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ا�سرتاط موافقة م�سبقة لالبتعاث باخلارج
�صموه وجه لتطوير جودة اخلدمات ال�صحية... رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بن���ا: وج���ه رئي����س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللك���ي �الأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة 
�ل���وز�ر�ت و�جله���ات �حلكومي���ة �خلا�سع���ة لقانون 
�خلدمة �ملدني���ة بااللتز�م بق���ر�ر�ت جمل�س �لوزر�ء 
ذ�ت �ل�سلة بخ�سو�س معايري �البتعاث وبالقر�ر�ت 
�لتنظيمي���ة ملجل����س �ل���وزر�ء �لت���ي تنظ���م �لعالقة 
بني �ملوؤ�س�س���ات �حلكومية و�ل�سف���ار�ت و�لبعثات 

�الأجنبية.

و�أكد �سم���وه، لدى تروؤ�سه �جلل�س���ة �العتيادية 
�الأ�سبوعي���ة ملجل�س �لوزر�ء بق����رص �لق�سيبية �أم�س، 
�رصورة عدم قبول موظف���ي �لدولة �ملنح �لدر��سية 
�لتدريبية �لت���ي تقدمها �جلهات �خلارجية من دون 
�حل�س���ول على �ملو�فقة �مل�سبق���ة �أوالً من �جلهات 
�ملخت�س���ة يف �حلكوم���ة. ووجه �سموه �إل���ى ��ستمر�ر 
�لعمل يف تطوي���ر �خلدمات �ل�سحية جودًة و�لكو�در 
�لطبي���ة تدريب���اً وتاأهي���اًل وتعزي���ز ذل���ك باخلرب�ت 

�ملهنية �لعالية وباأحدث �ملعد�ت و�الأجهزة بال�سكل 
�لذي يجعل �لع���الج د�خل مملكة �لبحرين هو �خليار 

�الأف�سل �أمام �ملو�طن.
كم���ا حث �سم���وه على دع���م وت�سجي���ع وتوفري 
�لفر����س �لنوعية للبحرينيني ذ�ت �لقيمة �مل�سافة 
يف �لقطاع �خلا�س و�لقيام بجهود �إ�سافية ل�سمان 

�أال يتاأث���ر توظيف �ملو�طن���ني بالتحديات 
�القت�سادية. 

�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي: تقدمي خمتلف 

اأوجه الدعم لإجناح “خليجية الأندية”

تر�أ�س رئي����س �الحت���اد �لبحريني لكرة 
�ل�سل���ة �سم���و �ل�سي���خ عي�س���ى ب���ن علي بن 
خليف���ة �آل خليف���ة �جتماع �للجن���ة �ملنظمة 
�لعلي���ا لبطولة جمل����س �لتع���اون �خلليجي 
�ل�سابع���ة و�لثالث���ني لكرة �ل�سل���ة لالأندية، 
�ملق���رر �إقامته���ا يف مملك���ة �لبحرين �سهر 
مايو �ملقبل حت���ت �سيافة ن���ادي �ملنامة، 
وذلك بح�سور �أع�ساء �للجنة �لعليا �ملكونة 
من رئي����س ن���ادي �ملنامة زه���ري كازروين، 
ورئي����س �لنادي �الأهلي خال���د كانو، و�أمني 
�ل�رص �لع���ام بنادي �ملنامة عب���د�هلل عا�سور، 
وطارق �لعرب���ي من وز�رة �س���وؤون �ل�سباب 

و�لريا�س���ة، وجا�سم بحر م���ن وز�رة �ل�سحة، 
وز�رة  م���ن  �لزعاب���ي  عب���د�هلل  و�لنقي���ب 
�لد�خلي���ة، و�الأمني �لعام باالحتاد �لبحريني 
لك���رة �ل�سلة عبد�الإل���ه عبد�لغف���ار، ونو�ف 

�لذو�دي من وز�رة �الإعالم.
و�أ�سار �سموه �إل���ى �أن �الحتاد �لبحريني 
لك���رة �ل�سل���ة ل���ن يدخ���ر جه���د� يف تقدمي 
خمتل���ف �أ�سكال �لدع���م و�مل�سان���دة للجنة 
�ملنظمة من �أجل �مل�ساهمة يف �إجناح �حلدث 
�خلليج���ي، كما رحب �سموه برعاية �لبطولة، 

متمني���ا �لتوفيق ملمثل���ي �لبحرين 
20�ملنامة و�الأهلي بهذه �مل�ساركة.

 

تنطل���ق �ليوم فعالي���ات �ملعر�س �ل�سن���وي لقطاعات �لتطوير 
�لعق���اري و�لبن���اء و�لت�سميم �لد�خل���ي يف منطقة �خللي���ج �لعربي، 
و�ل���ذي يقام حتت رعاية �ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري خليفة بن 
�سلمان �آل خليفة، يف مركز �لبحرين �لدويل للمعار�س و�ملوؤمتر�ت.

وي�س���م �ملعر����س �ل���ذي ي�ستمر 3 �أي���ام �لعديد م���ن �ل�رصكات 
�لعامل���ة يف �لقط���اع من خمتل���ف �أ�سو�ق دول �خللي���ج �لعربي حيث 

تعر�س م�رصوعاتها و�آخر ��ستثمار�تها.
وتنظ���م �ملعر����س، �ل���ذي يه���دف �إل���ى تر�سيخ وتعزي���ز مركز 
�لبحرين باعتبارها حموًر� هاًم���ا لتجارة �لعقار�ت يف �ملنطقة، �رصكة 
�لهالل للموؤمتر�ت و�ملعار����س �لبحرينية. وكان �ملعر�س قد حقق 
منًو� بن�سبة تزيد عن 48 % بال�سنو�ت �لثالث �ملا�سية، فيما يتوقع 

�أن يحقق �ملزيد من �لنمو هذ� �لعام.

انطالق فعاليات معر�ض العقار 2017 اليوم 

والكويت” “البحرين  اأرباح  دينار  مليون   15.8
�ملنام����ة - BBK: �أعل����ن بن����ك �لبحرين 
و�لكوي����ت عن حتقيق �أرب����اح �سافية بالربع 
�الأول من �لعام �جل����اري بلغت 15.8 مليون 
دين����ار، مقابل 14.6 ملي����ون دينار يف نف�س 
�لف����رتة م����ن �لع����ام �ملا�س����ي، �أي بزي����ادة 

ن�سبتها 8.1 %.
و�أرج����ع �لبن����ك �لزي����ادة يف �الأرب����اح �إلى 
�لنم����و بن�سب����ة 12.5 % يف �إي����ر�د �لعمليات 
�لت����ي بلغ����ت 35.6 ملي����ون دين����ار، مقارنة 
ب����� 31.6 ملي����ون دين����ار يف �لرب����ع �الأول من 

�لع����ام 2016، مدفوعاً ب�سكل رئي�س بزيادة 
ن�سبته����ا 10.8 % يف �الإي����ر�د �ل�س����ايف م����ن 
�لفو�ئد نتيجة ل����الإد�رة �لن�سط����ة للميز�نية 
�لعمومي����ة و�لرقابة �لل�سيق����ة للم�رصوفات 

�لت�سغيلية. 
كما �سهدت �الإير�د�ت �الأخرى )�لر�سوم 
و�لعم���والت و�لقط���ع �الأجنب���ي و�ال�ستثمار( 
زيادة قوي���ة بلغت ن�سبته���ا 17.1 % لتبلغ 
11.7 مليون دينار، مقابل 10 ماليني دينار 

10بالفرتة �ملماثلة من �لعام �ل�سابق.

ال�صرعية اللجنة  ت�صكيل  “ال�سنية” و“اجلعفرية” توؤيدان 

حتت رعاية �صمو رئي�س الوزراء 

الأ�سرة” “حماكم  ملبنى  دينار  مليون  ن�سف  “العدل” ر�سدت 
ك�سف���ت �الأمني �لع���ام للمجل�س �الأعل���ى للمر�أة 
هالة �الأن�ساري �أن وز�رة �لعدل و�ل�سوؤون �الإ�سالمية 
و�الأوق���اف ذكرت �أنها ر�سدت ن�س���ف مليون دينار 

ملبنى “حماكم �الأ�رصة”.
وثمن جمل����س �الأوقاف �ل�سني���ة، يف بيان �أم�س، 

عالي���ا �الأم���ر �مللك���ي �ل�سامي �ل���ذي �أ�س���دره جاللة 
�ملل���ك، موؤكدة �أنه يعد �سمان���ة كبرية للحفاظ على 
ية �لثابتة  �لقي���م �لدينية �ملجتمعية و�لرو�ب���ط �الأُ�رصرَ
يف د�ئ���رة حتقيق �مل�سالح �لعام���ة و�خلا�سة للفرد 
و�ملجتم���ع بطريقة �رصعية مدرو�س���ة ومتو�زنة تقوم 

على �لتكامل و�لتعاون.
بينما ق���ال رئي����س �الأوقاف �جلعفري���ة �سماحة 

�ل�سي���خ حم�سن �آل ع�سفور يف بي���اٍن �آخر: “�إننا ن�سع 
�أيدين���ا يف يد جالل���ة �مللك من �أج���ل �لت�رصيع باإعد�د 
مدون���ة �رصعية الأحكام �الأح���و�ل �ل�سخ�سية ب�سمانات 
�رصعي���ة و�آلية �رصعية تو�فقية مع مر�عاة �خل�سو�سية 
�ملذهبية �لتي ت�سكل هاج�ساً مهماً الأتباع كل مذهب 

م���ن �ملذ�ه���ب �الإ�سالمي���ة تت���ّوج مبر�سوم 
8ملكي حل�سم كل ما يت�سور بهذ� �ل�ساأن”.
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والقيم باملعارف  ال�شباب  ترفد  و�شيلة  زين  ال�شيخة  �شمو  برئا�شة  اخلليفية”  “املربة 

ا�سرتاط املوافقة حل�سول موظفي الدولة على املنح الدرا�سية
تطوير اخلدمات ال�شحية جودًة والكوادر الطبية تدريًبا وتاأهيالً... رئي�س الوزراء: 

تراأ�س رئي����س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة اجلل�شة االعتيادية 
االأ�شبوعية ملجل�س الوزراء بق�رص الق�شيبية اأم�س، اإذ 
اأدلى االأمني العام ملجل�س الوزراء يا�رص النا�رص عقب 

اجلل�شة بالت�رصيح التايل:
رحب �شاح���ب ال�شم���و امللكي رئي����س الوزراء 
بالزي���ارة الر�شمي���ة التي �شيقوم به���ا اإلى اململكة 
رئي����س وزراء مملكة تايلند اجل���رال برايوت ت�شان 
اأوت�ش���ا والوف���د املراف���ق، واأ�ش���اد املجل����س بعمق 
العالق���ات البحرينية التايلندية، موؤك���داً اأن الزيارة 
�شت�شيف بعداً جديداً للعالقات املتميزة والتعاون 
الوثي���ق الذي يربط ب���ني مملكة البحري���ن ومملكة 
تايلن���د و�شت�شه���م يف االرتق���اء باآف���اق التن�شي���ق 
الثنائي ب���ني البلدين يف خمتلف املجاالت �شيا�شياً 

واقت�شادياً وا�شتثمارياً.
بعده���ا وج���ه �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
الوزراء ال�شكر والتقدير اإل���ى جامعة الدول العربية 
واأمينها العام على االحتفالية الكربى التي اأقامتها 
لتك���رمي �شم���وه ومنح���ه درع العمل التنم���وي الذي 
ت�شلم���ه نيابة عن �شموه نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

�شمو ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة.
واأع���رب �شاحب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
ع���ن االعت���زاز ملا ع���رب عن���ه امل�شارك���ون يف احلفل 
والكلمات التي األقي���ت بهذه املنا�شبة، والتي كان 
ل�شداه���ا اأطيب االأثر ملا حملته م���ن تقدير �شادق 
ور�ش���د مو�شوع���ي الإجن���ازات البحري���ن يف خمتلف 
املجاالت التنموي���ة. و�شمن هذا االإطار جدد جمل�س 
الوزراء الته���اين اخلال�شة ل�شاح���ب ال�شمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء، موؤك���داً اأن���ه �رصف عظي���م حلكومة 
مملك���ة البحري���ن اأن يحظى رئي�شها به���ذا التكرمي 
العرب���ي الكب���ري.  ومبنا�شبة يوم العم���ال العاملي، 
اأ�شاد �شاحب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء بالدور 
الفّعال الذي ي�شطلع به عمال البحرين يف دفع عجلة 
التنمي���ة وحيا جهودهم يف بن���اء الوطن ب�شواعدهم، 
موؤك���داً حر����س احلكوم���ة عل���ى تعزي���ز املكا�ش���ب 
العمالي���ة وحت�شني بيئ���ة العمل الت���ي تف�شي اإلى 
زي���ادة االإنتاجية، مثنياً �شموه يف ه���ذا ال�شدد على 
العمالي���ة يف تطوي���ر  والنقاب���ات  االحت���ادات  دور 

املنجزات العمالية وتعزيز مكا�شبها. 
ثم اأثنى �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
على ال���دور الذي ت�شطل���ع به موؤ�ش�ش���ات املجتمع 
امل���دين يف دعم جهود احلكومة يف االرتقاء بال�شباب 
وتوف���ري فر����س التعلي���م والتدري���ب له���م وه���ي 

مب���ادرات حتظ���ى بجميع اأ�ش���كال الدع���م واالإ�شناد 
م���ن احلكومة. ووجه �شموه ال�شك���ر ملوؤ�ش�شة املربة 
اخلليفي���ة رئي�ش���اً واأع�ش���اء على تنظي���م امللتقى 
االأول للم���ربة ال���ذي عقد حتت رعاي���ة �شموه موؤخراً 
واأناب �شموه الفتتاح���ه نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شي���خ خالد بن عب���داهلل اآل خليف���ة، واأ�شاد �شموه 
ب���دور موؤ�ش�شة امل���ربة اخلليفي���ة برئا�ش���ة رئي�شة 
جمل�س اأمن���اء امل���ربة اخلليفية �شم���و ال�شيخة زين 
بن���ت خال���د اآل خليفة يف احت�ش���ان الفعاليات التي 
ترف���د ال�شب���اب باملع���ارف والقيم وجتعله���م اأداة 
فاعل���ة يف املجتمع.  ويف اإطار ذي �شلة، حث �شاحب 
ال�شم���و امللكي رئي����س ال���وزراء على اأهمي���ة اأحياء 
االأماكن العريق���ة ذات الطابع الرتاث���ي والتاريخي 
لدعمها لال�شتثمار يف الثقاف���ة وت�شجيع املبادرات 
الت���ي تدع���م هذا التوج���ه، منوه���اً �شم���وه بافتتاح 
املكتبة اخلليفي���ة الذي كان برعاي���ة �شموه واأناب 
الفتتاحه �شمو ال�شي���خ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليف���ة.  بعدها وجه �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء ال���وزارات واجله���ات احلكومي���ة اخلا�شعة 
لقان���ون اخلدمة املدنية بااللت���زام بقرارات جمل�س 
ال���وزراء ذات ال�شل���ة بخ�شو����س معاي���ري االبتعاث 
وبالقرارات التنظيمية ملجل����س الوزراء التي تنظم 
العالق���ة ب���ني املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة وال�شفارات 
والبعث���ات االأجنبية. واأكد �شم���وه �رصورة عدم قبول 
موظف���ي الدولة املن���ح الدرا�شي���ة التدريبية التي 
تقدمه���ا اجلهات اخلارجية م���ن دون احل�شول على 
املوافق���ة امل�شبق���ة اأوالً من اجله���ات املخت�شة يف 
احلكومة، جم���دداً �شموه التاأكيد على االلتزام بقرار 
جمل�س ال���وزراء ذي ال�شلة الذي كلف مبوجبه وزارة 
اخلارجي���ة باأن تكون هي اجله���ة الوحيدة املخت�شة 
با�شت���الم عرو����س البعث���ات الدرا�شي���ة والدورات 
التدريبية املدنية والزي���ارات امليدانية للمدنيني 
االأجنبي���ة  والبعث���ات  ال�شف���ارات  تقدمه���ا  الت���ي 
للموظف���ني اخلا�شعني لقانون اخلدم���ة املدنية اأو 

منت�شبي موؤ�ش�شات املجتمع املدين اأو لالأفراد. 
بع���د ذل���ك رف���ع املجل����س اأ�ش���دق التع���ازي 
واملوا�ش���اة اإل���ى خ���ادم احلرمني ال�رصيف���ني عاهل 
اململك���ة العربية ال�شعودية ال�شقيقة امللك �شلمان 
ب���ن عبدالعزي���ز اآل �شعود واإلى ال�شع���ب ال�شعودي 
ال�سقي���ق يف �سحاي���ا �سق���وط الطائ���رة العمودي���ة 
التابع���ة للق���وات امل�شلح���ة ال�شعودي���ة امل�شاركة 
�شمن قوات التحالف العربي والتي ا�شت�شهد فيها 
عدد من منت�شبي الق���وات امل�شلحة ال�شعودية وهم 

ي���وؤدون واجبه���م الوطن���ي، �شائال 
املولى عز وج���ل اأن يتغمد �شهداء 
احلادث بوا�شع رحمت���ه وي�شكنهم 
ف�شيح جناته ويلهم ذويهم ال�شرب 

وال�شلوان. 
بعده���ا هن���اأ �شاح���ب ال�شم���و 
امللكي رئي�س ال���وزراء، اأمري دولة 
قط���ر �شاحب ال�شم���و ال�شيخ متيم 
ب���ن حمد اآل ثاين وال�شعب القطري 
ال�شقي���ق باالإفراج ع���ن املواطنني 

القطري���ني املخطوف���ني يف الع���راق وعودتهم اإلى 
بالدهم �شاملني وهم ب�شح���ة وعافية، داعياً �شموه 
املولى جّل���ت قدرته اأن يدمي على الدولة ال�شقيقة 
نعم���ة االأم���ن واالأمان والرخ���اء واالزده���ار.  ثم نظر 
املجل�س يف املذكرات املدرج���ة على جدول اأعماله، 

واتخذ ب�شاأنها من القرارات ما يلي: 
اأوالً: وجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
اإل���ى ا�شتمرار العم���ل يف تطوير اخلدم���ات ال�شحية 
ج���ودًة والك���وادر الطبية تدريب���اً وتاأهي���اًل وتعزيز 
ذل���ك باخلربات املهنية العالي���ة وباأحدث املعدات 
واالأجه���زة بال�شكل الذي يجع���ل العالج داخل مملكة 
البحري���ن هو اخلي���ار االأف�شل اأم���ام املواطن واطلع 
املجل����س �شمن هذا ال�شدد من خالل وزيرة ال�شحة 
على اخلط���ة اال�شرتاتيجية 2020-2016 والتقرير 
ال�شن���وي للع���ام 2016 للهيئ���ة الوطني���ة لتنظيم 
املهن واخلدم���ات ال�شحية، اإذ اأثن���ى املجل�س على 
اجله���ود التي ت�شطلع به���ا وزارة ال�شحة واملجل�س 
االأعل���ى لل�شح���ة وهيئ���ة تنظيم امله���ن واخلدمات 

ال�شحية. 
 ثاني���اً: ح���ث �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
الوزراء عل���ى موا�شلة اجلهود واحلوافز التي ت�شجع 
املواطن���ني البحريني���ني عل���ى اإن�ش���اء موؤ�ش�ش���ات 
�شغ���رية ومتو�شطة ودع���م وت�شجيع توفري الفر�س 
النوعي���ة للبحريني���ني ذات القيم���ة امل�شاف���ة يف 
القطاع اخلا�س والقيام بجهود اإ�شافية ل�شمان اأال 
يتاأثر توظي���ف املواطنني بالتحديات االقت�شادية، 
وا�شتعر�س املجل�س من خالل املذكرة املرفوعة من 
وزير العمل والتنمية االجتماعية اجلهود امل�شرتكة 

لتدريب وتوظيف العمالة الوطنية. 
 ثالث���اً: ا�شتعر����س املجل����س اأه���م املوؤ����رصات 
االقت�شادي���ة الت���ي �شجل���ت يف الع���ام 2016 ويف 
الف�ش���ل الرابع منه ومن اأبرزه���ا ت�شجيل االقت�شاد 
قيا�ش���اً   %  1.1 بن�شب���ة  حقيقي���اً  من���واً  الوطن���ي 

بالف���رتة ذاتها من الع���ام 2015، 
وزي���ادة الن���اجت املحل���ي االإجمايل 
بن�شب���ة ح���وايل 3 %، وبقاء معدل 
الت�شخم على م�شت���واه، وذلك من 
خ���الل املذكرة الت���ي قدمها وزير 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 
 رابع���اً: وافق جمل����س الوزراء 
عل���ى مذكرة تفاه���م بني املجل�س 
يف  االإ�شالمي���ة  لل�ش���وؤون  االأعل���ى 
مملك���ة البحري���ن وجمل����س �شورى 
املفتيني لرو�شيا، وق���رر املجل�س تفوي�س الوزير 
املخت����س بالتوقي���ع عليه���ا، وج���اء ذل���ك يف �شوء 
املذك���رة املرفوعة لهذا الغر�س م���ن نائب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء رئي����س اللجن���ة الوزاري���ة لل�شوؤون 

القانونية. 
 خام�ش���اً: واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى م�رصوع 
قانون بالت�شديق على اتفاقية بني مملكة البحرين 
ورو�شي���ا االحتادية ب�شاأن ت�شلي���م املجرمني، وقرر 
اإحالت���ه اإل���ى ال�شلط���ة الت�رصيعية ال�شتكم���ال باقي 
االإج���راءات الد�شتوري���ة، وذل���ك يف �ش���وء املذكرة 
املرفوع���ة لهذا الغر����س من نائ���ب رئي�س جمل�س 

الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية. 
 �شاد�ش���اً: واف���ق جمل����س الوزراء عل���ى م�رصوع 
مر�شوم بالت�شديق عل���ى بروتوكول تعديل املادة 
)-50اأ( م���ن اتفاقي���ة الط���ريان امل���دين ال���دويل، 
وبروتوك���ول تعدي���ل امل���ادة )56( م���ن اتفاقي���ة 
الطريان املدين ال���دويل املوقعني يف مونرتيال يف 
6 اأكتوبر 2016، وكل���ف اجلهات املخت�شة باتخاذ 

االإجراءات الد�شتورية والقانونية الالزمة لذلك. 
 �شابع���اً: اأح���ال جمل����س ال���وزراء اإل���ى اللجن���ة 
الوزارية لل�ش���وؤون القانونية املذكرة املرفوعة من 
وزير اخلارجية ح���ول طلب تاأ�شي�س جمل�س البحرين 
للمب���اين اخل�رصاء كف���رع للمجل�س العامل���ي للمباين 

اخل�رصاء.
 ثامن���اً: اأح���ال جمل����س ال���وزراء اإل���ى ال�شلط���ة 
الت�رصيعي���ة م�رصوعي قانون م�شفوعني مبذكرة براأي 
احلكوم���ة حول كل منهم���ا الل���ذان مت اإعدادهما يف 
�شوء اقرتاحني بقانون مقدمني من جمل�س النواب 
االأول بتعدي���ل بع�س اأح���كام املر�شوم بقانون رقم 
)78( ل�شن���ة 2006 ب�ش���اأن التاأمني �ش���د التعطل، 
والث���اين ب�شاأن تعدي���ل املادة )24( م���ن املر�شوم 
بقانون رقم )28( ل�شنة 1999 ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم 

املناطق ال�شناعية.

املنام���ة - بن���ا: تلقى رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة برقي���ة تهنئة من رئي�س 
جه���از االأمن الوطني ال�شيخ طالل بن حممد 
اآل خليف���ة، مبنا�شبة منح �شموه درع العمل 

التنموي من قبل جامعة الدول العربية.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�شيدي �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري 
خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة حفظه اهلل 

ورعاه رئي�س جمل�س الوزراء املوقر
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�رصفن���ي اأن اأرف���ع اإلى مق���ام �شموكم 
الك���رمي اأ�شمى اآيات الته���اين والتربيكات 
مبنا�شب���ة منح �شموكم حفظك���م اهلل “درع 
الري���ادة يف العم���ل التنم���وي العربي” من 
قبل جامعة الدول العربية كاأول قائد عربي 
مينح هذا الدرع تقديًرا وعرفاًنا الإ�شهامات 
�شموك���م يف جم���ال العم���ل التنم���وي ودور 
�شموكم الرائ���د يف اإر�شاء دعائ���م النه�شة 
احلديثة يف مملكة البحرين. اإن تكرمي جامعة 
الدول العربية ل�شموكم ميثل اعرتاًفا عربيًّا 
جلهودك���م واإ�شهاماتك���م اخل���رية يف جمال 
التنمي���ة والعم���ل املجتمعي ودع���م العمل 
العرب���ي امل�شرتك، واإجن���اًزا جديًدا ي�شاف 
اإل���ى �شل�شل���ة االإجن���ازات الوطني���ة الت���ي 
ي�شمها �شجل �شموك���م احلافل باالإجنازات 
واالأعم���ال اجلليلة التي حققتموها يف �شتى 
املج���االت. ويف اخلت���ام، اأ�ش���األ املولى عّز 
وج���ّل اأن يحف���ظ �شموك���م بع���ني رعايته، 
وي�شّدد خطاكم ويدمي عليكم نعمة ال�شحة 
والعافية، واأن يوفقكم لتحقيق املزيد من 
التقدم والرفع���ة والرخاء وموا�شلة م�شرية 
التط���ور واالزدهار ململكتنا الغالية يف ظل 
القي���ادة احلكيمة ل�شي���دي �شاحب اجلاللة 

امللك املفدى حفظه ورعاه.
وتف�شلوا �شموك���م رعاكم اهلل بقبول 

خال�س التحية والتقدير.
رئي�س جهاز االأمن الوطني

طالل بن حممد اآل خليفة

املنام���ة - بن���ا: تلقى رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليف���ة 
ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة من 
�شفري اجلمهوري���ة اجلزائرية الدميقراطية 
ال�شعبي���ة ل���دى اململك���ة ق���ادري ال�شايح، 
وذل���ك مبنا�شب���ة من���ح �شم���وه درع العمل 

التنموي من قبل جامعة الدول العربية.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�شاح���ب ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة 
بن �شلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 
مبملكة البحرين ال�شقيقة حفظة اهلل ورعاه

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
ي�شع���دين وي�رصفني ي���ا �شاحب ال�شمو 
اأن ارف���ع اإلى مق���ام �شموك���م حفظكم اهلل 
ورعاكم ا�شمى اآي���ات التهاين والتربيكات 
مبنا�شبة منح �شموكم درع اجلامعة العربية 
للريادة يف العم���ل التنموي العربي تقديرا 
وعرفانا الإ�شهامات �شموكم حفظكم اهلل يف 
جم���ال التنمية امل�شتدام���ة ودوركم الكبري 
يف النه�ش���ة احل�شاري���ة ململك���ة البحرين 
ال�شقيق���ة علي كافة امل�شتويات االقليمية 

والدولية.
وفقك���م اهلل يا �شاح���ب ال�شمو و�شدد 
خطاك���م عل���ى درب حتقيق رف���اه ال�شعب 
البحرين���ي ال�شقيق واط���راد التاألق ململكة 

البحرين يف خمتلف املحافل.
ال�شم���و  �شاح���ب  �شي���دي  تف�شل���وا، 
امللك���ي، بقبول ا�شم���ى عب���ارات التقدير 
وال�ش���الم عليك���م ورحم���ة اهلل  واالح���رتام 

وبركاته
قادري ال�شايح

اجلزائري���ة  اجلمهوري���ة  �شف���ري 
الدميقراطية ال�شعبية

رئي�س “االأمن الوطني”: دور 
رائد لرئي�س الوزراء يف النه�شة

... و�شموه يتلقى تهنئة 
ال�شفري اجلزائري  

البدء بتقييم �سامل لأول م�ست�سفيني خا�سني ال�سهر املقبل
“املهن ال�شحية” ت�شيد بتوجيهات رئي�س الوزراء يف تطوير اخلدمات ال�شحية

املنام���ة - الهيئة الوطني���ة لتنظيم املهن 
واخلدمات ال�شحية: ك�شف���ت الرئي�س التنفيذي 
للهيئ���ة الوطني���ة لتنظي���م امله���ن واخلدم���ات 
ال�شحية مرمي اجلالهمة اأن الهيئة �شتبداأ يف مايو 
املقب���ل برنامج االعتم���اد الوطن���ي للموؤ�ش�شات 
ال�شحية، اإذ �شتقوم مببا�رصة عملية تقييم �شامل 
جل���ودة اخلدم���ات يف اثن���ني م���ن امل�شت�شفيات 
اخلا�ش���ة. واأكدت اأن تنفيذ االعتماد يوؤكد التزام 
الهيئة ب�شمان جودة اخلدمات ال�شحية املقدمة، 
واإل���ى اأن ه���ذه اخلدم���ات يت���م تقييمه���ا بدق���ة 
ومراقبته���ا ب�ش���كل م�شتمر، وذل���ك للحفاظ على 
الثق���ة يف اخلدم���ات ال�شحية املقدم���ة يف مملكة 

البحرين، حمليًّا واإقليميًّا ودوليًّا.
و�ش���ّددت عل���ى اأن امل�شت�شفي���ات اخلا�شة 
�شتك���ون قادرة على اإثب���ات اأنها خ�شعت لعملية 

�شارمة ترتكز على املعايري املعرتف بها دوليًّا، 
ومبا ي�شمن االلتزام باجلودة يف تقدمي اخلدمات 
ال�شحي���ة، االأم���ر ال���ذي ي�شع املري����س يف قلب 

الرعاية ال�شحية يف اململكة.
وثّمن���ت اجلالهم���ة االإ�ش���ادة والتقدي���ر من 
ل���دن رئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي 
االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، لدور الهيئة 
ومنجزاتها اأثناء تروؤ�س �شموه اجلل�شة االأ�شبوعية 

ملجل�س الوزراء �شباح اليوم )االإثنني(.
واأك���دت اجلالهمة اأن االإ�ش���ادة التي حظيت 
به���ا الهيئ���ة م���ن ل���دن �شاح���ب ال�شم���و رئي�س 
ال���وزراء املوق���ر متث���ل و�شاًم���ا رفيًع���ا وغالًي���ا 
تعت���ز ب���ه الهيئ���ة، ودافًع���ا ملزي���د م���ن العم���ل 
والعطاء وم�شاعفة اجله���ود لتحقيق ال�شيا�شات 
واملهام التي ت�شطلع به���ا الهيئة، م�شرت�شدين 

بتوجيه���ات �شم���و رئي�س ال���وزراء، اإذ وّجه �شموه 
اإلى ا�شتم���رار العمل يف تطوير اخلدمات ال�شحية 
جودًة والك���وادر الطبية تدريًب���ا وتاأهيالً وتعزيز 
ذلك باخلربات املهنية العالية وباأحدث املعدات 
واالأجه���زة بال�ش���كل ال���ذي يجع���ل الع���الج داخل 
مملكة البحرين هو اخليار االأف�شل اأمام املواطن.

ويف هذا ال�شياق، اأ�شارت الرئي�س التنفيذي 
للهيئ���ة اإل���ى اأّن توجيهات �شمو رئي����س الوزراء 
�شت�ش���ل على ال���دوام نربا�ًشا ملزي���د من العمل 

والعطاء لتعزيز جودة اخلدمات ال�شحية.
�شتبق���ى  �شم���وه  توجيه���ات  اأن  واأك���دت 
ن�ش���ب اأعيننا دائًم���ا، م�شتمدين من �شموه العزم 
واالإرادة والعم���ل اجلاد والدوؤوب يف خري البحرين 
ونه�شتها يف ظل العهد الزاهر جلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�شى اآل خليفة وبدع���ٍم ومتابعٍة من رئي�س 

ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة، وم���وؤازرة من ويل العهد نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س 
الوزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة.
وا�شتثم���رت اجلالهم���ة ونياب���ة ع���ن جمي���ع 
منت�شب���ي الهيئة ه���ذه الفر�ش���ة لتجديد خال�س 
الته���اين والتربي���كات ل�شاحب ال�شم���و امللكي 
االأم���ري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 
مبنا�شب���ة ح�ش���ول �شم���وه الك���رمي عل���ى الدرع 
التنم���وي من اجلامعة العربي���ة واالحتفال الكبري 
ال���ذي حظ���ي به �شم���وه يف ه���ذا املحف���ل البارز، 
والت���ي تعك�س املكانة املرموقة التي يحظى بها 
�شموه العزيز، واجله���ود الكبرية التي يبذلها يف 

كل امليادين.

• �شمو رئي�س الوزراء مرتاأ�شا جل�شة جمل�س الوزراء اأم�س	

• يا�رص النا�رص	
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زيارة رئي�س وزراء تايلند تفتح اآفاقا جديدة للتعاون املثمر
�سموه يوؤكد اأن العالقات بني البلدين ت�سهد تطورا م�ستمًرا... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: كان رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأم���ر خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليفة يف مقدمة م�ستقبلي رئي�س وزراء مملكة 
تايلن���د ال�سديق���ة اجل���رال براي���وت ت�سان 
اأوت�سا والوف���د املرافق له ل���دى و�سوله اإلى 
مملك���ة البحرين اأم�س يف زي���ارة ر�سمية تلبية 
رى خاللها مباحثات  لدعوة من لدن �سموه، وتجُ
تتن���اول �سب���ل تعزيز العالق���ات الثنائية بني 

البلدين ال�سديقني يف كافة املجالت.
ن���واب رئي����س  كم���ا كان يف ال�ستقب���ال 
جمل�س الوزراء وعدد من الوزراء وامل�سوؤولني 

باململكة و�سفر مملكة تايلند لدى اململكة.
امللك���ي  ال�سم���و  �ساح���ب  وا�ستعر����س 
رئي�س الوزراء مع رئي�س وزراء تايلند عالقات 
التع���اون الوثيق���ة الت���ي تربط ب���ني البلدين 
ال�سديقني، اإذ اأع���رب �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء عن ترحيبه بزيارة رئي�س وزراء 
مملكة تايلند ال�سديق���ة اإلى مملكة البحرين، 
وما متثله ه���ذه الزيارة م���ن اأهمية يف توطيد 
اأطر التعاون والبناء على ما يربط بني البلدين 

من عالقات متميزة على كافة امل�ستويات.
واأكد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
اأن العالق���ات البحريني���ة التايلندي���ة ت�سه���د 
تطورا م�ستمًرا يرتج���م احلر�س املتبادل بني 
قيادت���ي البلدين عل���ى توطيد اأط���ر التعاون 
مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة ويلبي تطلعات 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
ونوه �سموه اإل���ى اأن الزيارة من �ساأنها اأن 
تفتح اآفاق���ا جديدة للتع���اون الثنائي املثمر 
بال�س���كل الذي يعزز م���ن ال�رشاكة القائمة بني 
البلدي���ن وبخا�سة يف القطاع���ات القت�سادية 

والتجارية وال�ستثمارية.
م���ن جانب���ه، اأع���رب رئي����س وزراء مملك���ة 
تايلن���د اجل���رال براي���وت ت�س���ان اأوت�سا عن 
�سعادته بزيارة مملك���ة البحرين التي تربطها 
ببالده عالق���ات قوية تعك�س ال���ود والحرتام 
املتب���ادل بني البلدي���ن ال�سديقني، متوجها 
بال�سكر والتقدي���ر اإلى �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء وململكة البحرين قيادة و�سعبا 
عل���ى حف���اوة ال�ستقب���ال الت���ي ت�س���د عمق 

الروابط بني البلدين ال�سديقني.
واأك���د حر����س ب���الده على تنمي���ة جمالت 
التع���اون مع مملك���ة البحري���ن وتعزيزها على 

كاف���ة الأ�سع���دة، ارت���كاًزا على م���ا يجمع بني 
البلدي���ن م���ن روابط قوي���ة وحر����س متبادل 
عل���ى النطالق قدًم���ا يف تعاون يع���ود بالنفع 

على البلدين وال�سعب���ني ال�سديقني، متمنيا 
ململك���ة البحري���ن و�سعبها مزيدا م���ن الرفعة 

والتقدم.

بعدها توجه موكب �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء و�سيف البالد اإل���ى مقر اإقامة 

رئي�س الوزراء التايلندي.

وت�سكلت بعثة �رشف ملرافقة رئي�س وزراء 
مملك���ة تايلن���د برئا�سة نائ���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء �سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة.

• �سمو رئي�س الوزراء يف مقدمة م�ستقبلي رئي�س الوزراء التايلندي	

اجل�������رال اأوت���������س����ا:  ت��ن��م��ي��ة جم������الت ال���ت���ع���اون م����ع ال���ب���ح���ري���ن وت���ع���زي���زه���ا ع���ل���ى ج��م��ي��ع الأ����س���ع���دة

نعتز بنماء العالقات البحرينية التايلندية
فتح اآفاق اأو�سع للتعاون والتن�سيق امل�سرتك... وزير اخلارجية: 

املنامة - وزارة اخلارجية: اجتمع وزير اخلارجية 
ال�سي���خ خالد ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليف���ة، اأم�س، 
م���ع وزي���ر خارجي���ة مملك���ة تايلن���د ال�سديق���ة دون 
برامودوين���اي، يف اإطار الزي���ارة الر�سمية التي يقوم 
به���ا رئي����س وزراء مملك���ة تايلند اجل���رال برايوت 
ت�س���ان اأوت�س���ا ململك���ة البحري���ن. ويف الجتماع، مت 
بحث املو�سوع���ات املدرجة على جدول اأعمال زيارة 
رئي�س وزراء مملكة تايلن���د، اإ�سافة اإلى م�سار تطور 
العالقات ب���ني البلدين و�سبل الدفع بها مل�ستويات 

اأكرث تقدًما على الأ�سعدة كافة.
ورّحب وزير اخلارجية بنظره التايلندي، موؤكًدا 
اعتزاز مملكة البحرين مبا ت�سهده العالقات الثنائية 
ب���ني البلدين من تقدم ومناء يف خمتلف املجالت يف 
ظل الرغبة امل�سرتك���ة لتعزيزها وتنميتها ويف �سوء 
تب���ادل الزيارات بني م�س���وؤويل البلدين ال�سديقني 
مب���ا ي�سهم يف فت���ح اآفاق اأو�سع للتع���اون والتن�سيق 

امل�س���رتك يف خمتل���ف املحاف���ل مبا يخ���دم م�سلحة 
البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

من جانبه، اأكد وزير خارجية مملكة تايلند متانة 

العالق���ات البحرينية التايلندية يف خمتلف املجالت، 
م�سيًدا بال���دور املهم ململك���ة البحرين يف املنطقة، 

متمنيًّا لها دوام التقدم والزدهار.

• وزير اخلارجية جمتمعا مع نظره التايلندي	

تعزيز التعاون الع�سكري مع اإيطاليا

ا�ستقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
امل�س���ر الرك���ن ال�سي���خ خليفة ب���ن اأحمد اآل 
خليفة مبكتبه يف القي���ادة العامة لقوة دفاع 
البحري���ن اأم����س، قائ���د الأ�سط���ول الإيط���ايل 
الفريق بحري دانتاو مرزانو والوفد املرافق. 
وخالل اللقاء، رّحب القائ���د العام لقوة دفاع 
البحري���ن بقائ���د الأ�سط���ول الإيط���ايل، حيث 
مت ا�ستعرا����س عالقات التع���اون وال�سداقة 
القائم���ة ب���ني مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة 

بل الكفيلة بتعزيز  اإيطالي���ا، كما مت بحث ال�سجُ
التع���اون الع�سكري مبا يخ���دم البلدين. ح�رش 
اللق���اء املفت����س العام الل���واء الركن عبداهلل 
الأركان  النعيم���ي، وم�ساع���د رئي����س هيئ���ة 
لالإمداد والتموين اللواء الركن بحري يو�سف 
اأحم���د م���ال اهلل، ومدي���ر التع���اون الع�سكري 
الل���واء الرك���ن بحري حمم���د ال�س���ادة، وقائد 
�سالح البحرية امللكي البحريني اللواء الركن 

بحري ال�سيخ خليفة بن عبد اهلل اآل خليفة.
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اإجراء عمليات تطوير الطرق وفق اأعلى م�ستويات اجلودة
ل�شمان ان�شياب و�شه�لة احلركة املرورية... رئي�س ال�زراء:

املنامة - بنا: ا�شتقب���ل رئي�س ال�زراء �شاحب 
ال�شم� امللك���ي الأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
بق����ر الق�شيبية وزير الأ�شغ���ال و�ش�ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�شام خلف، الذي اأطلع �شم�ه 
على ع���دد م���ن م�شاريع تط�ي���ر الط���رق وال�ش�ارع 

الرئي�شة يف اململكة ومن بينها �شارع الفاحت.
واأثن���اء اللق���اء �شدد �شاح���ب ال�شم���� امللكي 
رئي�س ال�زراء على �رورة اأن جتري عمليات تط�ير 
الط���رق وال�ش����ارع الرئي�شة وفق اأعل���ى م�شت�يات 
اجل����دة بال�شكل ال���ذي ي�شمن ان�شي���اب و�شه�لة 
احلرك���ة املروري���ة ويراع���ي الحتياج���ات ال�شكانية 

وال�شتثمارية م�شتقبال.
واأك���د �شم����ه حر����س احلك�م���ة عل���ى تط�ير 
البنية التحتية يف خمتل���ف مناطق اململكة ول�شيما 
يف قطاع���ات الطرق وال�ش����ارع واجل�ش����ر بال�شكل 
الذي ي�ف���ر اأ�شباب الراح���ة للم�اطنني واملقيمني 
وال�افدين يف تنقالته���م وق�شاء م�شاحلهم ويخدم 
جه�د التنمي���ة ال�شاملة الت���ي ت�شهدها اململكة يف 

�شتي املجالت.
ون����ه �شم����ه باجله����د التي تق�م به���ا وزارة 
الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلديات والتخطي���ط العمراين 
يف اأعم���ال ال�شيانة والتط�ير ملختلف املرافق ذات 
العالق���ة بقطاع الطرق وال�ش����ارع، حاثا �شم�ه على 
ت�ريع العمل على اإجناز امل�شاريع القائمة يف اأق�شى 
وق���ت ممكن وبال�ش���كل الذي ل ي�ؤث���ر يف �شري حياة 

امل�اطنني واملقيمني.
البلدي���ات  و�ش����ؤون  الأ�شغ���ال  وزي���ر  واأطل���ع 
والتخطي���ط العمراين، �شاحب ال�شم� امللكي رئي�س 
ال����زراء اأثن���اء اللقاء عل���ى الإج���راءات التي �رعت 

ال����زارة يف اتخاذه���ا تنفي���ذ م����روع تط�ي���ر �شارع 
الفاحت ل�4 م�شارات، وكذلك الإجراءات التي �شتتخذ 
يف حال النته���اء من الإج���راءات التمهيدية بتاأهيل 
املقاول���ني وال����ركات ال�شت�شارية واإع���داد وثائق 

املناق�شات الالزمة لتنفيذ هذا امل�روع.
ويت�شم���ن امل����روع اإن�شاء نف���ق اأ�شفل تقاطع 
فن���دق اخللي���ج واإن�شاء ج����ر عل�ي للم���رور القادم 
م���ن جهة ال�شمال عل���ى �شارع الف���احت واملتجه اإلى 
�شارع الأمري �شع�د الفي�شل اإ�شافة اإلى زيادة عدد 

امل�ش���ارات يف كال الجتاهني على نف�س ال�شارع اإلى 
4 م�شارات مع ت�ف���ري ج�ر عل�ي للدوران العك�شي 
عند تقاطع �شارع الفاحت مع �شارع طرفة بن العبد.

