي��ة للكرة  م��ن اللجن��ة 
ف��إن وصول  الخليجية  الطائ��رة 
لجن��ة االحتكام واللجن��ة الفنية 

والح��كام والف��رق س��يكون يوم 
األربع��اء 6 س��بتمر، وس��يعقد 
املب��ديئ  االس��تعالم  اجت��امع 
واالجت��امع الفن��ي الع��ام ي��وم 
الخميس 7 سبتمر، عى أن تبدأ 
البطولة يوم الجمعة 8 س��بتمر 
والختام الخميس 4 س��بتمر عى 
أن تغادر الوفود يوم الجمعة 15 

سبتمر.
منتخبنا  قي��ادة  ع��ى  وي��رشف 
الوطني للناشئني كال من املدربني 
الوطني��ني عبدالل��ه عيىس وفؤاد 
عبدالواحد حيث يواصل املنتخب 
استعداداته املحلية بقوة تحضريًا 
ويف  القادم��ة  لالس��تحقاقات 

مقدمتها البطولة الخليجية.

بهدفني  اإليجايب  التع��ادل  فرض 
لكال الفريقني ع��ى املباراة التي 
أقيمت بني مركز ش��باب سافرة 
ومرك��ز ش��باب أبوصيبع ضمن 
التمهي��دي  ال��دور  منافس��ات 
الش��بابية لكرة  املراكز  ل��دوري 
تنظمه  الذي  )#دورين��ا(  القدم 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.
سجل هديف مركز شباب أبو صيبع 
مهاجم��ه املتميز حميد جاس��م 
)19 و50(، وس��جل هديف مركز 
ش��باب س��افرة عيل النويب )22( 
وس��ّجلت   ،)46( عب��ود  وأحمد 
املباراة نفسها كواحدة من أفضل 
ومس��تواها  لرسعتها  املباري��ات 
الع��ايل ومتي��زت به املب��اراة من 

إثارة وندية بني الالعبني.

قوية ورسيعة  املب��اراة  وظهرت 
من الفريقني اللذي��ن بادرا منذ 
الدقائق األوىل يف رسم الهجامت 
م��ن خ��الل فت��ح اللع��ب عى 
األطراف والوصول إىل املرمى إما 
عن طريق إرسال الكرات العالية 
إىل املهاجمني أوالتوغل وإرس��ال 
والرسيع��ة،  الزاحف��ة  الك��رات 
الهج��امت  الفريق��ان  وتب��ادل 
التي اصطدمت ببس��الة حاريس 

املرمى.
وم��ع تواص��ل الضغ��ط وتبادل 
الهجامت يف مباراة متكافئة فنيًّا 
اس��تلم العب أبو صيبع إبراهيم 
صالح الكرة ع��ى الطرف األمين 
واندفع به��ا إىل األم��ام قبل أن 
يرس��لها عرضية وعى طبق من 

ذهب إىل زميله حميد جاسم غري 
املراقب واملتمرك��ز أمام املرمى، 
ال��ذي مل يت��وان يف إيداعه��ا يف 
الشباك )19(، ومل يتأخر رد أبناء 
س��افرة بتقدم عيل النويب، الذي 
راوغ أك��ر من الع��ب ومبجهود 
فردي سجل هدف فريقه األول 
)22(، ونشط فريقه بعد الهدف 
وكان أك��ر حيوي��ة، فيام تراجع 
العبو مركز ش��باب أبوصيبع إىل 
الخل��ف وانخفض أداؤه وتحمل 
حارس��ه العبء الكب��ري قبل أن 
يعود يف الخمس دقائق األخرية.

وافتت��ح مرك��ز ش��باب س��افرة 
الش��وط الثاين بهدف ثاٍن رسيع 
س��جله أحمد عبود )46( بعدما 
اس��تلم الكرة وتخل��ص بحرفنة 

م��ن املدافع والح��ارس وأودعها 
يف الشباك بأريحية، بعدها كّثف 
مركز ش��باب أبو صيبع هجامته 
وش��ّكل ضغًط��ا متواص��اًل عى 
مرمى مركز ش��باب س��افرة نتج 
عن��ه هدف ث��اٍن لنفس الالعب 
حمي��د جاس��م )50(، لتنته��ي 
املباراة التي ش��هدت طرد العب 
مركز ش��باب أبو صيب��ع فاضل 
عب��اس )86( بالتع��ادل العادل، 
أدار املب��اراة الحكم أحمد عيل 
الغريب وس��اعده أحمد محمد 

خليل ومحمد إبراهيم سعد.
تق��ام الي��وم مب��اراة واحدة يف 
الس��ابعة مساء يلتقي فيها مركز 
شباب س��لامباد مع مركز شباب 

سند. 

بعد إجراء مراسم القرعة

منتخب ناشئي الطائرة يبدأ بمواجهة عمان في الخليجية

ا الجودر: اإلنجاز برهان على مكانة سموه عالمّيً

حسن علي

منتخبنا الوطني لكرة الطائرة للناشئين

من لقاء شباب سافرة وشباب أبوصيبع 

سند والهاشمي يتأهالن لنهائي 
فردي كأس االتحاد للطاولة

الرفاع – اتحاد الطاولة: تأهل العبا نادي البحرين راشد 
سند وحسني الهاشمي إىل املباراة النهائية لبطولة كأس 

االتحاد املفتوحة السابعة لكرة الطاولة لفئة العموم.
وقّدم راشد سند وحسني الهاشمي مستويات بارزة يف 
جميع األدوار حتى الوصول إىل املباراة النهائية بكل 

جدارة واستحقاق.
ومتكن راشد سند من الفوز عى العب نادي سار أنور 

ميك )3/2( بعد مباراة مثرية حسمها سند لصالحه.
أما الالعب حسني الهاشمي، فتفوق عى العب نادي 

سار سيدمرتىض حسني )3/2(، إذ قدم الالعبان مستًوى 
بارزًا يف اللقاء حسمه الهاشمي لصالحه يف الشوط 

الخامس.
ومتكن العب عايل سلامن محمد عيل من الفوز بكأس 

فردي فئة الناشئني بعد فوزه عى العب سار محمد 
هاشم )3/1( بعد مباراة مثرية.

وأعرب سلامن محمد عيل عن بالغ سعادته بفوزه 
باللقب، مشريًا إىل أن الفضل لله سبحانه وتعاىل ثم 

جهود الجهازين الفني واإلداري وإدارة النادي، مقدًما 
شكره لجميع زمالئه الالعبني عى دعمهم الكبري له 

طوال مشواره يف البطولة.
وانطلقت أمس األول منافسات فردي األشبال والشباب، 

وتشهد البطولة منافسات قوية بني الالعبني املشاركني، 
ويحر منافساتها رئيسة االتحاد الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة وأعضاء مجلس اإلدارة وجامهري 
من األندية الوطنية.

وزارة ش��ؤون   - الس��يف  ضاحي��ة 
الشباب والرياضة: أكد وزير شؤون 
الش��باب والرياضة هشام بن محمد 
الج��ودر أن اإلنج��از الكب��ري ال��ذي 
حقق��ه ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الش��باب رئيس  الخريي��ة وش��ؤون 
املجل��س األعى للش��باب والرياضة 
البحرينية  اللجن��ة األوملبي��ة  رئيس 
س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل 
املرك��ز  س��موه  بتحقي��ق  خليف��ة 
الثالث يف س��باق )تح��دي الكناري( 
للرتايثل��ون، وتحطيم زمنه الس��ابق 
وتس��جيل رق��م جدي��د ه��و مبثابة 
إنجاز يض��اف إىل الرصي��د املرشف 
لإلنجازات الرياضية والش��بابية التي 
حققها س��موه يف رياضة الرتايثلون، 
مؤك��ًدا أن تحقي��ق س��موه للمركز 
الثالث بني أكر من 500 مشارك جاء 
بعد جهود كب��رية ومتميزة متواصلة 
بذلها س��موه يف التحضري والتدريب 
لهذا الس��باق الذي يحظى مبشاركة 
األبطال الرياضيني من مختلف دول 

العامل. وأوضح وزير ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة أن النتائ��ج املتميزة التي 
تحققت يف س��باق )تحدي الكناري( 
تره��ن م��ن جدي��د ع��ى املكانة 
املتقدمة التي بات يحققها س��موه 
محليًّ��ا  البحريني��ني  والرياضي��ون 
وإقليميًّ��ا ودوليًّ��ا بدع��م وتوجي��ه 
مب��ارش م��ن الداع��م األول لكاف��ة 
الرياضي��ني يف اململك��ة عاهل البالد 
املفدى حرة صاحب الجاللة امللك 
حمد ب��ن عي��ىس ال خليف��ة التي 

تؤك��د الح��رص عى متثي��ل اململكة 
بصورة متمي��زة يف مختلف املحافل 
الدولية. وقال الجودر إن متكن سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة من 
تحقيق ه��ذه الجملة م��ن النتائج 
املتمي��زة تؤكد إرصار وعزم س��موه 
عى املش��اركة يف هذه املنافس��ات 
الرياضي��ة الدولية ورفع علم مملكة 
البحرين عالًي��ا، مضيًفا أن ما تحقق 
يف السباق األورويب هو إنجاز جديد 
يضاف إىل سلس��لة اإلنج��ازات التي 
حققها الفريق البحريني يف سباقات 
الرتايثلون.  كام أش��اد وزير ش��ؤون 
الشباب والرياضة باملشاركة الناجحة 
التي  والنتائ��ج اإليجابي��ة واملرشفة 
حققه��ا فريق البحرين للرتايثلون يف 
أوىل املشاركات األوروبية، إذ عكست 
تل��ك النتائج االس��تعدادات العالية 
أظهروا  الذي��ن  للفري��ق  واملمي��زة 
لياقة وقوة بدنية عالية وتؤكد مدى 
تطور الرياضة يف اململكة بشكل عام 

ورياضة الرتايثلون بشكل خاصة.