وامل����روع مم����ل م���ن ال�شن���دوق ال�شع����دي 
�شم���ن املرحلة الثالثة من م����روع الدعم اخلليجي، 
و�شيت���م طرح���ه يف مناق�شة عامة بع���د النتهاء من 
اإج���راءات تاأهيل املقاولني املنفذين بالتن�شيق مع 
ال�شندوق ال�شع����دي للتنمية وجمل�س املناق�شات 

واملزايدات.

البلدي���ات  و�شئ����ن  الأ�شغ���ال  وزي���ر  ورف���ع 
والتخطيط العمراين خال�س ال�شكر وعظيم المتنان 
الى �شم� رئي�س ال����زراء على اهتمام �شم�ه ودعمه 
امل�شتمر لل�زارة لالرتقاء بالبنية التحتية وت�شهيل 

اإجراءات تنفيذ امل�شاريع التي تق�م بها ال�زارة.
واأك���د اأنه بن���اء على ت�جيه���ات �شاحب ال�شم� 
امللك���ي رئي����س ال����زراء مت النته���اء م���ن اأعم���ال 
الت�شامي���م التف�شيلي���ة ووثائ���ق املناق�ش���ات، اإذ 

�شيتم البدء يف تاأهيل املقاولني لتنفيذ امل�روع.

• �شم� رئي�س ال�زراء م�شتقبال وزير الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين	

البحرين تويل اهتماًما كبرًيا بدعم مراكز القراآن الكرمي

العالقــات مع البحريــن تاريخيـــة ومميــــزة

اململكة غنية بكفاءات واعدة وقادرة على م�ا�شلة م�شرية التقدم... رئي�س ال�زراء: 

يف ظل الت�جيهات ال�شامية من القيادتني... اأمري الك�يت: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي����س ال����زراء �شاحب 
ال�شم� امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة اأن 
ما يحققه اأبناء البحرين من اإجنازات ومراكز متقدمة 
رفع���ت ا�ش���م اململك���ة عالًي���ا يف خمتل���ف املحافل 
الإقليمية والدولية، يثب���ت على الدوام اأن البحرين 
غنية بكفاءات واعدة وق���ادرة على م�ا�شلة م�شرية 

التقدم يف كافة املجالت.
واأ�ش���ار �شم����ه اإل���ى اأن مملك���ة البحرين ت�يل 
اهتماًما كب���رًيا بدعم مراكز حتفيظ وت���الوة القراآن 
الكرمي وت�فري كافة ال�شبل التي متكنها من تخريج 
اأجيال حتمل يف قل�بها وعق�لها اآيات الذكر احلكيم 

لينريوا درب الإميان لأنف�شهم وجمتمعهم.
وكان �شاح���ب ال�شم���� امللكي رئي����س ال�زراء 
ا�شتقب���ل بق�ر الق�شيبية �شباح اأم�س، كال من مهنا 
اأحم���د ال�شي�ش���ي الب�عين���ني الفائز باملرك���ز الأول 
يف ف���رع حفظ الق���راآن الكرمي كام���اًل، وحممد �شمري 
جماه���د الفائز باملرك���ز الثاين يف ف���رع التالوة، يف 
جائزة الك�يت الدولية للقراآن الكرمي التي اختتمت 

م�ؤخًرا بالعا�شمة الك�يتية.
وخ���الل اللقاء، اأع���رب �شاحب ال�شم���� امللكي 
رئي�س ال�زراء ع���ن الفخر والعتزاز بالإجناز امل�رف 
ال���ذي حقق���ه املت�شابق���ان يف حفظ وت���الوة القراآن 
الكرمي، الأمر الذي يعك�س ما يحظى به حفظة كتاب 

اهلل من رعاية واهتمام يف مملكة البحرين.
واأ�ش���اد �شاحب ال�شم� امللك���ي رئي�س ال�زراء 
بامل�شت����ى املتميز الذي قدم���ه املت�شابقان، وه� 
م���ا اأهلهما لنيل ه���ذه اجلائزة الغالي���ة على نف��س 
اجلميع، متمنيًّا �شم�ه لهما دوام الت�فيق وال�شداد 
يف حياتهما امل�شتقبلية، واأن يك�ن اإجنازهما دافًعا 

لل�شب���اب م���ن اأج���ل احلر�س عل���ى الهتم���ام بحفظ 
وتالوة الق���راآن الكرمي، م�شدًدا �شم����ه على �رورة 
التم�ش���ك بقيم واآداب الإ�شالم ال�شمحة التي جاء بها 
القراآن الك���رمي وال�شنة النب�ية ال�ريفة لتك�ن زاًدا 

ومعيًنا للجميع ينفعهم يف دنياهم واآخرتهم.
م���ن جانبهما، اأعرب الفائ���زان مب�شابقة القراآن 
الك���رمي يف الت���الوة واحلف���ظ ع���ن خال����س ال�شك���ر 
والتقدي���ر ل�شاح���ب ال�شم� امللكي رئي����س ال�زراء 
عل���ى م���ا ي�لي���ه �شم�ه م���ن دع���م ورعاي���ة للقراآن 
الك���رمي، وه� ما اأ�شه���م يف اأن تنال اململكة العديد 
م���ن اجل�ائز الرفيعة يف حفظه وتالوته، م�ؤكدين اأن 
الإجن���از الذي حقق���اه يف م�شابقات الق���راآن الكرمي 
تربز جه����د مملكة البحري���ن يف الهتم���ام بالقران 

الكرمي على امل�شت�يني الإقليمي والعاملي.

الك�ي���ت - بنا: ا�شتقب���ل اأم���ري الك�يت �شم� 
ال�شي���خ �شب���اح الأحمد اجلاب���ر ال�شب���اح بق�ر بيان 
اأم����س م�شت�شار جالل���ة امللك ل�ش����ؤون الإعالم نبيل 
احلم���ر ووزير �شئ�ن الإعالم علي الرميحي، مبنا�شبة 
زيارتهم���ا للك�ي���ت حل�ش����ر امللتق���ى الإعالم���ي 
العربي املنعقد هناك حالي���ا، حيث نقال اإلى �شم�ه 
حتي���ات القيادة ومتنياتها الطيب���ة ل�شم�ه مب�ف�ر 
ال�شحة وال�شعادة ولل�شعب الك�يتي دوام الزدهار 

والتقدم يف ظل قيادته.
ورح���ب اأمري الك�ي���ت بال�ف���د الزائ���ر م�شيدا 
بعمق ومتانة العالق���ات الأخ�ية التاريخية ال�طيدة 
واملتمي���زة الت���ي ترب���ط البلدي���ن وال�شعب���ني وما 

ت�شه���ده م���ن تط����ر وتق���دم يف خمتل���ف املجالت 
خ�ش��شا يف ال�ش�ؤون الإعالمية وذلك يف ظل الرعاية 
يف  للقيادت���ني  ال�شامي���ة  والت�جيه���ات  الكرمي���ة 
البلدي���ن. كما كلفهما �شم�ه بنقل حتياته وتقديره 
اإلى القي���ادة ومتنياته ل�شع���ب البحرين املزيد من 

التط�ر والرفعة والرقي.
واأع���رب م�شت�شار جاللة امللك ل�ش����ؤون الإعالم 
ووزير �ش�ؤون الإعالم عن جزيل �شكرهما وتقديرهما 
عل���ى كرم ال�شياف���ة وال�فادة وحف���اوة ال�شتقبال 
الت���ي عك�شت الرواب���ط الأخ�ية وال�ش���الت املتينة 
التي جتم���ع البلدي���ن وال�شعب���ني، متمن���ني لدولة 
الك�يت اأمريا وحك�مة و�شعبا اطراد التقدم والنماء.

• �شم� رئي�س ال�زراء م�شتقبال الفائزين بجائزة الك�يت الدولية للقراآن	

املنامة - بن���ا: تلقى رئي����س ال�زراء 
�شاح���ب ال�شم� امللكي الأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة برقي���ة تهنئة من وزير 
�ش�ؤون ال�شب���اب والريا�شة ه�شام اجل�در، 
مبنا�شب���ة منح �شم����ه درع العمل التنم�ي 

من قبل جامعة الدول العربية.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�شاحب ال�شم� امللك���ي الأمري خليفة 
بن �شلمان اآل خليفة حفظه اهلل

رئي�س ال�زراء امل�قر
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأن  الفخ���ر والعت���زاز  وب���كل  ي����رين 
اأرفع اإل���ى مق���ام �شم�كم الك���رمي اأ�شمى 
اآي���ات التهاين والتربي���كات مبنا�شبة منح 
العربي���ة  ال���دول  جامع���ة  “درع  �شم�ك���م 
للري���ادة يف جمال العمل التنم�ي العربي” 
عرفان���اً باإ�شهام���ات �شم�ك���م اخل���رية يف 
املج���ال التنم����ي ودور �شم�كم الرائد يف 
التحدي���ث ال�شام���ل والنه�ش���ة احل�شارية 
وتقدي���راً لدور �شم�ك���م يف العمل العربي 

امل�شرتك.
لق���د جاء من���ح �شم�كم الك���رمي لهذا 
الدرع تقدي���راً لإ�شهامات �شم�كم البارزة 
وامل�ؤث���رة يف جم���ال التنمي���ة على خمتلف 
الأ�شع���دة وتاأكي���داً على ال���دور املح�ري 
الهام الذي يق�م به �شم�كم يف دفع جه�د 

التنمية والنه�شة يف املجتمع العاملي.
�شائ���اًل اهلل العل���ي القدي���ر اأن يحفظ 
�شم�ك���م ويرعاك���م، وميتعك���م مب�ف����ر 
ال�ش�حة والعافي���ة، واأن ي�شدد على طريق 
اخل���ري خطاك���م واأن يجعلك���م ذخ���راً وعزاً 

ململكة البحرين.
اهلل  حفظك���م  �شم�ك���م  وتف�شل����ا 

ورعاكم بقب�ل وافر التقدير وال�لء...
ه�شام بن حممد اجل�در

وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�شة

املنامة - بن����ا: تلقى رئي�س ال�زراء 
�شاح����ب ال�شم� امللكي الأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة برقية تهنئة من نائب 
وزير الداخلية الفري����ق عادل الفا�شل؛ 
وذل����ك مبنا�شبة منح �شم�����ه درع العمل 
التنم�ي من قبل جامعة الدول العربية.

وفيما يلي ن�س الربقية:

�شاحب ال�شم� امللكي الأمري خليفة 
بن �شلمان اآل خليفة حفظه اهلل

رئي�س ال�زراء امل�قر
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأرفع اإل����ى �شم�كم الك����رمي خال�س 
الته����اين، واأ�شمى التربي����كات مبنا�شبة 
منح �شم�ك����م »درع اجلامعة العربية يف 
الريادة يف العم����ل التنم�ي« كاأول قائد 
عربي يح�شل على هذه اجلائزة الرفيعة 
التي ا�شتحدثتها اجلامع����ة العربية هذا 
العام، والتي تاأتي تقديرا لدور �شم�كم 
يف دعم وتط�ير العمل العربي التنم�ي.

ل����دور  تقدي����را  التك����رمي  ه����ذا  اإن 
�شم�ك����م حفظك����م اهلل يف نه�شة مملكة 
الزاه����ر  العه����د  يف  احلديث����ة  البحري����ن 
ل�شي����دي ح�����رة �شاحب اجلالل����ة امللك 
املف����دى حفظ����ه اهلل حفظ����ه اهلل ورعاه 
�شم�ك����م  ا�شهام����ات  عل����ى  وتاأكي����دا 
ودوركم يف الرتق����اء باملجتمع وتكرميا 
لإ�شهام����ات �شم�ك����م يف جم����ال التنمية 
والنه�ش����ة احل�شارية ودعم  والتحديث 

العمل العربي التنم�ي.
اأن يحف����ظ  القدي����ر  العل����ي  داعي����ا 
�شم�كم ويرعاكم بع����ني رعايته لإكمال 
م�ش����رية النه�شة والتط�ي����ر يف مملكتنا 

الغالية وميدكم بالع�ن والت�فيق.
وتف�شل�����ا �شم�ك����م بقب�����ل فائق 
التحية وم�ف�ر الحرتام والتقدير واهلل 

يرعاكم.
الفريق عادل بن خليفة الفا�شل

نائب وزير الداخلية

اجل�در: اإ�شهامات رئي�س 
ال�زراء بارزة وم�ؤثرة يف التنمية

الفا�شل: التكرمي تقدير لدور 
�شم�ه يف نه�شة البحرين



غ�ض���ب نياب���ي م���ن �إره���اق جمموعة 
�رشكات مملوكة �أو تابعة ل�رشكات ممتلكات 
�لبحرين �لقاب�ضة للميز�نية �لعامة للدولة، 
دون �أن تع���ود ه���ذه �ل����رشكات باإي���ر�د�ت 
وفرية للخزينة �لعامة �أو فو�ئد �قت�ضادية 
عامة. وقال نو�ب ل���� “�لبالد” �إنهم ب�ضدد 
تفعي���ل  م���ن  �لقان���وين  �ملوق���ف  بل���ورة 
ملحا�ضب���ة  �لد�ضتوري���ة  �مل�ضاءل���ة  �أدو�ت 
�مل�ضوؤولني عن �لتق�ضري مبو�ضوع جدوى 
�رشك���ة �جلن���وب لل�ضياح���ة و�رشك���ة تطوير 
�ملنطق���ة �جلنوبي���ة و�رشك���ة “�آت بحرين” 
�لتابعة ل�رشكة “ممتلكات”. وياأتي �لتحرك 
�لنيابي تفاعالً مع ما ن�رشته “�لبالد” بالأيام 
�ملا�ضية من معلومات و�أرقام ب�ضاأن جدوى 

بع�ض �رشكات تتبع “ممتلكات”.

سؤال برلماني
و�أعل���ن رئي����ض جلنة �ملر�ف���ق �لعامة 
و�لبيئة مبجل�ض �لنو�ب حمد �لدو�رشي عزمه 
توجيه �ض���وؤ�ل برملاين لوزي���ر �ملو��ضالت 
و�لت�ض���الت كمال �أحمد باعتب���اره �لوزير 
ا �أمام �ل�ضلطة �لت�رشيعية  �مل�ض���اءل �ضيا�ضيًّ
عن �أعمال �رشك���ة ممتلكات. وقال �إن �رشكة 
�جلن���وب حت�ضل على دع���م حكومي ي�ضل 
���ا، وهو دعم  �إل���ى ربع ملي���ون دينار �ضنويًّ
ميثل �ض���كالً من �أ�ض���كال �لأم���و�ل �لعامة، 
ولك���ن يف �ملقاب���ل ف���اإن �ل�رشك���ة ل تورد 
�أرباحها خلز�نة �لدولة، ول حتقق �ل�رشكة �أّي 
�أرباح جمدية، وكذلك بالن�ضبة مل�ضاريعها.

و�أك���د �أن �ل�رشكة رمبا وجدت يف فر�ض 

ر�ض���م 10 دنان���ري لإبحار �له���و�ة من مرفاأ 
�ل���دور بدي���اًل لتحقي���ق �لإي���ر�د�ت بينم���ا 
يفرت�ض عليها �أن ت�ضع خطًطا ��ضتثمارية 
�أف�ض���ل تع���ود بامل���ردود �مل���ايل �لأك���ر 
من فر����ض هذه �لر�ضوم عل���ى �ملو�طنني 
برف����ض  �لتذك���ري  وجم���دًد�  �لب�ضط���اء، 
�لرمل���ان ه���ذه �لر�ض���وم حت���ت �أي م���رر 

باعتبارها �رشيبة م�ضترتة.
و��ضت���دل بقر�ر جمل�ض �لنو�ب بجل�ضة 
ما�ضي���ة رفع���ه �قرت�ًح���ا برغب���ة م�ضتعجل 
للحكومة لوقف فر�ض هذه �لر�ضوم وعدم 

تعميمها على �ملر�فئ �حلكومية.

مساءلة ومحاسبة
من جهته، دعا �لنائب �أحمد قر�طة �إلى 
�رشورة �لتفكري �جل���دي يف �إدماج �ل�رشكات 
�لثالث )�جلنوب لل�ضياحة وتطوير �ملنطقة 
�جلنوبي���ة و�آت بحرين( ودر��ض���ة مو�ضوع 
لهيئ���ة  �خت�ضا�ضه���ا  �أو  تبعيته���ا  نق���ل 
�لبحرين لل�ضياحة و�ملعار�ض لأن وجودها 

ا. بهذه �لطريقة غري نافع �قت�ضاديًّ
و�أك���د �أهمية ��ضط���الع جمل�ض �لنو�ب 

ب���دوره �لرقابي و�لت�رشيع���ي مل�ضاءلة هذه 
�ل�رشكات و�ل�رشكة �لأم عما حتققه من فو�ئد 
مالية �أو جدوى �قت�ضادية وبخا�ضة يف ظل 
م���ا تعي�ضه �لبالد م���ن ظ���روف �قت�ضادية 
تتطل���ب تر�ضي���د �لنفقات �لعام���ة و�إغالق 

م�ضادر �لهدر �ملايل.
ولفت �إلى حتركات لفتح باب م�ضاءلة 

وحما�ضبة �ل�رشكة بالفرتة �ملقبلة.

لجنة تحقيق
وحتّدث �لنائب جالل �ملحفوظ �أن من 
بني �خلط���و�ت �لد�ضتوري���ة �لتي �ضيجري 
�لت�ض���اور ب�ضاأنه���ا ت�ضكي���ل جلن���ة حتقيق 
برملاني���ة يف �ضوء �ل���ردود �حلكومية على 
ج���دوى  ب�ض���اأن  �لنيابي���ة  �ل�ضتف�ض���ار�ت 

�ل�رشكات �لثالث �لتابعة ل�رشكة ممتلكات.
�لر�ه���ن يتطل���ب  �لوق���ت  �إن  وق���ال 
در��ضة جدية لتقدير حجم �لنفقات �لعامة 
للم�ضاري���ع �حلكومي���ة باعتباره���ا م�ضاريع 
تعتم���د يف متويلها عل���ى �مليز�نية �لعامة 
و�إن �ل�رشكات �حلكومي���ة �أو �ضبه �حلكومية 
بحاجة لوقفة برملانية لتقدير مدى جدو�ها 

�ملالي���ة و�لقت�ضادي���ة وبخا�ض���ة مع مرور 
ل ملنجز  �ضنو�ت على �إن�ضائها دون �لتو�ضّ
ملمو����ض ب�ضاأنه���ا.  وحت���ّدث �لنائب جمال 
بوح�ضن عن دعمه لأّي توجه نيابي مل�ضاءلة 
�رشكة ممتل���كات �أو �ل����رشكات �ملت�ضببة يف 
هدر �ملال �لعام وبخا�ضة �أن هذه �ل�رشكات 
حت�ض���ل عل���ى متويل م���ن �خلز�ن���ة �لعامة 
للدولة، وم���ا يتطلبه ذلك من مر�جعة �أوجه 
�لنفقات و�مل�ضاريع و�لوقوف على �أ�ضباب 

�لإخفاق يف ��ضتثمار �لأمو�ل �لعامة.

إهدار المال
وبنّي �لنائب حممد �ملعريف �أن �ضعف 
حرك���ة �ل�ضياحة يف ج���زر ح���و�ر عائد لعدم 
جناح �خلطط �لتي و�ضعتها �رشكة �جلنوب 
لل�ضياحة و�رشكة تطوير �ملنطقة �جلنوبية.

وق���ال �إن دمج �ل����رشكات �لثالث رمبا 
يعود بالنفع �لقت�ضادي ولكن قبل �ل�رشوع 
يف هذه �خلطوة يتعنّي �إجر�ء در��ضة �ضاملة 

حول هذه �خلطة و�إطالع �لرملان عليها.
�أهمي���ة �مل�ضاءل���ة �لرملاني���ة  و�أك���د 
�جلادة لأّي جه���ة حكومية مق�رشة يف تنفيذ 
�خلط���ط و�مل�ضاري���ع �ملو�ضوع���ة، ومعيًد� 
�لتذك���ري باقرت�ح���ه بفتح ب���اب �لكتتاب 
ل�رشك���ة “ممتل���كات” و�أهمي���ة در��ضة هذ� 
�لقرت�ح ب�ض���كل جدي وبع���د �لطالع على 

�لتجارب �لناجحة خليجيًّا وعامليًّا.
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ما جدوى شركة الجنوب 
للسياحة؟ )3(

 
 �رشكة تطوير �ملنطقة �جلنوبية تتبع �رشكة ممتلكات �لبحرين �لقاب�ضة. 
ومتلك �لأخرية 55.8 % من �أ�ضهم �ل�رشكة �لأولى �لهادفة لتطوير جزر حو�ر. 
وعلم���ت �أن �رشك���ة تطوير تدر����ض �لندماج مع �رشكة �جلن���وب لل�ضياحة 
)�حلكومي���ة �ململوك���ة بن�ضب���ة 100 % ل�رشك���ة ممتل���كات(. و�ملفارق���ة �أن 
�لثاني���ة جتهل كنه هذه �لدر��ض���ة، بالرغم من تبعية �جلهت���ني لل�رشكة �لأم 

)ممتلكات(.
ومثلم���ا �أخفق���ت �رشكة �جلنوب يف زي���ادة �إير�د�تها )حت�ض���ل على ربع 
مليون دين���ار دعًما حكوميًّا مبا�رشً�، وم�رشوفاتها تتج���اوز 600 �ألف دينار(، 

فاإن �رشكة تطوير ف�ضلت يف تاأجري فندق جزر حو�ر بالأعو�م �ملا�ضية.
لق���د �أ�ضبحت جزر ح���و�ر خمتر جتارب. و�ملوؤ�ض���ف �أن �أغلبها مل تنجح. 
و�لدلي���ل عل���ى ذلك تردد �رشك���ة تطوي���ر با�ضتقطاب ��ضتثم���ار�ت خليجية 
مبع���امل �جل���ذب �ل�ضياحي، وبخا�ض���ة مع وج���ود 35 م�ضتثم���ًر� لذلك، وزعم 

�ل�رشكة �لدخول بهذه �مل�ضاريع باأنها “خماطرة”.
ويف �ملقابل، فاإن �رشكة �جلنوب �مل�ضوؤولة عن �ضاليهات �جلزر )�أغلبها 
���ا دون �ضبب و��ضح( حائ���رة مبو�ضوع تطوي���ر �ل�ضاليهات؛ لأن  مغل���ق حاليًّ

�رشكة “ممتلكات” تود بناء فنادق ومنتجعات يف مكانها.
وم���ن �أمثل���ة �خللل ب���اإد�رة ��ضتثم���ار�ت �رشك���ة �جلنوب ع���دم ��ضتثمار 
موجود�ته���ا بكفاءة، �إذ ت�ضل قيمة موجود�ته���ا ملبلغ 4 ماليني و373 �ألف 

دينار، وفًقا لبيانات مالية بالعام 2015 بتقرير ر�ضني قر�أته بعناية.
و�أ�ضّج���ل �ضكًر� للتوجهات �لنيابية -�ملتفاعل���ة مع ما ن�رشته “�لبالد”- 
مل�ضاءلة �رشكة “ممتلكات” و�لوزير �ملخت�ض، عن جدوى �رشكات حكومية �أو 
�ضب���ه حكومية ترهق �مليز�نية، ول تع���ود بالفائدة �ملالية خلزينة �لدولة �أو 

�لقت�ضادية للبالد.
وكيف تد�ر هذه �ل�رشكات؟. وهو �ضوؤ�ل كبري.

 

تيـــــار
“مل �أر �أحًد� يكره �لنا�ض �إل وهو يكره نف�ضه �أكرث!”.

غازي الق�صيبي

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

غ�صب برملاين �صد �رشكات “ممتلكات”... و�ص�ؤال ثم حتقيق
تفاعالً مع ما ن�رشته “$”... نو�ب:

حمرر ال�ص�ؤون الربملانية

• �أحمد قر�طة	 • جالل �ملحفوظ	

• جمال بوح�ضن	

• حمد �لدو�رشي	

• حممد �ملعريف 	

• وزير �ملو��ضالت	

“الك�ارث” تبحث امل�صف�فة ال�طنية مل�اجهة املخاطر

بعثات ال�صفارات عن طريق “اخلدمة املدنية”

مترين وهمي ل�سقوط طائرة يف احلد غدا

يف �جتماعها برئا�ضة رئي�ض �لأمن �لعام

تنفيذ�َ لقر�ر جمل�ض �لوزر�ء... �لز�يد:

تر�أ����ض  �لد�خلي���ة:  وز�رة   - �ملنام���ة 
رئي�ض �لأمن �لع���ام رئي�ض �للجنة �لوطنية 
ملو�جه���ة �لك���و�رث �للو�ء ط���ارق �حل�ضن، 
�لجتم���اع �لثاين و�لأربع���ني للجنة، و�لذي 
عقد �ليوم مبق���ر �ملركز �لوطني للطو�رئ 
بح�ضور �أع�ضاء �للجنة من ممثلي �لوز�ر�ت 
و�جله���ات �ملعني���ة. ويف �لجتم���اع، رّح���ب 
رئي����ض �للجن���ة بالأع�ض���اء، منّوًه���ا �إلى �أن 
�لجتماع ياأتي يف �إط���ار عمل �للجنة ب�ضكل 
متو��ضل للوقوف عل���ى ��ضتعد�د �جلهات 
طارئ���ة  �أح���د�ث  �أي  ملو�جه���ة  �ملعني���ة 
و�لتخطيط ب�ض���كل ��ضتباقي ملنع وقوعها 

ورفع �جلاهزية و�ل�ضتعد�د ملو�جهتها.

وخ���الل �لجتماع، �طل���ع �أع�ضاء �للجنة 
عل���ى �إيج���از ح���ول �مل�ضفوف���ة �لوطني���ة 
ملو�جه���ة �ملخاطر و�لت���ي مت حتديثها يف 
ور�ضة عمل عق���دت موؤخًر�، �إذ يتم حتديث 
�مل�ضفوفة ب�ض���كل دوري يف �إط���ار �لعمل 
على �إعد�د �ضجل يح���وي �ملخاطر �لتي قد 
توؤثر على �لبالد وو�ضع �لإجر�ء�ت �ملنا�ضبة 
ملعاجلتها و�لتعامل معه���ا، �إذ �أكد �أع�ضاء 
�للجن���ة ����رشورة �لوقاية من ه���ذه �ملخاطر 
وو�ض���ع �خلط���ط ملو�جهته���ا و�لتاأكد من 
وط���رق  �ملعني���ة  �ملوؤ�ض�ض���ات  جاهزي���ة 
�لتعامل معها. بعده���ا، قّدم وكيل �ضوؤون 
�لطري�ن ب���وز�رة �ملو��ضالت و�لت�ضالت، 

ا حول �لتمرين �لليلي مبطار �لبحرين  عر�ضً
�ل���دويل و�ل���ذي مت تنفي���ذه بتاري���خ 14 
مار����ض 2017. كما قّدم مدي���ر �لإطفاء يف 
�رشكة مطار �لبحرين �إيج���اًز� ت�ضمن تنفيذ 
مترين �لطو�رئ �ل�ضام���ل باملطار ب�ضورة 
دوري���ه كل �ضنتني متا�ضًيا م���ع متطلبات 
�لبحري���ن  يف  �مل���دين  �لط���ري�ن  �ض���وؤون 
تفر�ضه���ا  �لت���ي  �لدولي���ة  و�ملتطلب���ات 
منظم���ه �لطري�ن �لدويل )�لي���كاو(، معرًبا 
ع���ن �ضكره وتقدي���ره للتع���اون �مل�ضرتك 
�ل���ذي �أبدت���ه �إد�ر�ت وز�رة �لد�خلية خالل 

م�ضاركتها يف �أعمال �لتمرين.

�جلفري – ديو�ن �خلدمة �ملدنية: 
�خلدم����ة  دي����و�ن  رئي�����ض  �أو�ض����ح 
�ملدني����ة �أحمد �لز�ي����د �أن ��ضتالم عرو�ض 
�لبعث����ات و�ملن����ح �لدر��ضي����ة و�ل����دور�ت 
�لتدريبي����ة و�لزي����ار�ت �مليد�ني����ة �لت����ي 
تقدمه����ا �ل�ضف����ار�ت و�لبعث����ات �لأجنبية 
لقان����ون �خلدمة  للموظف����ني �خلا�ضعني 
�ملدني����ة يتوج����ب �أن تك����ون ع����ن طريق 
وز�رة �خلارجي����ة �لتي تقوم بالتن�ضيق مع 
�لدي����و�ن لدر��ضة �لطلب����ات و�لتحقق من 
م����دى ا�ستيفائها لل�رشوط املق����ررة وفقاً 

لقان����ون �خلدم����ة �ملدني����ة، وياأت����ي ذلك 
تنفيذ�ً لقر�ر وتوجيه����ات جمل�ض �لوزر�ء 

يف جل�ضته �ملنعقدة يوم �أم�ض.
وب����ني �لز�يد �أنه وبعد ��ضتالم خطاب 
وز�رة �خلارجية �لر�ضمي ب�ضاأن �أية بعثات 
�أو من����ح در��ضي����ة �أو دور�ت تدريبي����ة �أو 
زي����ار�ت ميد�نية من �ل�ضفار�ت و�لبعثات 
�لأجنبية للموظفني، ف����اإن �لديو�ن يقوم 
بتعميمها عل����ى �جله����ات �حلكومية ذ�ت 
�لخت�ضا�ض بح�ضب �لرنامج وطبيعته �أو 
�إحالته للجه����ة �لتي يعمل بها �ملوظف �أو 

�جلهات �حلكومية ذ�ت �لعالقة مبو�ضوع 
�ملنحة �لتدريبية، و�أ�ض����ار �إلى �أنه يف حال 
ا�ستوفى الطل����ب ال�رشوط املق����ررة وفقاً 
لقانون �خلدمة �ملدنية و�رتباطه بتطوير 
�لعم����ل يف �جله����ة �حلكومي����ة فاإنها تقوم 
مبخاطبة �لدي����و�ن مبو�فقته����ا من عدمه 
عل����ى �مل�ضارك����ة يف تل����ك �ملن����ح ليتولى 
�لدي����و�ن مر�جعة م����دى ��ضتيف����اء �لإجر�ء 
لل�رشوط ومن ثم الرد على وزارة اخلارجية 
مبا �نتهت �إليه �جلهة �حلكومية و�لديو�ن 

بهذ� �ل�ضاأن. 

�أعلن���ت �للجن���ة �لوطني���ة ملو�جه���ة �لك���و�رث �أن���ه تفعيالً 
لتوجيه���ات جمل�ض �لدفاع �مل���دين بتنفي���ذ �لتمارين �لوطنية 
�لوهمية وتنفيًذ� ملا تقت�ضي���ه �خلطة �لوطنية لإد�رة �لكو�رث 
و�خلا�ض���ة بح���و�دث �لطري�ن، �ضيت���م يف �لثامن���ة و�لن�ضف من 
�ضب���اح �لأربعاء 26 �أبريل �جلاري، �إج���ر�ء مترين وهمي “وطني 
�لبحرين 2017” ت�ض���ارك فيه �جلهات �ملعنية بوز�رة �لد�خلية 

و�ل���وز�ر�ت �لأخ���رى وموؤ�ض�ض���ات خدم���ات �لط���و�رئ ويت�ضمن 
�سق���وط طائ���رة مدني���ة عل���ى موقع �سكن���ي مبنطق���ة احلد يف 
حمافظ���ة �ملح���رق، د�عي���ة جمي���ع �ملو�طنني و�ملقيم���ني �إلى 
�لتع���اون �لتام م���ع �جلهات �ملعني���ة بهدف �إج���ر�ء �لتمرين يف 
�لوق���ت و�ملكان �ملحددين ومبا ي�ضمن �إجناز �لأهد�ف �ملرجوة 

وحتقيق �مل�ضلحة �لعامة.
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مملكة البحرين
ديوان الخدمة المدنية

مركز معلومات الوظائف

يعلن ديــوان الخدمــة المدنيــة عن وجــــود وظائف شاغرة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية حسب المؤهالت والخبرة 
المذكورة على النحو التالي:

: )E2(1.  رئيس دار بنك البحرين الوطني لتأهيل األطفال المعوقين
• أن يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس في علم االجتماع او الخدمة 

االجتماعية او ما يعادلها مع  خبرة خمس سنوات في مجال العمل.
: )E2(2.  رئيس مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل

• أن يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس في علم االجتماع او الخدمة 
االجتماعية او ما يعادلها مع  خبرة خمس سنوات في مجال العمل.

:)A6( 3.  معلم تربية خاصة
• أن يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس في التربية الخاصة أو شهادة 

بكالوريوس التربية في تخصص ) الرياضيات( أو )اللغة العربية(
:)P5( 4.  اخصائي عالج نفسي

الى  باإلضافة  النفس  علم  في  الماجستير  شهادة  على  حاصالً  يكون  أن   •
شهادة البكالوريوس في علم النفس مع خبرة خمس سنوات في مجال العمل.

: )P5( 5.  أخصائي تغذية
• أن يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس في التغذية او ما يعادلها مع  

خبرة ستة سنوات في مجال العمل.
:)G10(  6.  مشرف التأهيل والبحث االجتماعي

• ان يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس في علم االجتماع او الخدمة 
االجتماعية او ما يعادلها مع  خبرة ثالث سنوات في مجال العمل.

:)G10(7.  مشرف تمريض األطفال المعاقين
• ان يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس في علم االجتماع او الخدمة 

االجتماعية او ما يعادلها مع  ثالث سنوات في مجال العمل.
:)G10( 8.  مشرف التأهيل الحرفي

المهني  التأهيل  في  المشارك  الدبلوم   شهادة  على  حاصالً  يكون  ان   •
الصناعي أو دبلوم في التربية الخاصة أو دبلوم في العلوم اإلدارية او ما 

يعادلها مع  خبرة اربع سنوات في مجال العمل.
: )G8 9.  )اخصائي تأهيل

• ان يكون حاصالً على شهادة الدبلوم  المشارك في التأهيل المهني الصناعي 
او ما يعادلها مع  خبرة  سنتين في مجال العمل.

:)G8( 10.  ممرض عام
التمريض مع خبرة  الدبلوم  المشارك في  • ان يكون حاصالً على شهادة 

سنتين في مجال العمل.
:)G8( 11.  امين مكتبة

ما  او  المكتبات  علوم  في  المشارك  الدبلوم   شهادة  على  حاصالً  يكون  ان   •
يعادلها مع  خبرة  سنتين في مجال العمل.

:)G7( 12.  ممرض عملي
• ان يكون حاصالً على شهادة الدبلوم  المشارك في التمريض مع خبرة سنة 

واحدة  في مجال العمل .

على الراغبين لشغل هذه الوظائف والذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة المسارعة في تقديم طلباتهم مرفقة بسيرهم الذاتية ونسخ من مؤهالتهم 
الدراسية وخبراتهم العملية مع صورة شخصية وذلك خالل أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن إلى :

مالحظــة:
- أن يكون حاصالً على صحة الشهادة ومعادلة مؤهل من وزارة التربية والتعليم في حال كون المؤهل من خارج المملكة.

-  سيتم االتصال بأصحاب الطلبات المستوفية لشروط الوظيفة وسيتم استبعاد الطلبات الغير مدعمة بالوثائق، ونود اإلشارة بأن الوزارة ليست ملزمة بإعادة الطلبات 
إلى أصحابها الحقاً.

مركز معلومات الوظائف
ديوان الخدمة المدنية

ص. ب : 1066 – المنامة – مملكة البحرين

اإ�صدار قانون موحد للأ�رسة على راأ�س اأولويات النواب
“العدل” ر�صدت ن�صف مليون دينار ملبنى “حماكم الأ�رسة”

اإدماج احتياجات املراأة يف قانون امليزانية العامة 

قالت الأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة 
هالة الأن�ضاري اإن املجل�س ي�ضعى اإلى ت�ضمني 
ن�س مل���زم للتقي���د باأ�ض����س تكاف���وؤ الفر�س 
واإدم���اج احتياجات امل���راأة يف قانون امليزانية 
العامة، ومب���ا يت�ضق مع اجل���داول احلالية عند 

اإعداد وتنفيذ امليزانية. وذكرت ب�ضاأن قانون 
اجلن�ضية لأبن���اء البحرينية املتزوجة من اأجنبي 
اأن هناك “ق�ض�ضا تدمي القلب”، وحتتم علينا 

الإ�رشاع يف اإقرار الت�رشيع اخلا�س بهذا ال�ضاأن.
واأ�ض���ارت اإلى مو�ضوع اإن�ض���اء مبنى خا�س 
ملحاك���م الأ����رشة، مبينة اأن ه���ذا املبنى مرتبط 
اأ�ضا�ضا باإقرار قانون الأ�رشة املوحد، واأن وزارة 

الع���دل وال�ضوؤون الإ�ضالمي���ة والأوقاف ذكرت 
اأنها ر�ضدت ن�ضف مليون دينار لهذا امل�رشوع.
الأ����رشي  التوفي���ق  مكت���ب  اأن  وذك���رت 
ال���كادر  ميل���ك  ول  “تعبان���ة”،  وهيكليت���ه 
الوظيف���ي ال���كايف، م�ضرية اإل���ى اأهمية تفعيل 
ودعم ه���ذا املكتب على امل�ضت���وى الت�رشيعي 

والت�ضغيلي.

قال النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب 
عل���ي الع���رادي اإن هناك حاجة ملح���ة لإ�ضدار 
قان���ون موحد لالأ�رشة؛ حر�ض���ا على تعزيز دور 
الأ�رشة البحرينية ومتكينها من القيام بدورها 
ب�ض���كل  وحقوقه���ا  وم�ضوؤوليته���ا  وواجبه���ا 
ح�ض���اري ود�ضتوري متط���ور، يعك�س التقدم 

الذي حققته مملكة البحرين.
واأ�ض���اف اأنه���م يف ال�ضلط���ة الت�رشيعي���ة 
يحر�ض���ون على اإ�ضدار القوانني والت�رشيعات 
املتعلق���ة بدعم املراأة وحمايته���ا من العنف 
الأ����رشي وم�ضاعدته���ا عل���ى متتعه���ا بجمي���ع 
حقوقه���ا يف خمتل���ف املج���الت الإ�ضكاني���ة 

والتعليمية واملهنية وغريها.
من جهت���ه، ق���ال النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل����س ال�ض���ورى جمال فخ���رو اإن تق���دم اأي 

جمتمع وازده���اره مرهون مبا تتمتع به املراأة 
من حقوق مت�ضاوية مع الرجل، ومبا يكفل لها 
امل�ضاركة الفاعلة يف تنمية املجتمع. واأ�ضاف 
اأن جمل����س ال�ض���ورى اأول���ى اهتمام���ا خا�ض���ا 
باملراأة باعتبارها عن����رشا اأ�ضا�ضا يف املجتمع، 
وعم���ل عل���ى متابع���ة تنفيذ اخلط���ة الوطنية 
وحتقيقه���ا  البحريني���ة  بامل���راأة  للنهو����س 
عن طري���ق �ض���ن الت�رشيعات الالزم���ة حلماية 
حقوقها كاف���ة يف خمتلف املج���الت، وتوفر 

البيئة املنا�ضبة لها.
وتابع اأن املجل�س وا�ضل جهوده الرامية 
لتطوي���ر املنظوم���ة الت�رشيعي���ة الت���ي تعنى 
باملراأة ليمنحها الفر�ضة الكاملة لبناء الأ�رشة 
واملجتم���ع والدولة جنبا اإلى جن���ب مع الرجل 

ك�رشيك اأ�ضا�س يف نه�ضة الوطن.

�صـــنــــــدوق لـــدعــــــم اإجــــــازة الأمــــومـــــــة 
بتمويل من ميزانية “التعطل”

اقرتحت الأم���ني العام للمجل�س الأعلى للمراأة 
هالة الأن�ضاري اإن�ضاء �ضندوق لدعم اإجازة الأمومة 
ميول من �ضن���دوق التاأمني �ضد التعطل، بتكلفة 
اإجمالي���ة �ضنوي���ة متوقعة بن���اء على حج���م تواجد 
امل���راأة يف �ضوق العمل تبل���غ 3 ماليني و871 األفا 

و808 دنانري.
ولفت���ت اإل���ى اأهمي���ة اإلغ���اء امل���ادة 353 من 
قان���ون العقوب���ات البحرين���ي، املتعلق���ة باإلغ���اء 
العقوب���ة عل���ى من واق���ع اأنثى بر�ضاه���ا اإذا ما مت 
بينهما عقد �رشعي، والتعديل على الت�رشيعات ذات 

العالقة بها.
ج���اء ذل���ك اللق���اء الت�ض���اوري الثالث���ي ب���ني 
املجل�س الأعلى للمراأة وجمل�ضي النواب وال�ضورى؛ 
وذلك ملتابع���ة خمرجات لقاء قرين���ة عاهل البالد 
رئي�ض���ة املجل����س الأعلى للم���راأة �ضاحب���ة ال�ضمو 

امللك���ي الأمرية �ضبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة مع 
ال�ضلطة الت�رشيعية بتاريخ 7 يناير 2015.

وتطرق���ت اإلى احلديث عن �رشورة العمل على 
تعديل على قان���ون الإ�ضكان ب�ضكل ل مينع الزوج 
م���ن ال�ضتفادة من اخلدم���ات الإ�ضكاني���ة يف حال 

كانت الزوجة متتلك عقارا ورثته قبل الزواج.
وحتدثت عن مو�ضوع املراأة يف العمل وا�ضفة 
اإي���اه باأنه “حدي���ث ذو �ضجون”، وا�ضف���ة التاأمني 
�ض���د التعط���ل بال�”املرجحان���ة” الت���ي تاأتي مرة 

وتذهب مرة اأخرى.
وقال���ت اإن ه���ذا التاأم���ني ل���ه دور رئي����س يف 
ارتف���اع ن�ضبة بطال���ة الإناث، اإذ يق���وم العديد من 
رب���ات البي���وت بالت�ضجيل ل���دى ال���وزارة بغر�س 
احل�ض���ول على التاأمني، ال���ذي لي�س له حد نهائي 

من ال�ضنوات.

 الأن�ضاري ل� “$”:

اختلفات “الأ�رسة املوحد” 
لن تتجاوز 20 %

بين���ت الأم���ني الع���ام 
للم���راأة  الأعل���ى  للمجل����س 
هالة الأن�ض���اري يف ت�رشيح 
خا����س ل�”البالد” اأن معدل 
م���ن  الت���ي  الختالف���ات 
اأن حت�ض���ل بني  املتوق���ع 
وال�ضني  ال�ضقني اجلعفري 
يف قانون الأ�رشة املوحد لن 

يتجاوز 20 %.
وع���زت ذل���ك اإل���ى اأن 
املجتم���ع البحرين���ي يدين 

مبختل���ف مذاهبه بدين واحد وهو الإ�ضالم، واأن معدل اخلالفات 
بني املذهبني حمدودة وب�ضيطة.

واأو�ضح���ت اأن تفعي���ل ال�ض���ق الأول من القان���ون خالل 8 
�ضن���وات اأثبت ج���دواه على اأر�س الواقع بح���ل امل�ضكالت التي 
تعرت�س املراأة البحريني���ة واأ�رشتها، وهو ما مينحنا �ضمانة باأن 

القانون املوحد �ضيكون له دورا اإيجابيا مماثال.
ولفتت فيما يتعلق بو�ضع العامالت يف ريا�س الأطفال اأن 
مناق�ضة هذا املو�ضوع اأخذ وقتا طويال، واأنهم ي�ضهدون معاناة 
ه���ذه الفئة منذ حوايل 10 �ضن���وات، واأن هناك حلول موؤقتة مت 
و�ضعه���ا من قبل وزارات الدولة املعنية اأو من قبل “متكني”، 

كدعم الرواتب وتوفري برامج تدريبية.
واأ�ضاف���ت اأنه اآن الأوان لتبني مو�ضوع عامالت احل�ضانات 
وريا����س الأطف���ال ب�ضكل ج���دي، وو�ضعه عل���ى طاولة امل�رشع 
للنظر يف الإ�ض���كالت الت�رشيعية، والق�ض���ور يف القرارات التي 
تتناول و�ضع العام���الت خ�ضو�ضا فيما يتعلق بتدين الرواتب، 

وعدم تغطية مظلة التاأمني الجتماعي لهم.
وتابعت اأن هناك عمل م���واز اأي�ضا مع وزارة العمل ووزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م و�ضندوق العم���ل من خالل جلن���ة م�ضرتكة 
للنظ���ر يف اإ�ضكالت العام���الت، واأنه حاليا يت���م النظر يف طرح 
مب���ادرة مرحلية مع “متكني” لدعم رواتبهم اإلى اأن حني اإيجاد 

حل دائم للعقود املوؤقتة.