هشام الجودر

مب��اراة مثي��رة تنته��ي بتع��ادل س��افرة وأبوصيب��ع
بمنافس��ات ال��دور التمهي��دي ل��دوري المراكز الش��بابية

اللجنة اإلعالمية
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)وكاالت(: ب��دا أن انطوني��و كونت��ي 
مدرب تش��يليس أعطى زمام املبادرة 
توتنهام  م��درب  ملاوريس��يوبوكيتينو 
هوتس��بري بق��رار اإلبقاء ع��ى إيدين 
ه��ازارد ودييجو كوس��تا ع��ى مقاعد 
البدالء يف مباراتهام بالدور قبل النهايئ 
لكأس االتح��اد االنجليزي لكرة القدم 

يوم السبت.
لك��ن بنهاي��ة املب��اراة، م��ع احتفال 
تش��يليس بالفوز 2-4 باس��تاد وميبيل، 
والتأهل للمب��اراة النهائية بدا املدرب 

اإليطايل عبقريا.
وكان هذا أحد األيام التي يحالفه فيها 
التوفيق يف كل قراراته والطريقة التي 
تحقق بها الفوز ميكنها بالتأكيد قيادة 
تشيليس لثنائية الدوري املمتاز وكأس 

االتحاد اإلنجليزي.
ومتك��ن الربازي��يل املتح��رك ويلي��ان، 
ال��ذي مل يكن يش��ارك بص��ورة كبرية 
هذا املوس��م لكنه لعب أساسيا بديال 
للبلجي��ي الخطري ه��ازارد، من وضع 
تش��يليس يف املقدمة مرت��ن أوال من 
ركلة ح��رة مبكرة س��ددها برباعة ثم 
من ركلة جزاء قبل أن يتعادل توتنهام 
مرتن بفضل ه��ديف هاري كن ودييل 

آيل.
وبعد مرور س��اعة عى بداية املباراة 
املناف��س  توتنه��ام،  س��يطرة  وم��ع 
الوحيد لتش��يليس عى لقب الدوري، 
ع��ى مجرياته��ا أرشك كونت��ي الثنايئ 
هازارد وكوس��تا عى حس��اب ويليان 

وميتشيباتشواي.
وبع��د 15 دقيق��ة من نزوله س��جل 
هازارد هدفا بتس��ديدة قوية مستغال 
ركلة ركنية نفذها البديل اآلخر سيسك 
فابريج��اس محرزا هدف��ه ال�15 هذا 
نيامنياماتيتش  املوسم. وحسم هدف 
لكن  املواجهة  صاروخي��ة  بتس��ديدة 
ذكاء كونتي يف اس��تخدام تش��كيلته، 
كام اعتاد يف أول مواس��مه مع الفريق 

اللندين، كان حاسام يف املواجهة.
وبعد املباراة رشح خطته الذكية قائال 
إن تفك��ريه كان منصب��ا عى املواجهة 
املهمة ضد س��اوثهامبتون يف الدوري 

يوم الثالثاء املقبل.
وأبلغ املدرب اإليطايل الصحفين: "كنا 
نعرف أننا س��نخوض ث��الث مباريات 
صعبة.. إحداه��ا يف الدور قبل النهايئ 
وكان��ت ع��ى رأس أولوياتن��ا وي��وم 
الثالثاء سنواجه فريقا مل يخض مباراة 

منذ عرشة أيام".
وأض��اف: "كان عيل اتخاذ قرار جريء 
وتحمل املسؤولية. مل يكن البدء بدون 
العبن مهمن مثل دييجو وإيدن أمرا 

سهال لكنك تتحمل املسؤولية".
وتابع: "طلبت م��ن الالعبن البقاء يف 
املب��اراة وكل��ام مر الوق��ت كان ذلك 
يف صالحن��ا. يف آخ��ر 30 دقيقة قررت 

ارشاك إيدن ودييجو وبعدهام سيسك 
وهو العب مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل: "أنا س��عيد لويليان. أنا سعيد 
ألنني أرشكت كل الالعبن ليش��عر كل 

العب بأنه جزء من املرشوع".
وبعد أن فاز توتنهام بس��بع مباريات 
متتالي��ة يف الدوري ليقلص الفارق مع 
تش��يليس ألربع نقاط ق��ال كونتي إن 
التغلب علي��ه طريقة رائعة لبدء فرتة 
مهمة لفريقه الذي س��يواجه إيفرتون 

أيضا يوم األحد املقبل.
وق��ال كونت��ي الذي س��يلتقي فريقه 
أرس��نال أو مانشسرت سيتي يف النهايئ: 
"من املهم بالنسبة لنا الفوز عى فريق 
ينافس��نا ع��ى اللقب ويج��ب علينا 

استغالل هذه الدفعة فيام بعد".
وأض��اف: "إنها فرتة حاس��مة. توتنهام 
لديه األفضلية ألننا سنلعب بعد يومن 
ونص��ف ولديه يوم راح��ة إضايف قبل 
مواجهة كريستال باالس الذي سيلعب 

غدا".
وتابع: "أحيانا يكون من الصعب فهم 
طبيع��ة جدول املباري��ات لكن يجب 

علينا أن نتقبل الوضع".
واختت��م: "يج��ب أن نحاف��ظ ع��ى 
تركيزنا وهناك يومان اآلن للتعايف ألننا 
سنخوض مباراة صعبة للغاية ونعرف 
أن توتنه��ام يريد القت��ال عى اللقب 

حتى النهاية". 

كونتي يقترب من الثنائية

0 بيرنلي- م يونايتد 2

1 ليفربول- ك باالس 2

2 أرسنال- م سيتي 1

2 ساسولو- نابولي 2

6 التسيو- باليرمو 2

1 ميالن- امبولي 2

2 فرايبورغ- ليفركوزن 1

1 شالكه- اليبزيغ 1

1 سوسيداد- ديبورتيفو 0

0 سلتا- بيتيس 1

1 تولوز- نيس 1

أبرز نتائج األمس

الدوري االنجليزي

كأس إنجلترا

الدوري اإليطالي

الدوري األلماني

الدوري االسباني

الدوري الفرنسي

الجولة 34

نصف النهائي 

الجولة 33

الجولة 30

الجولة 33

الجولة 34

صدمة دورتموند 
)وكاالت(: كشف توماس توخيل املدير 
الفني لفريق بوروسيا دورمتوند األملاين 

لكرة القدم، أنه رمبا يفتقد جهود 
صانع األلعاب نوري شاهن لفرتة 

طويلة أخرى بسبب اإلصابة.
وتعرض شاهن، 28 عاًما، إلصابة يف 

الكاحل خالل مشاركته يف املباراة 
التي فاز فيها دورمتوند عى بوروسيا 

مونشنجالدباخ 3 / 2 السبت 
ضمن منافسات الدوري األملاين 

)بوندسليجا(.
وقال توخيل عقب املباراة: "يبدو 

أنه تعرض لتمزق يف الرباط الجانبي 
للكاحل".

وعاد الرتيك نوري شاهن، الذي عاىن 
بشكل كبري من اإلصابات خالل األعوام 
األخرية، إىل املالعب قبل أسابيع قليلة 

فقط وذلك بعد فرتة غياب طويلة 
بسبب اإلصابة.

ويف نفس السياق، ُيحتمل 
غياب املدافع اليوناين 

سوكراتيسباباستاثوبولوس، عن صفوف 
دورمتوند يف مباراته أمام بايرن ميونيخ 

بالدور قبل النهايئ من كأس أملانيا، 
حيث غاب عن أمس األول بسبب 

إصابة عضلية، وقال توخيل إنه من 
الصعب أن يستعيد لياقته قبل مباراة 

األربعاء.
من جهته، طأمن نادي بايرن ميونيخ، 

جامهريه بشأن إصابة العبه النمساوي 
دافيد أالبا، والذي استبدل اضطرارًيا 
خالل مواجهة الفريق البافاريوماينز، 

التي انتهت بالتعادل 2-2 السبت.

)وكاالت(: قالت تقارير صحفية 
إنجليزي��ة، إن نادي مانشس��رت 
س��يتي س��يمنح مدربه اإلسباين 
جوس��يبجوارديوال 250 ملي��ون 
جني��ه إس��رتليني ل��رشاء العبن 

جدد يف الفرتة املقبلة.
وينوي جوارديوال تعزيز صفوف 
الفريق بعدما ورث عن املدرب 
بيليجرين��ي  مانوي��ل  الس��ابق 
خطط��ه  تناس��ب  ال  تش��كيلة 

الفنية.
وأضاف��ت صحيف��ة “ذا ص��ن” 
الن��ادي  إدارة  أن  الربيطاني��ة 
الضوء  اإلس��باين  املدرب  أعطت 
4 العب��ن  األخ��ر الس��تقدام 
م��ن ط��راز رفي��ع، عل��ام ب��أن 
الئحته  ع��ى  جواردي��وال وضع 
الرشائية كل من مهاجم أرسنال 
وظه��ري  سانش��يز  أليكس��يس 
توتنه��ام كايل ووكر وقلب دفاع 

ساوثهامبتونفريجيل فان ديك.
الحصول  أيضا  جوارديوال  ويريد 
عى ظهري أيرس جديد، ومن بن 
الالعب��ن الذين أب��دى اهتاممه 
بخدماتهم يف ه��ذا املوقع، يربز 
الع��ب موناكو بنجام��ن مندي 
والع��ب مانشس��رت يونايتد لوك 

شو.
وإضاف��ة إىل األس��امء الس��ابقة 
الذكر، يراقب جوارديوال باهتامم 
شديد العب الوسط الدفاعي يف 
صفوف ليون واملنتخب الفرنيس 

كورينتينتوليسو.
يف  س��يتي  مانشس��رت  ويأم��ل 
الحصول عى خدمات سانش��يز 
ال��ذي توقف��ت املفاوضات مع 
حول  أرس��نال  الح��ايل  فريق��ه 
تجدي��د تعاق��ده، ونقل��ت “ذا 
صن” ع��ن جواردي��وال قوله يف 
وقت سابق: “كيف تقوم األندية 
الكبرية بتعزي��ز قوة فرقها؟ من 
خالل ضم العب��ن أفضل، لذلك 
فإن هذه األندية س��تضع بعن 

االعتبار )سانشيز(”.
وسبق لجوارديوال أن أرشف عى 
تدريب سانش��يز يف برش��لونة، 
بيد أن وجود النجم األرجنتيني 
ليوني��ل مييس، مل مين��ح الدويل 
التش��ييل فرص��ة للكش��ف عن 

قدراته بالشكل الذي يريده.
وعن هذا قال جوارديوال: “مييس 
يؤدي إىل ذلك، كل الالعبن الذي 
يذهبون إىل برشلونة ويتدربون 

هن��اك يش��عرون ف��ورا إنهم ال 
وأنهم  منافس��ته،  يس��تطيعون 
دون املس��توى، حت��ى الالعبن 
الكب��ار الذي��ن يؤمن��ون بأنهم 
الطراز الرفيع يدركون أن مييس 

فريد من نوعه”.
أليكس��يس  “لك��ن  وأض��اف: 
يتخل��ف بخطوة واح��دة فقط، 
بالطب��ع ه��و العب رائ��ع، وأنا 
الذي  باملس��توى  س��عيد ج��دا 
يقدمه مع أرسنال، خصوصا هذا 

املوسم من خالل أهدافه”.
ويف وق��ت يس��عى في��ه لرشاء 
العب��ن جدد، ين��وي جوارديوال 
أيضا التخلص من عدة العبن يف 
صفوف مانشس��رت سيتي، منهم 
“ياي��ا توري��ه وخيسوس��نافاس 
وبابل��و  كليت��ي  وجاي��ل 
زاباليتاوب��اكاري س��انيا ووي��يل 

كابايريو”.
م��ن جهة أخ��رى، ق��ال لريوي 

س��اين، جناح مانشسرت سيتي إن 
جوارديوال ش��جعه ع��ى اللعب 
مث��ل ليوني��ل مي��يس ونيامردا 

سيلفا، نجمي برشلونة اإلسباين.
وأض��اف س��اين، يف ترصيح��ات 
لصحيفة “تيلجراف” اإلنجليزية:  
“جوارديوال قادر عى مساعديت؛ 
ألنه يعرف كي��ف يلعب مييس 
وكيف يت��درب، ألن��ه كان يراه 

يومًيا”.
وتاب��ع ال��دويل األمل��اين: “لهذا 
السبب هو يحاول أن يساعدين، 
ويعطين��ي الثق��ة، ه��و يق��ول 
يل: نعم جرب ه��ذا، رمبا عليك 
فعل ذلك مثلام يفعل مييس أو 

نيامر”.
عن  للحدي��ث  س��اين  وتط��رق 
الصعوب��ات الت��ي واجهت��ه مع 
بداية انتقاله للس��يتي، موضًحا: 
“كنت صغ��ريًا، وعندم��ا لعبت 
أم��ام الفرق الكب��رية يف البداية، 

فكرت يف أنهم أفضل مني”.
وواص��ل: “رمب��ا كن��ت خائًف��ا 
قلي��اًل؛ ألين يف فريق جديد وبلد 
جديدة، وال أعل��م أي يشء عن 

هذا الدوري”.
وأت��م حديثه بقول��ه: “لكن يف 
النهاية بيب قال يل: العب مثلام 
كنت تلعب يف شالكه؛ ألنك كنت 
حر هناك، الالعبون اآلخرون هم 
برش طبيعيون، لذلك قدم أفضل 

ما عندك والعب بحرية”.

)وكاالت(: قال��ت صحيفة "ذا 
ص��ن" الربيطانية، عرب موقعها 
اإللك��رتوين أم��س األح��د، إن 
ه��داف مانشس��رت يونايت��د، 
زالتانإبراهيموفيش، س��يتوجه 
إىل الوالي��ات املتح��دة إلجراء 
ركبت��ه  يف  جراحي��ة  عملي��ة 
اليمنى املصابة، عى يد جراح 
متخص��ص يف عمليات الرباط 

الصليبي.
إدارة  أن  الصحيف��ة  وأضافت 
مانشسرت يونايتد سترتك الباب 
مفتوًحا أمام إمكانية التجديد 
للمهاجم السويدي )35 عاًما(، 
ال��ذي أح��رز 28 هدًف��ا مع 
الفريق يف كل املسابقات هذا 

املوسم.
وتعرض إبراهيموفيتش إلصابة 

خط��رية يف الرب��اط الصليبي، 
خالل مب��اراة فريق��ه األخرية 
أم��ام أندرلخت، والتي فاز بها 
الش��ياطن الحمر بنتيجة )-2

1(، يف إياب ربع نهايئ الدوري 
األورويب، يوم الخميس املايض.
وتنوي إدارة اليونايتد االنتظار 
ملعرفة الوقت الذي سيستغرقه 

قبل  إبراهيموفيت��ش،  ش��فاء 
اإلع��الن ع��ن موقفه��ا م��ن 
تجديد عقده الذي ينتهي هذا 
الصي��ف، علاًم ب��أن التقارير 
األولية تشري إىل إمكانية غياب 
الالعب حتى أوائل عام 2018.

الصحيفة، سيجري  وبحس��ب 
العملي��ة يف  إبراهيموفيت��ش 
الطبي��ة،  بيتس��ربج  جامع��ة 
الجراحي  الطبي��ب  ب��إرشاف 
املتخصص، فريدي فو، املولود 
يف هون��ج كونج، والذي أجرى 
حوايل 6 آالف عملية مشابهة.

وكان مدافع تش��يليس، كورت 
زوم��ا، ق��د تع��رض إلصاب��ة 
املايض،  املوس��م  مش��ابهة يف 
وغاب عن صفوف فريقه ملدة 

7 أشهر.

سيتي يفتح خزائنه 

يونايتد ينتظر إبراهيموفيتش
حلم التأهل يداعب العرب

)وكاالت(: من املتوقع أن تنجح عدة فرق عربية يف ضامن اجتياز دور 
املجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، هذا األسبوع، قبل خوض 

منافسات الجولة األخرية، الشهر املقبل. ويحتاج الهالل، املتوج األسبوع 
املايض بلقب الدوري السعودي قبل جولتن من النهاية، إىل الفوز عى 

بريوزي اإليراين اليوم االثنن لحسم بطاقة الصعود.
وستقام املباراة يف مسقط بسلطنة عامن، يف ظل قرار االتحاد اآلسيوي 
بإقامة كل املواجهات السعودية - اإليرانية يف مالعب محايدة، بسبب 

التوتر السيايس بن البلدين. ويستمتع الهالل بروح معنوية عالية وحالة 
كبرية من االستقرار، بعد التفوق عى الشباب وحسم اللقب يوم الخميس 

املايض، وسيمني نفسه بكل تأكيد بالتأهل لدور الستة عرش بدوري 
األبطال، وبشكل مبكر أيًضا. ويتصدر الهالل املجموعة الرابعة برصيد 

مثاين نقاط من أربع مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن الريان القطري، 
وثالث نقاط عن بريوزي، بينام يأيت الوحدة اإلمارايت باملركز األخري برصيد 

نقطة واحدة. وسيضمن الريان أيضا التأهل لدور الستة عرش، إذا فاز 
خارج أرضه عى الوحدة غًدا، لكن برشط أن يتفوق الهالل أيًضا عى 

منافسه اإليراين، وسيلعب الريان مع الهالل يف الجولة األخرية.
لكن الهالل، الذي سيحاول حسم متديد عقد مدربه رامون دياز يف 

األيام املقبلة، قد ال يكون أول الفرق العربية املتأهلة، إذ سيلعب قبله 
األهيل السعودي مباراة يف ضيافة بونيودكور األوزبي. وإذا فاز األهيل 

يف أوزبكستان عى الفريق الذي خرس كل مبارياته السابقة بدور 
املجموعات، فإنه سيضمن التقدم باملسابقة. وميلك األهيل مثاين نقاط، 

من فوزين وتعادلن مثل الهالل، ويتصدر املجموعة الثالثة بفارق نقطة 
واحدة عن زوب آهان اإليراين ونقطتن عن العن اإلمارايت، ثالث الرتتيب.
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فعاليتها السنوية األكثر نجاًحا 

“دار ديفجي أوروم” تنظم أسبوع العرائس في البحرين
العريق���ة  اأوروم  ديفج���ي  دار  اأعلن���ت 
ل�شناعة املجوهرات عن ا�شتعدادها لتنظيم 
حدثها ال�شن���وي االأبرز، وهو اأ�شبوع العرائ�س 
واملزم���ع انعق���اده يف الفرتة م���ن 22 اأبريل 
اإل���ى 29 اأبريل 2017، حيث �شتقوم بعر�س 
ت�شاميمه���ا املتاألقة للمجوهرات امل�شنوعة 
يدوياً يف جميع متاجرها املنت�رشة يف البحرين.
ديفج���ي اأوروم  ب�شفته���ا واح���دة م���ن 
كربيات دور املجوهرات يف البحرين، �شتقوم 
بعر����س ت�شاميمه���ا العرائ�شي���ة ال�شاح���رة. 
اقتن���اء  فر�ش���ة  العرائ����س  �شتمن���ح  حي���ث 
ت�شامي���م فري���دة م���ن نوعها تتوه���ج جماال 
وفخامة للعرو�شات الراغب���ات باإ�شافة هالة 
م���ن التاألق الإطالالته���م العرائ�شي���ة يف ليلة 
العمر. جمموعة وا�شعة من اأطقم املجوهرات 
اأمه���ر  اأي���دي  عل���ى  امل�شمم���ة  العرائ�شي���ة 
امل�شمم���ني العامليني بانتظ���ار العرو�شات 
يف هذا احلدث الرائ���ع، والذي يتيح الفر�شة 
للعرائ����س للتزين باأرق���ي املجوهرات التي 

مت���زج بني اأحجار االأملا����س الكرمية من جهة 
واالأحج���ار الكرمي���ة ذات االأل���وان اخلالبة من 
جه���ة ثانية اأو ب���ني اأحج���ار االأملا�س الكرمية 

والذهب االأبي�س الراقي من جهة ثالثة.  
تقدم ديفجي اأوروم يف هذه امل�شوغات 
م���ن اخل���ربة، واحلرفي���ة  الرائع���ة �شن���وات 
امل�شه���ود له���ا واملمزوجة بدرا�ش���ة دقيقة 
و�شامل���ة الأح���دث �شيحات املو�ش���ة يف عامل 

املجوه���رات. وتق�شم دار ديفجي اأوروم هذه 
املجوه���رات اإل���ى خم�شة اأق�ش���ام حتتوي كل 
منها عل���ى معرو�شات خا�شة �شممت بعناية 
فائق���ة لتنا�ش���ب تطلع���ات واأذواق خمتلف 
العرائ����س. واالأق�شام اخلم�شة هي: املتفردة، 

اجلميلة، الف�شيحة، االأنيقة، والكال�شيكية.
وتعليقا على هذه املنا�شبة، �رشح مهي�س 
ديفج���ي الع�شو املنت���دب ل���دار جموهرات 

ديفج���ي  ب���دار  “نوؤم���ن  اأوروم:  ديفج���ي 
اأوروم اإميان���ا جازم���ا اأن كل عرو�س تتفرد 
بطريقته���ا اخلا�ش���ة؛ لذا منن���ح لعرو�شتنا 
جمال التمي���ز واإ�شافة مل�شاته���ا اخلا�شة؛ 
ل���ذا �شيتواجد م�شممون���ا يف متاجرنا خالل 
هذه الفرتة لتقدمي االقرتاحات بخ�شو�س 
الت�شامي���م املنا�شبة لعرو�شاتنا يف يومهن 

املميز”.