 �صيد علي املحافظة



بناية الأجانب بعراد تتو�ّسع ب�رشاء بيت اجلريان للعزاب
عجز ميز�نية “�لأ�ضغال” يعوق حتويل �أر�ضها حديقة

 ق���ال حمافظ �ملحرق �ضلمان بن هندي �إن �أهايل 
ع���ر�د رفعو� عري�ضة �ض���د �أحد �ملالك���ن، قام ببناء 

بناية ل�ضكن �لعز�ب و�لأجانب و�ضط بيوت �لأهايل.
و�أو�ض���ح بن هن���دي �أن وز�رة �لأ�ضغ���ال و�ضوؤون 
�لبلديات و�لتخطيط �لعم���ر�ين قامت باإيقاف م�رشوع 
بن���اء �لبناية قبل مدة، عل���ى �أن يتم تعوي�ض �ضاحب 
�مل����رشوع و��ضتغلل �لأر�ض كحديق���ة للأهايل.  وتابع 
“تفاجاأ �أهايل عر�د موؤخًر� باأن �مل�رشوع قائم و�أن �لبناية 

�ل�ضكني���ة و�ضط �حلي مت �ل�رشوع ببنائها”.  وبننّ بعد 
خماطبة وز�رة �لأ�ضغال و�ضوؤون �لبلديات و�لتخطيط 
�لعمر�ين �أن���ه قد �ت�ضح �أن عج���ز �مليز�نية حال دون 
تعوي����ض �ضاح���ب �مل����رشوع �ل���ذي ح�ض���م مو�ضوعه 
بامل�ضي فيه.  وق���ال �إن �ضاحب �مل�رشوع متادى بعد 
�أن ع���رف �أن �لأهايل رفعو� عري�ض���ة يرف�ضون �إقامة 
بناية ل�ضكن �لع���ز�ب و�ضط بيوتهم، حيث طلب �رش�ء 

�أحد �لبيوت �ملجاورة لتو�ضعة م�رشوعه.
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• �ملن�ضق �لعام للمحافظات مبارك �لفا�ضل 	
�ضيف جمل�ض �ملحافظ

من�سق املحافظات يطالب الربملان بت�رشيع قانون �سكن العزاب

لتـحريــر خمــالفــات �ســد مــظــالت الــ�ســواحـــل

مــ�ســرح عــائـــم مــقــابـــل قـــلـــعـــة بــومـــاهـــر

“قنبلة موقوتة” وم�ضدر �جلر�ئم و�ملخدر�ت �لزدحام 

حتى ل تكون بد�ية لعودة “�لع�ضي�ض”

تاأخر تطويرها يقلق �لأهايل

�أكد حمافظ �ملح���رق �أن ظاهرة �ضكن �لعز�ب 
غ���زت �ملح���رق، و�أن �لأه���ايل ب���حَّ �ضوته���م وه���م 
ي�رشخ���ون به���ذه �مل�ضكلة �لت���ي مل يلتف���ت �إليها 

�مل�ضوؤولون.
وتابع �أن كل �ملحرق وكل “فرجانها” تئن من 
ه���ذه �لظاه���رة، فاأ�ضبح �لأهايل يف خط���ر وبناتهم 
وبيوته���م، �إل �أن �أح���ًد� م���ن يحرك �ضاكًن���ا يف هذ� 

�ملو�ضوع.
وو�ض���ف ب���ن هن���دي وج���ود �لع���زنّ�ب و�ض���ط 
�لأحي���اء �ل�ضكنية به���ذه �لع�ضو�ئي���ة ودون تنظيم 
م�ض���در  �لع���ز�ب  معت���ًر�  �ملوقوت���ة،  بالقنبل���ة 

�جلر�ئم و�ملخ���در�ت. من جانبه، �أكد �ملن�ضق �لعام 
للمحافظ���ات مب���ارك �لفا�ضل �أن���ه ل يوجد قانون 

يحكم عملية تاأجري �لعز�ب يف �لأحياء �ل�ضكنية. 
وحمل �لفا�ضل �لنو�ب م�ضوؤولية هذه �لظاهرة 
�لتي تقع على عاتقه���م وبيدهم حلها بالت�رشيع يف 
ت�رشيع مينع وي�ضبط �ضكن �لعز�ب �لأجانب لي�ضلم 

�لأهايل من �رشهم.
و�أك���د �حل�ض���ور معاناته���م �لت���ي يعي�ضونها 
و�ض���ط كمٍّ كبرٍي من �لعز�ب �لأجانب و�ل�ضيق �لذي 
يتحملونه يوميًّا ج���ر�ء �لتعامل معهم و�ضط �لأحياء 

�ل�ضيقة.

ك�ض���ف �ملحاف���ظ �ضلمان بن هن���دي عن قيام 
بع����ض �ملتجاوزي���ن تركي���ب مظلت عل���ى بع�ض 
�ضو�حل �ملحرق، و�لت���ي �ضبق و�أن �أزيلت كبائنهم 
���ه خطاب���ه لأف���ر�د �لأم���ن �حلا�رشي���ن  منه���ا.  ووجنّ
باملجل����ض للقي���ام بال���لزم وخمالف���ة �ملتجاوزين 

و�إز�ل���ة هذه �ملظ���لت حتى ل تك���ون بد�ية لعودة 
“�لع�ضي�ض”.

و�أك���د �أن ه���ذه �ملح���اولت م���ا ه���ي �إل ج����ض 
نب����ض لقيا����ض ردة �لفعل على ه���ذه �لتجاوز�ت، 
وق���ال �إن���ه باملر�ضاد لكل �ملخالف���ن ولن ي�ضمح 

له���م بالتج���اوز. ويف �ل�ضي���اق ذ�ته، دع���ا �ملحافظ 
�مل�ضوؤول���ن ل����رشورة �لتعجي���ل يف �مل�ضاريع �لتي 
ت�ضتهدف �ضو�حل �ملحرق و�لتي �ضبق و�أن حددت 
و�طل���ع عل���ى خر�ئطه���ا. ولف���ت �إل���ى �أن �ضو�ح���ل 
�ملحرق �ضت�ضهد م�ضاريع جديدة كم�رشوع “�ضعادة” 

�ل���ذي يهدف ل�ضتغلل �لو�جه���ات �لبحرية و�إقامة 
�مل�ضاريع �ل�ضياحية من فنادق ومقاٍه.

وب���ننّ �أن ه���ذه �مل�ضاريع ل يج���ب �لتباطوؤ يف 
�إقامته���ا ل�ضمان ع���دم رجوع �لكبائ���ن �لع�ضو�ئية 

وظاهرتها �ملزعجة.

��ضتف����رش ح�ض���ور جمل�ض حماف���ظ �ملحرق عن 
تطوير حالة بوماه���ر وجممع 216 حتديًد�، وم�ضري 
�لتطوي���ر �ل���ذي طاملا وع���دت ب���ه وز�رة �لأ�ضغال 

و�ضوؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين.

م���ن جانب���ه، �أكد �ملحاف���ظ �ضلمان ب���ن هندي 
�رشورة حتقيق توجيهات جللة �مللك باإعادة �إحياء 
�لأحي���اء �لقدمية بت�ضميمه���ا �لقدمي وكل ما فيها 

لتعود �حلياة �إليها. 

و�أكد ����رشورة �إع���ادة �إحي���اء �لأج���و�ء �لقدمية 
)�لفرج���ان( لتعود كم���ا كانت علي���ه، حيث كانت 
�لبيوت كقلوب �أهاليها مفتوحة وت�ضتقبل �جلميع. 
وتابع �أن هذه �ملنطقة تعت���ر عمًقا �جتماعيًّا 

���ا ون�ضيًج���ا �أ�ضيلً م���ن �ملحرق،  ���ا وثقافيًّ وتاريخيًّ
و�أنه���ا �ضتحظ���ى مب�رشوع���ن يف �لع���ام 2018 من 
�ضمن م�ضاريع �ملح���رق عا�ضمة �لثقافة �لإ�ضلمية 

�أحدها �مل�رشح �لعائم مقابل للقلعة.

عاصمة الثقافة اإلسالمية
خيمة دائمة لالحتفالت بقلعة عراد وبناء متحف

12 م�رشوًعا جديًد� ن�ضيب �ملحرق:

�أ�ض���اد حماف���ظ �ملح���رق �ضلم���ان ب���ن هندي يف 
جمل�ض���ه �أم�ض �لإثن���ن، بالدور �ل���ذي لعبته �ملحرق 
وتاريخها �لذي ��ضتحق���ت عليه بجد�رة �لحتفاء بها 
عا�ضمة للثقاف���ة �لإ�ضلمية 2018. و�أكد �أن �ملحرق 
حظي���ت بت�ضميتها باأم �ملدن من قب���ل جللة �مللك 
�ملح���رق، و�إنه���ا ه���ي “�لرق���م �ل�ضع���ب” يف تاريخ 
�لبحري���ن ولها من �لإجن���از�ت �لإ�ضلمية و�ل�ضيا�ضية 
و�لتاريخية و�لثقافية ت�ضهد لها. وبننّ �ملحافظ �أن 
هن���اك حزمة من 12 م�رشوًع���ا ي�ضتهدف تفعيل مبان 
ومن�ضاآت ذ�ت قيم���ة تاريخية وثقافية كاإقامة خيمة 
د�ئمة للحتفالت يف قلعة عر�د و�إعادة تاأهيل و�جهة 
نادي �لبحرين �لريا�ضي و�إ�ضاءة ج�رش �ل�ضيخ عي�ضى. 
و�أ�ضاف من ه���ذه �مل�ضاريع ترميم �ملبنى �لتاريخي 
ملدر�ض���ة �لهد�ية �خلليفي���ة و�إجناز �مل����رشح �لعائم 

�لقاب���ل للحرك���ة و�لتنقل ب���ن �ملو�ق���ع �ملختلفة، 
�إ�ضاف���ة �إلى جتميل �لطرق من مطار �لبحرين �لدويل 

�إل���ى �ملرفاأ �ملايل وكذلك ق���و�رب نقل �لزو�ر وبناء 
متحف �لفن �حلديث.

ليلى مال اهلل

• من�ضق �ملحافظات وحمافظ �ملحرق	

تكرمي رواد الأعمال 
واملتفوقني برم�سان 

 
�أف���اد �ملحاف���ظ �ضلم���ان ب���ن هندي 
ب���اأن �ملحافظة تعتزم �إقام���ة �لن�ضخة 11 
من تكرمي رو�د مدين���ة �ملحرق وطلبتها 

�ملتفوقن يف �ضهر رم�ضان �ملقبل.
د �ملحافظ عل���ى �أهمية تكرمي  و�ض���دنّ
وجمي���ع  و�ملثقف���ن  �لأعم���ال  رو�د 
�لفعالي���ات �ملحرقية يف حياتهم، معتًر� 
�أن ه���ذ� �لتك���رمي قدوة للآخري���ن للحذو 

مثلهم.
ودع���ا �ملحافظ �ملحافظ���ات �لأخرى 
للقيام بهذ� �لتكرمي �ل���ذي من �ضاأنه �أن 
يعطي �ل���رو�د و�ملتفوقن دفعة للأمام 
للقي���ام باملزيد من �جله���ود و�لعطاء يف 

جمالتهم.

جمل�س املحافظ ... 
برملان املحرق

�أ�ض���اد �لأه���ايل و�حل�ض���ور ب���دور جمل�ض 
�ملحاف���ظ لإي�ضال �أ�ضو�ته���م للم�ضوؤولن يف 
�ضت���ى �ضوؤونه���م، معتري���ن �أن �ملجل����ض هو 
برملان �ملحرق �لذي يناق�ض كل �أمور �ملدينة. 
ن���و� �أنه���م يحر�ض���ون عل���ى ح�ضوره  وبينّ
حل�ض���ور  حمط���ة  و�أن���ه  خا�ض���ة  ���ا  �أ�ضبوعيًّ
�مل�ضوؤولن من �ضتى �جله���ات �لر�ضمية، وما 
يتيح لهم �ملجل�ض من فر�ضة ملناق�ضة وطرح 
�أفكارهم يف �لأمور �لتي تخ�ض �لبلد و�ملحرق 

على وجه �خل�ضو�ض.
و�ضك���رو� �ملحاف���ظ على �إتاح���ة �لفر�ضة 
لهم وعلى �ضماعه���م برحابة �ضدر و�إعطائهم 
�ملجال ملناق�ضة �ضيوف���ه و�مل�ضوؤولن �لتي 

�عتاد �ملحافظ على ��ضت�ضافتهم.

• جانب من �حل�ضور مبجل�ض �لثنن �لأ�ضبوعي	

• جانب من نقا�ضات ح�ضور جمل�ض �ملحافظة	
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جاسم مشكور
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل

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

أهلها وذويها الصبر والسلوان

لة
ام

ش���
ة 

���ي
اس

سي
ة 

ي���
وم

ي

100 قناة دينية بع�ضها يثري الفتنة و40 منها تدعمها اإيران

“العلوم التطبيقية”: 15 % خ�ضًما ا�ضتثنائًيا لطلبة ال�ضنة الأولى

10 �سنو�ت ملتهمني بالتدرب باخلارج و�إ�سقاط جن�سيتهما

دعا اإلى متا�سك اجلبهة اخلليجية وحماية الهوية العربية... الرميحي:  

اأنهت اال�ستعدادات لبدء الدرا�سة يف برامج الهند�سة �سبتمرب املقبل

براأتهما املحكمة من االن�سمام لـ “14 فرباير”

تطمح جامعـــة العلوم التطبيقية الأن تكـــون من اأوائل 
اجلامعـــات البحرينيـــة اخلا�ســـة، اإذ تعمل اجلامعـــة جاهدة 
لتطوير كادرها االأكادميـــي واالإداري وا�ستقطاب اخلربات 
والكفـــاءات و�ســـوالً اإلى حتقيـــق روؤيتها التـــي تركز على 
توفـــر اأف�ســـل اخلدمـــات للطلبـــة ممـــا ي�سهـــم يف تعزيـــز 
م�سرتها االأكادميية  وحت�سني نوعية املخرجات التعليمية 
للطلبـــة. ويف وقـــت ت�ستعـــد فيـــه اجلامعـــة لبـــدء الدرا�سة 
يف برامـــج كليـــة الهند�ســـة اجلديدة يف �سبتمـــرب املقبل يف 
تخ�س�سي الهند�سة املدنية واالإن�ساءات وهند�سة الت�سميم 
املعماري بالتعاون مع جامعة لندن �ساوث بانك الربيطانية، 
اأكـــد نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون االإدارية واملالية وخدمة 
املجتمع حممد يو�سف اأبوكرب اأن اجلامعة هياأت كل الظروف 
املنا�سبة من خالل توظيف نخبة من ذوي الكفاءات االإدارية 

ل�سمـــان �ســـر العمليـــة التعليميـــة. واأ�سار اإلـــى اأن جامعة 
العلوم الطبيقيـــة تعترب اأول جامعة خا�ســـة بحرينية متّكن 
الطالب من احل�سول علـــى �سهادة بريطانية معتمدة، االأمر 
الذي �سينعك�س ب�سكل اإيجابي على دعم العملية التعليمية 
باجلامعـــة مبا يتوافق مع اخلطـــة اال�سرتاتيجية التي تهدف 
اإلـــى نقلها اإلى االأفـــق العاملي عرب التعـــاون مع اجلامعات 
العاملية وطرح برامج اأكادميية ت�سهم يف اإثراء �سوق العمل 
بخريجني ذوي قدرات علمية مميزة باال�ستفادة من جتارب 
اجلامعـــات العريقة باململكة املتحـــدة، وتقدمي تعليم عال 
متطـــور لالإ�سهـــام يف خدمة املجتمـــع البحرينـــي واخلليجي 
والعربـــي، منوهاً اإلى اأن طلبة ال�سنـــة االأولى يف تخ�س�سات 
الهند�سة اجلديدة �سيح�سلون على خ�سم ا�ستثنائي قيمته 

15 % من تكلفة الدرا�سة االإجمالية.

اأ�سقطـــت املحكمـــة الكـــربى اجلنائيـــة الرابعة 
برئا�ســـة القا�ســـي علي الظهـــراين وع�سوية كل من 
القا�سيني اأ�سامة ال�ساذيل ووائل اإبراهيم واأمانة �رس 
اأحمد ال�سليمـــان، جن�سية متهمني، اأدينا بالتدرب يف 
اإيران والعراق على ا�ستعمـــال االأ�سلحة واملتفجرات 
واال�ســـرتاك بطريقي االتفـــاق وامل�ساعـــدة يف ذلك 
تنفيذا الأغرا�س اإرهابية، وعاقبت كل منهما بال�سجن 

ملدة 10 �سنوات عما اأ�سند اإليهما.
فيما براأتهما مما ن�سب اإليهما من تهمة تاأ�سي�س 
جماعة اإرهابية على خالف اأحكام القانون واالن�سمام 

اإلـــى جماعة “ائتـــالف 14 فربايـــر” االإرهابية؛ وذلك 
تاأ�سي�ســـا على عدم اطمئنانها لالأدلـــة التي �ساقتها 
النيابة العامة يف ذلك، اإذ مل تت�سمن االأوراق ما ي�سر 
الن�سمـــام املتهمني للجماعة ومـــدى ارتباطهما بها، 
وبيان دور كل منهمـــا فيها، ف�سال عن اأن التحريات 
مل ت�ـــرس ال من قريـــب اأو بعيد اإلـــى دور املتهمني يف 
اجلماعـــة االإرهابية، وال كيف تزعم االأول اجلماعة وما 

هي ممار�سات العنف التي قامت بها.
وت�ســـر تفا�سيل الق�سية اإلى اأن املتهم الثاين 
هارب خـــارج البالد ويتخذ من العـــراق واإيران مركزا 
لالت�ســـال بال�سباب البحرينـــي لتجنيدهم وتدريبهم 
على ا�ستعمـــال االأ�سلحة و�سناعة املتفجرات، وطرق 

تفجرها، بغر�س ممار�سة االإرهاب واإ�ساعة الفو�سى 
والعنـــف يف البحريـــن، عن طريـــق القيـــام بعمليات 
تفجـــر وا�ستهداف رجال االأمـــن. واأ�سافت املحكمة 
اأن املتهم الثاين اتفق مع املتهم االأول على االلتقاء 
يف العـــراق، وبالفعـــل ذهب االأخر اإلـــى هناك، حيث 
ا�ستقبله �سخ�س يدعى “اأبو �سجاد”، والذي ا�سطحبه 
اإلى منزله وهناك التقـــى باملتهم الثاين. ويف اليوم 
التـــايل مت ا�سطحاب املتهم الثاين اإلى مكان يتلقى 
فيـــه التدريب النظري على يـــد عنا�رس من حزب اهلل 
العراقـــي، وبعدهـــا اأر�سلوه اإلـــى مع�سكـــرات تابعة 
للحزب، وهناك تلقى فيهـــا التدريب الع�سكري، ثم 

عاد اإلى مملكة البحرين.

• وزير االإعالم يلقي كلمته	

• حممد يو�سف اأبوكرب	

عبا�س اإبراهيم

�أيدينا بيد �مللك لو�سع مدونة �أحكام �سخ�سية تطابق �ل�رشيعة
ثمن االأمر امللكي بت�سكيل جلنة �رسعية ملراجعة م�رسوع قانون االأ�رسة... رئي�س “اجلعفرية”:

املنامـــة – االأوقـــاف اجلعفريـــة: ثمـــن رئي�ـــس 
االأوقاف اجلعفرية �سماحة ال�سيخ حم�سن اآل ع�سفور 
االمـــر امللكـــي ال�سامـــي ال�ســـادر عن عاهـــل البالد 
�ساحـــب اجلاللـــة امللك حمد بـــن عي�ســـى ال خليفة 

بت�سكيل جلنة �رسعية ملراجعة م�رسوع قانون االأ�رسة.
واأ�ساد رئي�س االأوقـــاف اجلعفرية بتاأكيد جاللة 
امللـــك باأهمية الوحدة الوطنية التـــي حاولت القوى 
اخلارجية عرب الع�سور �سق �سفها، حيث اأكد جاللته 
اأن االإرادة الوطنية اجلامعة هي التي نبذت كل عوامل 
اخلـــالف بني اأهـــم مكونات �سعـــب البحريـــن، وكان 
الفتـــاً حر�س عاهـــل البالد على مراعـــاة اخل�سو�سية 
املذهبيـــة خ�سو�ســـاً يف هـــذا ال�ســـاأن والتحقـــق من 
مطابقة جميع بنوده ومواده مع ثوابت اأحكام ال�رسيعة 
االإ�سالمية، وحت�سني هـــذا القانون ب�سمانات تكفل 
عـــدم ال�سماح الأي جهة غر اجلهـــة ذات االخت�سا�س 

بتغير اأي مادة من مواده.

واأكد اآل ع�سفور اأّن الت�رسيع باإجناز م�رسوع قانون 
االأ�رسة ا�ستحقاق وطني يجب الت�رسيع به، يف ظل عهد 
االإ�سالح الذي د�سنه عاهل البالد منذ ت�سلمه مقاليد 
احلكم  ومن يقف على االإ�سكاالت الفعلية يف اإ�سدار 
االأحكام املتناق�سة بني الق�ساة يف امل�ساألة الواحدة 
بل من القا�سي نف�سه يف الق�سايا املت�سابهة يدرك 
اأهميـــة االإ�ـــرساع يف ح�سم هـــذه امل�ساألة التـــي ابتلي 
بها الق�ســـاء ال�رسعي املعا�ـــرس وال�سمانة ال�رسعية يف 

�سيانة وحفظ مواده.
واأ�ســـاف اآل ع�سفور: “بحمـــد اهلل كان يل �رسف 
اإعـــداد اأول مدونـــة مل�ـــرسوع قانون االأ�ـــرسة يف تاريخ 
الق�ســـاء ال�رسعي يف البحريـــن يف العام 1998 ب�سكل 
عام والقانـــون ال�رسعي اجلعفري ب�ســـكل خا�س وقد 

م�سى على ذلك نحو 20 عاماً”.
وتابـــع: “لقد �ســـكل �سدور املر�ســـوم امللكي 
ال�سامـــي قبـــل 8 �سنـــوات باعتمـــاد قانـــون االأحوال 

ال�سخ�سية ب�سقه ال�سني منعطفاً تاريخياً خلق جتربة 
ناجحة بامتيـــاز وانطالقة عك�ســـت توافقاً بني جميع 
مكونات اأبناء وعلماء الطائفة الكرمية ال�سنية واأثرت 
الق�ســـاء ال�رسعـــي واختزلـــت اإجـــراءات التقا�سي يف 
ال�سوؤون االأ�رسية و�ساهمت ب�سكل فاعل يف خلق وعي 
حقوقـــي وثقافة �رسعيـــة قل�ست اخلالفـــات االأ�رسية 
ب�سكل وا�سح ملمو�س. وال �سك ان ا�ستكمال منظومة 
قانـــون االأحـــوال ال�سخ�سيـــة مبا ي�سمـــل الطائفتني 
الكرميتـــني �سيحظى بنف�س النتيجـــة وي�سدي نف�س 
اخلدمـــات اجلليلـــة للمت�ـــرسرات من  اتبـــاع الطائفة 

اجلعفرية الكرمية”.
واأكـــد ال�سيـــخ حم�سن ال ع�سفـــور اأنه “ال خالف 
علـــى اأهمية اعتمـــاد مدونة الأحـــكام اال�ـــرسة الأنه من 
خـــالل جتربتـــه ال�سخ�سيـــة كقا�ســـى فـــى املحاكم 
ال�رسعيـــة لعقد مـــن الزمن يرى اأن هنـــاك العديد من 
امل�ســـاكل حتدث عند التقا�سي فى هذه االمور منها 

اأن اخل�ســـوم فى هـــذه الق�سايـــا ال يعرفـــون الراأي 
الفقهي فـــى الق�سايا املعرو�ســـة، وهناك �سكاوى 
من املحامني حول عدم وجود مرجعية قانونية �رسعية 

فـــى ق�سايا االأ�رسة بل وحتى توجد �سكاوى من جانب 
الق�ساة اأنف�سهم ب�سبب اختـــالف االحكام الق�سائية 

فى الق�سايا املت�سابهة”.
واختتـــم اآل ع�سفور قائالً:” ن�ســـع اأيدينا يف يد 
جاللـــة امللك مـــن اأجل الت�رسيع باإعـــداد مدونة �رسعية 
الأحكام االأ�رسة ب�سمانات �رسعية واآلية �رسعية توافقية 
مع مراعاة اخل�سو�سية املذهبية التي ت�سكل هاج�ساً 
هامـــاً الأتباع كل مذهب من املذاهب االإ�سالمية تتّوج 

مبر�سوم ملكي حل�سم كل ما يت�سور بهذا ال�ساأن”.
واأهاب رئي�س االأوقـــاف اجلعفرية باأع�ساء جلنة 
مراجعة قانون االأ�رسة اأن ياأخذوا هذه امل�ساألة املهمة 
على قدٍر عاٍل من امل�سوؤولية ال�رسعية والوطنية، واأن 
تكلل جهودهم بالتوافق على مدونة متكاملة تطابق 
اأحـــكام ال�رسيعـــة االإ�سالميـــة الغـــراء وال حتيـــد عنها، 
تتوافـــر فيهـــا كافـــة ال�سمانـــات امل�ستقبلية حول 

التعديل ملواده وبنوده.

“احلقوق”: دعم قانون موّحد للأ�رشة يخدم �لطائفتني“ال�ضنية”: �لأمر �مللكي �سمانة كبرية للحفاظ على �لقيم �لدينية
ثمن جمل�س االأوقــــاف ال�سنية عاليا 
االأمــــر امللكــــي ال�سامــــي الــــذي اأ�سدره 
ملك البــــالد �ساحب اجلاللــــة امللك حمد 
بــــن عي�ســــى اآل خليفــــة بت�سكيــــل جلنة 
�رسعيــــة متخ�س�ســــة تقوم علــــى مراجعة 
م�رسوع قانون االأ�ــــرسة انطالقا من حرا�سة 
املجتمــــع  روابــــط  وحفــــظ  الف�سيلــــة 
وحمايــــة االأ�ــــرسة وتاأكيدا لــــروح ال�رسيعة 
العربيــــة  االأعــــراف  ومعــــاين  االإ�سالميــــة 
االأ�سيلــــة وحر�سا على مكت�سبات الوطن 
وحتقيقا ملقا�ســــد التعاي�س بني اأفراد 
االأ�ــــرسة الواحــــدة مــــن جهة وبــــني اأفراد 

املجتمــــع الواحد من جهــــة اأخرى من اأجل 
احلفــــاظ على ال�سالمة الفكرية والروابط 
املجتمعيــــة والقيــــم االأخالقيــــة يف �سوء 
ال�رسيعــــة االإ�سالميــــة والنظــــم القانونية 

واملجتمعية.
واأ�ســــاف املجل�س يف بيــــان اأم�س اأن 
االأمــــر امللكــــي ال�سامــــي بت�سكيــــل جلنة 
مكونــــة من عــــدد من العلمــــاء وامل�سايخ 
يعــــد �سمانة كبرة للحفــــاظ على القيم 
ية  الدينيــــة املجتمعيــــة والروابــــط االأُ�رسرَ
الثابتة يف دائرة حتقيق امل�سالح العامة 
واخلا�سة للفرد واملجتمع بطريقة �رسعية 

مدرو�ســــة ومتوازنة تقــــوم على التكامل 
والتعــــاون والتكافل  خا�ســــًة مع ظهور 
هــــذه املتغــــرات احلياتيــــة  املت�سارعة 
املتغــــرة؛ فكان  الع�رسية  والتحديــــات 
هــــذا التوجيه الــــذي ياأتي تعزيــــزا لدور 
االأ�ــــرسة يف اإ�سالح الفــــرد واملجتمع على 

اأ�س�س �سليمة و�سيحة.
 وجمل�ــــس اإدارة االأوقــــاف ال�سنية اإذ 
ي�سدر هذا البيان يتوجه اإلى الباري عزو 
وجل اأن يحفظ عاهل البالد ويجعله ذخرا 
للبالد والعباد على هذا االإجناز التاريخي 

الكبر. 

املنامـــة - املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق 
االإن�سان: اأعربت املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق 
االإن�ســـان عـــن تقديرهـــا البالـــغ لت�سكيل 
اللجنـــة التـــي �سمـــت نخبـــة مـــن اأ�سحاب 
الف�سيلة اأع�ساء املجل�س االأعلى لل�سوؤون 
االإ�سالمية وعـــدد من الق�ســـاة ال�رسعيني، 
ويخت�ـــس عملهـــا بدرا�ســـة م�ـــرسوع قانون 
االأ�رسة ومراجعـــة اأحكامه، والتاأكد من مدى 
مطابقتها الأحكام ال�رسيعة االإ�سالمية، على 
اأن ترفع اللجنـــة للديوان امللكي تقريرها 
مت�سمًنـــا نتائج اأعمالهـــا وتو�سياتها. جاء 
ذلك، يف بيان اأم�ـــس مبنا�سبة �سدور االأمر 

امللكـــي ال�سامـــي لعاهـــل البـــالد �ساحب 
اجلاللـــة امللك حمد بن عي�ســـى اآل خليفة، 
رقـــم )24( ل�سنـــة 2017 بت�سكيـــل جلنة 

�رسعية ملراجعة م�رسوع قانون االأ�رسة.
اأن  الوطنيـــة  املوؤ�س�ســـة  واأكـــدت 
ت�سكيـــل اللجنـــة يعد بحـــد ذاته مـــن اأهم 
ال�سمانات التي تعمل على املحافظة على 
كيان االأ�ـــرسة من خالل التاأكـــد من تطابق 
جميـــع بنود واأحـــكام القانون مـــع ال�رسيعة 

االإ�سالمية.
قانـــون  غيـــاب  اأن  املوؤ�س�ســـة  وراأت 
االأ�ـــرسة املوّحد ي�ساهـــم يف معانـــاة االأ�رسة 

ـــا يف ظـــل غياب تنظيـــم ت�رسيعي  خ�سو�سً
لل�سق اجلعفري مقارنـــة مع تطبيق اأحكام 
االأ�ـــرسة يف ال�سق ال�سني الذي اأ�سهم يف حل 

الكثر من امل�سكالت.
ومن هذا املنطلـــق، اأكدت املوؤ�س�سة 
الوطنيـــة اأنهـــا �ستتابـــع عمـــل اللجنة عن 
كثب، واأنها علـــى اأمت اال�ستعداد لتقدمي 
الدعـــم الكامل لها من اأجل اخلروج بقانون 
موحـــد يخـــدم كال الطائفتـــني الكرميتني 
ويحافظ على كيـــان االأ�رسة يف ظل ال�رسيعة 
مـــع  يتوافـــق  ومبـــا  الغـــراء،  االإ�سالميـــة 

االتفاقيات الدولية ذات ال�سلة.

الكويــــت - بنــــا: دعا وزير �ســــوؤون االإعــــالم رئي�س 
جمل�ــــس اأمنــــاء معهد البحريــــن للتنميــــة ال�سيا�سية علي 
الرميحــــي و�سائل االإعالم اخلليجيــــة والعربية اإلى حتمل 
م�سوؤولياتها التاريخية يف تعزيز متا�سك اجلبهة الداخلية 
اخلليجيــــة، واحلفاظ على الهويــــة الثقافية واحل�سارية 
لالأمــــة، يف ظل مــــا يحدق بها من خماطــــر وحتديات، واأن 

يكون االإعالم و�سيلة بناء ال معول هدم.
جــــاء ذلــــك يف كلمة للرميحــــي اأمام الــــدورة الرابعة 

ع�ــــرسة للملتقــــى االإعالمي العربي بالكويــــت حتت �سعار 
»االإعــــالم.. حيــــاة«، ورعايــــة وبح�ســــور رئي�ــــس الــــوزراء 
الكويتي �سمو ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح، حيث 

مت اختيار البحرين �سيف �رسف الدورة.
وقــــال اإن »اخلليج العربي اأمانة يف اأعناقنا جميًعا«، 
داعًيا ال�سحافيني واالإعالميني اإلى حتمل م�سوؤولياتهم 
يف احلفاظ على اجلبهــــة الداخلية واملكت�سبات التنموية 
واحل�ساريــــة املحققــــة. واأ�ســــار اإلــــى ما يواجهــــه الواقع 

العربــــي من فو�سى وحتديات مهنيــــة يف االأداء االإعالمي 
يف وجود 1300 قناة تلفزيونية تتحدث العربية، و156 
مليــــون م�ستخــــدم ن�ســــط لل�سبــــكات االجتماعيــــة، ميثل 
ال�سبــــاب 64 % منهم، وبث اأكرث مــــن 3 ماليني تغريدة 
يومًيــــا، و�سط م�سهد اإعالمي غر متوازن مت�رسذم ما بني 
تناف�س �سيا�سي اأيديولوجي وانفالت عقائدي وطائفي 
ومناطقي و�سعي حمموم نحو الربح التجاري على ح�ساب 
اأمن ووحدة االأوطان العربية، والقيم الوطنية واالأخالقية 

والهوية العربية واحل�ساريــــة. وحذر الرميحي من وجود 
اأكــــرث مــــن 100 قنــــاة دينيــــة ومذهبيــــة، بع�سها يثر 
الفتنة والكراهية الدينية والطائفية واالأفكار املنحرفة 
وتق�سيــــم املجتمعــــات اإلى مذاهــــب واأحــــزاب، وقنوات 
اإخباريــــة، منهــــا قنوات مناطقيــــة اأو اأجنبيــــة موجهة اإلى 
املنطقة، وت�ستهدف زعزعة اأمنها وا�ستقرارها ووحدتها 
و�سالمتها وهويتها،  من بينها 40 قناة ف�سائية اإيرانية 

اأو تابعة الإيران واأحزابها الطائفية يف املنطقة.



"“جي �إف �إت�ش” 
توزع �أرباًحا ربعية

 
دب���ي - “جي �إف �إت����ش”: �أعلنت �رشكة جي �إف 
�إت�ش كابيتال ع���ن قيامها موؤخر� بتوزيع �أرباح ربع 
�سنوية عل���ى م�ستثمريها يف عدد من �ال�ستثمار�ت 

و�ل�سناديق.
و�سمل���ت �لتوزيع���ات �لتي مت �رشفه���ا موؤخر� 
للم�ستثمري���ن �لعو�ئ���د �لتي حققته���ا �ل�سناديق 
�ال�ستثمارية لل�رشكة يف عدد من �الأ�سول �لتعليمية 
يف �ملنطقة، و�الأ�س���ول �لعقارية على �مل�ستويني 
�الإقليم���ي و�لعامل���ي، م���ع عائد�ت نقدي���ة جمزية 

مبتو�سط يرت�وح ما بني %8 �إلى 11 %. 

تغطية �أذونات خز�نة ب�70 مليون دينار
�ملنام���ة - �مل����رشف �ملرك���زي: �أعل���ن م�رشف �لبحري���ن �ملركزي ع���ن تغطية 
�الإ�سد�ر رقم 1648 من �أذونات �خلز�نة �حلكومية �الأ�سبوعية �لتي ي�سدرها نيابة 

عن �حلكومة.
وتبل���غ قيمة �الإ�س���د�ر 70 مليون دينار لفرتة ��ستحق���اق 91 يوماً تبد�أ يف 26 
�أبري���ل 2017 وتنتهي يف 26 يوليو 2017، كما بلغ معدل �سعر �لفائدة على هذه 
�الأذون���ات 2.23 % مقارنة ب�سعر �لفائدة للأذون���ات للإ�سد�ر �ل�سابق بتاريخ 12 

�أبريل2017 حيث بلغ 2.24 %. 
وبل���غ معدل �سع���ر �خل�سم 99.440 % ومت قبول �أقل �سع���ر للم�ساركة بو�قع 

99.436 % علماً باأنه قد مت تغطية �الإ�سد�ر بن�سبة221 %.
كم���ا بلغ �لر�سيد �لقائ���م الأذونات �خلز�نة مع هذ� �الإ�س���د�ر ما قيمته 1.810 

مليار دينار.
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اقتصاد

15.8 مليون دينار اأرباح “البحرين والكويت” الربعية
بزيادة 8.1 % عن نف�ش �لفرتة من 2016

�ملنامة - BBK: �أعلن بنك �لبحرين و�لكويت 
ع���ن حتقيق �أرب���اح �سافية خ���لل �لرب���ع �الأول من 
�لعام �جل���اري بلغ���ت 15.8 مليون دين���ار، مقابل 
14.6 ملي���ون دين���ار يف نف����ش �لف���رتة م���ن �لعام 

�ملا�سي، �أي بزيادة ن�سبتها 8.1 %.
وق���ال �لبنك يف بيان �إن ��ستيع���اب �آثار �إعادة 
عر����ش نتائ���ج �ل�سن���ة �ملا�سي���ة بلغ���ت 688 �ألف 
دين���ار من جر�ء تطبيق �ملعي���ار �ملحا�سبي �جلديد 

 .)IFRS9(
ور�ج���ع جمل�ش �الإد�رة �لنتائ���ج �ملالية و�أقرها 

يف �جتماع عقده يوم 24 �أبريل 2017.
وق���ال جمل����ش �إد�رة �لبن���ك �إن ه���ذه �لنتائج 
تعك����ش بو�س���وح مو�جه���ه �لظ���روف �القت�سادية 
�ل�سعبة وقدرة �لبنك على �لتكيف مع بيئة �الأعمال 
غري �ملو�تي���ة ب�س���كل متو��سل نتيج���ة النخفا�ش 
�أ�سعار �لنف���ط و�ملناف�سة �ل�سديدة و�رتفاع تكلفة 

�لتقيد بالت�رشيعات و�اللتز�م.
وحتققت �لزيادة يف �الأرباح نتيجة �لنمو بن�سبة 
12.5 % يف �إي���ر�د �لعملي���ات لتبل���غ 35.6 مليون 
دين���ار، مقارنة مببلغ 31.6 ملي���ون دينار يف �لربع 
�الأول م���ن �لع���ام 2016، مدفوعاً ب�س���كل رئي�سي 
بزي���ادة ن�سبته���ا 10.8 % يف �الإي���ر�د �ل�سايف من 

�لفو�ئد نتيجة للإد�رة �لن�سطة للميز�نية �لعمومية 
و�لرقابة �لل�سيقة للم�رشوفات �لت�سغيلية. 

كم���ا �سه���دت �الإي���ر�د�ت �الأخ���رى )�لر�س���وم 
و�لعم���والت و�لقط���ع �الأجنبي و�ال�ستثم���ار( زيادة 
قوي���ة بلغت ن�سبته���ا 17.1 % لتبلغ 11.7 مليون 
دين���ار، مقاب���ل 10 ملي���ني دين���ار خ���لل �لف���رتة 
�ملماثلة من �لعام �ل�سابق، مدعومة با�سرت�تيجيات 
تنويع �لدخ���ل ونتائج �أف�سل من عمليات �لتد�ول، 
�إلى جانب �رتفاع ح�سة �لبنك من �الأرباح �ملتحققة 
من �رشكات زميلة وم�ساريع م�سرتكة و�لتي �سعدت 

بن�سبة 3.3 % لتبلغ 1.2 مليون دينار.
ونتيج���ة لل�ستثم���ار �ملتو��س���ل يف �لك���و�در 
�لب�رشي���ة و�لعملي���ات و�لبن���ى �لتحتي���ة، �رتفع���ت 
تكالي���ف �لعملي���ات بن�سب���ة 1.3 % لت�سبح 13.2 
مليون دينار. وحت�سنت ن�سب���ة �لتكلفة �إلى �لدخل 
لت�سب���ح 37 % مقاب���ل 41.1 % يف �لرب���ع �الأول 
م���ن �لع���ام 2016. وبل���غ جمم���وع �لدخ���ل �ل�سامل 
للرب���ع �الأول من �لع���ام 2017 مبل���غ 29.1 مليون 
دين���ار، مقابل دخ���ل �سلبي مق���د�ره 2.4 دينار يف 
نف����ش �لفرتة من �لع���ام 2016. وجاء هذ� �لتح�سن 
�مللح���وظ نتيج���ة للتح�س���ن يف �حتياط���ي �لقيم���ة 
�لعادلة ملحفظة �لبنك �ال�ستثمارية و�رتفاع �لربح 

�ل�سايف خلل �لفرتة �حلالية.
�ملتحفظ���ة  �لبن���ك  �سيا�س���ة  م���ع  ومت�سي���اً 
ومتطلبات �لتخ�سي�ش �ملرتفعة نتيجة للتحول من 
�خل�سارة �لو�قعة مبوجب �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل 
رقم IAS 39( 39( �إلى منوذج �خل�سارة �ملتوقعة 
مبوجب �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل الإعد�د �لتقارير 
�ملالية رق���م IFRS 9( 9(، �رتفعت �ملخ�س�سات 
�الإجمالية لدى �لبنك مببلغ 6.3 مليون دينار للربع 
�الأول من �لعام 2017، مقابل 3.8 مليني دينار يف 

نف�ش �لفرتة من �لعام �ملا�سي.
و�أك���د �لرئي����ش �لتنفي���ذي ريا����ش �ساتر �أن 
“�لنتائ���ج �لقوية �لت���ي حققها �لبن���ك خلل �لربع 
�الأول م���ن �لع���ام 2017 م�سجع���ة، وتظهر بو�سوح 
��سرت�تيجي���ة �لنمو �لطموحة ل���دى �لبنك من خلل 
�لريادة يف �ل�سوق �ملحل���ي وتو�سعة �نتقائية على 
�لنطاق���ني �الإقليمي و�لعاملي. و�إلى جانب �لزيادة 
�مللمو�س���ة يف �س���ايف �الأرب���اح، كما �أ�ستم���ر �لبنك 
يف �ملحافظ���ة على �سيولت���ه وخمزون���ه �لر�أ�سمايل 

وتقوية مركزه �مل���ايل باتباع �أ�سلوب متحفظ جتاه 
�حتياطيات �لتخ�سي�ش ملو�جهة �ملخاطر”.