“زين البحرين” تعلن عن الفائزين بجوائز سحب الدفع المبكر لشهر مارس

“مونتريال” للسيارات تطرح عرضها الجديد 
للسيارات التي استخدمت أثناء الفورموال 1

اأعلن���ت �رشكة زين البحرين، رائدة االت�شاالت 
يف مملك���ة البحري���ن، ع���ن اأ�شم���اء الفائزي���ن يف 
�شحب “ا�شرتجع فلو�ش���ك” ل�شهر مار�س، والذي 
يتي���ح للعمالء الذين يب���ادرون ب�شداد فواتريهم 
ف���ور ا�شتحقاقها من خالل قن���وات زين البحرين 
املتطورة للدفع فر�شة الفوز بجوائز قّيمة تتنوع 
بني ا�شرتداد مبلغ الفوات���ري املدفوعة عن فرتة 
�شهر، باالإ�شافة اإلى جمموع���ة من اأحدث االأجهزة 

االإلكرتونية. 
وف���ازت ال�شي���دة عائ�ش���ة عب���د اهلل يو�ش���ف 
خليفة بوقي�س باجلائزة االأولى وهي اأحدث هاتف 
iPhone، اأم���ا الفائزين االآخري���ن فهم: اإبراهيم 
حبي���ب حممد عب���د الكرمي، وليجو ج���وي توما�س، 
و�شان���دو ك���ريان �شاغانت���ي، وحمم���د اأحم���د عبد 

اللطيف حممد ال�رشوقي، ورو�شي جوزيف جورج.
هذا وت�شجع �رشكة زين البحرين عمالءها على 
�ش���داد فواتريه���م يف موعده���ا من خ���الل قنوات 

الدفع اخلا�شة بها مبنتهى ال�شال�شة وال�رشعة.
كم���ا ميك���ن للعم���الء االت�ش���ال ب�رشك���ة زين 
البحرين على رقم 107 واتباع اخلطوات املطلوبة 
ل�ش���داد فواتريهم ع���رب البطاق���ات االئتمانية اأو 

خدم���ات اخل�ش���م املبا�رش. كذل���ك ميكنهم الدفع 
www. با�شتخ���دام املوق���ع االإلك���رتوين لل�رشكة
bh.zain.com اأو املوق���ع االإلك���رتوين خلدم���ة 

�شداد اأو بوابة احلكوم���ة االإلكرتونية اأو اخلدمات 
البنكية االإلكرتونية اأو التحويل البنكي اأو تطبيق 

زين، اأو من خالل زيارة اأحد فروع زين.

تزامنا مع انتهاء �شباقات الفورموال، طرحت 
�رشكة مونرتيال جمموع���ة متميزة من ال�شيارات 
مت ا�شتخدامه���ا لفرتة ترتاوح مل���دة 3 ايام مت 
ا�شتخدامه���ا يف الفورموال 1 باأ�شع���ار تناف�شيه 
ومغرية؛ االأمر الذي خلق فر�شا متنوعة للعمالء 
كاف���ة؛ الختيار ال�شي���ارة التي تالئ���م رغابتهم 
ب�شعر خمف�س، ودوما ما يكون لها رواج واقبال 

كبري من كل العمالء.
وتت�شم���ن عرو�س ال�رشك���ة جمموعة وا�شعة 
م���ن اأن���واع ال�شي���ارات كافة، منه���ا ذات الدفع 
الرباعي، ومنه���ا ال�شيارات الفارهة،  و�شيارات 
ال�شال���ون وال�شيارات االقت�شادي���ة، وت�شكيلة 
اأخ���رى وا�شعة من جميع االأن���واع وجميع الفئات 
واالأوربي���ة  واالأمركي���ة  والكوري���ة  الياباني���ة 
املعروفة الت���ي تنا�شب جميع فئ���ات املجتمع 

باأ�شعار لن تعو�س مرة اأخرى.   
واأعلن���ت ال�رشك���ة اأنه���ا ب���داأت بط���رح تلك 

ال�شي���ارات يف جمي���ع معار�شه���ا، واأن الكمي���ة 
حمدودة و�شي�شتمر هذا العر�س حتى نهاية هذا 

ال�شهر؛ نظرا لالإقبال الكبري على هذا العر�س.
اإ�شاف���ة اإل���ى ذل���ك، ف���كل العم���الء الذين 
�شيقدمون اإلى �رشاء تلك ال�شيارات �شيح�شلون 
على حلول متويلة مرنة وخيارات متعددة جلميع 
االأعم���ار يف طرق التموي���ل وحلول مميزة جلميع 
فئات املجتمع وجلميع االأعمار، ومن دون دفعه 
اأولى. كما �شيح�شل العمالء على خدمات ما بعد 
البيع من �شيان���ه جمانية و�شمان على جمموعة 
م���ن تلك ال�شيارات، االأمر الذي دفع العديد من 

العمالء اإلى حجز �شياراتهم من االآن. 
ال�رشك���ة  مال���ك  ال�شي���اق، ����رشح  ه���ذا  ويف 
اإبرهي���م ال�شيخ “اإن عر�س �شي���ارات الفورموال 
م���ن العرو�س احل�رشي���ة التي تتمي���ز بها �رشكة 
مونرتي���ال؛ ب�شب���ب االأ�شع���ار التناف�شي���ة التي 
ل���ن يجد العميل �شعرا مماث���ال لها داخل مملكة 
البحري���ن، ودائما ما نحاول تق���دمي العديد من 
العرو����س املمي���زة واحللول الفري���دة واملرنة 
لكل عم���الء ال�رشك���ة؛ الأننا ن�ش���ع م�شلحة عمالء 
ال�رشك���ة يف املق���ام االأول ونعت���رب ر�شاهم  اأحد 

اأهم اأولوياتها”.

فندق الخليج البحرين يدعم ويؤهل 
الكوادر الوطنية بقطاع الضيافة

“سيتي سنتر البحرين” يعلن اسم الفائزة 
بالجائزة الكبرى لحملة أزياء الربيع

يعمل فن���دق اخلليج البحري���ن للموؤمترات 
و�شب���ا وب�ش���كل م�شتم���ر ومنظ���م عل���ى تاأهيل 
الك���وادر البحرينية ال�شاب���ة للعمل يف املنا�شب 
القيادي���ة، حيث يق���وم الفندق باإع���داد برامج 
خمتلفة لتدري���ب وتطوير الكوادر البحرينية يف 
قط���اع ال�شيافة والفندق���ة لتتما�شى مع برامج 
اململك���ة الهادفة لالرتقاء بالك���وادر البحرينية 
ال�شاب���ة وذلك م���ن اأج���ل اإدراجه���م يف منا�شب 
قيادي���ة مرموق���ة يف امل�شتقب���ل، حت���ت اإ�رشاف 
الرئي����س التنفي���ذي ملجموع���ة فن���ادق اخلليج 
الإدارة  التنفي���ذي  واملدي���ر  جون���ز،  جارفيل���د 

املوارد الب�رشية والتنمية حممود عبداملنعم.
ويع���د برنام���ج املتدربي���ني االإداريني من 
الربام���ج الفعال���ة والناجح���ة، حي���ث ي�شمل هذا 
الربنام���ج على �شتة اأ�شهر من التدريب الداخلي 
يف جمي���ع اأق�ش���ام الفن���دق، ويليه���ا بابتع���اث 

املتدرب خلارج اململكة من اأجل اإكمال الدبلوما 
العلي���ا يف اإدارة ال�شيافة وذل���ك يف اأبرز واأ�شهر 
اجلامع���ات الدولي���ة الإدارة االأعم���ال والفندقة. 
وبع���د االنته���اء وجناح املتدرب���ني االإداريني يف 
جميع الربامج التدريبية، يتم تعيينهم كمديرين 

م�شاعدين يف اأق�شام خمتلفة من الفندق. 
وم���ن ه���ذا املنطلق، فق���د تاأه���ل كل من 
ال�ش���اب جا�ش���م خال���د ل���وري وال�شاب���ة فات���ن 
االأن�ش���اري م���ن �شم���ن جمموع���ة م���ن ال�شباب 
البحرين���ي لربنامج التدري���ب االإداري لل�شيافة 
التدري���ب  بربنام���ج  ب���داأوا  حي���ث  والفندق���ة. 
الداخل���ي م���ن خ���الل عمله���م يف جمي���ع اأق�شام 
واإدارات الفن���دق قبل القيام باإر�شالهم للخارج 
الإكمال برنام���ج التدريب يف درا�شتهم للدبلوما 
العلي���ا يف اإدارة ال�شيافة مبج���ال اإدارة االأعمال 

والفندقة.

اأعلن �شيت���ي �شنرت البحري���ن ا�شم الفائزة 
باجلائ���زة الك���ربى حلملت���ه الرتويجي���ة ملو�شم 

اأزياء الربيع.
وُيعت���رب �شيتي �شن���رت البحرين اأكرب وجهة 
للت�ش���وق والت�شلية والرتفي���ه مبملكة البحرين 
ويتمي���ز بت�شكيلة ال نظري لها من اأ�شهر املتاجر 
العاملية وخيارات املطاعم واملرافق الرتفيهية 
احل�رشية كم���ا يت�شل مبا�رشة بفندقني عامليني 

فخمني.
فبعد اأن اأ�شعَد �شيتي �شنرت البحرين زواره 
ط���وال احلمل���ة الرتويجي���ة اأُج���رى ال�شحب على 
اجلائ���زة الكربى التي ف���ازت بها نورة كابانيت 
واجلائ���زة املذهل���ة عب���ارة ع���ن بطاق���ة هدايا 
بقيم���ة 5،000 دين���ار ميكن الت�ش���وق بقيمتها 
عل���ى امت���داد 180 عالم���ة اأزي���اء حت���ت �شقف 

واح���د، منها اأكرث من 55 عالم���ة ح�رشية مبملكة 
البحرين، والبطاقة �شارية اأي�شاً يف جميع مرافق 
الت�شلي���ة والرتفي���ه يف �شيتي �شن���رت البحرين، 
مث���ل احلديقة املائية واه���ووو! ومركز الرتفيه 
العائلي ماجي���ك بالنيت و�شينك���و �شينما التي 

تتاألف من 20 �شالة عر�س.
خليف���ة  دعي���ج  ق���ال  املنا�شب���ة،  وبه���ذه 
الرميح���ي، مدي���ر اأول �شيت���ي �شن���رت البحرين: 
“يحر����س �شيت���ي �شنرت البحري���ن على احلفاظ 
مكانته الرائدة كوجهة اأولى للحياة الع�رشية يف 
البحري���ن، ويلتزم بتحقيق روؤي���ة ماجد الفطيم 
املتمثلة يف توف���ري اأ�شعد اللحظات لكل النا�س 
كل ي���وم، و�شنوا�ش���ل ا�شت�شاف���ة الفعالي���ات 
الرتفيهي���ة الفريدة واالأخ���اذة وتقدمي اجلوائز 

القّيمة للمت�شوقني على مدار العام”.
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ك�شف����ت الفن����ان امل�رصي����ة عبل����ة كام����ل، ع����ن 
موافقتها على امل�شاركة يف بطولة الفيلم التاريخي 
الديني الذي يحمل ا�ش����م “غ����زوة موؤتة”، وذلك من 

خالل �شفحتها الر�شمية على موقع “ان�شتغرام”.
عبلة كتبت على ح�شابها اخلا�ص على ان�شتغرام 

قائل����ة: اأوافق عل����ى امل�ش����اركة يف بطول����ة الفيلم 
التاريخ����ي الديني غ����زوة موؤتة.. الفيلم �ش����يناريو 
وحوار ح�ش����ام �ش����ل�ص وم����ن اإخ����راج وائل اإح�ش����ان. 
وعلى جانب اآخر ت�ش����ارك الفنانة امل�رصية يف بطولة 

م�شل�شل “�شل�شال الدم”. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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تالحق بع�ص االأفكار واالأهداف التي 
ت�شعى لتحقيقها

عل���ى  ت�شاع���دك  جدي���دة  انطالق���ة 
حتقيق ا�شتقرار مادي

حت���رز تقّدم���اً مهم���اً وتقي���م عالقة 
تنتهي رّبا بالزواج 

تبتع���د عن عن���ادك وع���ن راأي معّي 
لئال ت�شطدم مع ال�رصيك

ال�شفاء ه���و عنوان ه���ذا اليوم على 
ال�شعيد ال�شحي والنف�شي 

ويك���ون  وا�شح���اً،  يب���دو  اجلدي���د 
بالن�شبة اإليك بحراً وا�شعا

ت�شافر لكي ت�شع حج���ر االأ�شا�ص، اأو 
ت�شتقبل زواراً للهدف نف�شه

تتعّدد االجتاهات، وتبا�رص جديداً، 
وتنتبه لوارداتك والأموالك

تكون مطلوباً من اجلن�ص االآخر وربا 
يكون مفتوناً بلطافتك 

وا�شتع���د  ومرتوي���اً،  متاأني���اً  ك���ن 
ملواجهة مرنة وحكيمة 

عليك من���ح ذاتك اأوقاتاً م���ن الراحة 
تعيد اإليك �شفاء الذهن 

م�شاعب وحواجز تنهار اأمامك ب�شكل 
�رصيع، ال تياأ�ص

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

Smurfs في المقدمة.. أحدث أفالم هوليوود في البحرين
لع�ش���اق االأفالم يف البحري���ن جمموعة كبرية من 
اأح���دث انتاج���ات هوليوود م���ن كوميدي���ا وكارتون 

وبالطبع اأك�شن.
ومن���ذ االأ�شبوع املا�شي يحت���ل اجلزء الثاين من 
فيلم Smurfs: The Lost Village مرتبة متقدمة 
جدا يف امل�شاه���دة يف البحرين، حيث لل�شنافر ع�شاق 
من الكبار وال�شغار، ومن الوا�شح اأن اأفالم الكارتون 
 The Boss ه���ي امل�شيطرة ه���ذا االأ�شبوع مع فيل���م
Baby والذي يعر�ص حاليا والذي يقدم ق�ش�شا من 

حياة طفل يف عامل الكبار!
النجم���ة �شكارلي���ت جوهان�ش���ون تع���ود اأي�ش���ا 
 Ghost In The االأك�ش���ن  فيل���م  م���ع  لع�شاقه���ا 
Shell باالإ�شافة الى االأفالم اجلديدة االأخرى والتي 

ن�شتعر�شها معكم يف هذا التقرير:

Smurfs: The Lost Village
تع���ر �شنفورة بال�شدفة على خريطة �رصية تدل 
على الغاب���ة املحرمة، فتنطل���ق يف مغامرة كربى مع 
رفقائها من ال�شنافر: �شنف���ور مفكر و�شنفور اأخرق 
و�شنف���ور بدين عرب هذه الغاب���ة، حماولي اكت�شاف 
قرية ال�شنافر الرائعة قبل اأن يبلغها عدوهم ال�شاحر 
ال�رصي���ر )جارجامي���ل(. من بطولة: دمي���ي لوفاتو 

جوليا روبرت�ص اإيلي كمرب مي�شيل رودريجيز.

The Boss Baby
طف���ل يرت���دي بذل���ة ويحم���ل حقيب���ة ين�شم 
للعائلة، ويتحد مع تيم البالغ من العمر �شبع �شنوات، 
حتى يعمال على اإيقاف موؤام���رة غادرة ُتدار بوا�شطة 
املدير التنفيذي ل�رصكة بوبي، وذلك بعد اأن يكت�شف 
تي���م اأن هذا الطفل الوافد م���ا هو اإال عميل �رصي. 
من بطولة: األيك بالدوين �شتيف بو�شيمي ليزا 

كودرو توبي ماجوير.

Ghost In The Shell
طية ن�شف اآلي���ة )�شايبورج( تدعى  تق���ود �رصُ
ميج���ور ق�شم فري���ق النخبة املع���روف ب�)القطاع 
9(، يت���م توكيله���ا بهم���ة اإيق���اف املجرم���ي 
واملتطرف���ي االأك���ر خط���ورة عل���ى االإط���الق؛ 
فينخ���رط )القط���اع 9( يف مواجه���ة �ش���د عدو 
ي�شته���دف الق�ش���اء عل���ى التق���دم التقني يف 

تكنولوجيا االآليي.
من بطولة: �شكارليت جوهان�شون جوليت 

بينو�ص مايكل بيت تاكي�شي كيتانو.

Unforgettable
تتاأقلم تي�شا كونوفر )كاثرين هايجل( مع اأمر 
طالقها ب�شعوبة �شديدة بعد ال�شعادة العارمة التي 
حلق����ت بطليقه����ا ديفيد )ج����وف �شتالت�ص( ب�شبب 
خطوبت����ه اإلى جولي����ا بانك�ص )روزاري����و داو�شون(؛ 
فه����و مل ُيح�رص جولي����ا اإل����ى املنزل ال����ذي ت�شاطره 
مع تي�شا فق����ط، بل اأقحمها اأي�ًش����ا يف حياة ابنتهما 
ليل����ي )اإيزابيال راي�ص(، وبينما حتاول جوليا اعتياد 
دورها اجلديد كزوجة وزوجة اأب اأي�ًشا، ت�شعر باأنها 
قد التقت اأخ����رًيا برجل اأحالمه����ا، ولكن غرية تي�شا 
البالغة ت�شل للمر�����ص وي�شبح �شغلها ال�شاغل هو 
كيفي����ة حتويلها اأحالم جوليا اإلى كوابي�ص يف نهاية 

املطاف.
م���ن بطولة: روزاري���و داو�ش���ون كاثرين هيجل 

جيوف �شتولت�ص ويتني كامينغز.

Eloise
ينج���رف اأربع���ة اأ�شدق���اء اإل���ى اقتح���ام اإحدى 
م�شح���ات االأمرا����ص العقلي���ة املهجورة م���ن اأجل 

البحث عن �شهادة وفاة �شت�شمن لواحد من الرفقة 
مرياًث���ا �شخًما، ولكن م���ع قيامهم بالبحث عن هذه 
ال�شه���ادة، ت�شري ه���ذه اأخف م�شاكله���م وهمومهم 
مقارًن���ة ب���ا �شيواجهون���ه م���ن رع���ب داخ���ل هذه 

امل�شحة املهجورة.
م���ن بطول���ة: اإلي���زا دو�شك���و روب���رت باتريك 

�شا�ص كراوفورد براندون جاك�شون.

Aftermath
الفيلم قائ���م على احلادث اجل���وي الذي وقع 
�شه���ر يولي���و م���ن ع���ام 2002، حي���ث ي�شتعر�ص 
الفيلم االأحداث التي تلت الواقعة خالل 478 يوًما 
بعده���ا، مما يربط حياة �شخ�شان غريبان ببع�شهما 
البع����ص على نحو وثيق عقب كل م���ا جرى بعد اأن 
ت�شبب خطاأ قام به مراقب جوي يف وفاة زوجة وابنة 

رومان.
من بطول���ة: ارنولد �شوارزينج���ر ماجي جرا�ص 

كيفي زيجرز �شكوت مكنايري.