ي�س���ار �أن �مليز�ني���ة �لعمومي���ة للبن���ك بلغت 
3،562.3 ملي���ني دين���ار يف نهاي���ة �سه���ر مار�ش 
2017، وه���ي �أقل بن�سبة 3.8 % م���ن نهاية �لعام 
�ملا�سي نتيج���ة التخاذ �لبنك ق���ر�ر�ً بتطوير �إد�رة 
�مليز�ني���ة �لعمومي���ة. ومن���ت حمفظ���ة �لقرو����ش 
و�ل�سل���ف ب�س���كل طفي���ف بل���غ 1،770.0 ملي���ون 
دين���ار )كان 1،767.1 ملي���ون دين���ار يف دي�سمرب 
2016( وزي���ادة يف ��ستثمار �الأور�ق �ملالية بلغت 
ن�سبته���ا 3.0 % لت�سب���ح 791،2 ملي���ون دين���ار 
)كان���ت 768.1 مليون دين���ار يف دي�سمرب 2017(. 
و��ستمرت حمفظة �الأ�س���ول �ل�سائلة و�ملكونة من 
نق���د و�أر�سدة ل���دى بن���وك مركزي���ة وود�ئع لدى 
بن���وك وموؤ�س�سات مالية �أخرى و�أذونات خز�نة على 
م�ست���وى جيدة ج���د�ً ن�سبت���ه 25.5 % م���ن جمموع 
�الأ�س���ول. ويف نهاي���ة �سه���ر مار����ش 2017، بلغت 
حمفظ���ة ود�ئع �لعم���لء م�ست���وى 2،254.9 مليون 
دينار، م���ع ن�سبة جيدة للقرو�ش �إلى ود�ئع �لعملء 
بلغ���ت 78.5 %. وبلغت حق���وق �مل�ساهمني 468 
مليون دينار مع ن�سبة ملءة ر��ش مال قوية تتجاوز 

�حلد �الأدنى للمتطلبات �لرقابية.

• •مر�د علي مر�د	 ريا�ش �ساتر	

مليارا دوالر القرو�ض امل�شرتكة بني البنوك البحرينية والرتكية
�تفاقية تعاون بني �جلانبني بهدف تبادل �لتجاري... يو�سف: 

زينب العكري من املنامة

�أك���د رئي�ش جمل�ش �إد�رة جمعية م�سارف 
�لبحري���ن عدنان يو�س���ف �أن �سقف �لقرو�ش 
�مل�سرتكة ب���ني �لبنوك �لبحريني���ة و�لبنوك 
�لرتكي���ة تتع���دى ملياري���ن دوالر، وترتب���ط 
م���ع  وطي���دة  بعلق���ات  �ملحلي���ة  �لبن���وك 
نظري�تها �لرتكي���ة، و�أن حجم �لقرو�ش يدل 

على الن�شاط املايل القوي بني الطرفني.
جاء ذلك �أثناء توقيع �تفاقية بني جمعية 
م�سارف �لبحرين وجمعية �مل�سارف �لرتكية؛ 
به����دف تعزيز �لتعاون �مل�س����رتك عرب تبادل 
�لتجارب و�ال�ستفادة من �خلرب�ت �ملرت�كمة 
ل����دى �جلانب����ني، �إ�ساف����ة �إلى تعزي����ز معرفة 
�لقطاع �مل�رشيف �لرتكي بالبيئة �ال�ستثمارية 
جترب����ة  ذل����ك  وم����ن  �ململك����ة،  يف  �جلاذب����ة 

�ل�سريفة �الإ�سلمية �ملتقدمة يف �لبحرين.
وق���ع �التفاقي���ة كل من رئي����ش جمل�ش 
عدن���ان  �لبحري���ن  م�س���ارف  جمعي���ة  �إد�رة 
يو�س���ف، و�الأم���ني �لعام جلمعي���ة �مل�سارف 
�لرتكية �أكرم ك�سكن يف مقر جمموعة �لربكة 

�مل�رشفية بخليج �لبحرين.
و�أك���د يو�سف �أن���ه تربط ترب���ط �لبحرين 
مع تركي���ا علقات م�رشفية قوي���ة منذ �لعام 
1982، ومن���ذ ذل���ك �لوق���ت ف���اإن قرو����ش 
تركي���ا �مل�سرتك���ة تتم ع���ن طري���ق �لبنوك 
بن���ك  �لبحريني���ة، خ�سو�س���ا  و�ملوؤ�س�س���ات 
�خلليج �لدويل و�ملوؤ�س�سة �لعربية �مل�رشفية، 

ومت منح �لبنك �لزر�عي �لرتكي �أول قر�ش.
و�أ�س���اف �أن���ه بعد �لزيارة �لت���ي قام بها 
�لرئي����ش �لرتك���ي ململك���ة �لبحري���ن �أخ���ري� 
مت  ع���دة  و�تفاقي���ات  بن���وك  هن���اك  كان 
�لتوقيع عليها، منه���ا �لتعاون �مل�رشيف بني 

�ملوؤ�س�سات �ملالية �لبحرينية و�لرتكية.
�لربك���ة  جمموع���ة  تو�ج���د  �أن  و�أو�س���ح 
�مل�رشفي���ة يف تركيا ع���رب 240 فرعا يجعلها 

�أكرب م�سارف �ملجموعة.
جلمعي���ة  �مل�ستقبلي���ة  �خلط���ة  وع���ن 
�مل�س���ارف �لبحريني���ة، قال يو�س���ف �إنه مت 
تعزي���ز �ل�سو�ب���ط ب���ني �لبن���وك �لبحريني���ة 
و�إن  �أ�سبوع���ني،  قب���ل  �الأخ���ري  �الجتم���اع  يف 
هن���اك �إ�سرت�تيجي���ة خللق جل���ان متخ�س�سة 
يف �لقطاع���ات �خلا�س���ة بالبن���وك مثل جلنة 
لقطاع �ملخاط���ر وغ�سيل �الأمو�ل و�لكمبيوتر 
و�مل�س���اكل �لت���ي تو�جهه���ا و�لقر�سنة، كما 
�سيكون هن���اك جل���ان خا�س���ة بامل�سوؤولني 
ملعرف���ة  �جلدي���دة  و�لقو�ن���ني  �الجتماع���ي 
كيفي���ة ت�رشيع �لقو�ن���ني �ملوجودة يف �لعامل 
و�إدخالها يف قو�نني مملك���ة �لبحرين �إذ �إنها 
�ل�سباقة م���ن ناحية �ل�سريف���ة �لتقليدية �أو 

�الإ�سلمية.
ب���دوره، �أع���رب �الأم���ني �لع���ام جلمعي���ة 
�مل�سارف �لرتكية �أكرم ك�سكن عن �سعادته 
�لغام���رة بزيارت���ه �لبحرين لتعزي���ز �لتعاون 
�مل�سرتكة مع �جلمعي���ة �لبحرينية، مبا يخلق 

فر�س���ا ��ستثماري���ة يف قطاع���ات و�عدة عدة 
خ�سو�سا �مل�رشفية منها.

و�أكد ك�سكن �أن �لبحرين ما تز�ل حتافظ 
عل���ى مركزه���ا �الإقليم���ي �لري���ادي يف جمال 
�لعمل �مل����رشيف �الإ�سلمي و�خلدمات �ملالية 
�لتقليدية، �إ�سافة �إلى �لت�رشيعات �ملتطورة 
و�لكف���اء�ت �لبحريني���ة �ملوؤهل���ة يف �لقطاع 

�مل�رشيف.
ويتمتع �لقط���اع �ملايل �لرتك���ي مبكانة 
ر�ئ���دة يف �لعامل مع حجم �الأ�س���ول �ملتنامية 
وحماي���ة هيكل �الأ�سهم �لقوي من �ل�سدمات 
�لتي قد تن�ساأ من �لقرو�ش �أو ظروف �ل�سوق 
�مل�سطرب���ة، وي�س���م �لقطاع 53 بن���كاً )34 
بن���كاً للإيد�ع و13 بن���كاً للتنمية و�ال�ستثمار 
و6 بن���وك م�ساهمة(، و�أظه���ر �لقطاع عموما 
�سعود� بن�سب���ة 18 % من معدل منو �سنوي 
�ملرك���ب )CAGR( ب���ني �لعام���ني 2008 
و2015، وبل���غ �إجم���ايل حج���م �الأ�س���ول 3.6 

تريليون لرية تركية )1.2 تريليون دوالر(.

• عدنان يو�سف و�أكرم ك�سكن يوقعان �التفاقية	

 ت�شوير ر�شول احلجريي

“ABC” يرتب قر�شا لبنك �شحار بـ 250 مليون دوالر

“اإنف�شتكورب” ي�شيف ا�شتثمارات جديدة بقيمة 160 مليون دوالر

 :ABC ملنطق���ة �لدبلوما�سي���ة - بنك�
فو�ش بن���ك �سحار بن���ك ABC يف �لبحرين، 
ب�سفته مدير �سجل �الكتتاب �حل�رشي ومدير 
�لرتتي���ب �الأويل، ليق���وم نياب���ة عنه برتتيب 
قر�ش م�سرتك مببلغ 250 مليون دوالر ملدة 
3 �سن���و�ت. و�سيتم ��ستخ���د�م �لت�سهيل من 

قبل بنك �سحار الأغر��ش جتارية عامة. 
وقبل ترتيب �لقر����ش �مل�سرتك، �لتزم 
كل من بنك �أبو ظبي �لتجاري، و�أك�سي�ش بنك 
وكومريزبن���ك �أكتينجي�سيل�سافت باالن�سمام 
لت�سهي���ل �لقر����ش وذل���ك ب�سف���ة مدي���ري 
ترتيب مفو�سني ب�سفة �أولية. ومن �ملتوقع 
�نتهاء عملي���ة �الكتتاب �مل�س���رتك مع نهاية 

�سهر مايو 2017. 
وين�س���ط بنك �سحار يف عم���ان يف ميد�ن 
�الأعمال �مل�رشفية باجلملة و�لتجزئة و�أن�سطة 
�خلزينة و�ال�ستثمار ومقره �لرئي�ش يف مدينة 
م�سقط. وتاأ�س�ش �لبنك يف �لعام 2007 ومنت 
�أ�سول���ه وح�سته �ل�سوقي���ة لي�سبح ر�بع �أكرب 
بن���ك يف عمان من حيث حجم �الأ�سول. وتعترب 
�حلكوم���ة �لعماني���ة �أك���رب م�ساه���م منفرد يف 
�لبن���ك، �إذ متل���ك ن�سبة 40.7 % م���ن �أ�سهمه 
ب�سفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة عرب هيئات عامة 
عدة. وحقق �لبنك ربح���اً �سافياً بلغ 19.112 
ملي���ون ري���ال عم���اين لل�سن���ة �ملنتهي���ة يف 

دي�سمرب 2016.

�أعل���ن  �إنف�ستك���ورب:   - �ملنام���ة 
"�إنف�ستك���ورب"، �ملوؤ�س�س���ة �ملالي���ة �لعاملية 
�ملتخ�س�س���ة يف �ال�ستثم���ار�ت �لبديل���ة، �أم�ش 
ع���ن ��ستثم���ار�ت جدي���دة لذر�ع���ه �لعقاري يف 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف حمفظة عقارية 
�سم���ن �ملناط���ق �حل�رشية �لك���ربى يف مدينتي 
�سيكاغ���و وبو�سطن بقيمة �إجمالي���ة تبلغ 160 
مليون دوالر. وت�ستمل �ملحفظة �جلديدة على 
�ستة عقار�ت مب�ساحة �إجمالية تبلغ 1.8 مليون 
قدم مربع من من�ساآت �لتخزين و�لتوزيع. وقال 
�لرئي����ش �لتنفيذي �مل�سارك حمم���د �ل�رشوقي 
"�ساهم �لتو�س���ع يف قطاع �لتجارة �الإلكرتونية 
يف حت�سن �أ�سا�سيات قطاع �لعقار�ت �ل�سناعية 
و�للوج�ستي���ة. وم���ع تز�يد رغب���ة �مل�ستهلكني 
�أ����رشع  تو�سي���ل  خدم���ات  عل���ى  �حل�س���ول  يف 
�أخ���ذت  �ملتك���ررة،  �ل�سغ���رية  مل�سرتياته���م 
�رشكات �خلدمات �للوج�ستية تبحث عن عقار�ت 
�أق���رب جغر�في���اً للمر�كز �ل�سكني���ة و�حل�رشية، 
مثل �سيكاغو وبو�سط���ن. وهذ� �لطلب �لقوي، 
بالت���و�زي مع حمدودية �ملعرو�ش يف �الأ�سو�ق، 
قد �أوجد حركة ن�سط���ة يف �ل�سوق ل�سالح ملك 

�لعق���ار�ت يف مثل ه���ذه �ملو�قع". م���ن جانبه، 
ق���ال �ملدير �لتنفيذي فهد م���ر�د "ت�سهد فئة 
�لعق���ار�ت �ل�سناعي���ة و�للوج�ستية من���و�ً قوياً 
يف الطلب يف ظ���ل تزايد ن�ش���اط حركة التجارة 
�الإلكرتوني���ة، �إذ يج���ري �مل�ستهلك���ون غالبية 
عمليات �ل�رش�ء ع���رب �الإنرتنت؛ ويرجع ذلك �إلى 
�أ�سباب ع���دة منها �رشعة تو�سي���ل �مل�سرتيات 

�أكرث من �أي وقت م�سى".

• حممد �ل�رشوقي	
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“الغرفة” تدعو التجار املتعرثين للتوا�صل معها مبا�رشة

“هواوي” ت�صت�صيف القمة العاملية للمدن الآمنة بدبي

“اإدامة” تطرح اأولى مناق�صات تطوير “بالج اجلزائر”

جزيرة دملونيا: اإنهاء املرحلة الثانية للبنية التحتية اأواخر 2017

بعد 7 �سنوات من االنتظار

اإن�ساء حمطة الكهرباء الرئي�سة

طرحت �رشكة البحري���ن لال�ستثمار العقاري 
“اإدام���ة” اأم����س مناق�س���ة الختي���ار ا�ست�ساري 
رئي�س مل�رشوع تطوير �ساح���ل بالج اجلزائر بعد 

انتظار دام الأكرث من 7 �سنوات.
و�ستط���رح املناق�س���ة م���ن خ���الل جمل����س 

املناق�سات واملزايدات احلكومية.
وكان �ساحل بالج اجلزائر اأحد اأهم الوجهات 
ال�سياحي���ة العام���ة يف البحرين قب���ل اأن يهجره 
ال���زوار لغي���اب اخلدم���ات، فيم���ا اأك���د النائب 
حم�سن البكري يف ت�رشيح���ات �سابقة ل�”البالد” 

اأن وعود تطويره تعود ل� 7 �سنوات.
وحمل البك���ري وقتها تعرث م����رشوع تطوير 
ال�ساح���ل النتق���ال ملكيته م���ن وزارة البلديات 
اإل���ى �رشكة البحرين للتطوي���ر العقاري “اإدامة” 

يف العام 2010.
وكان���ت “اإدامة” رغم اأنه���ا مل تقم بتطوير 
ال�ساحل قد رفعت اأ�سعار تاأجري ال�ساليهات من 
ا اإل���ى 300 دينار  30 و50 و90 دين���اًرا �سهريًّ

ا بحدٍّ اأدنى.  �سهريًّ
وتبلغ كلفة امل�ساريع احلالية وامل�ستقبلية 
�رشك���ة  وه���ي  “اإدام���ة”  عليه���ا  تعم���ل  الت���ي 
مملوكة بالكامل ملمتل���كات البحرين القاب�سة 

“ممتلكات” حوايل 500 مليون دينار. 
واإدارة  تطوي���ر  م�سوؤولي���ة  تتول���ى  فه���ي 
عق���ارات واأرا�سي احلكوم���ة يف البحرين لزيادة 
تنمية االإيرادات وذلك من خالل تن�سيط القطاع 
العق���اري والرتكي���ز عل���ى اال�ستثم���ارات التي 
تهدف اإلى اال�ستغالل االأمث���ل لتلك العقارات، 

اإال اأن حمللني يرون اأنها مل تقدم بهذا الدور.
ومن �سمن امل�رشوع���ات التي تعود لل�رشكة 
تطوير جممع احلد التج���اري، بكلفة 2.5 مليون 
متع���ددة  �سي���ارات  مواق���ف  واإن�س���اء  دين���ار، 

الطواب���ق مبنطقة العدلية، بنح���و 5.5 ماليني، 
واإن�ساء وتطوير فندق درة خليج البحرين بكلفة 

50 مليون دينار.
ي�ساف اإليه���ا اأي�سا اإن�س���اء وتطوير فندق 
فريمونت البحرين ب� 54 مليون دينار، وتطوير 
منتج���ع ال�ساحل ب� 60 مليونا، كما تعمل ال�رشكة 
عل���ى م�ساري���ع م�ستقبلية تبل���غ كلفتها حوايل 
330 ملي���ون دين���ار تتمث���ل يف م����رشوع خمطط 
الدوحة ال�سمالية بجزر حوار، واملخطط الرئي�س 

لتطوير بالج اجلزائر.

زينب العكري من املنامة

ق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة االإثم���ار 
للتطوي���ر، حمم���د خليل ال�سي���د، اإن���ه مت البدء 
باملرحل���ة الثانية الأعمال البنية التحتية جلزيرة 
دملوني���ا، متوقع���ا االنته���اء منها اأواخ���ر العام 
اجل���اري 2017.  وكانت ال�رشكة قد اأنهت اأعمال 

املرحلة االأولى العام املا�سي.
واأ�س���اف اأن جزي���رة دملوني���ا يت���م بناوؤها 
ب�سكل مدرو�س على 4 مراحل، حيث مت االنتهاء 
م���ن املرحلت���ني االأول���ى والثاني���ة، كم���ا متت 
تغطي���ة 75 % من اأرا�س���ي دملونيا باخلدمات 
والتي ت�سم���ل ال�سوارع الكهرب���اء املاء و�سبكة 
ال����رشف ال�سح���ي واالت�ساالت واإن���ارة ال�سوارع 
وحمط���ات الكهرب���اء، واأن���ه قب���ل االنته���اء من 
املرحل���ة الثانية �سيتم الب���دء باملرحلة الثالثة 

وهي االأ�سغر حجما.
واأو�سح اأن اجلزي���رة يف املرحلة الثانية من 
عملي���ات البنية التحتية مقاب���ل املرحلة االأولى 
من التطوي���ر، الفًتا اإلى اأنه مت مراعاة اأن ت�سبق 

وتتقدم البنية التحتية على مرحلة التطوير.
وتابع “مت اإن�ساء حمط���ة الكهرباء الرئي�سة 
يف دملوني���ا كما انتهت �رشك���ة بتلكو من توفري 
خدم���ات االت�ساالت للجزيرة فيم���ا �سيتم البدء 
قريبا مبحطة الكهرباء الرئي�سية الثانية الحقا.

واأكد ال�سيد اأن هناك حماوالت لتنفيذ اأول 
م�ساريع ال�سحة يف اجلزيرة خالل الفرتة املقبلة 

بعد اأن مت البدء بامل�ساريع ال�سكنية والتجارية، 
مبيًن���ا اأن ال�رشك���ة تط���ور اأج���زاء م���ن اجلزي���رة 
وتت�س���ارك م���ع اآخري���ن بالتطوير م���ع حماوالت 

جلذب اأهم املطورين يف البحرين.
وقال اإنه مت موؤخرا تنفيذ 7 م�ساريع عقارية 
يف جزيرة دملوني���ا ت�سل كلفتها االإجمالية نحو 
140 مليون دينار، كم���ا مت ت�سليم اأول م�رشوع 
�سكني باجلزي���رة )�سيفيال( والذي بيعت كامل 

فلله البالغة 32 فيال.
واأ�س���اف اأن هناك 7 م�ساريع يجري اإجنازها 
The Tre a )االًي���ا منه���ا م�رشوع ب���ن فقي���ه 
sure(، وم�رشوع �رشكة القائد )اإي�سن�س( االأعمال 
االإن�سائي���ة الزالت قائمة وعل���ى و�سك االنتهاء 
من امل����رشوع يف منت�سف 2017، وم�رشوع ل�رشكة 
املع���اودة )����رشق(، وم����رشوع ال�رشك���ة الكويتية 
للمنتزه���ات وال�رشكة الكويتي���ة التجارية التي 
تنفذ م�رشوع���ا لفلل و�سقق �سكنية على م�ساحة 
30 األ���ف مرت مرب���ع، وم�رشوع ل�رشك���ة ن�سيج يف 
دملوني���ا )كنال في���و(، وم����رشوع دملونيا مول 

والذي يقع على القناة الرئي�سة يف دملونيا.

• حالة بالج اجلزائر بعد �سنوات من االإهمال	

ال�سناب�س a بيت التجار: دعت غرفة 
جت���ارة و�سناعة البحري���ن جميع اأ�سحاب 
االأعمال املتعرثين اإلى التوا�سل مبا�رشة 
معه���ا، م���ن دون اللج���وء اإل���ى اأي جهات 

و�سيطة.
وقال���ت الغرفة اإنه���ا تلقت ما يفيد 
بقي���ام بع����س االأ�سخا����س ع���ر و�سائل 

التوا�س���ل االجتماع���ي بتق���دمي خدمات 
الو�ساطة فيما يتعلق مبلف املتعرثين، 
موؤكدة اأنها مل تخ���ول اأي جهة للتوا�سل 
م���ع التج���ار املتعرثين نياب���ًة عنها، كما 
اأعلن���ت اأنه���ا �س���وف تتخ���ذ االإج���راءات 
القانوني���ة جت���اه كل من يق���دم خدمات 

الو�ساطة؛ منعاً ملثل هذه املمار�سات.

“ه���واوي”  ت�ستع���د  ه���واوي:   a دب���ي 
ال�ست�سافة القمة العاملية للمدن االآمنة التي 
ُتعق���د يف دب���ي 26 و27 اجل���اري حتت �سعار 
“ريادة ثورة تقني���ة املعلومات واالت�ساالت 

طريقنا لبلوغ ال�سالمة العامة امل�سرتكة”. 
وجتم���ع القم���ة اأه���م ال����رشكات واخلراء 
وال����رشكاء م���ن خمتل���ف اأرج���اء الع���امل بهدف 
البح���ث يف اأح���دث توجهات ال�سالم���ة العامة، 
والتحديات التي تق���ف عائقاُ يف وجه التحّول 
الرقم���ي، ف�س���اًل عن تب���ادل وجه���ات النظر 
بخ�سو����س اأف�س���ل املمار�س���ات املتبعة يف 

تطبيق التقنيات املبتكرة.
و�ستطلق “ه���واوي” خ���الل القمة حلول 
ال�سالم���ة العامة امل�سرتك���ة االأولى من نوعها 
يف الع���امل، والت���ي تتي���ح فر�س���ة التع���اون 

الفعال ب���ني الهيئ���ات احلكومية م���ن جهة، 
وقوات االأمن العام واجلماهري من جهة اأخرى، 
والتي ت�سع���ى الإحداث نقل���ة نوعية يف جمال 
ال�سالم���ة العام���ة ودع���م �سالم���ة املجتمعات 
باالعتم���اد على التقني���ات اجلديدة يف قطاع 
تقنية املعلومات واالت�ساالت، مثل احلو�سبة 
ال�سحابي���ة و”اإنرتن���ت االأ�سي���اء” والبيان���ات 
ال�سخم���ة وال�سبك���ة املتنقل���ة ذات النط���اق 
العر����س وال�سب���كات املعّرف���ة بالرجميات 

.)SDN(
و�ستك�سف “ه���واوي” النقاب عن حلول 
مقاط���ع الفيديو ال�سحابي���ة التي متتاز ببنية 
�سحابي���ة متكاملة وتعتمد عل���ى م�سفوفات 
ذكي���ة، باالإ�سافة اإل���ى حل���ول اإدارة االأزمات 

والكوارث.

املحرر القت�صادي

• حممد ال�سيد	

اإغالق من�صاأة لتاأجريها ق�صيمة �صناعية بالباطن

املنام���ة a وزارة ال�سناع���ة: اأغلقت 
وال�سياح���ة  والتج���ارة  ال�سناع���ة  وزارة 
املناط���ق  تطوي���ر  اإدارة  يف  متمثل���ة 
ال�سناعية من�س���اأة �سناعية غلق���اً اإدارياً 
خمالفته���ا  ب�سب���ب  اأ�سبوع���ني؛  مل���دة 
الق�سيم���ة  بتاأج���ري  وقيامه���ا  لالأنظم���ة 
ال�سناعي���ة بالباطن، كم���ا مت وقف قيد 
ال�رشكة املخالفة اإدارياً وكذلك وقف قيد 

امل�ستاأجرين بالباطن.
وحت���ذر الوزارة جمي���ع امل�ستفيدين 
م���ن الق�سائ���م ال�سناعي���ة م���ن القي���ام 
مبخالف���ة ن�سو�س عق���د التاأجري عر اأي 
اإج���راء غ���ري قانوين وم���ن �سمن���ه عملية 
تاأجري الق�سائم بالباطن، حيث �سُيعِر�س 
ذلك امل�ستفيد م���ن الق�سيمة ال�سناعية 

لالإجراءات القانونية واالإدارية.

أخبار السوق
إعداد: المحرر االقتصادي

“البحرين الوطني”: �صفقات لبيع 10 اآلف �صهمانخفا�ض طفيف ملوؤ�رش “البور�صة”

“ا�صترياد” توا�صل تقلي�ض ح�صتها بـ “الأ�صواق احلرة”

اأقف���ل “موؤ�رش البحري���ن العام” 
يوم اأم�س عند م�ستوى 1.335.56 
بانخفا����س ق���دره 1.08 نقط���ة ما 
ن�سبت���ه 0.08 % مقارن���ة باإقفال���ه 

يوم اأم�س االأول.
 1.28 امل�ستثم���رون  وت���داول 
اإجمالي���ة  بقيم���ة  �سه���م،  ملي���ون 
قدره���ا 287.66 األ���ف دين���ار، مت 
تنفيذه���ا م���ن خ���الل 50 �سفق���ة، 
مركزي���ن تعامالته���م عل���ى اأ�سهم 
قط���اع البنوك التجارية التي بلغت 
قيم���ة اأ�سهم���ه املتداولة 165.53 
األف دين���ار اأي ما ن�سبته 58 % من 
القيمة االإجمالي���ة للتداول وبكمية 

قدره���ا 845.95 األ���ف �سه���م، مت 
تنفيذها من خالل 27 �سفقة.

وجاءت اأملنيوم البحرين )األبا( 
يف املرك���ز االأول اإذ بلغ���ت قيم���ة 
اأ�سهمه���ا املتداول���ة 71.69 األ���ف 
دينار اأي م���ا ن�سبته 24.92 % من 
اإجم���ايل قيم���ة االأ�سه���م املتداولة 
وبكمية قدرها 167.50 األف �سهم، 

مت تنفيدها من خالل 6 �سفقات.
اأما املرك���ز الثاين فكان للبنك 
قدره���ا  بقيم���ة  املتح���د  االأهل���ي 
70.41 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�سبته 
24.48 % من اإجمايل قيمة االأ�سهم 
 263.06 املتداولة وبكمية قدرها 

األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 8 
�سفقات.

ثم ج���اء بنك البحرين والكويت 
بقيمة قدره���ا 46.84 األ���ف دينار 
م���ن   %  16.28 ن�سبت���ه  م���ا  اأي 
اإجم���ايل قيم���ة االأ�سه���م املتداولة 
وبكمية قدرها 120 األف �سهم، مت 

تنفيذها من خالل 6 �سفقات.
ومت ي���وم اأم�س ت���داول اأ�سهم 
18 �رشكة، ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم 4 
�رشكات، يف ح���ني انخف�ست اأ�سعار 
اأ�سه���م 5 ����رشكات، وحافظت بقية 
ال����رشكات عل���ى اأ�سع���ار اإقفاالتها 

ال�سابقة.

اأجرى م�ساهم رئي�س يف بنك البحرين 
الوطني �سفقات عدة لبيع 10 اآالف �سهم 
بقيمة اإجمالية جتاوزت 6.68 األف دوالر.

وتعود تفا�سيل ال�سفقة التي متت 
ي���وم االأح���د املا�سي اإلى قي���ام اأ�سخا�س 
رئي�سني بالبن���ك ببيع 3900 �سهم ب�سعر 

0.665 دينار لل�سهم الواحد، كما مت بيع 
6100 �سه���م ب�سعر 0.670 دينار لل�سهم 

الواحد.

باعت �رشكة ا�ست���رياد اال�ستثمارية 
جزًءا من ح�ستها يف �رشكة جممع البحرين 
ح�سته���ا  لت�سب���ح  احل���رة،  لالأ�س���واق 
7.05 %. واأو�سح���ت البور�سة يف بيان 
ن����رش عل���ى موقعه���ا الر�سمي اأم����س، اأن 
“ا�ست���رياد اال�ستثماري���ة” باع���ت 562 

األ���ف �سهم، ب�سع���ر 765 فل�ًسا، وبقيمة 
اإجمالي���ة مقداره���ا 429.93 األف دينار، 
وذلك يوم االأحد عر تنفيذ 5 �سفقات.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن �رشك���ة ا�سترياد 
وه���ي اأح���د امل�ساهم���ني الرئي�سني يف 
احل���رة” اأ�سبح���ت ملكيتها  “االأ�س���واق 

بعد تنفيذ ال�سفق���ات 10.028 مليون 
�سه���م مم���ا يع���ادل 7.05 % م���ن راأ�س 
م���ال “االأ�س���واق احل���رة”. وقامت �رشكة 
ا�ست���رياد ي���وم اخلمي�س املا�س���ي باآخر 
�سفقة لبيع ج���زء من ح�ستها باالأ�سواق 

احلرة لت�سبح ملكيتها 7.44 %.
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إعادة تأهيل األراضي واططات 
إدارة وتطوير املمتكات 

دراسات اجلدوى االقتصادية
البحوث امليدانية ودراسات 

السوق ووضع االستبيانات وحتليلها
تطوير املشاريع ومقترحات 

تنمية االستثمارات
التقييم (التثمني) العقاري
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بيع مواد بناء ذات جودة عالية حاصلة
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املدعية: شركة دار الوسط للطباعة والنشر
وكيلتها: احملامية / جميلة علي سلمان

املدعى عليها: شركة آفاق ملستلزمات الصالونات )س.ت:1-53329(
العنوان: مجهول

صفة الدعوى: ديون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه املذكور أعاله 

باحلضور بنفسه أو بوكيل عنه جللسة 8/5/2017

وزارة العدل والشؤون االسالمية - إدارة احملاكم
CS3000778589 :رقم الدعوى: 02/2016/19787/2 - رقم الكتاب

التاريخ: 12-4-2017
احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثالثة

تبليغ باحلضور

التاريخ 2017/4/20
CR2017-68560 اعالن رقم

تنازل عن احملل التجاري

تقدم الينا املعلن ادناه :السيد علي مانع احمد صالح حتويل/ احملل التجاري التالي / الى 

السيد / ستر محمد صالح العردشي

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه
االسم التجاريرقم القيد

قصر االسطورة للمفروشات1-79997

االسم التجاريرقم القيد

قصر االسطورة للمفروشات2-79997
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معرض الخليج 
للعقار 2017

تحت رعاية رئيس الوزراء 

انطالق فعاليات معرض العقار 2017 اليوم 

يزداد الرتق��ب والتطلعات بني أواس��ط قطاع 
األعامل؛ انتظ��ارًا النطالق مع��رض ثاليث مهم 
يقام يف البحرين اليوم، والذي نجح هذا العام 
يف التح��ول إىل مهرج��ان متنوع وس��ط أجواء 

احتفالية تجذب األنظار. 
ويتضمن ه��ذا الحدث املهم مع��رض الخليج 
 ،)Gulf Construction Expo( للبن��اء 
ومعرض الخليج للديك��ور والتصميم الداخيل 
واألث��اث )gulfInteriors(، إضافة إىل معرض 
الخليج للعقار. وس��تقام املعارض الثالثة تحت 
سقف واحد يف مركز البحرين الدويل للمعارض 

واملؤمترات حتى يوم الخميس. 
تق��ام دورة 2017 مرة أخرى برعاية كرمية من 
لدن رئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمري 

خليفة بن سلامن آل خليفة. 
وتواصل هذه املعارض الثالثة التي يطلق عليها 
“3 ج��ي” تعزي��ز تطلعات العارض��ني والزوار 
القادمني من جميع أنحاء املنطقة وما وراءها. 
وتعت��ر مبثابة نقط��ة انطالق اس��رتاتيجية إىل 
أس��واق البناء والتصميم الداخ��يل والعقارات 
يف منطقة الخليج الش��املية التي تصل قيمتها 
إىل مليارات الدوالرات، مع الرتكيز عىل أحدث 
املنتج��ات والخدم��ات والتقنيات واملش��اريع 
املتاحة يف املنطقة. وكانت املعارض الثالثة قد 

اجتذب��ت أكرث من 7800 زائر يف 
دورة العام املايض. 

التنفي��ذي لرشكة  املدي��ر  ويق��ول 
الجهة  للمؤمترات واملع��ارض،  الهالل 

املنظمة للمعرض، ج��ران عبدالرحمن 
إن دورة 2017 سوف تعكس األجواء السائدة 
يف السوق، عر توفري فرص ال تضاهى للتواصل 
وعقد الصفق��ات املجزية يف قطاع��ات البناء 

والتصميم الداخيل والعقار. 
ويضيف: “إنها ببساطة وجهة واحدة ومتميزة، 
تتيح للمنطق��ة فرصة ع��رض منتجاتها،” كام 
يوضح “إن رؤيتنا للمعارض ترتكز يف التعريف 
والرتوي��ج إلمكان��ات أس��واق دول مجل��س 
التعاون الخليجي يف قطاعات البناء والتصميم 

الداخيل والعقار”. 
وتلق��ى ه��ذه الرؤي��ة االقتصادي��ة اإلقليمية 
الطموح��ة دع��اًم ورعاي��ة كرمية م��ن رئيس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري خليفة بن 
س��لامن آل خليفة. وشهدت الدورة 2017 من 
املعارض الثالثة منًوا حقيقَيًا يف عدد املشاركني 
من البحرين ومن أنحاء دول الخليج الساعني 
إىل عرض مفه��وم “ُصنع يف الخليج. وال يوجد 
مع��رض آخر يف املنطقة يتي��ح لألفراد ومدراء 
املش��رتيات الفرصة لرشاء العقارات، والبحث 

عن م��واد وخدمات البن��اء، واختيار منتجات 
الديك��ور الداخ��يل، كل ذل��ك تحت س��قف 
واحد”. ويؤكد عبدالرحمن أن األساس الراسخ 
ال��ذي أرس��ته القطاع��ات الثالث��ة عىل مدى 
الس��نوات املاضية س��اهم يف متهي��د الطريق 
إلقام��ة دورة أخرى ناجحة تش��هد الكثري من 

التواصل والصفقات عىل مدى 3 أيام. 
ويضي��ف: “ق��د يبح��ث زوار معارضن��ا عن 
منتج��ات وخدم��ات مختلف��ة ومتنوع��ة، إال 
أنهم يش��رتكون جميًعا يف هدف واحد يتمثل 
يف الرغب��ة يف إيج��اد الحلول عالي��ة الكفاءة 

الس��تثامراتهم ومتطلباته��م الرشائي��ة. وم��ع 
مع��ارض 3 جي فإننا نهدف إىل توفري ذلك، بل 

وأكرث”.
م��ن جانبه، يق��ول مدير املع��ارض يف الرشكة 
أحم��د س��ليامن: “هناك املزيد ال��ذي تقدمه 
ه��ذه املعارض ه��ذا الع��ام، ويتمثل يف طرح 
عروض خاصة يف جميع أنحاء املعرض. ويدرك 
جمي��ع العارضني أن هذه املعارض متثل فرصة 
س��انحة لهم لبيع منتجاتهم، فض��ال عن إبرام 

صفقات من خالل العروض املجزية”. 
ويف إط��ار ح��رص رشك��ة اله��الل للمؤمترات 

واملع��ارض عىل إضاف��ة ُبعد آخ��ر للمعارض 
الناجح��ة، فق��د اس��تحدثت ما يعرف باس��م 
“مهرج��ان 3 ج��ي”. ويضيف ه��ذا املهرجان 
��ا يجذب أنظ��ار زوار  الخارج��ي عنرًصا خاَصً

املساء.  
ويقول سليامن “يستهدف هذا املهرجان زوار 
املعرض يف املساء، وسوف يشتمل عىل موسيقى 
حية من فرق بحرينية محلية، وعربات متنقلة 
للأمك��والت. هذا إىل جان��ب دور املهرجان يف 
تعزيز س��معة املع��ارض باعتبارها متثل وجهة 
واحدة للعقار ومواد البناء واألثاث والدهانات 
والتصمي��م الداخيل، فضال ع��ن وجهة متميزة 

لجميع أفراد األرسة أيًضا”. 
وس��وف يش��ارك يف املع��رض بع��ض الفنانني 
البحريني��ني من بينهم املغن��ي ومؤلف األغاين 

البحريني مو زويد، وكاكتوس. 
كام سيستمتع زوار املعرض مبجموعة متنوعة 
من أكشاك وعربات املأكوالت مثل ليتل سريز، 

وسرتيت 973، وتويت فرويت. 
وس��تكون املع��ارض الثالثة مفتوح��ة من 10 
صباًحا إىل 9 مس��اًء بالف��رتة 27-25 أبريل يف 
مرك��ز البحرين الدويل للمع��ارض واملؤمترات. 
وتبدأ فعاليات املهرج��ان املصاحب للمعارض 

يف الساعة 5 مساًء عىل مدى األيام الثالثة. 

تنطلق الي��وم فعاليات املعرض الس��نوي 
والبن��اء  العق��اري  التطوي��ر  لقطاع��ات 
والتصمي��م الداخ��يل يف منطق��ة الخليج 
العريب، والذي يقام تح��ت رعاية صاحب 
الس��مو املليك األمري خليفة بن سلامن آل 
خليفة، يف مركز البحرين الدويل للمعارض 

واملؤمترات.
ويضم املعرض الذي يستمر 3 أيام العديد 
م��ن ال��رشكات العامل��ة يف القط��اع من 
مختلف أس��واق دول الخليج العريب حيث 

تعرض مرشوعاتها وآخر استثامراتها.
وتنظم املع��رض الذي يهدف إىل ترس��يخ 
وتعزيز مرك��ز البحري��ن باعتبارها محورًا 
هاًم��ا لتجارة العق��ارات يف املنطقة رشكة 

الهالل للمؤمترات واملعارض البحرينية.
وكان املعرض حقق منًوا بنس��بة تزيد عن 
48 % بالس��نوات الث��الث املاضي��ة، فيام 
يتوق��ع أن يحق��ق املزيد م��ن النمو هذا 

العام.
للمش��اريع  عرًض��ا  املع��رض  ويتضم��ن 
العقارية الس��كنية والتجارية يف البحرين 
ودول مجل��س التعاون الخليج��ي وتركيا 
واململكة  األمريكي��ة  املتح��دة  والوالي��ات 

املتحدة وأوروبا، وغريها من الدول.
لط��رح  مهم��ة  منص��ة  الح��دث  ويع��د 
املرشوعات العقارية التي تلبي احتياجات 
مختلف املس��تويات وكذلك املس��تثمرين 
يف املنطقة وللتعرف عىل فرص االس��تثامر 

املتوافرة وعقد الصفقات.

وأعلنت العديد من ال��رشكات العاملة يف 
القطاع سواء يف البحرين أو أسواق الخليج، 
نيتها عرض مرشوعات كبرية وضخمة تقدر 

قيمتها باملاليني.
ويوف��ر املعرض مكان��ا مثاليا للباحثني عن 
املس��اكن، إذ يس��مح املجال لإلطالع عىل 

العروض وإمكان الرشاء مبارشة.
وش��هدت دول مجلس التع��اون الخليجي 
بالعقد املايض تنمي��ة اقتصادية مبعدالت 
رسيعة ، كام زاد أعداد السكان يف املنطقة، 
م��ا أدى إىل ارتفاع الطل��ب عىل الوحدات 

السكنية بشكل ملفت.

ويعت��ر القطاع العقاري م��ؤرشاً اقتصادياً 
رئيساً للنمو يف منطقة الخليج العريب، فهو 
يعد م��ن أرسع القطاعات من��ّواً يف جميع 
أنح��اء العامل عىل الرغم من التباطؤ األخري 
يف النمو االقتصادي؛ بسبب تقلبات أسعار 

النفط. 

ويق��ول محللون أن أس��واق دول مجلس 
التعاون الخليجي ما تزال تكتس��ب الكثري 
من اهتامم املستثمرين؛ نظراً ألن األسعار 
مس��تقرة نس��بيا، األمر الذي يعكس نضج 
السوق العقاري وتحسني البيئة التنظيمية 

التي تحكمه.

املحرر االقت�صادي

• سمو رئيس الوزراء مفتتحا معرض الخليج للعقار 2016	
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ميث��ل معرض الخلي��ج للبناء 2017 باس��مه 
الجديد “Gulf Construction Expo” أكرث 
من مجرد إع��ادة طرح هوي��ة جديدة بدال 
من الهوية الس��ابقة )gulfBID(، كام يؤكد 
املدير التنفي��ذي لرشكة اله��ال للمؤمترات 
واملعارض - الجه��ة املنظمة للمعرض جربان 

عبدالرحمن. 
يق��ول عبدالرحمن “كان لزاًم��ا علينا إعادة 
النظ��ر يف الطريق��ة التي نقوم به��ا لرتويج 
قط��اع البناء يف املعرض، وهو ما أس��فر عن 
املزي��د من القطاعات، وزي��ادة الرعاية لهذا 

الحدث”. 
وتبدو عملية التقس��يم إىل قطاعات واضحة 
م��ن التنوع امللم��وس يف منتجات وخدمات 

البناء يف معرض الخليج للبناء. 
وتواصل مجموعة الحاج حس��ن - املجموعة 
متنوعة النشاط التي تركز عىل البناء ومقرها 
يف البحرين ومتلك مشاريع مشرتكة يف جميع 
أنح��اء دول الخليج - رعايتها االس��رتاتيجية 
للمع��رض. وس��وف تس��تعرض م��ن خاله 
الخدمات واملنتجات التي تندرج تحت قامئة 

رشكاتها املتخصصة يف مواد البناء، مثل رشكة 
البحرين للخرسانة املسبوكة، ورشكة طابوق 
البحري��ن، ورشكة الحاج حس��ن للخرس��انة 
لصناع��ة  العربي��ة  والرشك��ة  املخلوط��ة، 

الكيامويات )ايزوال(.
وتش��ارك مجموعة آر يب كين��دم بروجكتس 
ألول م��رة يف املع��رض باعتباره��ا الراع��ي 

االسرتاتيجي. 
يقول رئي��س مجل��س إدارة مجموعة آر يب 
كين��دم بروجكت��س، آر بياي: “نس��عى إىل 
االس��تفادة من املعرض لرتوي��ج إمكاناتنا يف 
قطاع البناء كمجموعة تحظى بخربة واسعة 
ومعرف��ة متخصص��ة يف التصمي��م الداخيل 
وتصميم املس��طحات الخ��راء. إن معرض 
الخلي��ج للبن��اء يتيح لن��ا فرصة تس��ويقية 
مزدوجة ميكننا ع��ن طريقها إبراز خرباتنا يف 

كل من قطاع البناء والتطوير العقاري”. 
ويس��تهدف معرض الخليج للبن��اء مواصلة 
ج��ذب ال��زوار املحلي��ن واإلقليمي��ن، مب��ا 
يف ذل��ك مط��وري العق��ارات، واملصّنع��ن، 
والوكاء، واملوزعن، واملستثمرين، واملقاولن، 

ومصمم��ي الديكور الداخ��يل، واملعامرين، 
واملشرتين، ومديري املشرتيات.

ويحاف��ظ املعرض عىل ريادته يف قطاع البناء 
واإلنشاء يف منطقة الخليج الشاملية، تدعمه 
مشاريع مبليارات الدوالرات تشمل مشاريع 
البني��ة التحتي��ة، إضاف��ة إىل مش��اريع بناء 

املناطق السكنية والتجارية الجديدة. 
وترك��ز رشكة موتور س��يتي، الجه��ة الراعية 
لقط��اع املصانع وآالت البناء، عىل اإلبداعات 
والتصميامت املتخصصة الذي يس��تثمر فيها 
ه��ذا القطاع؛ بهدف توفري أعىل مس��تويات 
الكفاءة واألم��ان للمقاولن. وس��وف تنظم 
الرشك��ة ي��وم 26 أبريل الس��اعة 10 صباًحا 
ورش��ة عمل ح��ول االتص��ال يف تطبيق إيرا 
الرقمي املطبق عىل ماكينات البناء وتحريك 
الرتبة. ويرأس ورشة العمل مدير عام أول يف 

رشكة موتور سيتي بيجان مجيدي. 
من ناحية أخ��رى، ويف ظل تزاي��د االهتامم 
بالقضايا البيئية يف قطاع البناء، س��وف تقوم 
رشك��ة املزعل للتجارة العامة، الرشكة الراعية 
لقط��اع التكنولوجيا الخ��راء، بالتعاون مع 

رشكة ميديا الراعية لقطاع التدفئة والتهوية 
وتكيي��ف اله��واء إللقاء الض��وء عىل أهمية 
االنتق��ال م��ن البن��اء التقلي��دي إىل املباين 

الخراء الذكية. 
ويحظ��ى املعرض مبكان��ة مرموقة لدى 

ال��رشكات العارضة من الس��عودية 
واملمثلن  والكوي��ت  واإلمارات 

الدولي��ن املبارشين من الصن 
ومركز تايوان التجاري. 

ويق��ول مدير مجموع��ة الحاج 
حسن عادل حسن العايل: “الشك أن 

السوق حافلة بالتحديات، ولكن معرض 
الخليج للبناء يعد حدًثا مهاًم لقطاع البناء، 

إذ يتيح تعزيز التواص��ل وتبادل املعلومات 
حول أحدث التطورات يف املنتجات وتقنيات 

البناء. 
ويف إطار تبادل املعلومات، سوف تقوم هيئة 
الكهرباء واملاء بتنظيم منتدى مهم بالتعاون 
مع املركز البلدي الشامل حول أنظمة تنظيم 
املياه والربنام��ج التنظيمي لألعامل الصحية 

)السباكة(، وذلك يوم 27 أبريل. 
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V
معرض الخليج للبناء... أكثر من مجرد إعادة طرح هوية جديدة

معرض  يطرح 
 gulfInteriors

متنوعة  مجموعة 
التي  املنتج��ات  من 

تعترب األفضل يف قطاع 
والتصمي��م  الديك��ور 

الداخيل واألثاث.
تش��كيلة  املع��رض  ويض��م 

التي  املنتج��ات  م��ن  متمي��زة 
“ُصنعت يف البحرين”، و “ُصنعت 

يف دول الخليج”، فضا عن العامات 
التجارية العاملية التي تغطي قطاعات 

األثاث، والدهانات، واملطابخ، والحاممات، 
واإلنارة، والس��رياميك، وأغطي��ة الجدران، 

والفنون، واإلكسسوارات. 
يق��ول مدي��ر املع��رض: “ش��هدنا عىل مر 
الس��نن تزايد أع��داد املنتج��ات التي يتم 
طرحه��ا يف املعرض تحت ش��عار )صنع يف 
دول الخلي��ج(. وتعد قطاع��ات الصناعات 
اإلبداعية مثل األثاث واملواد والتصميامت 
قطاًعا اقتصادًيا متنامًيا يف جميع أنحاء دول 
الخليج، بل وتشهد البحرين زيادة ملموسة 
يف املواهب وامله��ارات اإلبداعية يف قطاع 
التصميم الداخيل. نحن ملتزمون بتسليط 
الض��وء عىل هذه املواه��ب واملهارات من 
خال معرض gulfInteriors، إذ سيتعرف 
الزوار إىل التصميامت والصناعات املحلية، 

إىل جانب العامات التجارية الدولية”. 

يش��ري  ك��ام 
التنفيذي  املدير 
اله��ال  لرشك��ة 
واملعارض  للمؤمترات 
الجهة املنظمة للمعرض 
عبدالرحم��ن  ج��ربان 
“م��ن خال املع��رض، يتاح 
للمصمم��ن الداخلين الفرصة 
ومواه��ب  إمكان��ات  لع��رض 
البحري��ن اإلبداعية، فضا عن دعم 
مكانتن��ا ب��ن باق��ي ال��دول العربية 
املعروفة بتصميامتها الداخلية املتميزة”.
وكان مع��رض gulfInteriors 2017 ق��د 
شهد زيادة يف أعداد البحرينين املتخصصن 
يف التصمي��م الداخيل، الذي��ن أتيحت لهم 
الفرصة لعرض إبداعاتهم هذا املوسم مثل 
موبيليا أون��و، وفاطمة األنصاري للتصميم 
والتنفيذ.  وتش��ارك رشكة فاطمة األنصاري 
للتصمي��م والتنفيذ ألول م��رة يف املعرض. 
وتعد رشكة متخصصة يف التصميم الداخيل 
واألعامل املعامري��ة، والتصميم، وتخطيط 

املسطحات الخراء، وتوريد األثاث. 
أم��ا آي دي ديزاي��ن، أك��رب رشك��ة تجزئة 
للتصمي��م الداخ��يل يف الدمنارك، فس��وف 
تع��رض أح��دث منتجاته��ا م��ن األث��اث 

االسكندنايف السكني يف املعرض. 
وسيتم طرح منتجات موبيليا أونو التي يتم 
تصنيعها يف تركيا وإيطاليا والربتغال والصن 

وماليزيا واليونان والهند وتايوان، من خال 
موبيليا أونو يف البحرين. 

وتجدد رشك��ة أصباغ همبل، املورد العاملي 
الرائ��د للدهان��ات، رعايتها االس��رتاتيجية 
ملعرض الخليج للديكور والتصميم الداخيل 

واألثاث 2017. 
ويق��ول مدي��ر املبيعات يف رشك��ة أصباغ 
همبل يف البحرين جمي��ل مطرجي: “يعد 
مع��رض gulfInteriors هو االختيار األول 
لن��ا يف البحرين لرتويج محفظ��ة منتجاتنا 
من الدهان��ات. يتيح لنا املع��رض الفرصة 
للتواص��ل مبارشة مع العم��اء املتخصصن 
مثل املصمم��ن واالستش��ارين واملقاولن، 
فضا عن املستخدمن النهائين. إن معرض 
الخليج للديكور والتصميم الداخيل واألثاث 
يس��اعد عىل تعزي��ز تواجدنا واس��تهداف 
زبائنن��ا يف قطاع��ات العق��ارات والبناء يف 

منطقة الرشق األوسط. 
ويش��ارك يف املع��رض أيًضا بع��ض رشكات 
الده��ان األخ��رى مثل دهانات ش��ريوين، 
ورشك��ة مصان��ع دهان��ات ناش��ونال من 
األوس��ط  ال��رشق  ومصن��ع  اإلم��ارات، 

للدهانات. 
ويتطل��ع زوار دورة 2017 م��ن مع��رض 
الخليج للديكور والتصميم الداخيل واألثاث 
إىل العروض الخاصة التي س��يتم طرحها يف 
املعرض عىل األثاث، واملفروش��ات املنزلية، 

والتجهيزات، وخدمات التصميم. 

تسعى رشكة الهال للمؤمترات واملعارض هذا 
العام إىل إضافة بعد جديد إىل حدثها السنوي 
“ثاثة معارض تحت س��قف واحد” وذلك عرب 
إقام��ة مهرجان مصاح��ب يتضمن فعاليات 

ترفيهية وعائلية.
يق��ام املهرج��ان إىل جان��ب 
املع��ارض الثاثة: وهي 
مع��رض الخليج للبناء 
Gulf Construc-(
ومع��رض   )tion Expo
الخليج للديكور والتصميم الداخيل 
واألثاث )gulfInteriors( ومعرض الخليج 
للعق��ار )Gulf Property Show(، يف مرك��ز 
البحرين الدويل للمع��ارض واملؤمترات بالفرتة 

من 25 إىل 27 أبريل الجاري. 

ويف ه��ذا اإلطار، قال املدي��ر التنفيذي لرشكة 
الهال للمؤمترات واملعارض جربان عبدالرحمن: 
“نح��ن مرسورون بإضافة هذه امليزة الجديدة 
ملعارضن��ا الثاثة ذات الش��هرة الواس��عة، إذ 
نتوق��ع أن يضفي ه��ذا املهرج��ان املصاحب 
ال��ذي يقام يف املنطقة املفتوح��ة بعدا إضافيا 
لزوار املعارض يف الفرتة املسائية، خصوصا من 
العائات، م��ن املهتمن بأكرب حدث لقطاعات 
العقارات والتصميم الداخيل والبناء يف مملكة 

البحرين.”
م��ن جهت��ه، ق��ال مدي��ر املع��ارض يف رشكة 
اله��ال للمؤمترات واملعارض أحمد س��ليامن: 
“يس��تهدف مهرجان 3G زوار املعارض الثاثة 
بالفرتة املس��ائية. ومن املقرر أن يشتمل عىل 
عروض موس��يقية تحييها فرق بحرينية إضافة 

إىل عربات املأكوالت املتنقلة. وميثل املهرجان 
تجس��يدا عمليا ملا يتمت��ع به هذا الحدث من 
س��معة مرموقة باعتباره حدثا ش��اما يغطي 
قطاعات العق��ارات والتصميم الداخيل ومواد 
البناء واألثاث واملفروش��ات والدهانات والتي 
بدوره��ا تع��د م��ن املواضي��ع ذات االهتامم 

العائيل وتخص جميع أفراد العائلة”.
يذكر أن العروض املوس��يقية املق��ررة يف أيام 

املع��رض س��تقام مبش��اركة الفن��ان البحريني 
الشعبي وكاتب األغاين الشاب مو زويد إضافة 

إىل فرقة كاكتوس الغنائية.
وس��تتاح أمام زوار املعرض يف الفرتة املس��ائية 
خي��ارات متنوعة وش��هية م��ن األطعمة عرب 
أكش��اك وعربات متنقلة من بينها مطعم ليتل 
سيزرس وسرتيت 973 وتويت فرويت لآليسكريم. 
وس��تفتح املع��ارض الثاثة - مع��رض الخليج 
للبناء )Gulf Construction Expo( ومعرض 
الخليج للديكور والتصمي��م الداخيل واألثاث 
)gulfInteriors( ومع��رض الخلي��ج للعق��ار 
)Gulf Property Show( - أبوابه��ا لل��زوار 
الكرام من الس��اعة 10 صباحا وحتى 9 مساء، 
فيام تبدأ فعاليات املهرجان املصاحب الساعة 

5 مساء وتستمر حتى الساعة 9:45 مساء.

مجموعات 
متنوعة للديكور 

والتصميم 
الداخلي 

واألثاث

“الهالل 
للمؤتمرات 
والمعارض” 

تطلق المهرجان 
المصاحب 

”3G“ لـ

“آمنة للعوازل والكيماويات” 
ترعى قطاع التكنولوجيا 

الخضراء
تس��تعد رشكة آمنة للعوازل والكيامويات للمشاركة يف دورة العام 2017 
من معرض الخلي��ج للبن��اء )Gulf Construction Expo( راعيا لقطاع 

التكنولوجيا الخراء الشهر الجاري. 
وستكون رشكة آمنة للعوازل والكيامويات ضمن أبرز الجهات العارضة، إذ 
ستقدم منتجات وحلول موفرة للطاقة وصديقة للبيئة )خراء( بفعاليات 

.)Gulf Construction Expo( معرض الخليج للبناء
وق��ال املدير التنفيذي لرشكة آمنة للعوازل والكيامويات س��ليامن املزعل 
“نحن فخورون بقي��ادة قطاع التكنولوجيا الخراء يف هذا املعرض الرائد 

يف مجال صناعة البناء يف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”. 
وأضاف املزعل: “إن هدفنا من املشاركة يف فعاليات معرض الخليج للبناء 
)Gulf Construction Expo( تس��ليط الضوء ع��ىل أهمية قطاع البناء 
واإلنش��اء والتحول من إنش��اء املباين التقليدية إىل إنش��اء املباين الخراء 
الذكي��ة. إذ إنن��ا قمنا بتحدي��د وتطوير املنتج��ات والحل��ول التي تلبي 
احتياج��ات هذا التح��ول وتضمن إنجازه بصورة أك��رث فعالية عىل املدى 

القصري”. 
وأثناء مشاركتها يف املعرض، ستقدم رشكة آمنة للعوازل والكيامويات حلوال 
موف��رة للطاقة مثل منتجات مارموكس ملتيبورد )وهي أخف ألواح البناء 
والع��زل وزنا يف العامل(، ونظام مارموكس للعزل الحراري الخارجي، ومنتج 
بولتريم اليت كونكريت )وهو عبارة عن أخف خرس��انة عازلة للحرارة يف 

العامل(، وبليكو سيستمز )وهو نظام للعزل الخارجي والتشطيب(. 
ويف ه��ذا اإلطار رصح املدير التنفيذي لرشكة الهال للمؤمترات واملعارض 
ج��ربان عبدالرحم��ن “إن رعاية رشكة آمنة للع��وازل والكيامويات لقطاع 
Gulf Construction- )للتكنولوجي��ا الخراء يف معرض الخليج للبن��اء 

Expo( سيش��كل إضاف��ة جديدة إىل مكانة املعرض املرموقة، إذ تش��كل 
املنتج��ات الصديقة للبيئة واألبنية الذكية اتجاه��ا متناميا ملنتجات البناء 

واإلنشاء يف الوقت الحايل”.
يذك��ر أن معرض الخلي��ج للبناء يقام تحت رعاية كرمي��ة من لدن رئيس 
الوزراء صاحب الس��مو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة يف الفرتة 
ما بن 25 و27 أبريل 2017 يف مركز البحرين الدويل للمعارض واملؤمترات. 
ويحظ��ى معرض الخلي��ج للبن��اء )Gulf Construction Expo( برعاية 
اسرتاتيجية من مجموعة الحاج حسن ومجموعة آر يب كينجدم بروجكتس 
)RP-KP(، في��ام ترعى رشكة موتور س��يتي قطاع املصان��ع وآالت البناء. 
وتشارك العامة التجارية “ميديا” كراع لقطاع التدفئة والتهوية والتكييف، 
فيام ترعى رشك��ة آمنه للعوازل والكياموي��ات - إحدى رشكات مجموعة 

املزعل - قطاع التكنولوجيا الخراء يف املعرض. 
وتشمل قامئة الجهات الداعمة مكتب االتصال األملاين السعودي للشؤون 
االقتصادية )AHK اململكة العربية السعودية( وسفارة جمهورية الفلبن 

ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.



املنام��ة - البحري��ن: أعلن��ت “مجموعة 
 ،”)RP-KP( آر يب كينج��دم بروجكت��س
املتخصص��ة يف مج��االت البن��اء والتطوير 
والطاقة الكهربائي��ة الصناعية يف البحرين 
مشاركتها راعيا اس��راتيجيا يف دورة العام 
2017 م��ن مع��رض الخليج للبناء الش��هر 

الجاري. 
Gulf Con- )ييع��د معرض الخليج للبناء 

struction Expo( حدثا سنويا متخصصا 
يف قطاع البناء واإلنش��اء يف منطقة الخليج 
الش��الية، ويقام تحت رعاي��ة كرمية من 
لدن رئيس الوزراء صاحب الس��مو املليك 
األمري خليفة بن سلان آل خليفة وذلك يف 
الفرة ما بني 25 و27 أبريل 2017 يف مركز 

البحرين الدويل للمعارض واملؤمترات. 
ومبناس��بة إع��ان مش��اركتها يف فعاليات 
مع��رض الخليج للبن��اء راعيا اس��راتيجيا 
كينج��دم  آر يب  رئي��س مجموع��ة  رصح 
“تع��د  قائ��ًا:  بي��اي  رايف  بروجكت��س 
مجموعتنا من رشكات املقاوالت الرئيس��ة 
ولدينا مش��اريع مهمة لي��س يف البحرين 

وحس��ب بل يف جميع أنحاء دول مجلس 
التعاون الخليجي وغريها. كا أن كينجدم 
بروجكتس رائدة يف االلتزام مبعايري الجودة 
والكفاءة العالية يف قطاعات البناء وإدارة 
املش��اريع والعق��ارات والتصميم الداخيل 
واألمن والسامة والصيانة وتنفيذ تصاميم 
الخ��راء. س��يمنحنا معرض  املس��احات 
الخلي��ج للبن��اء فرصا تس��ويقية مضاعفة 
وخربات إضافية يف قطاع البناء والخدمات 
ذات الصلة خصوصا مشاريع النفط والغاز 
املتطورة ومش��اريع الطاقة األخرى إضافة 

إىل مشاريع املستخدم النهايئ”. 
يذكر أن مجموعة “آر يب” نفذت مشاريع 
تف��وق قيمته��ا 25 ملي��ار دوالر، وذل��ك 
يف قط��اع البناء مبا يف ذل��ك بناء ناطحات 
س��حاب وفنادق 5 نجوم ومشاريع للبنية 
التحتي��ة والنفط والغ��از والبروكياويات 
واألملنيوم والحديد فض��ا عن بناء وإدارة 
املش��اريع العقاري��ة واملب��اين التعليمي��ة 
ومنش��آت الرعاي��ة الصحي��ة وتكنولوجيا 

املعلومات والضيافة. 

ويش��ار إىل أن رشك��ة “مش��اريع اململكة 
للمس��احات الخراء” فازت للسنة الثانية 
عىل التوايل بجائزة أفضل جناح عرض لفئة 
التصمي��م يف دورة العام 2017 من معرض 
البحري��ن ال��دويل للحدائق ال��ذي اختتم 

أعاله أخريا. 
كا دخل��ت املجموعة هذا العام يف قطاع 
الس��كن ع��ايل الج��ودة يف البحرين تحت 
 ”WELCOME YOUR HOME“ شعار
مب��ا يحق��ق ه��دف الحكوم��ة املتمثل يف 
توف��ري وحدات س��كنية مي��رة للعائات 
البحريني��ة. وتقدم الرشكة مفهوما ش��اما 
قامئا عىل نظام البناء والتملك والتش��غيل 
ونق��ل امللكي��ة يف القط��اع الس��كني يف 
البحري��ن عرب بن��اء وإدارة وبيع الوحدات 
للمستثمرين البحرينيني وفقا ملا تتمتع به 
الرشكة من س��معة مرموقة وقدرات عالية 

ورشاكة موثوقة طويلة األمد. 
ودخل��ت رشك��ة الخليج آس��يا للمقاوالت 
أخريا، وهي واح��دة من رشكات مجموعة 
“آر يب”، موسوعة غينيس لألرقام القياسية 

ألك��رب عملية صب متواصلة للخرس��انة إذ 
بلغت مدتها 42 س��اعة. كا تعمل الرشكة 
بالقدر نفس��ه من الح��اس والكفاءة يف 

مشاريعها يف مملكة البحرين.
من جهت��ه، علق املدي��ر التنفيذي برشكة 
ج��ربان  واملع��ارض  للمؤمت��رات  اله��ال 
عبدالرحمن قائا: “ تعترب مجموعة رشكات 
آر يب كينج��دم بروجكتس م��ن الرشكات 
الرائ��دة يف قطاع البناء واإلنش��اء يف دول 
مجلس التعاون الخليجي. وهي مجموعة 
متنوع��ة التخصص��ات تتمت��ع بق��درات 

هائلة يف مجال تنفيذ مش��اريع املجمعات 
وإدارة  واملق��اوالت  الكب��رية  الس��كنية 
املش��اريع والعقارات وتنفيذ املس��طحات 
الخراء ووضع التصاميم الداخلية وتوفري 
خدمات األمن والسامة والصيانة املقدمة 

مبارشة إىل املستخدم النهايئ”. 
 Gulf ويحظ��ى مع��رض الخلي��ج للبن��اء
Construction Expo برعاية اسراتيجية 
من مجموعة الحاج حس��ن ومجموعة آر 
يب كينج��دم بروجكت��س )RP-KP(، فيا 
ترعى رشكة موتور س��يتي قط��اع املصانع 
وآالت البناء. وتش��ارك العام��ة التجارية 
“ميدي��ا” كراع لقط��اع التدفئ��ة والتهوية 
والتكييف، فيا ترعى رشكة آمنه للعوازل 
والكياويات قط��اع التكنولوجيا الخراء 

يف املعرض. 
وتش��مل قامئ��ة الجه��ات الداعمة مكتب 
للش��ؤون  الس��عودي  األمل��اين  االتص��ال 
العربي��ة  اململك��ة   AHK( االقتصادي��ة 
الس��عودية( وس��فارة جمهوري��ة الفلبني 

ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 
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“آر بي كينجدم بروجكتس” راعيا استراتيجيا في معرض الخليج للبناء

“أصباغ همبل” تجدد رعايتها 
”gulfInteriors“ االستراتيجية لـ

املنامة - مملكة البحرين: جددت رشكة أصباغ همبل، التي تعد واحدة من الرشكات العاملية 
الرائ��دة يف توريد مواد الطاء، رعايتها االس��راتيجية لدورة الع��ام 2017 من معرض الخليج 

 .)gulfInteriors( للديكور والتصميم الداخيل واألثاث
واخت��ارت رشكة تصنيع الطاء معرض الخليج للديكور والتصميم الداخيل واألثاث للكش��ف 
عن مجموعتها الجديدة “توباز كولور ترندز” للمساحات الداخلية والخارجية عىل حد سواء، 

وذلك للمرة األوىل يف مملكة البحرين. 
ويف ه��ذا اإلطار رصح مدير املبيعات يف رشكة أصباغ همبل البحرين جميل مطرجي: “ميثل 
مع��رض الخلي��ج للديكور والتصمي��م الداخ��يل واألث��اث )gulfInteriors( خيارنا األول يف 
البحرين لتس��ويق وترويج محفظ��ة منتجات الطاء لدينا، حيث يوف��ر لنا املعرض الفرصة 
للتفاع��ل املب��ارش مع العم��اء املتخصصني كاملصمم��ني واالستش��ارين واملقاولني فضا عن 
املس��تخدم النهايئ - املس��تهلك، إضافة إىل إن معرض الخليج للديك��ور والتصميم الداخيل 
واألثاث )gulfInteriors( مينح عامتنا التجارية حضورا قويا يعزز مكانتا يف السوق بالنسبة 

ألهدافنا الرئيسة يف قطاعي العقار والبناء يف الرشق األوسط”. 
وتتضم��ن مجموعة توباز كولور ترندز 4 اتجاهات تم تطويرها لتعكس الطموحات والنمط 
املعييش لجيل األلفية يف مجتمعنا الحارض. واس��توحيت هذه املجموعة من االقتصاد رسيع 
التغري والتطورات التكنولوجية املتس��ارعة اليوم، وتم إنش��اء هذه املجموعة بهدف مواكبة 

الحياة يف العامل الرقمي يف ظل جاذبية املحيط املعييش املريح.
وتشمل قامئة عماء رشكة أصباغ همبل داخل البحرين رشكات كربى يف القطاع الصناعي،مثل 
بابكو وألبا وأرسي وجيبك فضا عن القطاعات األخرى ضمن القطاعني الخاص والحكومي. 
ويقام معرض الخليج للديكور والتصميم الداخيل واألثاث )gulfInteriors( الحدث السنوي 
الرائ��د املتخص��ص يف مجال التصامي��م الداخلية واملفروش��ات الفاخ��رة يف منطقة الخليج 
الش��الية، يف الفرة ما بني 25 و27 أبريل 2017 تح��ت رعاية كرمية من لدن رئيس الوزراء 

صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلان آل خليفة. 
ويش��ار إىل أن املعرض يحظى برعاية اس��راتيجية من رشكة أصباغ همبل وبدعم من مكتب 
االتصال األملاين الس��عودي للش��ؤون االقتصادية )AHK( إضافة إىل وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة
 Gulf“ ويق��ام املع��رض بالتزامن مع اثنني من املع��ارض الكربى ها معرض الخلي��ج للبناء
Construction Expo” ومعرض الخلي��ج للعقار”Gulf Property Show”؛ وذلك لضان 
اس��تمرارية نج��اح املع��رض املتكامل املوجه لقطاع األع��ال يف قطاعات البن��اء والتصميم 

الداخيل والعقارات يف منطقة الخليج الشالية.

“فونتانا” تنضم لقائمة الجهات 
الراعية لمعرض الخليج للعقار

أعلنت رشكة فونتانا العقارية، الجهة املطورة 
ملرشوع “فونتانا انفنيتي”، مش��اركتها راعيا 

فضيا يف معرض الخليج للعقار 2017. 
ويحظ��ى معرض الخليج للعق��ار الذي يعد 
منص��ة متخصصة يف مجال التطوير العقاري 
والعق��ارات برعاي��ة كرمية من ل��دن رئيس 
الوزراء صاحب الس��مو املليك األمري خليفة 
بن س��لان آل خليفة وذلك يف الفرة ما بني 
25 و27 أبري��ل 2017 مبركز البحرين الدويل 

للمعارض واملؤمترات. 
ويف ه��ذا اإلط��ار، رصح��ت املدي��ر الع��ام 
للمبيع��ات وتطوير األع��ال يف رشكة رويال 
امباسدور لتسويق العقارات، إميان املناعي: 
“اغتنمنا الفرصة للمش��اركة ك��راع فيض يف 
دورة العام 2017 من معرض الخليج للعقار 
الذي يعترب املعرض العقاري األبرز يف مملكة 
البحري��ن. وبالنس��بة لنا يف رشك��ة فونتانا، 
فإننا نس��عى يف مش��اركتنا األوىل يف املعرض 
لاس��تفادة من قاعدة رفيعة املس��توى من 
الزوار من مش��رين ومس��تثمرين ومهتمني 

بالشأن العقاري”. 
وتج��در اإلش��ارة إىل أن م��رشوع “فونتان��ا 
انفنيت��ي” يق��ع عىل ش��ارع األمري س��عود 
الفيص��ل بالقرب من تقاطع مس��جد الفاتح 
يف منطق��ة الجف��ري ويتمت��ع بإطال��ة عىل 
الكورنيش. كا يتميز موقع املرشوع بسهولة 
الوصول إىل املطاع��م واملقاهي والصالونات 
وغريها م��ن الخدمات األساس��ية. باإلضافة 
إىل ذلك، س��يضم املرشوع ساحا اصطناعيا 

ومنتجعا راقيا فضًا عن مطاعم عامئة.
 أم��ا فيا يتعل��ق باملرشوع الس��كني الذي 
س��وف يتم االنته��اء منه بحلول ش��هر مايو 
2019، فإن��ه يتكون من 43 طابقا تضم 809 
شقق اس��توديو وشققا تتألف من غرفة نوم 

واحدة وغرفتي نوم. 
وقام��ت رشكات عاملية بتصميم وهندس��ة 
املرشوع بقيادة رشكة الكوهجي للمقاوالت 
م��ن مملكة البحرين والتي تتمتع بس��معة 
مرموقة يف هذا املجال. وستتوىل رشكة رويال 
امباس��دور لتسويق العقارات إدارة املرشوع 

الذي تعود ملكيته لرشكة فونتانا العقارية.

وأضاف��ت املناع��ي: “إن تطوي��ر م��رشوع 
فونتانا انفنيتي س��يعزز الس��معة املرموقة 
التي تتمتع بها رشكة فونتانا العقارية خاصة 
فيا يتعل��ق بالجودة واألناق��ة. ونتوقع أن 
يخت��ار زوار معرض الخلي��ج للعقار مرشوع 
فونتانا انفنيت��ي باعتباره الفرصة الحلم بعد 
االطاع عىل املرشوع والتعرف عىل تفاصيله 

مبساعدة فريق العمل لدينا”. 
اله��ال  التنفي��ذي لرشك��ة  املدي��ر  ورصح 
للمؤمت��رات واملع��ارض ج��ربان عبدالرحمن 
“يرن��ا أن نرحب برشكة فونتان��ا العقارية 
كراع فيض ل��دورة الع��ام 2017 من معرض 
الخلي��ج للعق��ار، وأن ما تتمتع ب��ه الرشكة 

من س��معة ومكانة سيش��كل إضافة مهمة 
للمش��اريع الراقي��ة املعروض��ة يف مع��رض 

الخليج للعقار”. 
يذكر أن دورة العام 2017 من معرض الخليج 
للعقار تحظى برعاية اس��راتيجية من رشكة 
ديار املح��رق ورشكة من��ارة للتطوير إضافة 
إىل رعاي��ة ذهبية من رشك��ة بحرين مارينا 
للتطوي��ر ورشك��ة البحري��ن األوىل للتطوير 
العقاري ورعاية فضية من املرصف الخليجي 

التجاري ورشكة فونتانا للتطوير. 
وتش��مل قامئ��ة الجه��ات الداعم��ة جه��از 
املس��احة والتس��جيل العق��اري وجمعي��ة 

التطوير العقاري البحرينية.
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معرض الخليج 
للعقار 2017

رعاية استراتيجية من “ديار المحرق”

معرض الخليج للعقار يسجل أرقاًما قياسية جديدة
نج��ح معرض الخليج للعقار، املتخصص يف قطاع 
العق��ارات، يف تحطي��م الرقم القيايس ملس��احة 
املعرض التي حققه��ا يف العام 2016. ففي دورة 
2017، س��وف يتجاوز املع��رض حاجز ال� 2000 
مرت مربع بسهولة. ففي ظل منو مساحة املعرض 
بنسبة 25 % مع عرض مشاريع تزيد قيمتها عن 
15 مليار دوالر، فإن معرض الخليج العقار يعترب 
الي��وم واحًدا م��ن أهم املع��ارض العقارية التي 

يرتقبها كل من البائعني واملشرتين يف املنطقة. 
وتضم قامئة الجهات الراعية للمعرض واملشاركني 
في��ه نخبة م��ن كب��ار الش��خصيات العاملة يف 
القطاع العقاري يف املنطقة، مع بائعني ومطورين 
للمشاريع ليس فقط من البحرين ودول الخليج، 
بل من دول أخرى مث��ل تركيا واإلمارات وتايلند 

وأمريكا واململكة املتحدة. 
ويحظى معرض الخليج للعقار برعاية اسرتاتيجية 
من قبل دي��ار املحرق، امل��روع الراقي متعدد 
االس��تخدامات الواقع يف مملكة البحرين، فضال 
عن رشكة من��ارة للتطوير التي تعد رشكة تطوير 
رائ��دة متوافقة م��ع أحكام الريعة اإلس��المية 

ويقع مقرها يف البحرين وتهدف إىل طرح مرافق 
سكنية وتجارية مناسبة التكاليف يف البالد. 

ويش��هد معرض هذا الع��ام رعاي��ة ذهبية من 
جانب رشك��ة من��ارة للتطوير ورشك��ة البحرين 
األوىل للتطوي��ر العق��اري، ورعاي��ة فضي��ة من 
امل��رف الخليج��ي التج��اري ورشك��ة فونتان��ا 
العقارية، وتسعى جميعها إىل تقديم كل الدعم 

لهذا الحدث العقاري املهم. 
وت��ربز أهمية معرض الخلي��ج للعقار هذا العام 
كمع��رض عق��اري ش��امل، وذلك عرب مش��اركة 
البن��وك املحلية مثل بنك اإلمثار، وبنك اإلس��كان 
م��ع رشكاتهام للتطوير العق��اري، فضال عن بنك 
البحري��ن والكوي��ت، والبنك الع��ريب، والرعاية 
املقدمة من املرف الخليجي التجاري، مبا يوفر 

خدمات مالية للمستثمرين يف املعرض. 
وتشهد األسعار تنافس��ية كبرية بني املطورين يف 
البحرين واملنطقة، مع تركي��ز أكرب عىل التكلفة 

املناسبة ولكن دول املساس بالجودة العالية. 
وم��ن املخط��ط أن تط��رح رشكة دي��ار املحرق 
مش��اريعها يف الب��الد من خالل مع��رض الخليج 

للعق��ار 2017 والتي تش��مل البارح، والنس��يم، 
والقم��رة، وديرة العيون، وبي��وت الديار، ومركز 
ديار تاون، ومدينة التنني. كام سرتكز ديار املحرق 
عىل قط��ع األرايض التجارية املتاحة لالس��تثامر 
ملشاريعها املجزية مثل أرايض الفيالت التجارية، 
وأرايض املباين الس��كنية B5، وأرايض الصناعات 
الخفيفة/ الخدمات اللوجستية واملخازن، وقطع 
األرايض املتوفرة إلقامة صاالت العرض التجارية. 
ك��ام س��يتم أثناء املع��رض تس��ليط الضوء عىل 
مروع مرايس البحرين الذي تطوره رشكة إيجل 
هيلز الواق��ع مقرها يف أبوظب��ي. يقام املروع 

عىل جزيرة ديار. 
م��ن ناحية أخرى، تعرض رشكة من��ارة للتطوير، 
املط��ور العقاري الرائ��د يف البحري��ن، وحدات 
س��كنية من مش��اريعها الس��كنية الرئيسة مثل 

واحتي، وكناز البحرين، وحصايب.
وتس��تعرض رشكة بحرين مارين��ا ألول مرة أمام 
الجمهور العام مروعها متعدد االس��تخدامات 
الواقع مبحاذاة س��احل املارين��ا يف املنامة ليكون 

وجهة سياحية جديدة متميزة. 

وتطرح رشكة البحري��ن األوىل للتطوير العقاري 
مروعها السكني املركادو الذي من املخطط أن 
يك��ون الوجهة املثالية للمس��تثمرين يف القطاع 

السكني. 
وت��روج رشكة فونتان��ا العقارية خ��الل املعرض 
أبراجها السكنية الواقعة يف منطقة الجفري والتي 

تستهدف تعزيز أسلوب الحياة الراقي. 
كام س��يطرح يف املع��رض العديد من املش��اريع 
املهمة م��ن بينها ووتر جاردن س��يتي، وحدائق 

دملونيا املعلقة، وكانال فيو.
وتش��مل قامئ��ة رشكات التطوي��ر الرائ��دة التي 
تش��ارك يف معرض الخلي��ج للعقار كل من رشكة 
بن فقي��ه، ومجموعة أحمد القائ��د، ومجموعة 
املع��اودة، ومجموع��ة غرناطة، ورشكة نس��يج، 
وإدارة األوقاف الجعفرية، ورشكة جي إف أتش 

العقارية. 
يقول املدير التنفي��ذي لركة الهالل للمؤمترات 
واملع��ارض، الجه��ة املنظم��ة للمع��رض، جربان 
عبدالرحمن إن األس��اس الراس��خ الذي أرس��ته 
املع��ارض الثالثة عىل م��دى الس��نوات املاضية 

س��اهم يف متهي��د الطري��ق إلقام��ة دورة أخرى 
ناجحة تشهد الكثري من التواصل والصفقات عىل 

مدى 3 أيام. 
ويضيف عبدالرحمن: “هذا العام سيكون فاصال 
لقط��اع العقارات يف البحري��ن مع تقديم الدعم 
الفع��ي للمس��تثمرين م��ن خ��الل التريعات 
ذات الصل��ة. فال ش��ك أن تصميم الحكومة عىل 
رضورة فت��ح حس��ابات ض��امن تطوي��ر عقاري 
يوفر االطمئنان للمس��تثمرين بأنه ستتم حامية 

مدفوعاتهم للمطورين”. 
م��ن ناحي��ة أخرى، ويف إطار س��عيها ملس��اعدة 
الزوار وتسهيل بحثهم عن العارضني واملطورين، 
وقعت رشكة الهالل للمؤمترات واملعارض اتفاقية 
رشاك��ة مع EXCPY، وهو تطبيق عىل الهواتف 
الذكي��ة يرب��ط املحت��وى الرقمي باملس��احات 
الفعلية والعالمات التجارية واملواقع والفعاليات 
عىل مس��توى املدينة. ومن خالل هذا التطبيق، 
ميكن إرشاد الزوار إىل املنتجات والخدمات التي 
يبحثون عنها الستثامراتهم أو لتلبية احتياجاتهم 

الرائية. 

أعلن��ت رشكة بحرين مارين��ا - الجهة املطورة 
للم��روع األيقوين املرتق��ب بحرين مارينا يف 
مملكة البحرين - عن رعايتها الذهبية ملعرض 

الخليج للعقار يف إبريل املقبل.
وتعد ه��ذه املش��اركة األوىل لرك��ة بحرين 
مارينا يف فعاليات هذا الحدث الدويل السنوي 
الذي يقام تح��ت رعاية كرمية من لدن رئيس 
الوزراء صاحب الس��مو املليك األمري خليفة بن 
سلامن آل خليفة، بالفرتة من 25 إىل 27 أبريل 
يف مركز البحرين الدويل للمعارض واملؤمترات.

يذك��ر أن بحري��ن مارين��ا م��روع متع��دد 
االس��تخدامات يق��ع يف قلب املركز الس��كني 
والتجاري يف اململكة. وس��يضم املروع وجهة 
راقية للتس��وق والرتفيه مس��تفيدا من موقعه 
املمي��ز املمتد عىل طول الريط الس��احي يف 

العاصمة املنامة.
ويف هذا الصدد، علق الرئيس التنفيذي لركة 
بحرين مارينا الس��يد يزن حداد قائال: “يرسنا 
أن نعلن عن مش��اركتنا األوىل وتقديم الرعاية 
الذهبية لفعاليات مع��رض الخليج للعقار، إذ 
نعترب هذه املش��اركة داللة ع��ىل ثقتنا الكبرية 
التجاري��ة  العالم��ة  يف  وكذل��ك  املع��رض  يف 
ملروع بحرين مارينا الذي س��يتم تطويره يف 
قلب العاصمة املنامة؛ به��دف تعزيز مكانتها 

كمقصد سياحي عاملي”.
 وس��يتضمن املروع فندقا م��ن فئة الخمس 
نجوم إضافة إىل ش��قق للتملك الحر وش��قق 
مفروش��ة وفلل بواجهة بحرية ومركز تس��وق 

عائي متكامل وناد لليخوت ومساحة ترفيهية 
عىل الواجه��ة البحرية، األمر الذي من ش��أنه 
تعزيز البنية التحتية للقطاع السياحي بحلول 

العام 2020.
وأض��اف “ينص��ب تركيزنا حاليا ع��ىل تطوير 
مروع متعدد االس��تخدامات يلب��ي املعايري 
الدولي��ة ويس��اهم إيجاب��ا يف رفع مس��توى 

الس��ياحة يف مملكة البحرين عموم��ا والبنية 
التحتي��ة العقارية خصوصا. وم��ن املتوقع أن 
يس��تقطب امل��روع املس��تثمرين املحلي��ني 
واألجان��ب إىل مملكة البحرين، كام س��يكون 
له دور مهم يف خلق ف��رص العمل للمواطنني 

البحرينيني”.
من جهته، ق��ال املدير التنفيذي لركة الهالل 

للمؤمترات واملعارض - الجهة املنظمة للحدث 
ج��ربان عبدالرحمن “س��يوفر الع��رض األول 
مل��روع بحري��ن مارينا يف فعالي��ات معرض 
الخلي��ج للعقار فرص اس��تثامر عقاري فريدة 
لزوار املعرض. كام أن هذا املروع سيس��لط 
الضوء عىل القطاع العقاري املتنامي يف مملكة 
البحرين مع االس��تفادة من الرثوات الطبيعية 

يف اململكة”.
والجدي��ر ذك��ره أن املع��رض يحظ��ى برعاية 
اسرتاتيجية من رشكة ديار املحرق ورشكة منارة 
للتطوي��ر وبرعاي��ة ذهبية من رشك��ة بحرين 
مارينا ورشكة البحرين األوىل للتطوير العقاري، 
وبدعم من جهاز املساحة والتسجيل العقاري 

وجمعية البحرين للتطوير العقاري. 

“بحرين مارينا” راعيا ذهبيا لمعرض الخليج للعقار



ل �س���ك اأن الإره���اب خ���ال �سن���وات 
قليل���ة ا�ستف���اد م���ن ثغ���رات القوان���ن 
وحت���ت  امل�ستهدف���ة،  لل���دول  القدمي���ة 
�سعارات حقوق الإن�س���ان مت قتل وت�رشيد 
املاي���ن م���ن الب����رش وه���دم اآلف املباين 

وتدمري وتفكيك العديد من الدول.
ول �س���ك اأن اأه���م املوؤ�س�س���ات التي 
ي�ستهدفها �سناع الإرهاب ورعاته كخطوة 
ل غنى عنه���ا على طريق تفتي���ت الدول، 
هي املوؤ�س�سة الع�سكرية والأجهزة الأمنية، 
لأن اجلي����ش  الآن  فليبي���ا مل تع���د حت���ى 
الليبي مت تفكيكه وكذلك اليمن وغريها، 
ف�سق����ط امل�ؤ�س�س���ات الع�سكري���ة حتم���ا 
تعقب���ه الفو�سى والقتت���ال وامللي�سيات 
الطائفي���ة الإرهابي���ة الت���ي تعل���ن نهاية 

الدولة وحتويلها اإلى طوائف اأو جماعات.
ت���زال  ول  العربي���ة  ال���دول  وكان���ت 
على خريط���ة التفتيت ال���ذي يعتمد على 
الطائفي���ة والإره���اب، ف�سق���ط منه���ا من 
�سق���ط وبقي منها من بق���ي، ولكن اخلطر 
مل ينته، كما اأن حتري�ش ومتويل وتدريب 
اجلماعات الإرهابية والطائفية مل يتوقف، 
وهذا يحدث يف ظ���ل وجود قوانن قدمية 
واخت�سا�سات حماك���م ل تكفي للت�سدي 

احلا�سم لاإرهاب والإرهابين.
وبالت���ايل كان لبد من �رشع���ة اإ�سدار 
القوانن الت���ي تتنا�سب م���ع التكتيكات 
التي يتبناه���ا الإرهاب املنظم، لذلك كان 
لزام���ا عل���ى ال���دول التي بقي���ت م�ستقرة 
وم���ن بينها البحري���ن اأن تط���ور قوانينها 
واخت�سا�س���ات حماكمها مب���ا ميكنها من 
الوقوف بح�سم يف وج���ه الإرهاب واحلفاظ 
عل���ى ا�ستقرارها، فالقوان���ن القدمية مل 
تعد كافية ملواجهة خطر الإرهاب، وهناك 
دول عريق���ة يف الدميقراطي���ة اتخذت من 

القوانن ما يحمي اأمنها وا�ستقرارها.
واأهم ما يجب القيام به يف هذا املجال 
هو حماية املوؤ�س�سات الع�سكرية والقوات 
الأمني���ة لل���دول من خ���ال اإع���ادة �سياغة 
القوان���ن مبا ي�سمن عدم امل�سا�ش بهيبة 
هذه املوؤ�س�سات، واإعادة ت�سنيف اجلرائم 
ي�سم���ن  مب���ا  املحاك���م  واخت�سا�س���ات 
التعام���ل ب�سكل اأك���ر ح�سما م���ع اجلرائم 

املت�سلة با�ستقرار الباد.
م���ن هن���ا كان م���ن ال����رشوري يف هذه 
املرحلة اأن ي�سدر عاهل الباد جالة امللك 
حم���د بن عي�سى اآل خليف���ة قانون الق�ساء 
الع�سك���ري اجلديد الذي ين����ش على نظر 
ق�سايا اأمن الدولة والإرهاب امل�سلح اأمام 
املحاك���م الع�سكري���ة، فالإره���اب امل�سلح 
لي����ش جرمية عادية لأن حج���م ال�رشر الذي 
يتاأت���ى من���ه ي�ستل���زم �رشع���ة الف�س���ل يف 
الق�ساي���ا، ولأن ط���ول مدة نظ���ر الق�سايا 
ي�سيب املجتم���ع بالإحب���اط وين�رش اخل�ف 
ب���ن النا����س خ�س��س���ا يف ظ���ل �سق����ط 

�سحايا اأبرياء.
كم���ا اأن اجلرائم التي تقع على اأماكن 
خا�سع���ة لقوة الدف���اع اأو عل���ى معدات اأو 
اأفراد ع�سكرين ي�ستلزم نف�ش الدرجة من 

احل�سم وال�رشعة.