Get Out
ت���دور اأح���داث الفيل���م ح���ول �ش���اب اإفريقي 

اأمريك���ي يق���وم بزيارة عائل���ة حبيبت���ه البي�شاء يف 
بناي���ة مملوكة لهم، لكنه يكت�ش���ف اأن البناية التي 
يقي���م به���ا اأهل حبيبت���ه قد اختفى ع���دد كبري من 
�شكانه���ا يف ظ���روف غام�شة، ومن هنا ين���ذره اأحد 
قاطني البناية ب�رصورة اخلروج باأق�شى �رصعة، لكنه 

يدرك اأن القول اأي�رص كثرًيا من الفعل.
من بطول���ة: دانيي���ل كالويا األي�ش���ون وليامز 

كاثرين كيرن براديل ويتفورد.

ياباني أصلي “مصري”
)حم���رم( �شاب م�رصي يقع يف حب فتاة يابانية 
تعم���ل يف ال�شف���ارة الياباني���ة بالقاه���رة، وتبادله 
احلب، ويقررا الزواج، وتعي�ص معه يف �شقة باإحدى 
املناط���ق الع�شوائي���ة، وتنجب منه طفل���ي تواأم، 
وتعود با?بناء اإلى اليابان جمدًدا، ويحاول )حمرم( 

البحث عن اأبنائه لكي يعود بهم اإلى م�رص.
م���ن بطولة: اأحمد عيد ه�ش���ام اإ�شماعيل حممد 

ثروت ندى مو�شى.

Going in Style
رج���ال  ثالث���ة  و)اآل���ربت(  )ج���و(،  )ويل���ي(، 
متقاعدين، ياأ�ش���وا من اإيجاد فر�ص للح�شول على 
اأي اأم���وال بعد تقاعدهم، ومع تفاقم االأمر وازدياد 
تعّق���د الظ���روف، ي�رصع���ون يف تدبري خط���ة حُمكمة 

ل�رصقة بنك.
من بطولة: مورج���ان فرميان مايكل كي اآالن 

اأركي كري�شتوفر لويد.

قررت �رصكة والت ديزين العاملية، 
متدي���د فرتة اختب���ارات االأداء اخلا�شة 
بالبح���ث ع���ن اأبطال فيلم ع���الء الدين 
اجلديد يف ال����رصق االأو�شط، عرب البحث 
ع���ن مواه���ب عربي���ة جدي���دة لتاأدي���ة 
االأدوار الرئي�شة لواحد من اأهم واأ�شهر 
اأف���الم دي���زين وهوليوود فيل���م “عالء 

الدين”.
اأبري���ل   19 الي���وم  حتدي���د  ومت 
الختب���ارات االأداء يف اأبوظبي باملنطقة 
االإعالمي���ة احل���رة، ومن ي���وم 20 حتى 
22 اأبري���ل يف دبي، وذل���ك بقر �رصكة 
االإنت���اج االإعالم���ي برياميدي���ا بدين���ة 
دبي لالإع���الم، و�شتق���وم ال�رصكة بعمل 
جت���ارب اأداء للمواه���ب يف التمثيل من 
خمتل���ف اأنح���اء العامل العرب���ي، لدوري 
الدي���ن” و”االأم���رية يا�شمي”  “ع���الء 
ال�شخ�شيتان الرئي�شيتان يف ق�شة عالء 

الدين. 
وق���د جاء ق���رار التمديد م���ن ِقبل 
دي���زين نظراً لالإقبال غ���ري املتوقع من 
امل�شاركي وامل�ش���اركات من خمتلف 

دول منطق���ة ال����رصق االأو�ش���ط، حي���ث 
�ش���ارك حت���ى االآن مئ���ات امل�شاركات 
معظمه���م م���ن الفتي���ات املر�شح���ات 
يا�شم���ي،  دور  عل���ى  واملتناف�ش���ات 
ويتمتعن بواه���ب متميزة يف الرق�ص 
املق���رر  وم���ن  والتمثي���ل،  والغن���اء 
ت�شفيتهم لعدد اأق���ل طبقاً لالأف�شل، 
وذلك �شم���ن املوا�شفات واملقايي�ص 
ددها ديزين م�سبقاً،  وال�رشوط الت���ي تحُ

وكذلك املخرج غاي ريت�شي.
وت�ش���ارك االإعالمية ن�شوة الرويني 
االأداء للفيل���م،  كاأح���د م���دراء اختب���ار 
والت���ي اختريت م���ن قب���ل كم�شت�شارة 
يف اختي���ار واإ�شن���اد اأدوار ملجموعة من 
اأف���الم هوليوود العاملي���ة، ومنها على 
�شبيل املث���ال اأفالم “مملك���ة اجلنة”، 

“�شرييانا”، و”قرا�شنة الكاريبي”.
اختب���ارات  اأن  بالذك���ر  جدي���ر 
االأداء �شتك���ون عل���ى االأدوار الرئي�شة 
للمر�شح���ي الأداء دوري ع���الء الدي���ن 
و�شاب���ة  �ش���اب  يا�شم���ي،  واالأم���رية 
يتمتع���ان بوهب���ة الغن���اء والرق����ص، 

ترتاوح اأعمارهم بي 18 و25 عاًما. 
وق���د ج���اء اختيار اأبوظب���ي لتكون 
منطق���ة  يف  االأداء  الختب���ارات  مرك���زاً 
ال�رصق االأو�ش���ط نظراً لكونه���ا عا�شمة 
للثقافة العربية، ولديها من املقومات 
احل�شاري���ة والثقافي���ة الت���ي يندر اأن 
جتتمع يف م���كان واحد، وله���ا مكانتها 
عل���ى خمتل���ف امل�شتوي���ات �شيا�شي���اً 
واجتماعياً وفنياً وثقافياً،  واقت�شادياً 
هذا اإ�شافة اإل���ى عن�رصي االأمن واالأمان 
اللذان يتمتع بهما كل من يعي�ص على 
اأر�ص دولة االإم���ارات العربية املتحدة 
�ش���واء كان مواطن���اً اأو واف���داً اأو حت���ى 

زائراً.
“جمموع���ة  اأن  بالذك���ر  اجلدي���ر 
برياميديا” هي واحدة من اأكرب �رصكات 
االإنت���اج االإعالم���ي يف ال����رصق االأو�شط، 
ا�شت�ش���ارات فني���ة  بتق���دمي  وقام���ت 
واإ�شن���اد اأدوار الأفالم اأخ���رى من اإنتاج 
 Kingdom of“ منه���ا  هولي���وود 
 Pirates”و ”Syriana”و ”Heaven

of the Caribbean” وغريها.

ديزني مازالت تبحث عن “عالء 
الدين” في أبوظبي ودبي

متابعة طارق البحار

“تكوين العرب السياسي” أولى 
فعاليات منتدى البحرين للكتاب

يبا�����رص منت����دى البحري����ن للكت����اب اأول����ى 
فعالياته با�شت�شافة املفكر االإماراتي يو�شف 
احل�شن لتناول كتاب “تكوين العرب ال�شيا�شي 
ومغزى الدولة القطرية: مدخل اإلى اإعادة فهم 
الواق����ع العربي” للمفك����ر البحرين����ي الدكتور 
حمم����د جاب����ر االأن�ش����اري، وذلك عن����د ال�شابعة 
م�شاء االثني 24 اأبري����ل اجلاري بركز عي�شى 
الثقايف، يف لقاء فكري مفتوح حول كتاب مهم 
ما ي����زال ت�شخي�شه للواقع العربي يثري العديد 

من م�شائل مت�ص الراهن العربي وتداعياته. 
العل����وم  يف  فل�شف����ة  اأ�شت����اذ  واحل�ش����ن 
ال�شيا�شي����ة، �شغ����ل عدة منا�ش����ب يف اخلارجية 
ملجل����ة  م�ش����ارك  موؤ�ش�����ص  وه����و  االإماراتي����ة، 
)ال�رصوق( وجري����دة )اخللي����ج( االإماراتية واأول 

رئي�ص حترير لها.
وما يزال ع�ش����وا بجال�ص اأمناء عدة مراكز 
للدرا�ش����ات والبح����وث منه����ا مرك����ز درا�ش����ات 
الوحدة العربي����ة ومنتدى الفكر العربي، اأ�شدر 

حتى االآن 36 كتابا يف ق�شايا العالقات الدولية 
وال�شوؤون العربية واخلليجية.

و�شت�ش����ارك نخب����ة م����ن مثقف����ي البحري����ن 
والوط����ن العربي وجمهور الثقاف����ة يف مناق�شة 
املفك����ر  الت����ي �شيطرحه����ا  واالأف����كار  ال����روؤى 

االإماراتي الدكتور يو�ش����ف احل�شن حول كتاب 
الدكت����ور االأن�ش����اري يف اأول����ى فعالي����ات هذا 
املنتدى الذي يع����ول اأن تكون بادرة تاأ�شي�شه 
وفح����وى اأن�شطت����ه مفارق����ة متمي����زة يف نوعية 

االأن�شطة الثقافية بملكة البحرين.

• •حممد االأن�شاري	 يو�شف احل�شن 	

• �شابرين بور�شيد	

tariq_albahhar

 شيالء سبت تتألق بإطاللة رياضية
خ�شعت الفنانة �شيالء �شبت، جلل�شة ت�شوير جديدة يف 
منطقة العدلية باالأردن، بعد�شة امل�شور حممد فيفيد الذي 

ن�رص ال�شور عرب ح�شابه ال�شخ�شي على موقع “ان�شتغرام”.
وظه���رت “�شي���الء” باإطاللة ريا�شي���ة، مرتدية جاكيت 
وردي وبنط���ال ق�شري اأ�ش���ود، باالإ�شاف���ة الرتدئها نظارة 
�شم����ص و�شماعات راأ����ص، وتزينت بكي���اج ب�شيط ينا�شب 
اجلو النهاري التي ظهرت فيه بنوقيع خبرية التجميل روؤيا، 

اأما ال�شعر فكان على يد م�شفف ال�شعر ريان.
وكانت اآخر اأعمال “�شي���الء” م�شل�شل “كالو�ص”، الذي 
�شاركه���ا فيه زه���رة عرف���ات، ويعقوب عب���داهلل، وح�شي 
املهدي، وعبري اأحمد، وجواهر، وح�شن اإبراهيم، ومها �شامل، 
و�شهد عبداهلل، وعلي احلمدان، وميثم بدر، وفي�شل فريد، 
وه���و من تاألي���ف علي الدوح���ان، واإخراج حمم���د عبدالعزيز 

الطواله.