قانون القضاء 
العسكري الجديد

لماذا إجازة السلطة 
التشريعية للميزانية 
إذا كان الصرف 
والتحصيل قائمين؟ 
من الثوابت القانونية �رشورة موافقة ال�سلطة 
الت�رشيعي����ة واعتمادها امليزاني����ة العامة بقانون، 
وهذا العتماد ميثل اإجازة للحكومة باأن تنفق من 
امل�رشوفات وحت�سل الإيرادات، فالأ�سل النظري 
عدم جواز ال�����رشف اأو التح�سيل بعد انتهاء ال�سنة 
املالية حتى تقر امليزانية، ويفرت�ش اأن احلكومة 
يف فرتة انته����اء ال�سنة املالي����ة )دي�سمرب( وحتى 
اعتماد امليزانية تنف����ق بواقع 12/1 من ال�رشف 
املعت����اد يف ال�سن����ة املنق�سية ويك����ون ذلك باأن 
جتمع جميع ما �رشفته يف ال�سنة املا�سية وت�سيف 
علي����ه العتم����ادات الإ�سافية وتق�سم����ه على 12 
وت����وزع حا�سل الق�سمة على كل �سهر من ال�سهور 
التي دخل����ت يف ال�سن����ة اجلديدة الت����ي مل تعتمد 
فيه����ا ال�سلطة الت�رشيعي����ة امليزانية العامة، وبعد 
العتم����اد يخ�سم ه����ذا ال�رشف م����ن ميزانية ال�سنة 

اجلديدة.
الغري���ب يف الأمر اأنه مرت قرابة ٤ اأ�سهر على 

بداي���ة ال�سنة املالية ومل ن�سم���ع اأو نقراأ اأو ن�ساهد 
اأن احلكومة تع����رشت يف م�رشوفاتها وهي يفرت�ش 
اأن ت����رشف �رشفا �سيقا وحمدودا ج���دا من �رشفها 
املعت���اد، مبا يدفعه���ا لأن ت�ستعجل عر�ش م�رشوع 
امليزاني���ة عل���ى ال�سلط���ة الت�رشيعي���ة، والأغ���رب 
اأنن���ا مل جند ال�سلط���ة الت�رشيعي���ة تطالب احلكومة 

ب�سكل )�ساغط( ب�رشورة اإحالة امليزانية.
هكذا الأمر �رشف وحت�سيل ول رقابة برملانية 
فاعلة وموؤثرة على هذه العملية ويف الأخري نتوقع 
اإجازة لاأرقام كما قدمت من احلكومة دون خف�ش 
اأو زيادة مل�سلحة النا�ش عرب ال�سغط ل�ستح�سال 
موافقة احلكومة عم���ا باملطلب الد�ستوري الذي 
يق���رر باأنه ل تعديل يف تقديرات امليزانية اإل بعد 
موافق���ة احلكومة، فال�سوؤال املطروح ملاذا قررت 
الإجازة الربملانية للميزانية العامة اإذا؟ األي�ش من 
ال���ازم اأن تكون رقاب���ة الربملان عل���ى امليزانية 
وهي رقابة دورية اإجباري���ة اأهم اأداة لرقابة املال 

العام؟ ت�س���اوؤلت قد تكون �سابقة لأوانها ولكنها 
م�ستحقة يف كل حن.

ت�ساوؤلت ت�سيب الفرد منا بالقولون وارتفاع 
ال�سغ���ط والكولي�سرتول واأمرا����ش اأخرى. لبد اأن 
ينه����ش حتدي���دا جمل�ش الن���واب ب���دور اأكرب واأن 
يكون ن���دا للحكومة، فلي�ش من املقبول اأن يكون 
هن���اك �سعف كب���ري يف الأداء، واملح�سلة )مترير( 
للميزاني���ة متوق���ع، وزيادة يف القرتاح���ات برغبة 
التي تت�سمن مطالب���ات مالية، معادلة غري �سوية 
باأن نقر امليزانية وتنفذها احلكومة كما اأقرت ثم 
ن�سيف اأعباء مالية اأخرى ويف الأخري كيف �سرناقب 
احلكومة يف �رشفها ما دمنا نتدخل يف خطتها التي 

بناء عليها و�سعت تقديرات امليزانية!
ختام���ا وب�س���كل حا�س���م اأوقف���وا القرتاحات 
برغب���ة التي تت�سم���ن اأعب���اء مالي���ة اإ�سافية بعد 
اأن تق���روا امليزاني���ة وتعاملوا عل���ى اأنكم الطرف 

الأقوى.
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عبدعلي 
الغسرة

موؤ�س�س���ة امل���ربة اخلليفي���ة هي 
موؤ�س�س���ة اأهلي���ة خريي���ة وطني���ة غري 
2011م،  ع���ام  يف  تاأ�س�س���ت  ربحي���ة 
التكاف���ل  حتقي���ق  اإل���ى  ته���دف 
الجتماع���ي بن ال�سب���اب ومتكينهم 
للو�س���ول بقدراتهم اإل���ى م�ستويات 
ولتحقي���ق  حياته���م.  يف  متقدم���ة 
اأهدافها املجتمعية تعمل على �سقل 
ال�سباب مبختلف املعارف واملهارات 
واخلربات، ويف مقدم���ة ذلك حر�سها 
ال�سديد على اإثراء التعليم يف البحرين 
املتخ�س�س���ة  الربام���ج  خ���ال  م���ن 
واملوجه���ة لل�سب���اب البحرين���ي ومبا 
يتفق مع روؤية البحرين 2030م، ومبا 
ُيج�سد روؤيته���ا يف هذا العمل الوطني 
النبيل )�سب���اب بحريني مبادر، فعال 
ق���ادر عل���ى اإح���داث ف���رق اإيجابي يف 
املجتم���ع(، ويتواف���ق م���ع ر�سالته���ا 
)متك���ن ال�سباب وتنمي���ة مهاراتهم 

الِعلمية والَعملية(.
وله���ا م�ساهم���ات وطني���ة فاعلة 
وهادفة م���ن اأجل تعمي���ق قيم الولء 
البحريني  لل�سب���اب  النتماء  وتر�سيخ 
واإعداده���م ِعلمًي���ا وَعملًي���ا، لين�ساأوا 
عل���ى ُحب البحري���ن وقيادتها وخدمة 
�سعبه���ا، وليكون���وا َمدامي���ك ُمهم���ة 
وداعمة مل�س���رية التنمية والتقدم يف 

مملكة البحرين.
وُيعت���رب التعلي���م م���ن املجالت 
الت���ي تدعمها املوؤ�س�س���ة، ومن جملة 
اأهدافه���ا يف ذل���ك )متك���ن ال�سباب 
اأق�سى قدراتهم  البحريني ل�ستغال 
لتحقيق طموحاتهم، والعمل على بناء 
ال�سخ�سي���ة الوطنية، وتزويد ال�سباب 
واخل���ربات  بامله���ارات  البحرين���ي 
العملية، وح���ث ال�سباب على البتكار 
ِح����ش امل�سوؤولية  والإب���داع، وغر����ش 
الجتماعي���ة ل���دى ال�سب���اب، وتنفيذ 
م�ساريع ومبادرات خريية ذات فائدة 
للمجتم���ع(، وه���ي اأه���داف نابعة من 
م�سوؤوليتها الوطنية وكونها موؤ�س�سة 
اأه���داف  وذات  ربحي���ة  غ���ري  خريي���ة 

اجتماعية خال�سة.
اإن ما ت�سعى اإليه موؤ�س�سة املربة 
اخلليفية هو ن�رش ثقافة العمل اخلريي 
بن اأفراد املجتم���ع، فالعمل اخلريي 
�سل���وك اإيجابي لاإن�س���ان وُيهذب من 
اأخاقه، وتعاون املوؤ�س�سات الر�سمية 
والإعامي���ة  واملجتمعي���ة  والأهلي���ة 
وتكاف���ل النا�ش معه���ا ُي�ساهم كثرًيا 
يف حتقي���ق اأهدافه���ا. اإن ن����رش ثقافة 
العمل اخل���ريي �سيحقق الوعي الازم 
لتبن���ي العم���ل اخل���ريي وامُل�سارك���ة 
في���ه، لأن هذه امل�سارك���ة هي ترجمة 
مل�ساعر الإن�سان احلقيقي والبحريني 
اإح�سا�س���ه  م���دى  ومتث���ل  ال�سال���ح، 
مب�سوؤوليته جتاه غريه من املحتاجن 

اإلى هذا النوع من العمل. 

مؤسسة المبرة 
الخليفية

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

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اقرتب مني اأح���د املواطنن وهو يحمل 
احلزن يف وجهه وقال... اأمتنى اأن تكتب عن 
م�سكلتي مع وزارة الإ�سكان، باخت�سار طلبي 
قدمي ويعود اإلى عام 1997 وكلما اأراجعهم 
بغية احل�سول عل���ى �سهادة ا�ستحقاق يعاد 
نف�ش ال�رشيط “طلب���ك موجود يف ال�س�ستم”، 
وعندم���ا اأطلب منه���م التحدث م���ع م�سوؤول 
تاأتيني عا�سفة من  الرف�ش واأعود اأدراجي. 
قب���ل يومن خرج وزي���ر الإ�سكان با�سم 
احلمر بت�رشيح قال في���ه “انفراجة اإ�سكانية 
خ���ال عام���ن، هن���اك قوائم انتظ���ار كبرية 
اإل اأن ن�س���ف ه���ذه الطلب���ات تعترب جديدة، 

وجنح���ت ال���وزارة يف التعام���ل م���ع الطلبات 
الإ�سكانية القدمية”. 

بودن���ا معرفة كي���ف جنحت ال���وزارة يف 
التعام���ل م���ع الطلب���ات القدمي���ة وحقق���ت 
معادل���ة الأولوي���ة املعتم���دة ونح���ن ل نزال 
اأ�سح���اب  م���ن  املواطن���ن  بع����ش  ن�سم���ع 
الطلبات القدمية ي�ستكون وبع�سهم و�سل 
بالفعل اإلى قمة الياأ����ش مثل �ساحبنا الذي 
قاله���ا بدون خجل “عن نف�س���ي ل يهم، فاأنا 
م�ستع���د اأن اأن���ام يف ال�سارع ولك���ن ماذا عن 
اأبنائي”، ثم طلبات اأية �سنة مت النتهاء منها 
كليا وانتفع اأ�سحابه���ا بالوحدات ال�سكنية، 

فلوق���ت قريب كنا ن�سمع ع���ن طلبات اأواخر 
الت�سعينات، حيث مازال اأ�سحابها يرتادون 

الوزارة واأ�سبحوا جزءا من التاريخ.
ل نقل���ل اأب���دا من اجلهد ال���ذي تقوم به 
وزارة الإ�س���كان وتوجيهات القيادة وا�سحة 
يف هذا ال�ساأن ولك���ن الق�سية تكمن يف اآلية 
التعامل مع املواطن���ن بطريقة ت�ساعدهم، 
فكل الظروف التي نكتب عنها يف ال�سحافة 
مت�سابهة وه���ي “روح وبنت�سل فيك”.. لقد 
حدث���ت تغريات وتط���ورات يف بيئ���ة العمل 
والأنظم���ة وهناك تقدم هائ���ل ونحن ل نزال 
ن�س���ري عل���ى وترية بطيئ���ة ونعتم���د ب�سكل 

اأ�سا�سي على “بنت�سل فيك”. 
ناأت���ي اإلى م�ساألة البن���اء العمودي الذي 
حت���دث عن���ه الوزي���ر وق���ال اإن امل�ستقب���ل 
�سي�سه���د التو�س���ع يف هذا البن���اء لأكر من 
�سب���ب وه���و �رشع���ة الإجن���از في���ه ملواجهة 
الزيادة يف الطلبات على المتداد العمودي، 
وال�سوؤال هنا، البناء العم���ودي يحتاج اأي�سا 
اإل���ى مدار����ش وحدائ���ق واأ�س���واق وماع���ب 
ومواقف �سيارات وغريها من املرافق، فهل 
هناك م�ساحة كافية لبناء كل ذلك؟ مبعنى... 
يجب اأن يك���ون البناء العمودي بيئة �سكنية 

متميزة.

“اإلسكان”... البناء العمودي 
والطلبات القديمة!

تق���وم ق���وات التحال���ف العرب���ي لدع���م 
ال�رشعي���ة يف اليم���ن بجه���ود �سخمة م���ن اأجل 
ا�س���رتداد اليم���ن كبل���د عربي عري���ق وموحد 
رغ���م �رشا�سة املعركة وق���وة التحدي وت�سعب 
املواجه���ة عل���ى اأك���ر م���ن �سعي���د ع�سكري 

و�سيا�سي واإن�ساين.
م���ا يزي���د م���ن �سعوب���ة ه���ذه املواجه���ة 
ويعط���ي لعامل الوقت اأهمية كبرية يف �رشورة 
ح�سمه���ا، ه���و ذلك امل����رشوع الطائف���ي الذي 
تعم���ل امليل�سي���ات احلوثي���ة النقابية على 
تنفيذه، فاحلوثيون ل يكتفون بتدمري الباد 
وموؤ�س�ساته���ا، ب���ل يرتكبون جرائ���م فكرية ل 
تق���ل خط���ورة، لأنه���م يعملون عل���ى  ت�سويه 
املناهج الدرا�سية بفك���ر عن�رشي متطرف  يف 

اإط���ار �سعيه���م ل�ستب���دال الهوي���ة والثقافة 
اليمني���ة العربي���ة الإ�سامي���ة بهوي���ة وثقافة 
فار�سي���ة، فبع���د اأن �سيط���روا عل���ى حمافظة 
الرتبي���ة  وزارة  مناه���ج  ا�ستبدل���وا  �سع���دة، 
والتعليم بكرا�سات ح�سن احلوثي الطائفية، 
وغ���ريوا الن�سيد الوطن���ي للدولة اإل���ى �سعار 
“امل���وت لأم���ريكا واإ�رشائيل”، وقام���وا بهدم 
1700 مدر�س���ة يف جميع مناط���ق اليمن خال 

عامن فقط.
ويف بدايات هذا الع���ام، احتجزت الأجهزة 
امله���رة  مبحافظ���ة  �سح���ن  مبنف���ذ  الأمني���ة 
�سحنة كت���ب اإيراني���ة كان���ت يف طريقها اإلى 
ه���ذه امليلي�سيات ق���ال عنها وزي���ر الأوقاف 
والإر�س���اد اليمني اإنها ت�ساه���م يف ن�رش الفنت 

والتفرقة الطائفية ب���ن اأبناء املجتمع، حيث 
تت�سم���ن كتب���ا اإيراني���ة تتناق�ش م���ع ثقافة 
الت�سامح وال�س���ام والو�سطية التي دعا اإليها 
الدين الإ�سامي، وقبلها، ك�سف وزير الرتبية 
والتعليم اأن احلوثين اأر�سلوا اأكر من 7000 
طال���ب ميني اإلى ق���م الإيرانية، وه���و ما دعا 
ال���وزارة اإل���ى اتخاذ ق���رار مبنع البعث���ات اإلى 

اإيران.
تك�سف الت�رشيحات الر�سمية اأن احلوثين 
يتبع���ون نهًجا خبيًثا، حيث ل يغريون املناهج 
بالكام���ل واإمن���ا يقوم���ون باإدخ���ال تغيريات 
اأنه���ا حم���دودة يف  رغ���م  جوهري���ة وخط���رية 
املعلوم���ات لكنها حتم���ل ترويجا مهما للفكر 
الذي يريدونه لك���ي يتغلغل رويدا رويدا اإلى 

عقول الطاب.
الأخط���ر يف ه���ذه الق�سي���ة الت���ي تتطلب 
حت���رًكا عربًيا ن�سًطا ومتكاماً ه���و ما ذكر عن 
دور اليوني�سيف التابعة لاأمم املتحدة فيها، 
يف ظ���ل وجود اتهامات ميني���ة للمنظمة بدعم 
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وقال م�س�����ؤول ع�سكري �أمريك����ي كبري رف�ض 
�لك�س����ف ع����ن ه�يت����ه لل�سحافي����ن �إن معل�م����ات 
ح�سلت عليها �أجهزة خمابر�ت ت�سري �إلى �أن رو�سيا 
ت�ف����ر �لدعم بامل����ال و�ل�سالح لطالب����ان وخ�س��ساً 

�لأ�سلحة مثل �لر�سا�سات.
وي�سك� �مل�س�ؤول�ن �لأمريكي�ن منذ فرتة مما 
و�سف����ه نيكل�س�ن يف �أح����د ت�رصيحاته باأن����ه “تاأثري 
خبي����ث” لرو�سي����ا يف �أفغان�ستان. غ����ري �أن ت�رصيحه 
�م�����ض �لثن����ن كان ب����ن �لأق�����ى حت����ى �لآن فيما 

يتعلق بتزويد م��سك� لطالبان بالأ�سلحة.

وكان����ت رو�سيا قد نف����ت يف �ل�سابق ت�فريها 
�أي م�ساعد�ت عينية �أو مالية حلركة طالبان، لكنها 
�أو�سحت �أنها ما ز�لت حمتفظة بالعالقة معها بغية 

�ل�سعي من �أجل مفاو�سات �ل�سالم.
وو�س����ل وزير �لدف����اع �لأمريكي جي����م ماتي�ض 
ظهر �لثنن �إلى كاب�ل يف زيارة غري معلنة م�سبقاً 
ت�ستمر ب�سع �ساع����ات، وهي �لأولى �لتي يق�م بها 
�إل����ى ه����ذ� �لبلد منذ ت�����يل مهامه، بح�س����ب ما �أعلن 

م�س�ؤول يف �لدفاع �لأمريكي ل�كالة فر�ن�ض بر�ض.
تاأت����ي �لزيارة بالتز�من مع تقدمي وزير �لدفاع 

�لأفغ����اين عب����د�هلل حبي����ب ورئي�����ض هيئ����ة �لأركان 
��ستقالتهم����ا �أم�����ض، على م����ا �أعلن����ت �لرئا�سة بعد 
ثالثة �أيام على هج�م نفذه عنا�رص من حركة طالبان 
و�أوق����ع �أكرث م����ن 130 قتي����ال يف قاع����دة ع�سكرية 
ب�سم����ال �لبالد. و�أف����اد مكتب �لرئا�س����ة يف بيان �أن 
“�لرئي�����ض �أ�����رصف غني قبل ��ستقال����ة وزير �لدفاع 
ورئي�����ض �لأركان”. وو�جه����ت �ل�سلط����ات �لأفغانية 
�نتق����اد�ت �سديدة يف نهاية �لأ�سب�����ع من مر�قبن 
وخ����ر�ء طالب������ خ�س��س����اً بعق�بات بح����ق حبيبي، 
�آخذين علي����ه عجزه على �سم����ان حماية �مل��طنن 

وحت����ى �لق��عد �لع�سكري����ة. وقامت وحدة من ع�رصة 
مقاتلن مدجج����ن بال�سالح من حركة طالبان ب�سن 
هج�م ��ستمر �أكرث م����ن 5 �ساعات على �أكر قاعدة 
ع�سكرية يف �سمال �لبالد قرب مدينة مز�ر �رصيف، ما 
�أوقع ما ب����ن 130 و160 قتيال على �لأقل، بح�سب 

�أرقام غري ر�سمية.
وه����� ثاين هج�����م �سخم على م��ق����ع ع�سكرية 
يف �أفغان�ست����ان خالل ب�سع����ة �أ�سابيع، بعد هج�م يف 
مطلع مار�ض على �مل�ست�سفى �لع�سكري يف كاب�ل، 

�أوقع ع�رص�ت �لقتلى.

�ست�كه����مل � دب �أ: ت�ق���ع مرك���ز للدر��سات �أن 
يك����ن �لإنفاق �لعاملي يف �ملج���ال �لع�سكري قد ز�د 
بن�سب���ة %0.4 لي�سل �إلى 1.7 تريلي�ن دولر تقريبا 
عام 2016، و�سط خماوف من “�لإرهاب” و�ل�رص�عات.
وجاء يف تقرير ملعهد �ست�كه�مل �لدويل لبح�ث 
�ل�سالم )�سيري( ُن�رص �م�ض �لثنن �أن عدة دول -من 
بينها �ل�لي���ات �ملتحدة و�ل�سن ورو�سيا- �سهدت 
قف���ز�ت كب���رية يف �إنفاقه���ا �لدفاع���ي خ���الل �لعام 
�ملا�س���ي بالرغ���م من �نخفا����ض ع���دد �ل�رص�عات يف 
كل جزء من �لع���امل تقريبا، با�ستثناء �سمال �أفريقيا. 
غ���ري �أن هذه �لنفقات �ل�سخمة تع�د يف معظمها �إلى 
�ل���دول �لكرى يف �لعامل. وماز�ل���ت �لدول �ل�سغرية 

-�لت���ي �سهد �لعديد منها �أي�س���ا زيادة يف �لإنفاق- 
تتخل���ف بفارق كبري ع���ن �أكر �ملنفق���ن يف �لعامل.  
وميكن �أن يتح�ل ذلك �إلى م�سكلة دبل�ما�سية، حيث 
تدع���� معاهدة حل���ف �سمال �لأطل�س���ي )نات�( �لدول 
�لأع�س���اء �إل���ى �ل�ف���اء بالتز�ماتهم و�إنف���اق %2 من 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل على �لإنفاق �لدفاعي.
لكن �لبيان���ات �جلديدة �ل�سادرة عن “�سيري” 
ت�ؤكد ما يعرفه �جلميع بالفعل، وه� �أن معظم �أع�ساء 
حل���ف �لأطل�سي ل يلتزم����ن بهذ� �له���دف.    ووفقا 
لتقري���ر �سيري، ف���اإن �ل�ليات �ملتح���دة و�إ�ست�نيا 
وفرن�س���ا و�لي�نان ه���م �لأع�ساء �ل�حي���دون باحللف 

�مل�ؤلف من 27 دولة �لذين يلتزم�ن بهذه �لن�سبة.

  للت���سل:  )ق�سم �ل�س�ؤون �لدولية: 17111482(              ق�سم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لت�زيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ض: 17111434(

م�رص.. �لإعد�م ل�20 متهماً يف مذبحة “كرد��سة”
�لقاه���رة � روي���رتز: قررت حمكم���ة جنايات �لقاهرة �أم����ض �لثنن، �إحال���ة 20 من عنا�رص 
الإخوان الذين اتهموا يف التورط مبذبحة كردا�سة ، للمفتي لإبداء الراأي ال�رشعي يف اإعدامهم.

وكان �ملتهم����ن قد �قتحم�� مركز �رصطة كرد��س���ة جن�ب �لقاهرة يف �أغ�سط�ض من �لعام 
2013 عق���ب ف����ض �عت�سام���ي ر�بعة و�لنه�س���ة وقتل�� ماأم����ر �ملركز ونائب���ه و12 �سابطاً 
و�رصطي���اً. وهاج���م �ملتهم�ن ق�سم �ل�رصط���ة بالأ�سلحة و�أ�سعل�� به �لنري�ن ث���م قتل�� عدد�ً من 

�سباط واأفراد ال�رشطة ومثلوا بجثثهم.
و�أ�سندت �لنيابة �لعامة �إلى �ملتهمن، و�لبالغ عددهم يف �لق�سية 188، تهمة �ل�سرت�ك 
يف �قتح���ام ق�سم �رصطة وقتل من فيه و�لتمثيل بجثثهم، �إلى جانب قتل �سخ�سن �آخرين من 
�لأهايل ت�سادف وج�دهما يف مكان �لأحد�ث، و�ل�رصوع يف قتل 10 �آخرين من ق�ة ق�سم �ل�رصطة 
و�إت���الف مبنى �لق�سم، وحرق عدد من �سي���ار�ت ومدرعات �ل�رصطة �إلى جان���ب حيازة �لأ�سلحة 

�لنارية �لثقيلة.
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عمان ـ أ ف ب:

 �كد �لردن و�ملانيا �أم�ض �لإثنن 
�ن “ل حال ع�سكريا” لالأزمة يف �س�ريا، 
د�عي���ن �ل���ى �لتن�سي���ق م���ع رو�سيا 
للت��سل �لى حل �سيا�سي لهذه �لأزمة 

�لتي دخلت عامها �ل�سابع.
وقال وزير �خلارجية �لأردين �أمين 
�ل�سفدي خالل م�ؤمتر �سحايف م�سرتك 
م���ع نظ���ريه �لأملاين �سيغم���ار غابريل 
يف عم���ان �ن “ل ح���ال ع�سكري���ا لالأزمة 

�ل�س�رية، ل بد من حل �سلمي”.
وق���ال وزي���ر �خلارجي���ة �لأملاين، 
بح�سب �لرتجمة �لف�رية �لى �لعربية، 
“نح���ن بحاج���ة �لى حل �سلم���ي لالأزمة 
�ل�س�ري���ة”، م�سيف���ا “رغ���م �سع�ب���ة 
�ل��س���ع نحن بحاجة رو�سي���ا للت��سل 

�لى حل يف �س�ريا”.
�ن  م�ستقب���ال  “يج���ب  و��س���اف 
تك�ن هناك �س�ري���ا دميقر�طية دون 

�لأ�سد”.

 أنقرة ـ رويترز:

 ق���ال �ملتح���دث با�س���م �لرئي�ض 
�لرتكي رج���ب طيب �أردوغ���ان، �أم�ض 
�لثن���ن، �إن �أردوغان �سيتقدم بطلب 
للع����دة �إلى ح���زب �لعد�ل���ة و�لتنمية 
�حلاك���م، بعد م���رور نح���� �أ�سب�ع على 

�ل�ستفتاء �لذي و�ّسع من �سالحياته.
وكان �لد�ست����ر يف �ل�ساب���ق يلزم 
�ل�سيا�س���ة  ع���ن  بالبتع���اد  �لرئي����ض 
�لتعدي���الت  �أح���د  لك���ن  �حلزبي���ة، 
�لد�ست�رية �لتي طرحت يف �ل�ستفتاء 
وعددها 18 تعديال يق�سي بحذف هذ� 

ال�رشط.
وقال �ملتحدث �إبر�هيم كالن �إن 
ت����يل �أردوغان زعام���ة �حلزب �حلاكم 
�سيط���رح للمناق�س���ة �إذ� طلب �حلزب 

ذلك، وفق “رويرتز”.
وكان �أردوغ���ان �أ�س�ض عام 2001 
�ملنبث���ق  و�لتنمي���ة  �لعد�ل���ة  ح���زب 
من رح���م ح���زب �لف�سيل���ة �لإ�سالمي 
�ملحظ����ر. ومتكن ح���زب �أردوغان من 
�لف����ز يف �لنتخاب���ات �لرملانية عام 
2002، ومن���ذ ذل���ك �ل�ق���ت هيم���ن 

�حلزب على �حلياة �ل�سيا�سية.

 لندن ـ ار تي:

 �أعل���ن وزي���ر �لدف���اع �لريط���اين، 
ماي���كل فال�ن، �أن رئي�س���ة وزر�ء بالده، 
ترييز� ماي، قد تعط���ي �أمر� ب�سن �رصبة 
ن�وي���ة ��ستباقية عند �ل����رصورة، معتر� 
�أن ل���دى �ململك���ة �ملتح���دة كل �حل���ق 

بذلك.
و�أو�سح فال����ن، يف مقابلة مع قناة 
“ب���ي ب���ي �س���ي 4”، �م�ض �لثن���ن، �أن 
ماي لقد ��ستع���دت ل�ستخد�م �س��ريخ 
“مدم���رة” “يف �لظروف �لأك���رث حرجا”، 
حت���ى يف ح���ال ع���دم تعر����ض بريطانيا 
نف�سها لتهديد �ل�رصب���ة �لن�وية، وذلك 
من دون حتديد ن�عية هذه �ملالب�سات.

ت�رصيح���ات فال����ن تاأت���ي يف �إط���ار 
رد �حلك�م���ة عل���ى دع�ة زعي���م “حزب 
�لعم���ال” �لريطاين، جريمي���ي ك�ربن، 
“لتحقيق عامل خال من �ل�سالح �لن�وي”.
ك�رب���ن،  م�ق���ف  فال����ن  و�نتق���د 
معت���ر� �أنه حتى ناخبي حزبه “ترك�� من 
دون علم وثي���ق مبا �سيح�س���ل لعاملنا 

�لن�وي �لر�دع”.
ويف رده عل���ى �س����ؤ�ل ب�س���اأن مدى 
��ستع���د�د رئي�سة �ل����زر�ء ل�س���ن �رصبة 
�لدف���اع  وزي���ر  ق���ال  وقائي���ة،  ن�وي���ة 
�لريطاين: “�لأم���ر و��سح متاما ل يجب 
��ستبعاد ��ستخ���د�م �لأ�سلحة �لن�وية يف 

�حلالة �لأكرث حرجا”.

هونج كونج/الهاي ـ رويترز:

م�ستن����د�ت  فلبين����ي  ق����دم حمام����ي 
�إل����ى �ملحكم����ة �جلنائي����ة �لدولي����ة ق����ال 
اإنه����ا تت�سمن دلي����ا على ت����ورط مزعوم 
للرئي�ض، رودريغ� دوتريتي، يف عمليات 
قتل خارج نطاق �لقان�����ن بحق �أ�سخا�ض 
ي�ستبه يف ك�نهم جتار خمدر�ت وجمرمن 

�آخرين.
وقدم �ملحامي ج�دي �سابي� ملكتب 
�لدع����اء باملحكم����ة �سباح �لثن����ن ملفا 

مك�نا من 77 �سفحة ي��سح �ملز�عم.
وتلق����ت �ملحكم����ة بالغ����ات مماثل����ة 
كث����رية من �ستى بقاع �لعامل ب�ساأن جر�ئم 
مزع�م����ة، وم����ن غ����ري �ملل����زم �أن يفت����ح 
�لدع����اء حتقيقات �أولي����ة بناء عليها. غري 
�أن �ملل����ف، �لذي قدم����ه �سابي� جاء بعدما 
قالت �ملدعية �لعامة فات� بن�س�د� �لعام 
�ملا�سي �إنها “قلقة ب�س����دة” �إز�ء تقارير 

ح�ل عمليات قتل يف �لفلبن.
�أن  �لدع�����ى  عري�س����ة  وتزع����م 
دوتريت����ي و11 م�س�����ؤول حك�مي����ا عل����ى 
�لأقل م�س�ؤول�����ن قان�نيا عن �أعمال قتل 
وتطالب باإجر�ء حتقيق و�إ�سد�ر مذكر�ت 

ت�قيف و�إحالتهم للمحاكمة.

رام اهلل ـ اف ب:

 قالت هيئ���ة تتابع �إ�رص�ب �لأ�رصى 
�لفل�سطينين يف �ل�سج�ن �لإ�رص�ئيلية، 
�أم�ض �لثنن، �إن تده����ر� خطري� طر�أ 
عل���ى �سح���ة �لقي���ادي �مل����رصب عن 

�لطعام مرو�ن �لرغ�ثي.
و�أو�سح���ت �للجن���ة �لإعالمي���ة ل�” 
�إ����رص�ب �حلري���ة و�لكر�م���ة” يف بيان، 
�أن �لرغ�ث���ي �مل�رصب عن �لطعام مع 
1500 �أ�س���ري فل�سطيني من���ذ 8 �أيام 

على �لت��يل، رف�ض تلقي �لعالج.
�إل���ى �أن مدي���ر �سج���ن  و�أ�س���ارت 
“�جللمة”، حيث يقبع �لرغ�ثي عر�ض 
تق���دمي �لع���الج، �إل �أن �لأخ���ري رف�ض 

ذلك.
ودخل 1500 �أ�سري فل�سطيني من 
�أ�س���ل 6500 يف �ل�سج����ن �لإ�رص�ئيلية 
يف �إ����رص�ب مفت����ح ع���ن �لطع���ام منذ 

�لثنن �ملا�سي.

القدس المحتلة ـ اف ب: 

�أقدمت �سيدة فل�سطينية، �سباح 
�لثنن، على طعن حار�سة �إ�رص�ئيلية، 
و�أ�سابته���ا بجروح طفيف���ة عند معر 
قلندي���ا بن �ل�سف���ة �لغربية �ملحتلة 

و�لقد�ض، قبل �أن يتم ت�قيفها.
وقال���ت �ل�رصطة يف بي���ان �إن �آ�سيا 
كعابن���ة )39 عام���ا(، وه���ي �أم لت�سعة 
�أطفال، م���ن قرية دوما ق���رب نابل�ض 
�ملحتل���ة،  �لغربي���ة  �ل�سف���ة  �سم���ال 
�أقدم���ت عل���ى طع���ن �حلار�س���ة �لتي 
مت نقله���ا �إلى م�ست�سف���ى يف �لقد�ض 
لتلق���ي �لع���الج. و�عتقل���ت كعابن���ة، 
بينم���ا �أعل���ن بي���ان �سادر ع���ن جهاز 
�لأمن �لد�خل���ي �لإ�رص�ئيلي �أن كعابنة 
�عرتف���ت �أثن���اء �لتحقي���ق معه���ا �أنها 
ق���ررت �سن �لهج�م “بع���د �أن هددها 
زوجه���ا بالطالق”. و�أ�س���ار �لبيان �إلى 
�أنه���ا ق���ررت �س���ن �لهج����م بع���د �أن 
ت�ساج���رت م���ع زوجه���ا قبله���ا بي����م، 

م�سيفة �أنها “�سئمت من حياتها”.

بغداد ـ رويترز:

 �أعل���ن م�س���در ع�سك���ري عر�قي، 
�لثنن، �أن 10 جن�د على �لأقل قتل�� 
و�أ�سي���ب 20 �آخرون، يف “كمن” رجح 
�أن يك�ن ور�ءه تنظيم “د�ع�ض” غربي 

�لبالد.
وق���ال �لل��ء عم���اد �لدليم���ي �إن 
م�سلح���ن ن�سب����� كمينا لي���ل �لأحد، 
لقافلة من �جلن�د كان�� خارج �خلدمة، 
ق���رب مدينة �لرطب���ة يف �سحر�ء غرب 

�لعر�ق مرت�مية �لأطر�ف.
وتق���ع �لرطبة يف حمافظ���ة �لأنبار 
غ���رب  كيل�م���رت�   390 بع���د  عل���ى 
بغد�د، وتع���د �آخر مدين���ة كبرية على 
�لطريق �إلى �حلدود مع �لأردن. وتابع 
�لدليمي: “�ملهاجم�ن كان�� م�سلحن 

ببنادق هج�مية و�س��ريخ”.
ومل تعل���ن عل���ى �لف����ر �أي جه���ة 
م�س�ؤوليتها عن �لهج�م، لكن �لدليمي 

حمل تنظيم “د�ع�ض” �مل�س�ؤولية.

 �لأردن و�ملانيا: ل حال 
ع�سكريا لأزمة �س�ريا

تركيا

بريطانيا

 الفلبين

�أردوغان يطلب �لع�دة 
�إلى حزبه

حتذير ب�سن �رصبة 
ن�وية �سد “�لأعد�ء”

دع�ى �سد دوتريتي 
�أمام “�جلنائية �لدولية”

تده�ر خطري يف �سحة 
مرو�ن �لرغ�ثي

 �أم فل�سطينية “تطعن” 
حار�سة �إ�رص�ئيلية

 مقتل جن�د عر�قين 
يف كمن “د�ع�سي”
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هوالند �سي�سوت ملاكرون ويعترب لوبان “جمازفة” لفرن�سا

وا�سنطن تتجه لفر�ض عقوبات جديدة على النظام ال�سوري

جرنال اأمريكي بارز ال ي�ستبعد دعم رو�سيا لطالبان

العامل ينفق نحو تريليوين دوالر على الدفاع

�ل�سحف و�سفت �لنتائج ب� “�نفجار كبري” و“قفزة يف �ملجه�ل”

تر�مب: جمل�ض �لأمن ف�سل يف �لرد على جمزرة �إدلب

ماتي�ض يف كاب�ل تز�مناً مع ��ستقالة نظريه �لأفغاين

من جهة �أخرى، �سنت ل�بان هج�ماً لذعاً على 
مناف�سها ماك���رون، بعد ي�م م���ن و�س�ل �لثنن 
�إل���ى �جل�لة �لثانية من �نتخابات �لرئا�سة �ملقررة 
يف �ل�سابع من ماي�، و��سفة �إياه باأنه “�سعيف” يف 

م��جهة �لإرهاب.
و�سّبهت �ل�سحافة �لفرن�سية �نتقال ماكرون 
ول�ب���ان �إل���ى �ل���دورة �لثاني���ة م���ن �لنتخاب���ات 
�لرئا�سي���ة �لفرن�سي���ة، ب�”�لنفج���ار �لكبري” �لذي 
وجه “�رصبة قا�سية لليمن” وطرح �لي�سار �أر�سا.

�أجمع���ت �ل�سح���ف �لفرن�سية �ل�س���ادرة �أم�ض 
على “�ل�سدمة” �لكبرية �لتي خلفتها نتائج �لدور 
�لأول م���ن �لنتخاب���ات �لرئا�سي���ة �لت���ي �سهدتها 
فرن�س���ا �لأح���د. وحاول���ت �أن تقف عن���د �لأ�سباب 
�لتي جعلت من “�جلبه���ة �ل�طنية” �ليمينية ق�ة 
�سيا�سي���ة معترة ج���د� يف فرن�س���ا، وت�ساءلت عن 
�ل�سرت�تيجية �ملمكن���ة �أمام �لأح���ز�ب �ل�سيا�سية 
لقط���ع �لطريق عليه���ا يف �جل�لة �لثاني���ة �ملزمع 

�إجر�وؤها بعد �أ�سب�عن.
�سحيفت���ا “ل�فيغ���ارو” و”ل�مانيتي” عن�نتا 
�سفحتيهما �لأولي���ن ب�”�ل�سدمة”، �لتي تلخ�ض 
وق���ع ه���ذه �لنتائ���ج �لت���ي و�سفته���ا �جلريدتان 

ب�”�لكارثية” على �لطبقة �ل�سيا�سية �لفرن�سية.
�ليميني���ة  “ل�فيغ���ارو”  �سحيف���ة  وعن�ن���ت 

“�رصبة قا�سية لليمن”. 
ل�سحيف���ة  �لأول���ى  �ل�سفح���ة  وت�س���درت 
“�أومانيت���ي” �ل�سي�عية �س�رة ملارين ل�بان وقد 
كت���ب عليها “�أب���د�”، وكتب���ت �ل�سحيفة “لرن�ض 

�سف�فنا لقطع �لطريق �أمامها”.

بالن�سبة ل�سحيفة “ل�ك�رو�” “�ل�سدمة كانت 
ق�ي���ة”، وم���ن �ملفرو����ض �أن ت�ستفي���ق �لأحز�ب 
�ل�سيا�سية لعلها تتمك���ن من و�سع �سكة �مل�سهد 
�ل�سيا�سي �لفرن�سي على �لطريق �ل�سحيح. وترى 
�سحيف���ة “ل�باريزيان” �أنها ترجمت ب�سكل �أو �آخر 
“غ�س���ب �لناخبن” نظ���ر� لالأو�س���اع �لقت�سادية 
م���ن  و��سع���ة  �رص�ئ���ح  تعي�سه���ا  �لت���ي  �ل�سعب���ة 
�لفرن�سي���ن ب�سبب �رتفاع ن�سب���ة �لبطالة، وف�سل 
�حلك�م���ة �حلالي���ة يف �إيج���اد خم���ارج �قت�سادي���ة 

لالأزمة.
وعن�ن���ت �سحيفة “ل���� �أيك����” �لقت�سادية 
“�لنفجار �لكبري” �أو “قفزة كبرية يف �ملجه�ل” .

و�أ�سافت: “�ختار �لناخب�ن �لأحد طي �سفحة 
من �حلياة �ل�سيا�سية �لفرن�سية كما متت هيكلتها 

منذ بد�ية �جلمه�رية �خلام�سة”.
“لك���رو�”  �سحيف���ة  ر�أت  جهته���ا،  م���ن 
�لكاث�ليكية �لعامة “�أن هذه �لنتيجة ت�سكل زلز�ل 

�سيخلف هز�ت �رتد�دية تك�ن د�ئمة”. 

�أم���ا �سحيفة “ل�بيني����ن” �للير�لية فكتبت 
“�إن �لناخب���ن �لفرن�سين فتح����� �سفحة جديدة 
م���ن تاري���خ �جلمه�ري���ة �خلام�س���ة باخر�جهم من 
�ل�سباق �لرئا�سي لكافة ممثلي �لحز�ب �ل�سيا�سية 
�لتقليدي���ة �لذين حكم�� ب�س���كل �أو باآخر �لبالد يف 

�لعق�د �ملا�سية”.
وعن�ن���ت �سحيفة “ليبري��سي����ن” �لي�سارية 
�أن ماكرون �لأوفر حظا بات “على بعد خط�ة” من 

ق�رص �لأليزيه و�سّدة �حلكم.

وب���ن �أح����د �مل�����س���ؤول��ن، 
ل�”�أ�س��سيتد  حت��دث����  �ل��ذي��ن 
عن  �لك�سف  عدم  وطلب��  بر�ض” 
�س�ف  �لعق�بات  �أن  ه�يتهم، 
ت�����س��ت��ه��دف، ب��ال��درج��ة �لأول����ى، 
�مل���ؤ���س�����س��ات �خل��ا���س��ة ب��اإن��ت��اج 

�لأ�سلحة.
�لرئي�ض  �عتر  جانبه،  م��ن 
�أم�ض،  تر�مب،  دونالد  �لأمريكي 
�أن جمل�ض �لأمن �لدويل ف�سل يف 
�لتحرك رد�ً على هج�م بالأ�سلحة 

�لكيمياوية يف �س�ريا.
قبل  متحدثاً  تر�مب  وق��ال 
ماأدبة غد�ء مع �سفر�ء دول �أع�ساء 
�ملجل�ض  �إن  �لأم����ن  جمل�ض  يف 

على  رد�ً  بعمل  �لقيام  يف  �أخفق 
وقع  �لكيماوية  بالأ�سلحة  هج�م 
�لأخرية وه�  �لآونة  يف �س�ريا يف 

ما و�سفه “بخيبة �أمل كبرية”.
�خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك���ان���ت 
�لأم��ريك��ي��ة ق��ال��ت يف ب��ي��ان يف 
ريك�ض  �ل���زي��ر  �إن  �سابق  وق��ت 
مع  ه��ات��ف��ي��اً  حت���دث  تيلر�س�ن 
نظريه �لرو�سي �سريغي لفروف 
�لقائمة  �للجنة  لآلية  دعمه  و�أكد 
للتحقيق يف هج�م خان �سيخ�ن، 
�إدل��ب،  مبجزرة  يعرف  ب��ات  وم��ا 
�لذي ر�ح �سحيته �أكرث من 100 
هج�ماً  �أمريكا  و�سنت  �سخ�ض. 
ع�سكرياً على �لنظام �ل�س�ري يف 

7 �أبريل �جلاري. وقال م�س�ؤول�ن 
قاعدة  ق�سف  مت  �إنه  �أمريكي�ن 
�ساروخاً،   59 ب���  �س�رية  ج�ية 
و�ل�رصيعة  �ملحدودة  �ل�رصبة  و�إن 

�نتهت.
وز�رة  با�سم  متحدث  وق��ال 
)�لبنتاغ�ن(  �لأمريكية  �لدفاع 
“ت�ماه�ك”  �ساروخا   59“ �إن 
وحظائر  ط��ائ��ر�ت  ��ستهدفت 
ط����ائ����ر�ت حم�����س��ن��ة وم��ن��اط��ق 
ل��ت��خ��زي��ن �ل�����ق�����د و�مل��������د 
للذخرية  وخم���ازن  �لل�جي�ستية 
ور�د�ر�ت”  ج���ي  دف��اع  و�أنظمة 
يف قاعد “�ل�سعري�ت” �لع�سكرية 

�جل�ية قرب حم�ض.

• جي�ض �ل�سد يهدد معاقل �ملعار�سة بريف حماة	

•  �ل�ليات �ملتحدة �حتلت �ملركز �لأول كاأكر �لدول �إنفاقا باملجال �لع�سكري )غيتي(	

 باريس ـ وكاالت: 

�أعلن �لرئي�ض �لفرن�سي، فرن�س�� ه�لند، �أم�ض �لثنن، �أنه �سي�س�ت يف �لدورة �لثانية من 

�لنتخاب���ات �لرئا�سي���ة يف 7 ماي� ملر�سح �ل��سط �إميان�يل ماك���رون، معتر�ً �أن مر�سحة �ليمن 

�ملتطرف مارين ل�بان، ت�سكل “جمازفة” بالن�سبة مل�ستقبل �لبالد.
وق���ال ه�لند، غد�ة �ل���دورة �لأولى م���ن �لق���رت�ع، �إن “ح�س�ر �ليم���ن �ملتطرف يعر�ض 
بلدن���ا جمدد�ً للخطر. و�إز�ء هذه �ملجازفة، ل بد م���ن �لتعبئة ومن �ل��س�ح يف �خليار. من جانبي 

�ساأ�س�ت لإميان�يل ماكرون”.

عواصم ـ وكاالت:

 قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأم�س الثنني اإن جمل�س الأمن الدويل اأخفق يف القيام 

بعمل ردا على هجوم بالأ�صلحة الكيماوية وقع يف �صوريا يف الآونة الأخرية وهو ما و�صفه “بخيبة 

الوليات  اإدارة  اأن  اأمريكيني  م�صوؤولني  بر�س” عن  “اأ�صو�صيتد  وكالة  نقلت  اأمل كبرية”، يف حني 

اأن يتم  اإن من املتوقع  املتحدة ب�صدد فر�س عقوبات جديدة على النظام ال�صوري. وقالت الوكالة 

الإعالن الر�صمي عن الإجراءات التقييدية يف وقت لحق، مو�صحة اأن هذه العقوبات �صتهدف منع 

متويل النظام ال�صوري اأو تقدمي اأنواع اأخرى من الدعم له اأو لرئي�صه ب�صار الأ�صد.

كابول ـ وكاالت:

 قال �جلرن�ل ج�ن نيكل�س�ن، قائد �لق��ت �لأمريكية و�لدولية يف �أفغان�ستان، �م�ض �لثنن 

�إن���ه “ل يدح����ض” �لتقارير �لتي حتدثت ع���ن ت�فري رو�سي���ا �لدعم حلركة طالب���ان �لإ�سالمية 

�ملمتدة مبا ي�سمل �ل�سالح.
وج���اء حديث نيكل�س�ن خالل ت�رصيح ل���ه يف كاب�ل �أثناء زيارة وزير �لدفاع �لأمريكي جيم�ض 
ماتي����ض. ورد�ً عل���ى �س�ؤ�ل ع���ن تقارير حتدثت عن ت�ف���ري رو�سيا م�ساع���د�ت خمتلفة، ت�سمل 

�ل�سالح، حلركة طالبان قال نيكل�س�ن: “�أنا ل �أدح�ض هذ�”.

للمرة �لأولى.. “�س�ريا �لدميقر�طية” تدخل �لطبقة
بيروت ـ اف ب:

�س�ريا  “ق��ت  ميلي�سيات  متكنت   
�أم�ض  �أم��ريك��ي��ا،  �مل��دع���م��ة  �لدميقر�طية” 
�لثنن، من دخ�ل مدينة �لطبقة يف حمافظة 
د�ع�ض  تنظيم  معقل  �س�ريا  �سمايل  �لرقة 

�لرئي�سي يف �لبالد.
حلق�ق  �ل�س�ري  �ملر�سد  مدير  وق��ال 
“فر�ن�ض  ل�كالة  �لرحمن  عبد  ر�مي  �لإن�سان 
بر�ض” :”دخلت ق��ت �س�ريا �لدمي�قر�طية 
�لثنن للمرة �لأولى �إلى مدينة �لطبقة �لتي 

حتا�رصها من �جلهات كافة”.
“متكنت  �ل����رح����م����ن  ع����ب����د  وت�����اب�����ع 

ال�سيطرة على نقاط عدة  )امليلي�سيات( من 
�أطر�فها  يف  �لتقدم  ومن  �جلن�بي  �لق�سم  يف 
�مليلي�سيات على م�قعها  و�أكدت  �لغربية”. 
“�لغربية  �جلبهات  يف  تقدمها  �لل��ك��رتوين 
�ملدينة  يف  و�جلن�بية”  �لغربية  و�ل�سمالية 

�لتي تعد �أي�سا من معاقل د�ع�ض.
وتقع �لطبقة على بعد نح� 55 كيل�مرت� 
د�ع�ض  معاقل  �أب���رز  �ل��رق��ة،  مدينة  غ��رب��ي 
من  ج��زء�  �لطبقة  معركة  وتعتر  ب�س�ريا، 
“غ�سب  با�سم  �مل��ع��روف  �ل�سامل  �لهج�م 
يف  �مليلي�سيات  �أطلقته  �ل���ذي  �لفر�ت”، 

ن�فمر �ملا�سي ل�ستعادة مدينة �لرقة.

ك�سف وزير �لدفاع �لإ�رص�ئيلي �ل�سابق م��سيه يعال�ن خالل م�ساركته يف فعاليات “�ل�سبت 
�لثق���ايف”، �لنقاب عن �عت���ذ�ر تنظيم د�ع�ض لإ�رص�ئي���ل ف�ر �إطالق عنا�رصه �لن���ار باجتاه م��قع 
لالحتالل يف �جل�لن. ونقل���ت �سحيفة “معاريف” على م�قعها �لإلكرتوين عن يعال�ن ق�له �إن 

تنظيم د�ع�ض �أطلق �لنار باجتاه �جل�لن مرة و�حدة فقط، و�سارع �إلى �لعتذ�ر ف�ر�.
و�أ�س���ار يعال�ن �إلى �أن غالبي���ة عمليات �إطالق �لنار �لتي وقع���ت يف �جل�لن كان م�سدرها 
�ملناط���ق �خلا�سعة ل�سيطرة �جلي�ض �ل�س����ري، با�ستثناء حادثة و�حدة فقط وقعت م�ؤخر� �أطلق 
فيها عنا�رص من تنظيم د�ع�ض �لنار عن طريق �خلطاأ، و�سارع �لتنظيم ف�ر� �إلى تقدمي �لعتذ�ر.

و�ته���م �ل�زير �ل�ساب���ق �إير�ن بامل�س�ؤولية عن عملي���ات �إطالق �لنار 
باجتاه �إ�رص�ئي���ل، قائال �إن “�لإير�نين هم م���ن ي�جه�ن عمليات �إطالق 

�لنار �سد �إ�رص�ئيل”.

“داع�ض” اعتذر الإ�رسائيل

ع���س���م � وكالت: قال���ت �لأمم �ملتحدة 
�أم����ض �لثنن �إن طفال ميني���ا مي�ت كل 10 
دقائ���ق، يف وقت دع���ت فيه منظم���ة دولية 
�إل���ى تخفيف �ملعاناة �لإن�سانية “�لهائلة” يف 
�ليمن �لذي ي�سهد حربا منذ �أكرث من عامن.

فق���د ورد يف بي���ان �س���ادر ع���ن مكت���ب 
تن�سي���ق �ل�س����ؤون �لإن�ساني���ة �لتاب���ع لالأم���م 
�ملتحدة يف �ليمن �أن “طفال دون �خلام�سة من 
�لعم���ر مي�ت كل 10 دقائ���ق لأ�سباب ميكن 

�ل�قاية منها”.
و�أو�س���ح �لبي���ان �أن �ليم���ن “يع���اين من 
�أك���ر �أزمة �إن�سانية يف �لعامل، �إذ �أن ما يقارب 
19 ملي����ن �سخ�ض، ميثل����ن ثلثي �ل�سكان، 
يحتاج�ن �إلى �مل�ساعدة �لإن�سانية و�حلماية”.
و�أ�س���اف �أن �أك���رث م���ن 10 مالي���ن من 
�ليمني���ن �لفق���ر�ء للغاي���ة يحتاج����ن �إل���ى 
م�ساع���دة ف�رية، و�أكرث من 8 مالين �سخ�ض 
يفتقرون �إلى مياه �ل�رصب ومتطلبات �ل�رصف 

�ل�سحي.
ولف���ت �لبي���ان �إل���ى �أن �لأم���م �ملتح���دة 
و�رصكاءه���ا �أطلق�� هذ� �لعام ند�ء دوليا جلمع 
2.1 ملي���ار دولر �أمريك���ي، م���ن �أجل ت�فري 
م�ساعدة ف�رية لإنقاذ �حلياة وت�فري �حلماية 

لنح� 12 ملي�ن �سخ�ض حمتاج.

يف غ�س����ن ذل���ك، �أقدم���ت ميلي�سي���ات 
م�ساع���د�ت  قافل���ة  �حتج���از  عل���ى  �حل�ث���ي 

خم�س�سة ملحافظة تعز.
و�أف���اد جمل����ض �لتن�سيق ب���ن منظمات 
�ملجتم���ع �ملدين باأن �لقافلة مك�نة  من 200 
�ساحن���ة حتمل م��د خم�س�س���ة ل�12 مديرية، 
و�حُتجزت يف �حلدي���دة، مطالبا بتغيري م�سار 
�مل�ساع���د�ت لتتبع مم���ر�ت �آمنة مث���ل ميناء 

عدن.
م���ن ناحي���ة �أخ���رى، �س���ادر �لنقالبي�ن 
�أدوي���ة وم�ستلزمات �لغ�سيل �لكل�ي �خلا�سة 
مب�ست�سفى �لث�رة بتعز يف جرمية تهدد حياة 

�ملئات من مر�سى �لف�سل �لكل�ي.
و�أو�سح���ت �إد�رة هيئة م�ست�سفى �لث�رة 
يف بي���ان �أن ��ستم���ر�ر مثل ه���ذه �ملمار�سات 
�لالم�س�ؤول���ة ينذر بكارثة �سحية، و�سيت�سبب 

بت�قف مركز �لغ�سي���ل �لكل�ي بامل�ست�سفى 
عن �لعمل.

�لدولي���ة  �ملنظم���ات  �لبي���ان  وطال���ب 
وهيئ���ات حق�ق �لإن�س���ان مبمار�سة مزيد من 
�ل�سغ���ط ب�ست���ى �ل��سائ���ل عل���ى �حل�ثين 
ل�ستع���ادة تل���ك �مل�����د �خلا�س���ة مبر�س���ى 

�لف�سل �لكل�ي.
م���ن جانبها، طالب���ت منظم���ات �ملجتمع 
�ملدين و�حلك�م���ة �ليمنية، من�س���ق �ل�س�ؤون 
�لإن�ساني���ة لالأمم �ملتح���دة يف �ليمن بالتدخل 

ومطالبة �مليلي�سيات �لإفر�ج عن �لقافالت.
�أما �لتحالف �لعرب���ي ف�سبق له �أن طالب 
�لأم���م �ملتحدة بالإ�رص�ف عل���ى ميناء �حلديدة 
��ستي���الء  ومن���ع  �مل�����د  وت�زي���ع  و�إدخ���ال 

�مليلي�سيات عليها.
فيم���ا ك�سفت �لأمم �ملتح���دة على ل�سان 
متحدثها عن �لبحث ع���ن طرق بديلة لإدخال 

�مل�ساعد�ت و�لإمد�د�ت �لإغاثية.
من جانبها �سارعت �حلك�مة �ليمنية على 
تاأكي���د جاهزية م��نئ ع���دن و�ملكال وجتهيز 
ميناء جاف يف ماأرب لإ�ستقبال �مل��د �لإغاثية 

�لقادمة من �ل�سع�دية بر�.

 األمم المتحدة: طفل يمني يموت كل 10 دقائق
 الحوثيون يحتجزون قافلة إغاثة ويصادرون أدوية في تعز

• ميني يعاين من �س�ء �لتغذية ب�حدة �لعناية �ملكثفة مب�ست�سفى مبدينة �حلديدة  )رويرتز( 	



تغطية              اللجنة اإلعالميةاتحاد الكرة           المركز اإلعالمي

ترأس رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة اجتامع اللجنة 
املنظم��ة العلي��ا لبطول��ة مجل��س 
والثالثني  السابعة  الخليجي  التعاون 
لكرة الس��لة لألندية، املقرر إقامتها 
يف مملكة البحرين شهر مايو املقبل 
تح��ت ضيافة ن��ادي املنامة، وذلك 
بحضور أعضاء اللجنة العليا املكونة 
من رئيس نادي املنامة زهري كازروين، 
رئيس النادي األهيل خالد كانو، أمني 
الرس الع��ام بنادي املنام��ة عبدالله 
عاش��ور، ط��ارق العريب م��ن وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة، جاسم 
بح��ر م��ن وزارة الصح��ة، النقيب 
عبدالله الزعايب من وزارة الداخلية، 
األمني العام باالتحاد البحريني لكرة 
الس��لة عبداإلله عبدالغفار، ونواف 

الذوادي من وزارة اإلعالم.
ويف بداي��ة االجت��امع رحب س��مو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل آل خليفة 
بأعض��اء اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا 
التوفي��ق  له��م  متمني��ا  للبطول��ة 
والنج��اح يف تنظيم ه��ذه البطولة 
الخليجية، ومش��يدا سموه بالجهود 
املبذول��ة يف س��بيل الرتتيب بصورة 
مرشف��ة للفعالي��ة يف أرض مملكة 

البحرين.

االتح��اد  أن  إىل  س��موه  وأش��ار 
البحرين��ي لكرة الس��لة ل��ن يدخر 
جه��دا يف تقدي��م مختلف أش��كال 
الدعم واملساندة للجنة املنظمة من 
أجل املس��اهمة يف إنج��اح الحدث 
الخليجي، كام رحب س��موه برعاية 
البطول��ة، متمني��ا التوفي��ق ملمثيل 
بهذه  واأله��يل  املنام��ة  البحري��ن 

املشاركة.
واستمع سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة إىل رشح مفصل من زهري 
كازروين حول االستعدادات الشاملة 
لنادي املنامة - مستضيف البطولة - 
وعن مدى الجهوزية إلقامة البطولة 
واس��تعدادات  املرشف��ة  بالص��ورة 

الفريق األول بالن��ادي فنيا لتقديم 
املشاركة املرشفة.

وتحدث خال��د كانو أيضا عن مدى 

الجهوزي��ة الفني��ة للفري��ق األول 
بالن��ادي وتأكيده اس��تعداد النادي 
املطلوبة  الدع��م  أن��واع  ملختل��ف 

للجن��ة املنظم��ة؛ حرص��ا منه عىل 
أهمية الوقوف صفا إىل صف نادي 
املنامة يف الخ��روج بنتيجة ايجابية 

عىل املستوى التنظيمي والتنافيس.
ك��ام تط��رق ممث��ل وزارة الصحة 
جاس��م بحر إىل الرتتيب��ات الخاصة 
للبطول��ة فيام يتعلق باالس��عافات 
األولية وجاهزية الوزارة الس��تقبال 
أي ط��ارئ، وكذلك الحال بالنس��بة 
التي  الداخلية  وزارة  الس��تعدادات 
استعرضها النقيب عبدالله الزعايب. 

وأعرب س��مو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة ع��ن تقدي��ره للجهود 
املبذولة من أعضاء اللجنة املنظمة 
العلي��ا للبطولة الخليجي��ة، متمنيا 
له��م التوفي��ق والس��داد يف تنظيم 
الحدث الخليجي عىل أرض مملكة 

البحرين.

تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة إلنجاح الحدث الخليجي
ترأس اجتماع اللجنة العليا لـ “خليجية األندية”... سمو الشيخ عيسى بن علي:

جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا

سمو الشيخ عيسى بن علي متوسطا أعضاء اللجنة

سمو الشيخ عيسى بن علي

اتحاد السلة           المركز اإلعالمي
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بع��د “موج��ة احتجاجات” عىل 
ق��رارات التحكي��م يف املباريات 
ج��اء  الك��رى،  األوروبي��ة 
“الكالس��يكو اإلس��باين” ليخم��د 
الج��دل - ولو بع��د حني - عقب 
“املب��اراة الجامحة” التي أقيمت 
مس��اء األح��د امل��ايض يف قلب 

العاصمة مدريد.
فقد كان��ت مواجهة اس��تثنائية 
ال ميكن أن تذك��ر أو تتذكر تأثري 
الحكم بصافرة من شأنها تشويه 
نقاء النتيج��ة التي دانت لصالح 
برش��لونة عىل حس��اب مضيفه 
ري��ال مدري��د بثالث��ة أه��داف 

مقابل هدفني.
و”كان ي��ا م��ا كان” الريال، عىل 
بعد ث��وان من الخ��روج بنتيجة 

التعادل من املب��اراة وهو ناقص 
العدد بعد ط��رد قائده راموس، 
إال أن “القرص��ان االرجنتين��ي” 
ليونيل مييس ذا اللحية الش��قراء 
أنقذ “الس��فينة الكتالونية” من 
غ��رق وش��يك بع��د اصطدامها 

بجبال مدريد الهشة. 
وم��ن حس��ن حظ برش��لونة أن 
ثل��وج الري��ال مل تك��ن بصالبة 
“جب��ل الجليد” الذي اصطدمت 
به “س��فينة تايتنيك” يف املحيط 
مي��يس  لغ��رق  وإال  األطل��يس، 
ورفاق��ه يف محي��ط الس��نتياغو 
برنابيو الهائج من مش��اعر زين 
الدي��ن زي��دان العاصف��ة تجاه 

نجمه املفضل كريم بنزميا.
ويف مثل هذه الحالة، من املنطقي 

أن تستمر معاناة الريال إىل أجل 
غري مسمى، طاملا استمرت “قصة 
الفرنيس  الباريس��ية بني  الحب” 
املدرب والفرن��يس املهاجم، وإن 
بدا أنها عالقة ليس لها مستقبل؛ 
ألنها ت��ؤدي إىل “عقم هجومي” 
يف الكثري من األحيان واملناسبات 
التي تنتظر الشباك مجيء فارس 
أحالمها ولو بطريقة غري رشعية، 
كتس��لل أو ركلة جزاء هدية من 

حكم أبله.
ولكن، يبدو أن األمور تسري بهذه 
الطريق��ة يف “قلع��ة امللوك”، ف� 
“القافلة تس��ري وزي��دان يفلح”، 
ويكفي أن تشفع له بركة “سيدي 
عبدالق��ادر” لتج��اوز الكثري من 
املطب��ات املحتومة، مثلام حدث 

مؤخرا أمام العمالق األملاين بايرن 
ميونيخ يف دوري األبطال، عندما 
انتهت املباراة من دون أن يعرف 
أحد كيف “انقلب الس��حر عىل 

الساحر”.
غ��ري أن “امل��روك” زي��دان ل��ه 
همومه أيضا، فهو يواجه “س��وء 
طالع يف عن��ق الرحم الذي يولد 
والحقيقة  الح��ظ”،  جوف��ه  من 
أنه ال يوجد تفس��ري علمي لهذه 
أن  خصوص��ا  الن��ادرة،  الحال��ة 
“األش��عة املقطعية” ال تكش��ف 
يف  األوض��اع  تصحي��ح  أس��باب 
كل م��رة مثل اس��تبدال “بنزميا 
العقيم” مع “خاميس الس��ليم” 

بعد 80 دقيقة. 
إال أنه املس��ألة ترقى ألن تكون 

لقرار  بالنس��بة  مح��ريا”  “لغ��زا 
إرشاك “املري��ض الويل��زي” بيل 
يف املب��اراة قبل اكتامل جهوزيته 
اس��تبداله  وبالت��ايل  للع��ب، 
اضطراري��ا، فحت��ى “البنتاغون” 
يجهل األسباب رغم أنه متخصص 
يف التجس��س عىل “خل��ق الله” 
والكشف عن معلومات ال يراها 
أحد غري “األمريكان” عىل كوكب 

األرض!
ومهام تكن هذه املعلومات، فلن 
تكون أكرث غموض��ا من أحداث 
الكالس��يكو ذاته، حي��ث غابت 
مالمح البط��ل الرصيح طوال 90 
دقيقة، فحصل أنص��ار الفريقني 
عىل ش��عور بطعم االنتصار أكرث 
من مرة، ولكن من دون نش��وة 

حقيقية.
وألن الكالسيكو مواجهة مجنونة 
الس��ياق  الخ��روج عن  ودامئ��ة 
املأل��وف، فقد ق��ررت أن تلفظ 
أنفاس��ها األخرية بالتعادل، حتى 
الرضا مرتس��مة  أصبحت مالمح 
عىل الوجنتني، وفجأة جاء هدف 
مي��يس م��ن الع��دم، يف الوقت 
املفقود من الزمن، ليعلنها مدوية 
يف عق��ر دار املل��ي أن البطل ال 
ميوت.. ليس يف األف��الم الهندية 
فحسب وإمنا يف الكالسيكو أيضا. 
وبهذه الطريقة أس��دل الس��تار 
ع��ىل أقوى الديربي��ات العاملية، 
مام جعل الليغا اإلسبانية تتحرق 
مجددا ملعرفة من سيصل أوال إىل 

عرشها.. البارسا أم الريال؟

ميسي.. البطل ال يموت في األفالم الهندية
أحمد كريم 
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شارك مدير إدارة الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم وعضو لجنة الحكام باالتحاد 
الخليجي لكرة القدم، جاسم محمود، يف االجتامع األول للجنة الحكام باالتحاد 

الخليجي، والذي عقد يوم أمس يف العاصمة القطرية )الدوحة(.
ويرتأس اللجنة العراقي طارق أحمد، وتضم يف عضويتها إىل جانب محمود كال من: 
خليفة الغفيل من اإلمارات، عبدالرحمن عبدو من قطر ونارص العنزي من الكويت.

وناقش املجتمعون عددا من املوضوعات املرتبطة بعمل اللجنة خالل املرحلة املقبلة.
وتطرق األعضاء إىل آلية اختيار الحكام بالنسبة ملباريات البطوالت التي ينظمها االتحاد الخليجي لكرة القدم، باإلضافة إىل مناقشة العديد 

من األفكار لتطوير مستويات الحكام الخليجيني، وموضوعات أخرى ذات صلة. وتقرر أن تعقد اللجنة اجتامعا ثانيا نهاية شهر أغسطس 
املقبل.

أعلنت اللجنة املنظمة لدورة 
نارص بن حمد الثالثة لأللعاب 
الرياضية “نارص 10” عن أرقام 

التذاكر الفائزة يف السحب الذي 
أقيم مبناسبة نهايئ دوري زين 

البحرين لكرة السلة بني فريقي 
املنامة واملحرق، والبالغ مجموع 

جوائزه ألف دينار.
وأسفر السحب عن فوز التذكرة 

رقم )21696( بجائزة املركز 
األول والبالغة قيمتها 300 

دينار، وحصل صاحب التذكرة 
رقم )1329( عىل جائزة املركز 

الثاين وهي 200 دينار، فيام 
حصل أصحاب التذاكر التايل 
ذكرها عىل مبلغ 50 ديناراً: 

)16058(، و)20428(، و)1072(، 
و)20269(، و)20360(، 

و)21792(، و)21120(، 
و)1212(، و)21477(، إضافة إىل 

صاحب التذكرة رقم )20340(.
ودعت اللجنة املنظمة لدورة 
“نارص 10” الفائزين الستالم 

جوائزهم من مقر االتحاد 
البحريني لكرة السلة، وذلك 

خالل الفرتة من الساعة السادسة 
والنصف مساء لغاية الثامنة 

مساء من يوم غد األربعاء. 
يذكر أن اللجنة املنظمة للدورة 

أعلنت يف وقت سابق عن تأجيل 
السحب الذي كان من املقرر 
أن يقام بعد املباراة النهائية 

مبارشة، وذلك بسبب مظاهر 
االحتفال الكبرية للفريق البطل، 
ما مل يسمح بإقامة السحب يف 

الوقت املحدد.

“ناصر 10” تعلن الفائزين في سحب نهائي السلةمحمود يشارك في اجتماع لجنة الحكام الخليجية
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جانب من االجتماع

نجح فريق بارب��ار يف اجتياز محطة 
أم الحص��م “العني��د” )32/33( يف 
الت��ي جمعتهام لحس��اب  املب��اراة 
ال��دور رب��ع النهايئ ملس��ابقة كاس 

االتحاد البحريني لكرة اليد.
انته��ى  ق��د  األول  الش��وط  وكان 
سيلتقي  وبذلك   ،)15/15( بالتعادل 
بارب��ار مع األهيل يف ال��دور نصف 

النهايئ يوم الجمعة املقبل.

تعادل الفريقين

متك��ن فري��ق أم الحصم م��ن إنهاء 
التع��ادل  بنتيج��ة  األوىل  الحص��ة 
)15/15( بعدم��ا كان متخلفاً بذلك 
بفارق الثالثة أهداف والهدفني منذ 

البداية.
بالنتيجة  األفضلي��ة  باربار خط��ف 
مبك��راً بفض��ل انطالق��ات محمود 
عبدالقادر وتصويبات ش��قيقه عيل 
)1/4(، وب��دا أم الحصم تدريجياً يف 
العودة بتصويبات واخرتاقات سعود 
عبدالرحمن وعيل عبد الرب وأحمد 
عيل )5/7(، ويستمر السجال بينهم 
مع ف��ارق األهداف لباربار وس��ط 
أخطاء وضياع فرص يف كال الجانبني.

تحس��ن أداء أم الحصم يف حراسته 
لتيسري محسن وأخذ زمالئه بالتنويع 
يف الهجامت باالخرتاق لسعود الذي 
كان يتعمل��ق بني دفاع��ات باربار 
وهز شباكه بش��كل متتايل وبجانبه 
خال��د دلي��م ومش��اخيل يف الوقت 
الذي كان يسجل فيه باربار أهدافاً 

عر محم��ود وعيل رج��ب وجعفر 
عبدالق��ادر ولكن حراس��ته ودفاعه 
مل تك��ن يف أفض��ل حاالتها، ليتقلص 
الفارق ش��يئاً فيشء ويتعادل بعدما 

كان متقدماً.

باربار يفوز

الدقائ��ق الع��رشة األوىل اتس��مت 
بالرسعة يف األداء وتسجيل األهداف 
يف كال املرمي��ني، بارب��ار أخذ فارق 
الهدفني حتى 18/20 مستغاًل أخطاء 
خصم��ه واالرتداد الرسي��ع للعليان 
وبجانبه��م  وعبدالق��ادر  رج��ب 
جعف��ر عب��اس يف الدائ��رة، فيام أم 
الحصم تحس��ن حاله بع��د البداية 
السلبية ليعود إلحراز األهداف من 
تصويبات س��عود وعيل املال ودليم 
ويحق��ق التع��ادل عن��د 21/21 يف 

الدقيقة 12.
م��ع امل��رور الوق��ت لع��ب باربار 
بالدفاع املتقدم ونجح يف قطع الكرة 
يف مناسبتان وحقق هدفني متتاليني 
ولكن مل يستمر ذلك بسبب ضعف 
الدفاع لديه بشكل كبري والذي عمد 
علي��ه العب��ي أم الحصم لتس��جيل 
األه��داف، والنتيج��ة حينها كانت 
ترتف��ع لبارب��ار وأم الحص��م يعود 
 .20 الدقيق��ة   )27/29( لتقليصه��ا 
تحسن أداء باربار يف الدفاع املتقدم 
وإح��راز األه��داف بالهجوم املنظم 
والرسيع لريف��ع الفارق )28/32( يف 
املقابل أم الحصم عاىن من األخطاء 
الهجومية مع الدقيقة )26(. مضت 
الدقائ��ق األخ��رية كام هي وس��ط 
اللق��اء  إدارة  يف  لبارب��ار  س��يطرة 

لينتهي لصالحه بفارق هدف.

نظ��ريه  االتف��اق  فري��ق  اكتس��ح 
سامهيج بفارق 7 أهداف )22/29( 
يف املب��اراة التي أقيمت بينهام أمس 
لحس��اب الدور ربع النهايئ ملسابقة 
كاس االتحاد لكرة اليد والتي أقيمت 

أمس االثنني.
وكان الش��وط األول انته��ى لصالح 
رضب  وبذل��ك   ،)9/12( االتف��اق 
“بط��ل  النجم��ة  مبالق��اة  موع��داً 
الدوري” يف الدور نصف النهايئ يوم 

الخميس املقبل.

االتفاق يتقدم

أنهى االتفاق الشوط األول بالتقدم 
بفارق ثالثة أهداف )9/12( مستغاًل 
أخطاء سامهيج املتكررة يف الدقائق 
األخرية. الفريقان منذ الدقيقة األوىل 
وحت��ى الدقيقة 24 س��ارا بش��كل 
متكاف��ئ يف كل يشء والنتيجة أيضاً 
كانت متقارب��ة ومتعادلة يف غالبية 
األوقات، وذلك يعود لكرثة األخطاء 
الهجومية يف الطرفني وأيضاً لتحسن 
مرك��ز الحراس��ة لع��يل خمي��س يف 
االتفاق ومحمد عقيل يف س��امهيج 
واألفضلي��ة لخميس ال��ذي الذ عن 

مرماه بشكل مميز.
يف الهجوم برز يف االتفاق س��يدعيل 
طالب بتس��جيله األه��داف لفريقه 
املباغ��ت  والتصوي��ب  باالخ��رتاق 
وبجانبه أكر املروزق وعيل حس��ني، 
وعاب ع��ىل الفريق ك��رثة عقوبات 
االيق��اف التي تحصل عليه��ا وأيضاً 

ملعان��اة الهجومي��ة ك��ون األهداف 
تحققت من جهود فردية.

 يف املقابل س��امهيج، ظهر بش��كل 
جي��د يف الش��وط األول وع��اىن هو 
اآلخ��ر يف الهجوم بعدم��ا تم مراقبة 
فيصل محم��د والضغط عىل العب 
الفري��ق  الدائ��رة أحم��د محم��د. 
خ��الل  م��ن  التس��جيل  اس��تطاع 
سيدشهاب موىس كأفضل مسجل يف 
هذا الش��وط، بجانب جهود فردية 
ألحمد محمد وفيصل محمد وحسن 
ع��يل. رغم تص��دي حارس��ه لبعض 
الكرات إال زمالئه أض��اع الكثري من 
الفرق وخصوصاً يف الدقائق األخرية 

التي جعلته يتخلف باألهداف.

االتفاق يفوز

ن��زل االتفاق بكل قواه يف الش��وط 

الثاين واس��تطاع من خالل الدقائق 
الع��رشة األوىل أن يوس��ع الف��ارق 
تأل��ق  مس��تغاًل   11/17 لصالح��ه 
دفاع��ه  وق��وة  خمي��س  حارس��ه 
اخرتاق��ات  يف  هجوم��ه  ونجاع��ة 
س��يدعيل طالب ومجيد حميد من 
جهة واللعب عىل الهجامت املرتدة 
“الفاس��ت” لع��يل حس��ني وعامر 
امل��دين من جهة أخ��رى، يف املقابل 
س��امهيج افتقد للحلول الهجومية 
يف التسجيل والدفاعية يف الحد من 
خطورة خصمه مع ضعف الحراسة 
رغ��م التغي��ري والوقت املس��تقطع 
ال��ذي طلب��ه مدربه لريف��ع الراية 
رسيعاً ويسلم االتفاق املباراة الذي 
مل يتواىن يف زي��ادة غلته التهديفية 
وفرض سيطرته عىل مجريات اللقاء 

الذي انتهى لصالحه.

بنجومية سيدعلي وأداء قوي في الشوط الثانيتجاوز “عناد” أم الحصم في الدقائق األخيرة

باربار إلى نصف نهائي كأس اليد 
لمالقاة األهلي

االتفاق يكتسح سماهيج ويتأهل 
لمالقاة “بطل الدوري”

البالد سبورتعلي مجيد

من لقاء االتفاق وسماهيج من لقاء أم الحصم وباربار )تصوير: أيمن يعقوب(

حقق املحرق فوزاً مستحقاً عىل حساب 
النجمة بثالثة أش��واط مقابل شوط يف 
املواجه��ة التي جمعتهام مس��اء أمس 
ضمن منافسات املربع الذهبي لدوري 
الدرجة األوىل للكرة الطائرة عىل صالة 
االتحاد مبدينة عيىس الرياضية ليتعادل 
م��ع النجم��ة يف عدد مباري��ات الفوز 
لكال منهام، حيث دخ��ل النجمة بفوز 
مكتس��ب وفقا لنظام املسابقة لكونه 

متصدر الدور التمهيدي.
وانتهى الش��وطني األول والثاين لصالح 
املح��رق 25/22، 25/17، بين��ام ف��از 
النجمة بالثالث 25/21، قبل أن يحسم 

املحرق الشوط الرابع 25/22.
ويف املواجه��ة الثانية، فاز األهيل بثالثة 
أشواط مقابل ش��وط 25/17، 25/22، 
22/25، 25/22 ليحقق الفوز الخامس 
ع��ىل داركليب هذا املوس��م، ويتعادل 
معه يف ع��دد املباري��ات، حيث دخل 
داركلي��ب بفوز مكتس��ب بصفته ثاين 

ترتيب الدوري.
وكان بإم��كان األه��يل أن يفوز بثالثية 
نظيف��ة لوال األخط��اء البس��يطة التي 
ارتكبها يف الش��وط الثالث، وش��هدت 
املباراة اش��هار البطاق��ة الحمراء بوجه 
والبطاقة  تيت��ون  داركلي��ب  مح��رتف 
الصف��راء يف وج��ه نارص عنان لس��وء 
الس��لوك من خالل طريقة احتفاليتهام 

باحراز النقطة تجاه الخصم.
النجم��ة  م��ع  املح��رق  وس��يلتقي 
وداركلي��ب مع األهيل مج��دداً ضمن 
سلس��لة مباريات املرب��ع الذهبي يوم 
األربعاء القادم، وتحتاج الفرق األربعة 

النتصارين لبلوغ املباراة النهائية.

المحرق يجتاز النجمة

الشوط األول بني املحرق والنجمة شهد 
اس��لوب لعب متش��ابه وتكاف��ؤ كبري، 
حيث اعتمد الفريقان عىل الهجوم من 
األط��راف، فالخي��ار األول لدى النجمة 

كان الرازي��يل “ليلس��ون” من مركزي 
)2 و1( وجاس��م النبه��ان مبرك��ز )4(، 
ول��دى املحرق عيل محم��د مبركز )4( 
وعيل ابراهيم مبرك��ز )2(، مع محاولة 
الطرفني توجيه االرسال القوي لتعطيل 

االنطالقات والرتكيبات الهجومية.
واس��تمر التعادل ب��ني الفريقان حتى 
النتيج��ة 19/19 قبل أن يتقدم املحرق 
بف��ارق نقطت��ني، حيث اح��رز مبارك 
الحاي��ي ارس��ال مب��ارش 21/19، ومن 
رضبة طائشة للنبهان 22/20 باإلضافة 
إىل اس��تقبال خاطيء الرس��ال محرتف 
املح��رق “جايس��ون” 23/20، وقل��ص 
النجمة الف��ارق عن��د النتيجة 23/22 
لك��ن الرضبة الرسيع��ة ملحمد حبيب 
والرضبة الس��احقة لجايس��ون املرتدة 
من االس��تقبال الخاطيء لحسن عقيل 
حسمت النتيجة لصالح املحرق 25/22.

االستقبال سالح المحرق

أظهر املحرق تفوقاً واضحاً عىل مستوى 

جميع املهارات يف الش��وط الثاين، ويف 
الثنايئ  مقدمته��ا فاعلية الهجوم ع��ر 
عيل ابراهي��م وعيل محمد واالرس��ال 
القوي ليتق��دم منذ البداية 6/1، حيث 
عاىن النجم��ة كثرياً يف اس��تقبال الكرة 
األوىل وه��و م��ا أجر املدرب مش��عل 
ت��ريك ع��ىل إخ��راج النبه��ان وإدخال 
عقيل دون تحس��ن الكرة األوىل، وكان 
النجمة يف أس��وأ حاالته الفنية، ما عدا 
ليلس��ون الذي واصل هوايته املعهودة 
يف تخلي��ص الكرات الهجومي��ة ليغرد 
خ��ارج ال��رسب، بينام واص��ل املحرق 
متيزه يف الهجوم وتشكيل حوائط الصد 
والتغطي��ة الدفاعي��ة وال نن��ىس براعة 
صان��ع األلع��اب محم��ود العافي��ة يف 
توزيع األدوار الهجومية، مع اس��تقرار 
الكرة األوىل ليفوز بفارق كبري وبسهولة 

.25/17

عودة الرهيب

استعاد النجمة توازنه يف الشوط الثالث، 

وش��ارك حس��ن عقي��ل يف التش��كيلة 
األساس��ية منذ البداية لتأمني استقبال 
الكرة األوىل عوض��ا عن النبهان، ونظم 
الرهيب حوائط صده مع تألق ليلسون 
ال��ذي كان الورقة الرابح��ة يف الهجوم 
م��ن مركزي 2 و1، وس��ط تراجع ألداء 
املحرق، ليسيطر النجمة عىل مجريات 
املواجه��ة ويخط��ف الش��وط الثالث 

25/21، ويعود إىل أجواء املنافسة.

المحرق يكسب

كس��ب املحرق الش��وط الراب��ع رغم 
تحس��ن أداء النجم��ة ع��ىل مس��توى 
االستقبال والهجوم، إال أن االعتامد عىل 
ليلس��ون يف الهجوم جعل��ه يف مصيدة 
حوائ��ط املح��رق أو تخفي��ف كراته، 
وكان بطلها محمد حبيب الذي تصدى 
لكرتني هامتني يف النقاط األخرية ليهدي 
فريقه النقط��ة 20/17، ومن ثم واصل 
املحرق تقدمه برضبات النجدي وعيل 

ابراهيم لينهي الشوط 25/22.

أدار اللقاء طاقم حكام دويل مكون من 
األول منري مي والثاين خالد الشوميل.

األهلي يسقط “العنيد”

يف الش��وط األول بني األهيل وداركليب 
كان النج��م محم��د عن��ان البطل بال 
منازع، بعدما أوجع داركليب برضباته 
الس��احقة من مرك��زي 2 و1 ومر من 
حوائ��ط العنيد بكل س��هولة ليخطف 
األه��يل التقدم منذ البداية مس��تفيداً 
من ارساالت الفيس القوية التي جعلته 

يتقدم 7/3.
وتفوق األهيل عىل املستوى الهجومي 
وس��ط اخطاء قاتلة م��ن داركليب يف 
الهجوم وملس الشبك، وغياب تام ألبرز 
نجوم الفريق محمد يعقوب ومحمود 

عبدالواحد ليفوز األهيل 25/17.
الش��وط الثاين ش��هد مدا وج��زرا بني 
الفريق��ني، حي��ث تقدم األه��يل منذ 
البداي��ة 10/6 قب��ل أن ي��درك العنيد 
التع��ادل 10/10 مس��تغال عدم فاعلية 

الفي��س مبرك��ز 4 وس��وء االس��تقبال، 
وس��ار الفريقان يف مسلسل جديد من 
التع��ادالت حتى النتيج��ة 20/20 قبل 
أن ينتزع النسور التقدم برضية رسيعة 
م��ن م��ريزا 21/20 وحائ��ط ص��د من 
الفيس 22/20، كام أحرز عنان الصغري 
نقطة من رضبة س��احقة 23/20، ومن 
خطأ استقبال عىل محمد يعقوب تقدم 
األهيل 24/20 لينتهي الش��وط 25/22 
للنس��ور، حي��ث تأث��ر داركليب بعدم 
الفاعلي��ة الهجومية وس��ط غياب تام 

ملحمود عبدالواحد.
يف الشوط الثالث اجرى املدرب سيدين 
تغيريات يف تشكيلته بإدخال امين عيىس 
ب��دال من محمد عباس ليكون اساس��ياً 
بين��ام ارشك األهيل ع��يل مرهون بدال 
من نارص عن��ان، وأظهر الفريقان أداءاً 
متكافئاً م��ع افضلية لألهيل الذي فرط 
يف الفوز ليفس��ح املجال أم��ام العنيد 
ليدرك التعادل يف أكرث من مناسبة رغم 

تقدم النسور.
وكان املح��رتف البورتوريي تيتون نجم 
الشوط بفضل نجاعته الهجومية ليهدي 
فريق��ه التق��دم 21/20 مقابل أخطاء 
عديدة أللفيس يف الهجوم واالس��تقبال 

لينتهي الشوط لداركليب 25/22.
األهيل ع��اد ليفرض س��يطرته مجددا 
وكان��ت حوائ��ط الصد مفت��اح الفوز 
الرئي��يس عندم��ا افتتح مريزا الش��وط 
بنقطتني متتاليت��ني بالصد عىل تيتون، 
ليتق��دم 10/6، لك��ن داركلي��ب قلص 
الف��ارق عن��د النتيج��ة 18/15 يف ظل 
تراج��ع اداء النس��ور، إال أن األهيل مل 
يس��تلم وواص��ل عروض��ه الرائعة يف 
الهجوم والصد مع أداء يسء لداركليب 
يف الش��ق الهجومي بسبب تواضع أداء 
ابرز نجومه محمد يعقوب وعبدالواحد 

ليكسب األهيل الشوط 25/18.
أدار اللق��اء طاق��م دويل مك��ون م��ن 
الحك��م األول جعف��ر املعل��م والثاين 

محمد عباس.

“ال���ع���ن���ي���د”.. أم�����ام األه���ل���ي ح��م��ل ودي���ع
تساوي الفرق األربعة بالمربع الذهبي لدوري الطائرة

ــة ــم ــج ــن ــــوجــــه ال ــــور ب ــــث الــــمــــحــــرق ي
حسن علي

األهلي حقق الفوز الخامس على داركليب هاذ الموسم المحرق أطفأ بريق النجمة



أح��رز الع��ب منتخبن��ا الوطن��ي 
للكاراتيه ماهر الس��نجار امليدالية 
الفضي��ة يف بطولة تايلن��د الدولية 
املفتوح��ة التي تس��تمر حتى 24 
أبريل الحايل مبشاركة دول: البحرين 
وتايلند واألردن وإندونيسيا وكينيا 
واليابان والهند والفلبني وسنغافورة 

والنيبال وفيتنام والوس وكمبوديا.
وقدم رئيس اتحاد البحرين للدفاع 
ع��ن النفس أحمد الخي��اط التهاين 
القي��ادة وممثل جالل��ة امللك  إىل 
الشباب  الخريية وش��ؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة وإىل س��مو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة النائب 

األول لرئيس املجلس األعىل للشاب 
والرياض��ة الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لفن��ون القتال املختلطة 
مش��يداً بدعم ومتابعة س��موهام 
التحاد البحرين للدفاع عن النفس 
الذي يواص��ل تحقي��ق اإلنجازات 

الخارجية.
وق��دم الخياط التهاين لالعب ماهر 
امليدالية  الس��نجار بحصوله ع��ىل 
الالعب  مبستويات  الفضية، مشيداً 
أفض��ل  تقدي��م  ع��ىل  وحرص��ه 

املستويات.
وب��دأ ماه��ر الس��نجار مش��واره 
يف البطول��ة بالف��وز ع��ىل الع��ب 
إندونيس��يا وصع��د إىل الثاين الذي 
واج��ه فيه العب تايلن��دي ومتكن 
بج��دارة  الف��وز  م��ن  الس��نجار 

واس��تحقاق والصع��ود إىل ال��دور 
نصف النه��ايئ، إذ التقى مع العب 
ياباين واستطاع السنجار من تقديم 
أفضل املس��تويات والف��وز باللقاء 

والصعود للمباراة النهائية.
وقدم الس��نجار مس��توى جيد يف 
املب��اراة النهائي��ة ع��ىل الرغم من 
خس��ارته من العب الياب��ان الذي 
توج بالذهبية، وحقق العبنا ماهر 

السنجار امليدالية الفضية.
يف حني ودع الالع��ب عبدالرحمن 
جناح��ي البطولة ع��ىل الرغم من 
فوزه يف املب��اراة األوىل عىل العب 
من أندنوس��يا ويف املب��اراة الثانية 
احتسب حكم املباراة خسارة العبنا 

من العب فلبني.
أما الالعب��ة يف جناحي خرست من 

العبة س��نغافورة ع��ىل الرغم من 
التع��ادل يف النق��اط 4/4 لكن تم 
بسبب  السنغافورية  فوز  احتساب 
أنها حصل��ت عىل النقط��ة األوىل 

الن��زال، وقدم��ت يف جناح��ي  يف 
مس��تويات بارزة يف النزال وكانت 

قريبة من الفوز.
هذا وأك��د املدير الفن��ي ملنتخب 

الكاراتيه نبيل س��ليامن أن الالعبني 
قدموا مس��تويات جي��دة، وأوضح 
أن املش��وار كان جيد من الالعبني 

واملنافسة كانت قوية للغاية.
وأش��ار نبيل س��ليامن أن مشاركة 
املنتخ��ب تعت��ر جي��دة وناجحة، 
إذ حقق الالعبون اس��تفادة كبرية، 
الف��رة املقبلة  التطلع��ات يف  وأن 
نحو تحقي��ق املزيد من اإلنجازات 

باملشاركات املقبلة.
وق��دم نبيل س��ليامن كل الش��كر 
للدفاع  البحرين  التح��اد  والتقدير 
عن النفس برئاس��ة أحمد الخياط 
ع��ىل  اإلدارة  مجل��س  وأعض��اء 
توفريه��م كامل الدع��م للمنتخب 
واملتابع��ة اليومي��ة م��ن الرئي��س 

ومجلس اإلدارة.