•  انطلقت يف اإمارة 	
ال�شارقة عرو�ص م�رصحية 

االأطفال اال�شتعرا�شية 
“م�شنع الكاكاو 2” من 

بطولة اإلهام الف�شالة 
ويعقوب عبداهلل و�شمود.

BUZZ 

مسافات

صابرين بورشيد: على الفنان التنويع 
والظهور في قوالب متعددة

جتربة جديدة تخو�شها الفنانة �شابرين 
بور�شي���د وذل���ك م���ن خ���الل م�شاركتها يف 
امل�شل�ش���ل االجتماع���ي “دم���وع االأفاع���ي” 
من تاأليف خليفة الفيل���كاوي واخراج نهلة 
الفهد وال���ذي من املوؤم���ل عر�شه يف �شهر 
رم�ش���ان عل���ى �شا�ش���ة تلفزي���ون الكويت 
وي�شارك يف العمل الى جانب �شابرين نخبة 
م���ن النج���وم منهم زه���رة عرف���ات وح�شي 
املن�شور وخالد الربيك���ي واإلهام الف�شالة 
و�شتقوم بتقم�ص �شخ�شي���ة طبيبة اأ�شنان 
ُتدع���ى خديج���ة، وهي تتميز باأنه���ا �شليطة 
الل�ش���ان، وحتمل اأي�ش���اً مل�شة م���ن ال�رص يف 

ت�رصفاتها.
م���ن  جمل���ة  امل�شل�ش���ل  ويط���رح 
يف  ال�شائك���ة  االجتماعي���ة  املو�شوع���ات 
املجتمع اخلليجي، كعالقة النا�ص، وطغيان 

امل�شال���ح ال�شخ�شية، عطف���اً على احلاالت 
النف�شية الغام�ش���ة، كاالنف�شام والت�شتت 
واالهتزازات النف�شية داخل النف�ص الب�رصية، 
وعن ه���ذه التجرب���ة اأو�شح���ت بور�شيد ل�” 
البالد” اأنها �شعيدة بهذه التجربة التي من 
املوؤكد اأنها �شت�شيف اإليها الكثري ال�شيما 
بتواج���د هذا الكم من النج���وم، م�شيفة باأن 
ل���كل م�شل�شل طعم���ة وظروف���ه وخطوطه، 
وعلى الفن���ان قدر امل�شتط���اع اأن ي�شتفيد 
م���ن التجربة، ف���كل عمل يعت���رب خطوة نحو 
االأعلى وينبغي على الفنان اأن ي�شري بثبات 

وي�شتفيد من كل �شيء وجتربة.
واأردفت: امل�شاركات املتعددة تك�شب 
االإن�ش���ان اخل���ربة يف اأي جم���ال ولكن جمال 
الفنون ربا يحت���اج اإلى جهد م�شاعف الأنه 
مرتبط بتغيري ال�شخ�شيات، حيث من املهم 
ان ال يبقى الفنان اأ�شري دور معي بل عليه 

التنويع والظهور يف قوالب متعددة. 

حمرر م�سافات

“عي�سى الثقايف” 
يكرم اأني�سة فخرو

بنا�شب���ة الي���وم العاملي للكت���اب يقيم مركز 
عي�ش���ى الثقايف حف���ال تكرمييا للكاتب���ة البحرينية 
اأني�شة فخرو واالأطف���ال الفائزين ب�شابقة القراءة، 
وذل���ك عند ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم االأحد 23 
اأبري���ل، واملعروف اأن الكاتبة فخ���رو متخ�ش�شة يف 
الكتابة للطفل ولها عدد كبري من االإ�شدارات منها 
“الع�ش���ب والري���اح العاتية” “حكاي���ات من الرتاث 
ال�شعبي ح���زاوي اأمي �شيخة” و”الرتبي���ة واالإبداع.. 

�شوء النف�ص” وغريها.

• اأني�شة فخرو	

بنادي البحرين لل�سينما فيلم “ا�ستياء” 
يعر����ص ن���ادي البحري���ن لل�شينما 
و�شمن برناجمه االأ�شبوعي يوم االأربعاء 
ال�شين���ي امل�شرتك  االأمريكي  الفيل���م 

“ا�شتياء” للمخرج جيم�ص �شومان.
الع���ام  الفيل���م يف  اأح���داث  وتق���ع 
1951، حي���ث ي�شافر ماركو�ص مي�شرن 
وه���و �شاب ذك���ي يهودي م���ن الطبقة 
العاملة من نيوي���ورك الواقعة يف والية 
نيو جري�شي اإلى والية اأوهايو للدرا�شة 
يف كلية �شغ���رية حمافظة بعد ح�شوله 
على منحة درا�شية فيها مما يعفيه من 

امل�شاركة يف احلرب الكورية.
ويتعرف هن���اك على فت���اة ح�شناء 
ُت�شمى اأوليفيا ولكن عدم ارتياح والدة 
ماركو����ص للفتاة يوؤثر عل���ى عالقتهما 
كم���ا اأن م�شادمات���ه م���ع عمي���د الكلية 
ب�شبب ديانته اليهودية يف هذه الكلية 
امل�شيحية واملحافظ���ة دينياً ي�شبب له 
العدي���د من امل�ش���اكل الت���ي تاأّثر على 
م�شتقبل���ه. مت تر�شيح الفيل���م جلائزة 
اأف�ش���ل اأول فيل���م يف مهرج���ان برلي 

ال�شينمائي الدويل.
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حت�سـني الـذاكـرة بـا�ستخـدام الـكهربـاء
قام علم���اء الأع�صاب من جامعة بن�صلفانيا بتطوير و�صيلة فعالة لتح�صني الذاكرة عن 

طريق التحفيز الكهربائي للدماغ.
وق���د اأجريت هذه الدرا�ص���ة يف اإطار م�رشوع “ا�شتعادة ن�ش���اط الذاكرة”، والهدف منها 
تطوي���ر الأجهزة املزروعة يف الدماغ. و�صملت التجربة جمموعة من امل�صابني بال�رشع الذي 
قد ي�صعف املهارات املعرفي���ة للمري�س به، حيث اأجريت �صل�صلة من الختبارات لتقييم 
القدرة عل���ى احلفظ، ويف الوقت نف�ص���ه، حفز الباحثون مناطق الدم���اغ املرتبطة بتكوين 

الذاكرة.
وق���ارن العلماء اآث���ار حتفيز الدماغ عندما يكون ن�صاط���ه مرتفعا ومنخف�صا، وقد تبني 
اأن نتائج التحفيز يف احلالة الأولى كانت �صيئة، ولكن يف احلالية الثانية حت�صنت الذاكرة.
ويعتق���د العلم���اء اأن النتائج التي تو�صل���وا اإليها �صت�صاعد على تطوي���ر جهاز ير�صل 
نب�ص���ات كهربائية، فقط عندما تكون ه���ذه النب�صات مفيدة. وياأم���ل علماء الأع�صاب اأن 

يخفف اكت�صافهم من اأعرا�س مر�س الزهامير، اخلرف وغريها من الأمرا�س.

اأول كني�سة يف العامل ت�سمح بتعاطي املاريجوانا!

ال�سويـــد تتخلـــ�ص مـــن القمامـــة... وت�ستوردهـــــا
حقق���ت ال�صويد ث���ورة يف جم���ال اإعادة 
تدوير املخلفات لدرجة اأنها اأ�صبحت خالية 
م���ن القمامة متام���ا، وبات عليه���ا ا�صترياد 
القمام���ة من دول اأخرى فق���ط؛ لالإبقاء على 

هذه ال�صناعة املربحة.
وح�ص���ب اإح�ص���اءات ر�صمي���ة �صويدية، 
ف���اإن ن�ص���ف املخلف���ات املنزلي���ة تقريبا 

يت���م حتويلها اإلى م�ص���ادر للطاقة لتدفئة 
املنازل يف الربد القار�س.

وب���داأت ال�صوي���د رحلته���ا م���ع تدوي���ر 
املخلف���ات من���ذ عق���ود، ويف الع���ام 1975 
كان باإمكانه���ا ال�صتف���ادة م���ن 38 % من 
قمامتها. اأما الآن، فيجري تدوير 99 % من 
املخلفات، وفقط 1 % منها ل ميكن اإعادة 

ا�صتخدامها وتذهب اإلى مكبات النفايات.
فاجلرائ���د امل�صتعملة يتم حتويلها اإلى 
ورق ميكن ا�صتخدامه مرة اأخرى، والزجاجات 
القدمي���ة ت���ذاب وت�صتخ���دم يف �صناع���ات 
جدي���دة.  اأم���ا البال�صتي���ك، في�صتخ���دم يف 

�صناعة مواد خام.
ع���دة،  ا�صتخدام���ات  الطع���ام  ولبقاي���ا 

فيمك���ن اأن ت�صن���ع منها اأ�صم���دة زراعية اأو 
غاز حيوي ي�صتخدم كوقود.

اأ�صبح  ال�صويدي���ني  وبالن�صب���ة ملعظم 
ف�صل املخلف���ات يف املن���ازل ثقافة، ومن 
ثم اإلق���اء كل �صنف يف مكانه املخ�ص�س يف 
مراكز التدوي���ر املوجودة بجوار كل منطقة 

�صكنية هناك.

ف�سيحة جديدة 

للطريان الأمريكي!

وثق مقطع فيدي���و تداوله ن�صطاء على 
مواقع التوا�صل الجتماعي ف�صيحة جديدة 
للط���ريان الأمريك���ي، حيث اأظه���ر م�صاجرة 
بني اأفراد طاقم الطائرة واعتداء على امراأة 

حتمل طفال.
ويظه���ر الفيدي���و ال���ذي التقط���ه اأحد 
ال���ركاب عل���ى م���ن طائ���رة تابع���ة ل�رشكة 
“اأم���ريكان اإيرلين���ز”، ام���راأة تبك���ي وهي 

حتمل طفال �صغريا بني ذراعيها.
ويب���دو اأن ب���كاء ال�صيدة ياأت���ي نتيجة 
ج���دال اأثناء ال�صع���ود على م���ن الطائرة، 
حي���ث كانت تطلب من امل�صي���ف اأن يعيد 

لها عربة طفلها.

�سياحي  منتجع  يف  جثث   6
قال م�صوؤول اإن ال�صلطات عرثت على رفات 6 
جث����ث على الأقل يف قناة يوم ال�صبت على م�صارف 
منتج����ع اأكابولك����و ال�صاحل����ي يف جويري����رو، اأك����رث 

وليات املك�صيك عنفا.
وق����ال املدعي الع����ام يف اأكابولك����و، ريكاردو 
كويفي����دو اإن اجلث����ث دفن����ت منذ ما ب����ني خم�صة 
اإل����ى 20 يوما يف قناة تغذي اأح����د خلجان اأكابولكو 
الرئي�صة مبياه الأمطار. وت�صدرت جويريرو، والتي 
يوج����د بها عدد قلي����ل من ال�صكان، ح����الت القتل 
بالأ�صلح����ة الناري����ة يف املك�صيك معظ����م ال�صنوات 
ال�ص����ت املا�صية، حي����ث انتع�س اإنت����اج الهريوين 
لل�ص����وق الأمريكي����ة يف منطق����ة ت�صه����د قتال بني 
ع�صابات املخدرات. وتذك����ر بيانات احلكومة اإنها 
�صجلت نحو 1500 حالة قتل بالأ�صلحة يف جويريرو 
العام املا�صي، كما اختفى مئات الأ�صخا�س، وعرث 

على الكثري منهم يف مقابر جماعية.

ف�سائي”  “انـتحـار 
بكوكــــب زحـــل

�صت�����رشف اإدارة الطريان والف�ص����اء الأمريكية 
“نا�صا” على عملية انتحار مثرية �صتجري يف كوكب 
زحل، عندما تنهي مركبة الف�صاء كا�صيني مهمتها 
الأخ����رية واملثرية ب����ني حلقات الكوك����ب ال�صخم. 
وم����رت املركب����ة الف�صائية م����ن اأمام اأك����رب اأقمار 
كوكب زحل للمرة الأخرية يوم ال�صبت وا�صتفادت 
من جاذبيته يف اكت�صاب قوة دفع للقيام بعدد من 

القفزات ال�صتك�صافية داخل حلقات الكوكب.
وبع����د قرابة 20 عاما م����ن التحليق يف الف�صاء 
ا�صتخدم����ت كا�صين����ي جاذبية القم����ر تيتان الذي 
ي�صبه كوكب الأر�س يف بدايته؛ للقذف بنف�صها يف 
مدار جديد �صيمر عرب منطقة غري مكت�صفة من قبل 

بني الغالف اجلوي لزحل وحلقاته.
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الصالة

افتتح���ت يف مدين���ة دنفر التابع���ة لولية كول���ورادو الأمريكي���ة، اأول كني�صة يف 
البالد، ورمبا العامل، ت�صمح بتعاطي املاريجوانا لأغرا�س طقو�صية.

واتخذت الكني�صة مقرا لها مبنى قدميا كان مملوكا يف ال�صابق من قبل الكني�صة 
اللوثري���ة. ويعت���زم امل�شاركون االنخ���راط يف طقو�س تدخ���ن املاريجوانا، وترتيب 
العرو�س ال�صينمائية واإجراء لقاءات مع الفنانني واملو�صيقيني، وغريهم من النا�س 
املهم���ني. يذكر هنا اأن قوانني ولية كول���ورادو، ت�صمح حيازة وتعاطي املاريجوانا، 
ولك���ن حتظر قوان���ني الولية تن���اول املخ���درات يف الأماكن العام���ة، ولذلك ت�صمح 
الكني�ص���ة بتعاط���ي نبات القن���ب )املاريجوانا( فقط للمدعوي���ن داخلها. ول تخطط 

الإدارة امل�صوؤولة عن الكني�صة بيع املاريجوانا اأو الرتويج لتعاطيها.
ويقول، يل مول���وي، اأحد موؤ�ص�صي الكني�صة: “اأتباع ه���ذه الطائفة ي�صمون نبات 
القنب ب���� “الزهرة املقد�صة”، ويعتقدون اأن ا�صتخ���دام طقو�س املاريجوانا ي�صاعد 

على فهم معنى احلياة واإيجاد الذات”.

نوروزاده.. موظفة اإيرانية ا�ستبعدها ترامب

الفصحى وخطر “اإليموجي”
يف معظ���م امل�صابقات القراآنية الدولية يتبواأ اأبناء البحرين املراكز الأولى، وهو ما 
يعك�س تفوقا وا�صحا لل�صباب البحريني يف حفظ وتالوة كتاب اهلل، واهتماما كبريا من 
قب���ل اململكة لالرتقاء مب�صتوى حفظته، والإجن���از البحريني يف جائزة الكويت الدولية 

للقراآن الكرمي يعد اإحدى ثمار هذا الهتمام.
ل ري���ب يف اأن الق���راآن الكرمي �صبب بق���اء اللغة العربية حّية اإل���ى يومنا هذا، فهو 
ال���ذي هذبها ووحدها و�صاعد يف انت�صارها وحفظها م���ن ال�صياع، ولوله لندثرت لغة 

ال�صاد واندثرت معها هويتنا وثقافتنا وح�صارتنا.
الطف���ل الذي يحفظ القراآن ويجيد تالوته ل ي�صب���ح متمكنا من اللغة فح�صب، بل 
تزداد �صخ�صيته قوة ويرت�صخ اإميانه واعتزازه بدينه وقيمه ووطنه وعروبته، وجميعها 
مبادئ �صدد عليها امل�رشع البحريني يف القانون رقم )27( ل�صنة 2005 ب�صاأن التعليم.

ا�صتن���ادا ملواد ه���ذا القانون، اأ�ص���درت الوكيل امل�صاعد للتعلي���م العام والفني 
لطيف���ة البونوظة، مطلع ال�صه���ر اجلاري، تعميما يظهر حر�ص���ا �صادقا على النهو�س 
باللغ���ة العربية، اإذ دعت اإدارات املدار�س احلكومية اإل���ى توجيه املعلمني ل�صتخدام 

الف�صحى، وجتنب اللهجات العامية داخل ال�صفوف واأثناء الطابور.
لغتن���ا اجلميلة تتعر�س بالفعل خلطر النح�ص���ار، واإن مل يتم تدارك الأمر ف�صتاأتي 
اأجي���ال ل جتيد �صوى “الإميوجي” و�صيلة للتوا�ص���ل فيما بينها، لذلك يجب الت�صدي 
له���ذا اخلطر املحدق ب���كل ما هو متاح م���ن اأدوات، ومنها على �صبي���ل املثال: حتفيز 
املعلم���ني وحثهم على اللتزام بالتعمي���م �صالف الذكر واإل تاأثر تقييمهم الأكادميي، 
والتو�ص���ع يف فتح مراكز تعليم القراآن م���ع توفري و�صيلة النقل؛ لت�صجيع اأولياء الأمور 
على اإر�صال اأبنائهم اإليها، ودعم ورعاية الربامج والتطبيقات والألعاب وكتب الأطفال 

الإلكرتونية الناطقة بالف�صحى، والأفكار كثرية.
م�صوؤولي���ة احلف���اظ على اللغ���ة العربية تقع عل���ى عاتقنا جميعا، ويج���ب التعامل 
م���ع اللغة؛ بو�صفه���ا ق�صية اأمن قومي عرب���ي ت�صتوجب �صياغ���ة اإ�صرتاتيجية �صاملة 
حلمايت���ه؛ اإ�صرتاتيجي���ة ت�صتلهم ر�صالته���ا من ثوابت وقيم الدي���ن الإ�صالمي احلنيف 
والنتم���اء العربي، وتتمح���ور روؤيتها حول تعزي���ز املواطنة وبناء الإن�ص���ان الواثق من 

نف�صه والفخور باأ�صله.
من احلكمة اأن نعلم اأطفالنا اأكرث من لغة، لكن ل ينبغي اأن يكون ذلك على ح�صاب 
لغتنا الأم التي كرمها اهلل عز وجل، فب�صعفها ت�صعف �صخ�صية الطفل وت�صيع هويته، 
وحينه���ا لن تكون هناك قيم���ة لأي �صيء اآخر يتعلمه، يف ح���ني ي�صهم الهتمام بها يف 
اإعداد اأجيال متم�صكة بهويتها وقادرة على التعبري عن اأفكارها بدقة ورقي وف�صاحة. 

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س املتوقع اليوم ح�صن 
بوجه عام ولكنه حار خالل  

النهار.

الجتاه  متقلب���ة  الرياح 
من 5 اإلى 10 عقد.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني.
درجة احلرارة العظمى 37 وال�صغرى 20 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

 في استراحة من عناء الدبلوماسية، داعب نائب الرئيس 
األميركي مايك بنس الحيوانات خالل زيارة إلى حديقة حيوان 
تارونجا في سيدني، حيث يقوم بأول زيارة لمسؤول أميركي 
من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أستراليا. )رويترز(

نقل����ت اإدارة الرئي�����س دونالد ترامب موظف����ة رفيعة بوزارة اخلارجية الأمريكي����ة من موقعها اإلى 
موق����ع اآخر يف ال����وزارة، فيما اعتربه مراقبون وعاملون بالوزارة اإبع����ادا لها لل�صك يف ولئها ل�صيا�صات 

الإدارة ال�صابقة للرئي�س ال�صابق باراك اأوباما.
وح�صب موقع “بوليتيكو” كانت �صحر نوروزاده، وهي اأمريكية من اأ�صول اإيرانية، اأحلقت مبكتب 
تخطي����ط ال�صيا�صات التابع لوزير اخلارجية، حيث تعم����ل على ما يخ�س اإيران ودول اخلليج، ومل تكمل 
مدته����ا ومت نقلها اإلى مكتب اإي����ران يف اخلارجية. اإل اأن عالقاتها بجماع����ة �صغط معروفة يف العا�صمة 
الأمريكية، هي “املجل�س الوطني الأمريكي الإيراين”، وال�صكوك يف ولئها التام ل�صيا�صات اإدارة اأوباما 

جعلت الإدارة اجلديدة تنقلها من موقعها الرفيع اإلى مكتب ال�صوؤون الإيرانية يف الوزارة.
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