السنجار يحرز فضية في دولية تايلند للكاراتيه
الخياط قدم التهاني إلى القيادة

الرفاع            اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

االتح��اد  رئي��س  نائ��ب  كش��ف 
البحرين��ي للكرة الطائ��رة، رئيس 
املنتخب��ات جهاد حس��ن  لجن��ة 
خلفان ع��ن روزنامة املش��اركات 
الوطنية  للمنتخب��ات  الخارجي��ة 
للعام الجاري 2017، والتي يسعى 
من خاللها االتحاد لتحقيق أفضل 
النتائج واملس��تويات التي تعكس 

تطور الكرة الطائرة البحرينية.
وأكد خلفان أن االتحاد سيش��ارك 
يف أربع بطوالت خارجية من بينها 
ثالث مش��اركات ملنتخب الناشئني 
تحت 19 عاًما )منتخب املستقبل( 
والذي تتمحور حوله إس��راتيجية 
االتحاد التي كش��ف عنها النقاب 
العام املايض تحت ش��عار تحقيق 
التمي��ز للكرة الطائ��رة البحرينية 

عربيًّا وقاريًّا ودوليًّا حتى 2020م.
وأضاف خلفان أن منتخب الناشئني 
الخارجي��ة  اس��تحقاقاته  س��يبدأ 
باملشاركة يف البطولة العربية التي 
س��تقام خالل الفرة من 25 يوليو 
لغاي��ة 5 أغس��طس ب��األردن، ثم 
املشاركة يف بطولة العامل للناشئني 
التي س��تحتضنها مملكة البحرين 
من 18 لغاية 28 أغسطس، وأخريًا 
املش��اركة يف بطول��ة الخليج التي 
س��تقام خالل الفرة م��ن 6 لغاية 
15 س��بتمر بقطر، مش��ريًا إىل أن 
الفريق سيخوض معسكرًا تدريبيًّا 
يس��بق البطولة العربية رمبا يقام 
يف سلوفينيا أو بولندا بحسب قرار 

مجلس إدارة االتحاد.
وأم��ا بالنس��بة ملنتخ��ب الرجال 

يف  واح��دة  مش��اركة  فتنتظ��ره 
الرجال  ملنتخبات  الخلي��ج  بطولة 
الت��ي س��تقام ع��ىل أرض اململكة 
من 12 لغاي��ة 21 أكتوبر املقبل، 

ومن املؤم��ل أن يخوض املنتخب 
معس��كرًا تدريبيًّ��ا يف جمهوري��ة 
م��ر العربية املتحدة، وذلك بناء 

عىل قرار مجلس اإلدارة كذلك.
وأكد خلف��ان أن لجنة املنتخبات 
لن تدخ��ر جهًدا يف س��بيل توفري 
واإلمكاني��ات  الظ��روف  كاف��ة 
املتاحة لدع��م املنتخبات الوطنية 
مب��ا يكف��ل التمثي��ل امل��رف يف 
مش��ريًا  القادم��ة،  االس��تحقاقات 
إىل أن الس��معة الطيبة والس��جل 
الطائرة  للكرة  بالنجاحات  الحافل 
البحرينية يحّت��م العمل بكل جد 
واجته��اد م��ن أج��ل العمل عىل 
تحقيق النتائج واملس��تويات التي 
تليق بتلك السمعة العطرة للكرة 

الطائرة البحرينية.

أعيد انتخاب نائ��ب رئيس االتحاد 
البحريني للبولين��ج عبدالله رئيس 
عض��وا باالتح��اد الع��ريب للبولينج 
النائب الثاين لرئيس  ليتوىل منصب 
االتح��اد، وذلك يف اجتامع الجمعية 
العمومية واالنتخابات التي أجريت 
يوم أمس األول يف العاصمة املرية 
القاه��رة عىل هام��ش بطولة كأس 

العرب األوىل للشباب.
وكان��ت الجمعي��ة العمومية زكت 
األمري عبدالحكيم بن مساعد رئيسا 
لالتح��اد الع��ريب للبولين��ج للدورة 
 2017/2020 املقبل��ة  االنتخابي��ة 

للقطري عبدالس��الم حس��ن  خلفا 
بحضور الشيخ طالل املحمد الصباح 
رئيس االتحادين اآلس��يوي والدويل 
للعبة وع��دد من ممثيل االتحادات 

العربية.
وأس��فرت نتائ��ج انتخابات مجلس 
اإلدارة ع��ن فوز الل��واء أحمد نر 
)مر( كنائب أول للرئيس، عبدالله 
رئيس كنائب ثان، وكال من األعضاء 
س��عيد الهاج��ري )قط��ر(، أحم��د 
خميس )اإلمارات(، جابر الش��بيبي 

)سلطنة عامن(.
وي��أيت اختيار نائ��ب رئيس االتحاد 

البحريني للبولين��ج عبدالله رئيس 
نائب��ا ثاني��ا لرئيس االتح��اد العريب 
للبولينج تقديراً لدوره البارز وخرته 
الواس��عة يف مجال العمل اإلداري، 
حي��ث يتمتع رئيس بس��معة طيبة 
وخرة متميزة س��واء عىل املستوى 
العريب أو الخليجي ويعد أحد أقدم 
األعض��اء باالتحاد الع��ريب للبولينج 
وله عالقات واس��عة م��ع مختلف 
املس��ؤولني يف االتح��ادات العربية 
للبولينج ويعد اختياره دليل عىل ما 

يتمتع به من كفاءة وقدرة عالية. 

أبرزها بطولة العالم للناشئين بالمملكة

كسب ثقة الجمعية العمومية إلعادة انتخابه

خلفان: 4 مشاركات خارجية للمنتخبات الوطنية في 2017

عبداهلل رئيس نائًبا ثانًيا لرئيس االتحاد العربي للبولينج

الرفاع          االتحاد البحريني للكرة الطائرة

حسن علي

جهاد خلفان

عبداهلل رئيس

السنجار متوجا بالميدالية الفضية
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اتحاد الكرة يناقش تطوير 
مسابقات الفئات العمرية

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: عقد االتحاد البحريني لكرة القدم 
اجتامعا مع األندية ال� 19 املنضوية تحت مظلته؛ بهدف مناقشة 

تطوير مسابقات الفئات العمرية.
وشهد االجتامع حضور عضو مجلس إدارة االتحاد ورئيس لجنة 
املسابقات عبدالرضا حقيقي، ومدير املسابقات محمد حسني، 
ومدير إدارة العمليات الفنية عابد األنصاري، إضافة إىل ممثيل 

األندية.
ويف بداية االجتامع، رحب حقيقي بالحضور ناقال تحيات مجلس 

إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة.

ونوه حقيقي إىل أن االجتامع جاء ضمن خطة تطوير عمل 
املسابقات يف االتحاد، والتي شملت يف املرحلة األوىل فئة الكبار.
وقال إن االجتامع مع األجهزة الفنية واإلدارية للفئات العمرية 

باألندية يأيت ضمن خطة لجنة املسابقات إلدخال الخطوات 
التطويرية يف املسابقات بفئاتها كافة.

ولفت إىل أن االتحاد حريص عىل االستامع لجميع اآلراء واملقرحات 
التي تقدمها األندية بهذا الخصوص.

وأشار إىل أن أي خطوة من شأنها تقدم اإلضافة التطويرية 
ملسابقات الفئات العمرية ستوضع يف حسبان االتحاد، خصوصا 

مع الدور الكبري املناط بالفئات يف رفدها لفرق الكبار سواء عىل 
مستوى املنتخبات الوطنية أو األندية.

واستمع حقيقي إىل مجموعة من املقرحات التي تقدم بها ممثلو 
األندية الحارضة، كام ناقش الحضور مجموعة من األفكار التي 

تشمل نظام املسابقات وعدد املباريات.
ولفت حقيقي يف ختام حديثه إىل أن االتحاد سيعقد ورشة 

عمل أخرى بعد أسبوعني؛ بهدف تحديد أطر النقاش يف محاور 
متخصصة بالنسبة للمسابقات الفئات العمرية، عىل أن يتم اعتامد 

األفكار األنسب فيام بعد؛ متهيدا لتطبيقها يف املرحلة املقبلة.
وقدم حقيقي شكره إىل ممثيل األندية عىل التجاوب الكبري 

عر املشاركة الفعالة يف االجتامع عر طرح العديد من األفكار 
التطويرية، مؤكدا أن لجنة املسابقات لن تدخر جهدا يف سبيل 

تحقيق ذلك مبا ينعكس إيجابا عىل الكرة البحريني.

جانب من االجتماع

ضمت لجنة املسابقات 
باالتحاد البحريني لكرة 
القدم 3 وجوه وجديدة 

يف تشكيلها الجديد، وهي: 
عيل معيوف، رياض رسحان 

ومحمود منصور.
ويرأس الجنة عضو مجلس 

إدارة االتحاد عبدالرضا 
حقيقي، وضمت يف تشكيلها 
عضوين سابقني من التشكيل 

املايض وهام محمود 
الشاخوري ومهند األنصاري، 

باإلضافة إىل الثالثة الجدد 
املذكورين سلفا، عالوة عىل 

تواجد ممثل للمنتخبات 
وممثل للحكام.

عيل معيوف يعتر من 
الوجوه اإلدارية الشابة 

وسبق له تويل مهمة إدارية 
مع فريق األهيل يف املوسم 

املايض.
أما رياض رسحان فيعد رئيسا 

لجهاز الكرة يف نادي مدينة 
عيىس.

وأما بخصوص محمود 
منصور، فهو مدرب حاصل 

عىل شهادة التدريب 
اآلسيوية للمستوى A، وسبق 

له قيادة عدد من الفرق يف 
فرات ماضية.

وينتظر لجنة املسابقات 

عمال كبريا بالنسبة لشكل أو 

روزنامة املنافسات املحلية 

للموسم املقبل، والذي من 

املتوقع أن تطرأ عليه عدة 

تغيريات سواء املتعلقة بفئة 

الفريق األول، أو املراحل 

علي معيوفالعمرية كافة. رياض سرحان

ال��ك��رة ب��ات��ح��اد  ال��م��س��اب��ق��ات  بلجنة  ج��دي��دة  وج����وه   3
أحمد مهدي



خصصت الصحافة يف جزر الكناري 
اإلس��بانية صفحات واس��عة إلبراز 
اإلنج��از الذي حقق��ه ممثل جاللة 
املل��ك لألع��ال الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حمد آل خليفة خالل يف 
مشاركته س��باق الرتايثلون “تحدي 
الكن��اري” ال��ذي أقي��م يف ج��زر 
الكناري اإلسبانية بتنظيم من رشكة 
“تش��النج”، ومبش��اركة 500 العب 

من مختلف دول العامل.
اإلس��بانية  الصحاف��ة  وعنون��ت 
بترصيح س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة بعد نهاية السباق 
الذي قال فيه “س��أعود للمنافسة 
يف جزي��رة الكناري الع��ام املقبل”، 
وأبرزت الصحف حديث سموه بعد 
الس��باق الذي أنهاه باملركز الثالث 
بعد أن قطع مس��افته البالغة 113 
كيلومرتًا يف زمن قدره 04:57 ساعة، 

إذ أش��ار خ��الل حديث��ه إىل “قوة 
وصعوبة السباق، خاصة يف مرحلة 
الدراج��ات الذي ش��هده مس��اره 
العديد من املرتفعات واملنحدرات 
الحادة والط��رق الضيقة”، قبل أن 
يؤكد سموه للصحفيني اإلسبان أنه 
سيعود للمنافسة يف الجزيرة العام 

املقبل.
وذكرت الصحافة أن س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة “استطاع 
أن يحق��ق اله��دف ال��ذي وضعه 
له��ذا الس��باق بع��د عب��وره خط 
النهاية يف أقل من خمس��ة ساعات 
حام��اًل راية ب��الده عالًي��ا، بعدها 
اس��تلقى ع��ىل الس��جادة الحمراء 
املخصص��ة للفائزين ع��دة دقائق 
ليأخذ أنفاس��ه وإلجراء الفحوصات 
الطبي��ة الروتيني��ة بعد الس��باق، 
قب��ل أن ينهض مبتس��ًا للجاهري 

والحضور”.
تغطيته��ا  الصحاف��ة  وواصل��ت 
الدقيقة لتفاصيل ما بعد الس��باق، 

حي��ث ذك��رت “بع��د أن التق��ط 
أنفاس��ه، جل��س س��موه يف إحدى 
الخيام بجان��ب خط النهاية لتناول 
املرشوبات الرياضية، وسط ومضات 
من كامريات املصورين الذين التفوا 
حوله، قبل أن يلتقي وزير الرياضة 
أنخيل فيكتور توريس الذي تبادل 
مع س��موه أطراف الحديث، وعرب 
س��موه ع��ن انطباعات��ه اإليجابية 
خ��الل إقامته يف الجزي��رة، وأظهر 
اعجابه باملناظ��ر الطبيعية واملناخ 
الرائع الذي يتناس��ب مع الحدث، 
وأعرب عن امتنان��ه لكرم الضيافة 

وحفاوة االستقبال”.

االرتباط بالرقم 13

ك��ا تح��دث الصحاف��ة ع��ن رس 
ارتب��اط الرقم 13 بس��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة، إذ بحث 
العالقة،  الصحفي��ون ملعرف��ة رس 
لس��موه  املرافق  للوف��د  فلج��أوا 

االرتب��اط،  لس��ؤالهم ع��ن ه��ذا 
حي��ث بينوا أن س��موه لديه ميل 
للرق��م 13، ودامئًا م��ا يطلب هذا 
الرقم خالل مش��اركاته يف بطوالت 

الرتايثل��ون ح��ول الع��امل، رغم أن 
الغ��رب ال يربطون الح��ظ الجيد 
بالرق��م 13، إال أن��ه أصب��ح مثل 

التعوذية لسموه.

ثاني المشاركات اإلسبانية

وذكرت الصحافة أن مشاركة سموه 
يف “تح��دي الكن��اري” تعت��رب ثاين 
مسابقاته يف إس��بانيا، إذ بينت أن 
س��موه خاض أحد الس��باقات قبل 
عامني يف جزيرة مايوركا اإلس��بانية 
مع مدرب��ه ميكيل كاالهورا، ورغم 
أن س��موه صار “مفتوًن��ا” بجزيرة 
ماي��وركا عىل حّد وصف الصحيفة، 
إال أنه ل��ن يتمكن من زيارتها هذا 

العام الزدحام جدوله.
وتابع��ت الصحيفة ن��رش تفاصيل 
مش��اركة س��موه يف الس��باق منذ 
وصوله ي��وم الخمي��س املايض، إذ 
ذكرت أن سموه حرص بعد هبوطه 
مب��ارشة يف الجزيرة ملتابعة مس��ار 
الس��باق مع مدربه، كونها منطقة 
غ��ري مألوفة له، وحذر س��موه من 
صعوب��ة املنح��درات الدائري��ة يف 

الجزيرة.

راية بالده عالًيا الصحافة اإلسبانية: ناصر بن حمد رفع 
أبرزت إنجاز سموه في سباق الترايثلون

صحافية إسبانية تجري لقاًء مع سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية           المكتب اإلعالمي
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أنقذ مركز ش��باب كرزكن نفس��ه 
بفوز مس��تحق عىل مركز ش��باب 
القّري��ة بهدف��ني مقابل هدف يف 
مب��اراة أم��س األول أم��ام ضمن 
دوري املراكز الشبابية لكرة القدم 
)#دورين��ا( ال��ذي تنظم��ه وزارة 

شؤون الشباب والرياضة.
وانته��ى الش��وط األول بالتعادل 
به��دف له��دف، وكان القّرية قد 
تقدم ع��ن طريق العب الوس��ط 
وأدرك   )15( عبدالل��ه  فاض��ل 
ك��رزكان  ش��باب  ملركز  التع��ادل 
السيد شرب ميك )44(، ويف الشوط 
الثاين سّجل محمود جاسم هدف 
ا  الفوز مس��تغاًل متريرة رائعة جدًّ
من زميله محمد فيصل من قوس 
املنتصف قبل خط وس��ط امللعب 
 ،)73( الدف��اع  خل��ف  س��قطت 
ويلتقي الفريقان يف مباراة اإلياب 

يوم اإلثنني املقبل.
اتس��مت املب��اراة بالح��ذر م��ن 
الجانب��ني غالبية أوق��ات املباراة، 
ويتض��ح ذل��ك من خ��الل إغالق 
املنطقة الخلفي��ة وتكثيف العبي 

خط الوسط.

وفاجأ فاضل عبدالله العبي مركز 
ش��باب كرزكان بتس��ديدة زاحفة 
اس��تقرت ق��رب القائ��م األي��ر 
الدين،  للح��ارس عبدالل��ه زي��ن 
الجانبني،  الح��ذر م��ن  وتواص��ل 
وظهر ذل��ك من خالل قّلة الفرص 
السانحة للتس��جيل، وجاء هدف 
التعادل ملركز ش��باب كرزكان من 
كرة رأس��ية لعبها السيد شرب ميك 
التمركز  ب��دون مضايق��ة لس��وء 
مركز ش��باب  لالعب��ي  الدفاع��ي 

القّرية عند القائم األير.
اللعب  وتحّم��ل ع��بء صناع��ة 
لدى الخارس الع��ب الخربة فاضل 
عبدالل��ه قبل خروج��ه مصاًبا يف 
الش��وط الثاين، باإلضافة إىل عباس 
فاض��ل الذي لق��ي مضايقة كبرية 
لتقليل خطورته  ومراقبة لصيق��ة 
يف االخ��رتاق والتمري��ر، واضط��ر 
عيل أحمد ت��رك مركزه يف الجناح 
والع��ودة إىل الدف��اع ملس��اعدته 

وتسّلم الكرات لبناء الهجات.

م��ن جانب��ه، اعتمد العب��و مركز 
شباب كرزكان عىل األداء الجاعي 
واللع��ب الس��هل، وم��ع ازدي��اد 
الضغ��ط علي��ه من العب��ي مركز 
ش��باب القّرية لج��أ إىل الهجات 
املرتدة ونجح يف تش��كيل خطورة 
عالية لكنه مل يس��تغل ذلك، ومتيز 
الفريق مبقدرته العالية عىل إغالق 
خ��ط الدف��اع واالنتق��ال الريع 
م��ن الدف��اع إىل الهج��وم وأجرى 
مدربه حسني عياد ثالثة تبديالت 

للمحافظة عىل مستوى الفريق.
واس��تطاع العب��و مرك��ز ش��باب 
ك��رزكان املحافظة عىل الفوز رغم 
اندفاع العبي مركز ش��باب القّرية 
لتعديل النتيجة، إال أن استبسالهم 

أّجل الحسم إىل اإلياب.
أدار املباراة الحكم شاكر عبدالله 
مبعاون��ة محم��د غ��ازي ومبارك 

إساعيل.
ويلتق��ي الي��وم يف خت��ام مرحلة 
مرك��ز ش��باب  فريق��ا  الذه��اب 
الش��اخورة ومركز ش��باب الحورة 
والقضيبية يف الساعة الثامنة مساء 

عىل ملعب نادي سار.

اختتمت ي��وم أمس األول املرحلة 
قب��ل األخ��رية م��ن دورة االتحاد 
الق��دم  ك��رة  لدبل��وم  اآلس��يوي 
للمحرتف��ني، والت��ي ينظمها اتحاد 

الكرة للمرة األوىل.
واش��تملت الف��رتة الت��ي أقيمت 
خ��الل الفرتة 11 حت��ى 23 أبريل 
الج��اري عىل العديد من الجوانب 
النظري��ة والعملية، وش��ارك فيها 
املح��ارض الرئييس لل��دورة الدويل 
األمل��اين إيريك رويتمولر، باإلضافة 
إىل مساعده الدويل البحريني فهد 

املخرق.
وق��دم االثن��ان مح��ارضات فنية 
املش��اركني،  للمدرب��ني  ونظري��ة 

وشملت جوانب متعددة.
كا قدم الربوفس��ور األملاين ويرنر 
ميكلر مح��ارضات يف علم النفس 
الريايض، وش��ملت حصًصا نظرية 
وأخرى عملي��ة أقيمت عىل صالة 

مدينة خليفة الرياضية.
وقّدم اختصايص التغذية البحريني 

محمود الشواي محارضات متعلقة 
بالتغذية يف الجانب الريايض، قبل 
أن تختتم الدورة مبحارضات نظرية 

قدمها املحارض فهد املخرق.
وكان القس��م األول من الدورة قد 
اش��تمل عىل محارضات يف اللياقة 
البدني��ة، قدمها املح��ارض الدويل 

الكويتي طارق البناء.

وتبقت عىل الدورة فرتيت معايشة 
بالنس��بة للمدربني املش��اركني، إذ 
س��تبدأ الف��رتة األوىل خالل ش��هر 

سبتمرب املقبل.
ويش��ارك يف الدورة 23 مدرًبا هم: 
إساعيل كرامي، أحمد عيىس، بدر 
خليل، خالد ت��اج، خالد الحربان، 
إبراهيم، ص��الح حبيب،  س��لان 

عارف العسمي، عبدالنارص حسن، 
ع��يل صنق��ور، عيل عاش��ور، عيل 
منص��ور، عيىس الس��عدون، فارس 
ال��دورسي، مرجان عي��د ومحمد 
املقلة، والسوريون: أنس السباعي، 
حسني عفش، رأفت محمد وهيثم 
جطل، والعانيون: حمد الشقيص، 

عيل الخنبيش ومجيد النزواين.

اليوم ختام مرحلة الذهاب بدوري المراكز الشبابية

ختام المرحلة قبل األخيرة لدورة دبلوم المحترفين

اللجنة اإلعالمية

اتحاد الكرة           المركز اإلعالمي

من لقاء كرزكان والقّرية

19 مايو موعًدا لبدء إعداد 
“األحمر” لمواجهة تركمانستان

صافرة أردنية للقاء الحد 
والقوة الجوية العراقي

أحمد مهدي

حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول لكرة القدم يوم 19 
مايو املقبل موعدا مبدئيا لبدء إعداد “األحمر”؛ متهيدا ملواجهة 
تركانستان يف تركانستان يوم 13 يونيو املقبل، ضمن الجولة 
الثانية من املجموعة الخامسة من التصفيات املؤهلة إىل كأس 

آسيا 2019.
وسيكون يوم الجمعة املوافق 19 مايو املوعد املبديئ النطالق 

أول تدريب للمنتخب؛ استعدادا للجولة الثانية، والتي 
سيسبقها مواجهة ودية سيخوضها “األحمر” أمام منتخب 

فلسطني وستقام عىل االستاد الوطني يوم 6 يونيو.
ومن املؤمل أن يشتمل برنامج األحمر عىل عدد من الحصص 

التدريبية االعتيادية خاصة وأنها تأيت بعد نهاية املوسم املحيل، 
عىل أن تكثف الحصص التدريبية مع اقرتاب املباراة الودية 

أمام فلسطني، دون أن يتحدد حتى اآلن مصري إقامة معسكر 
داخيل من عدمه.

ويف حال تأهل فريقا الحد واملحرق إىل املرحلة الثانية من كأس 
االتحاد اآلسيوي، فإن العبي الناديني املذكورين لن ينضموا 

للمنتخب إال بداية يونيو، خصوصا وأن مواجهات اإلياب من 
املرحلة الثانية بالبطولة اآلسيوية ستقام يوم 30 مايو املقبل.
يشار إىل أن منتخبنا تعادل يف الجولة األوىل أمام سنغافورة 

بالتصفيات، يف حني فازت تركانستان عىل الصني تايبيه.

البالد سبورت: أسند االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم مهمة إدارة لقاء ممثل اململكة فريق 

الحد مع فريق القوة الجوية العراقي، ضمن 
الجولة السادسة واألخرية للمجموعة الثانية 

لكأس االتحاد اآلسيوي إىل طاقم تحكيمي 
من األردن.

ومن املقرر أن يحتضن استاد البحرين 
الوطني املباراة يوم االثنني املقبل املوافق 2 مايو املقبل.

وسيدير اللقاء الحكم أحمد فيصل، وسيعاونه كل من محمد مصطفى 
وأمين فيصل، والحكم الرابع مراد أحمد.

وأسند االتحاد القاري للعبة مهمة مراقبة املباراة إىل البنغالدييش 
أنوارول، فيا سيكون اإلمارايت صالح املرزوقي مقيا للحكام.

الجدير بالذكر أن الحد يحتل حاليا املركز األول برصيد 9 نقاط 
بالتشارك مع الفريق العراقي، ثم الوحدة السوري 8 نقاط، وأخريا 

الصفاء اللبناين بنقطة وحيدة.
وينص نظام التأهل يف املجموعات عىل ترشح أوائل املجموعات 

الثالث عن غرب آسيا، إضافة إىل صاحب أفضل مركز ثان من بينها 
للدور الثاين للبطولة )نصف نهايئ منطقة غرب آسيا(.

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

صورة جماعية للمشاركين 
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تشيلسي- ساوثامبتون

غالدباخ - فرانكفورت
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الدوري االنجليزي

كأس ألمانيا

كأس فرنسا

الدوري اإلسباني

مؤجلة

نصف النهائي

نصف النهائي

الجولة  34

ميسسي  ليونيسسل  قسسدم  )وكاالت(: 
عرضا مذهال ومتكن من إسسسكات 
برنابيسسو”  “سسسانتياجو  مشسسجعي 
بعدما أحرز هدفسسه رقم 500 مع 
برشلونة ليقوده لفوز مثري بنتيجة 
3/2 عسسى ريال مدريسسد يف مباراة 
قمة دوري الدرجة األوىل اإلسسسباين 

لكرة القدم األحد.
وسسسجل ميي هدفني وجاء هدف 
االنتصسسار يف الدقيقسسة األخرية من 
الوقسست املحتسسسب بسسدل الضائع 
ليتسسساوى برشسسلونة مسسع ريال يف 
رصيد النقسساط البالغ 75 يف صدارة 
املسسسابقة رغسسم أنه يتبقسسى لريال 

مباراة واحدة مؤجلة.
وكان ميي صاحسسب األداء الرائع 
مبثابة كابوس لريسسال مدريد الذي 
تعرض قائده سريجيو راموس للطرد 
بسسسبب تدخل عنيف ضد الالعب 
األرجنتينسسي بينام كان كاسسسيمريو 
محظوظسسا يف تجنب الحصول عى 
بطاقة حمسسراء بعد أخطاء متكررة 
عدة ضد صاحب القميص رقم 10.
وعسساىن برشسسلونة يف املبسساراة لكن 
وجسسود ميسسي كان كافيا لحسسسم 
املواجهسسة بشسسكل مثسسري ولتصبح 
املنافسسسة محتدمة من جديد عى 

اللقب.
وقال لويس إنرييك مدرب برشلونة 
مازحسسا بعد الفسسوز: “ميي يصنع 
الفارق حتى وهو يف منزله يتناول 

العشاء”.
وأضاف: “إنسسه األفضل يف التاريخ، 

لقد شاهدت العديد من مباريات 
كسسرة القدم والفيديسسو. اآلن يكون 
الالعبون مسسستعدين بشسسكل أكرب 
وهو يصنع الفسسارق. وهذا هدفه 

رقم 500”.
وتابع: “يشء خيايل أن يكون هدفه 
رقم 500 جاء هنا وحسم االنتصار 
يف الدقيقة 92 يف سانتياجو برنابيو. 
هذا أمر رائسسع لليونيل وهذا رائع 

لجميع املنتمني لربشلونة”.
وتلقى كاسسسيمريو بطاقسسة صفراء 
بسسسبب خطأ مبكسسر ضد ميي يف 
الدقيقسسة 12 يف ظل تراجع الالعب 
األرجنتيني يف كثري من األحيان إىل 
وسط امللعب ملساعدة زمالئه عى 

التقدم إىل األمام.
وقسسال إنريسسيك: “لقسسد سسسمح لنا 
بالحصسسول عى أفضلية يف وسسسط 
امللعب. كنسسا نريسسده بالقرب من 

الكرة بأكرب شكل ممكن”.

وانهسسال املديسسح عسسى ميي من 
العديسسد من زمالئه بعد مسسستواه 
الرائع الذي جعل برشسسلونة يخرج 
بالنقسساط الثسسالث رغسسم التعسسرض 

لضغط لفرتات طويلة من اللقاء.
أندريسإنييسسستا:  القائسسد  وقسسال 
“عظمسسة ميسسي ال تتوقسسف عسسن 
مفاجأتنسسا. إنه لسسرف وفخر لهذا 
النادي. يجب كلنسسا أن نبقى معه 
حتى منلك فرصة يف الفوز باللقب”.
وأنقذ مسسارك أندريه تري شسستيجن 
حارس برشلونة العديد من الفرص 
الخطرية لريال خصوصا يف الشوط 
الثسساين وأشسساد بعد اللقسساء بزميله 

ميي.
“إنسسه  األملسساين:  الحسسارس  وقسسال 
الالعب الذي يصنسسع الفارق وهو 
العب اسسستثنايئ جدا. بقية الفريق 
بذلسسوا مجهودا كبسسريا وحققنا معا 

االنتصار”. 

)وكاالت(: تحسسدث مسسدرب ريال 
مدريسسد الفرنسسي زيسسن الديسسن 
زيدان، بعد خسسسارة فريقه أمام 
برشلونة يف كالسيكو العامل، وهي 
الخسسسارة األوىل له كمدرب يف 3 
مباريات كالسيكو خاضها كمدرب 

لريال مدريد.
وقال زيدان يف مؤمتسسره الصحايف 
السسذي نرتسسه صحيفة “مسساركا” 
اإلسسسبانية: “ال ميكسسن أن نكسسون 
سسسعداء، لقد فعلنسسا الكثري خالل 
املبسساراة وأضعنسسا العديسسد مسسن 
الفرص، عندما ال تقتل املباراة فإن 
هذا ما سسسيحدث، نشسسعر بخيبة 
أمل مسسن النتيجة، ولكسسن عندما 
تكسسون النتيجة 2/2 ولديك العب 

منقوص فإنك تفقد الرتكيز”.
وعسسن الهسسدف الثالسسث مليي يف 
املبسساراة قسسال: “لقسسد ظننسسا أننا 
نستطيع تسسسجيل الهدف الثالث 

يف املبسساراة، ولكسسن الكرة قطعت 
وأصبحت يف مكان آخر، ال يجب 
أن نفكر فيام حدث، مازال الكثري 
يف السسدوري وعلينسسا أن نفكسسر يف 

املباراة املقبلة”.
أمسسا عسسن ليونيسسل ميسسي فقال: 
“إنسسه العب يصنع الفرق، سسسجل 
هدفني اليوم لفريقه وسسساهم يف 

فوزهم، مل نسسسيطر عليه يف بعض 
اللحظسسات، وعندما ال تفعل هذا 

فإنه يؤذيك”.
وعسسن التحكيسسم قسسال: “ال أريد 
الحديسسث عن الحسسكام، أنا أتقبل 
ما حدث، وخالصة القول هي أننا 
نشعر بخيبة أمل للخسارة اليوم، 
لكن الخسسسارة لن تغري شيئا، كل 

يشء مازال يف أيدينا”.
وتابسسع: “لعبنسسا أمسسام خصم كبري 
ومسسازال كل يشء متسساح أمامنسسا، 
علينسسا اآلن التفكسسري يف املبسساراة 
القادمسسة، دعونا نكسسون إيجابيني 

حتى النهاية”.
وواصل: “كان لدينا فرصة توسيع 
الفسسارق اليوم، ما حدث اليوم لن 
يقرر ما سيحدث يف الليغا، بالطبع 

كان من األفضل لنا أن نفوز”.
وعسسن إصابسسة غاريث بيسسل قال: 
“لسسست نادًمسسا عسسى إرشاكه يف 
املبسساراة فقسسد كان بخسسري، لكنني 
أشسسعر بخيبة أمل عندما تحدث 
هذه األمور وال تستطيع السيطرة 

عليها”.
واختتسسم: “كان يجسسب علينسسا أن 
نقتسسل املبسساراة اليوم، وهسسذا ما 
سنحاول فعله يف املباريات املقبلة 
لنا، يجب أن نكون أكرث فعالية”.

)وكاالت(: قسسال مدافع برشسسلونة 
جسسريارد بيكيسسه، إن الجيل الحايل 
مسسن العبسسي فريقسسه كان الوحيد 
القادر عسسى إلحاق الهزمية بريال 
مدريسسد يف ملعبسسه بالوقت بدل 

الضائع، للمرة األوىل يف التاريخ.
ورًدا عسسى سسسؤال عسسام إذا كان 
يعرف أن ريسسال مدريد مل يتذوق 
أبسسًدا طعسسم الهزمية عسسى ملعبه 
)سسسانتياجو برينابيسسو( يف الدقيقة 
92، قال بيكيه: “كنت أعرف هذه 

املعلومة وهي غريبة للغاية”.
وأضاف: “تاريخ ريال مدريد ميتد 
لسسسنوات وكان جيلنا هو الوحيد 
القسسادر عسسى القيام بسسيء مثل 

هذا”.
وأعرب بيكيه عن سعادته باملباراة 
الرائعة التي قدمها فريقه األحد، 
أمام ريال مدريد بعد تغلبه عليه 
بنتيجة 3/2، مؤكًدا أنه سسسيكون 
أمرًا مؤسًفا إذا مل يتمكن برشلونة 
من تحقيق لقب الدوري اإلسباين 

“الليغا” هذا املوسم.
واسسستطرد املدافع الدويل اإلسباين 
قائاًل: “سسسيكون من املؤسسسف أال 
نفوز باللقسسب؛ ألن مبسساراة مثل 
هسسذه تظهر مسسدى قوتنا كفريق، 
ولكننا يف الحقيقة ارتكبنا حامقات 
كثرية، وإذا مل نفسسز بالبطولة فإن 
ذلك سسسيكون بسسسبب املباريات 

السيئة التي قدمناها”.
وأوضسسح بيكيسسه، السسذي تجمعه 

ريسسال مدريد سسسريخيو  مبدافسسع 
راموس، حرب شسسعواء عرب مواقع 
التواصل االجتامعسسي، أن البطاقة 
الحمراء املبارشة التي تلقاها قائد 
النادي امللسسيك يف الدقيقة 76 من 
املباراة، بسسسبب تدخلسسه العنيف 
ضسسد األرجنتيني ليونيسسل ميي، 

كانت “مستحقة”.
وتابسسع: “عندمسسا يصسسل إىل بيته 
سيشعر بالندم عى الكلامت التي 

قالهسسا؛ ألنها كانت لعبة واضحة”، 
يف إشسسارة إىل تحدث راموس معه 
بحدة خالل خروجه من امللعب، 
بعد حصوله عى البطاقة الحمراء.
ومن جانبسسه، قال راموس متحدًثا 
عن طرده مسسن املبسساراة: “الطرد 
كان حاساًم وحدد مالمح الدقائق 
األخرية من املبسساراة، أرى أن قرار 
الطسسرد كان مبالًغسسا فيسسه، مل أكن 
أقصد اإليذاء، لقد وصلت متأخرًا 
قليسساًل، أرى أننسسي كنت أسسستحق 

البطاقة الصفراء”.
وأسسسهب بيكيه يف الثناء واإلشادة 
بزميله ليونيل ميي، الذي سجل 
هدفني للفريق الكتالوين يف مرمى 
غرميسسه املدريسسدي، أحدهسسام يف 

الوقت القاتل من املباراة.
واختتسسم بيكيه قائسسال: “لقد كان 
عمالًقسسا، جاء إىل هنسسا وأثبت أنه 

األفضل يف العامل”.

إعصار ميسي

خيبــــــة أمــــل

بيكيه: ارتكبنا حماقات

كريستيانو وراء 
تألق “الغريم” 

)وكاالت(: أرجع نجم آرسنال 
وبرشلونة السابق تريي هرني، 
الفضل يف تألق ليونيل ميي، 

نجم البارسا، يف مباراة الكالسيكو، 
إىل منافسه كريستيانو رونالدو 

العب ريال مدريد.
وسجل ميي هدفني من أهداف 
فريقه الثالثة، منهام هدف الفوز 

القاتل يف الدقيقة 92 من عمر 
اللقاء، لينعش آمال فريقه يف 

املنافسة عى لقب الليجا هذا 
املوسم. ووصل الدويل األرجنتيني 

إىل الهدف رقم 500 طوال 
مسريته بقميص الفريق الكتالوين، 

يف مختلف املسابقات، كام رفع 
رصيده من األهداف يف الكالسيكو 

إىل 23 هدًفا يف 34 مباراة.
وقال هرني، يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة “إكسربيس” اإلنجليزية: 

“من السهل أن أخربكم ملاذا 
حدث ذلك؟”. وأضاف الدويل 

الفرني السابق: “إيفان 
راكيتيتش سجل هدًفا مدهًشا 

ولكن ميي كان يريد فعل يشء 
ما، لقد رأى رونالدو يسجل 

هدفه الس100 يف دوري األبطال 
قبله”. وتابع: “ميي رأى ذلك 

وأراد أن يرد، لقد قلت يف مرات 
عديدة، إن رونالدو ساعد ميي 

ليك يصبح أفضل، وليو ساعد 
كريستيانو يك يكون أفضل”.

  كانتي األفضل 
)وكاالت(: اختارت رابطة العبي كرة القدم املحرتفني يف إنجلرتا، نجولوكانتي 
العب وسط تشيلي، كأفضل العب يف املوسم، ليضيف فصال جديدا ملشواره 
الرائع بعدما كان يلعب يف دوري الدرجة السادسة يف فرنسا منذ سنوات قليلة.
وأصبح كانتي )26 عاما(، الذي انضم لتشيلي قادما من ليسرت سيتي حامل 
اللقب قبل انطالق املوسم الجاري، رابع العب فرني ينال هذه الجائزة بعد 
إيريك كانتونا وديفيد جينوال وتيريي هرني الذي أحرزها مرتني.
وحسم كانتي الجائزة بعد تنافس مع زميله إيدنهازارد وهاري كني 
مهاجم توتنهام هوتسبريو زالتان إبراهيموفيتش هداف مانشسرت يونايتد 
وروميلولوكاكو مهاجم إيفرتون وأليكسيس سانشيز العب أرسنال.
وساهم كانتي، العب الوسط املدافع الذي انضم للقامئة النهائية للمرشحني 
لجائزة أفضل العب للموسم الثاين عى التوايل بعدما قاد ليسرت إلحراز اللقب 
العام املايض، بشكل مؤثر يف تصدر تشيلي الدوري واالقرتاب من إحراز اللقب.
وسجل كانتي هدفا واحدا وصنع أخر فقط لكن تتمثل قوته يف إيقاف هجامت 
املنافس وقطع التمريرات وتشكيل قوة دفاعية للفريق.
وانضم كانتي إىل ليسرت قادما من كاين الفرني يف أغسطس 2015 مقابل 
حوايل 9 ماليني يورو )9.65 مليون دوالر( وزادت قيمته بشكل مذهل ودفع 
تشيلي 35.8 مليون يورو لضمه قبل انطالق املوسم.
ويتصدر تشيلي الدوري بفارق 4 نقاط عن توتنهام هوتسبري قبل 6 جوالت 
عى النهاية وسيواجه أرسنال يف نهايئ كأس االتحاد اإلنجليزي.

واختري دييل آيل العب توتنهام كأفضل العب شاب للعام الثاين عى التوايل 
وسيحلم بقيادة ناديه إلحراز لقب الدوري ألول مرة منذ 1961.

 من أجل فينجر  
)وكاالت(: قال آرون رامي العب وسط أرسنال بعد الفوز عى مانشسرت سيتي 
يف قبل نهايئ كأس االتحاد االنجليزي لكرة القدم إنه يرغب يف حصد اللقب 
مع زمالئه يف الفريق اللندين من أجل املدرب أرسني فينجر ولتعويض العروض 
املهتزة هذا املوسم. ومن املقرر أن يلعب أرسنال ضد تشيلي يف نهايئ كأس 
االتحاد اإلنجليزي يوم 27 مايو بعد فوزه 1-2 عى مانشسرت سيتي عقب وقت 
إضايف األحد باستاد وميبيل. وعززت النتيجة موقف املدرب فينجر الفائز باللقب 
6 مرات يف موسم يتمنى العديد من مشجعي أرسنال أن يكون األخري له مع 
الفريق اللندين. ويحتل أرسنال املركز السابع يف الدوري املمتاز متأخرا بسبع 
نقاط وراء مانشسرت سيتي الرابع وله مباراة مؤجلة، وتتبقى له 7 مباريات عى 
نهاية املوسم. ونقلت هيئة اإلذاعة الربيطانية )يب.يب.يس( عن رامي قوله: 
“تتبقى لنا 7 مباريات نهائية أخرى إلنهاء املوسم بني األربعة األوائل”.
وتابع: “خذلنا أرسني فينجر مرات عدة هذا املوسم. نرغب يف الفوز بكأس 
االتحاد اإلنجليزي من أجله ومن أجلنا”.
ويواجه أرسنال مهمة صعبة إلنهاء املوسم يف املركز الرابع حيث سيواجه 3 
من أول 6 فرق يف الرتتيب يف مبارياته املتبقية من بينها مواجهة توتنهام الثاين 
ومانشسرت يونايتد الذي ينافسه أيضا عى املركز الرابع.

  كلوب يشعر باإلحباط  
)وكاالت(: أعرب مدرب ليفربول األملاين يورجن كلوب، عن خيبة أمله لخسارة 
فريقه )2-1( أمام كريستال باالس، باملرحلة الس34 لبطولة الدوري اإلنجليزي 
املمتاز “برمييريليج” األحد.
وقال كلوب، يف ترصيحات عقب املباراة: “ليفربول ابتعد كثريًا عن مستواه 
املعتاد”، مشريًا إىل أن ذلك بسبب العصبية التي انتابت عدًدا من العبيه.
وأشار إىل أن “العبيه، أضاعوا الفرصة لتعزيز تواجد الفريق باملركز الثالث 
برتتيب البطولة، املؤهل مبارشة ملرحلة املجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، 
يف املوسم املقبل”.وقال كلوب: “مل نقدم أفضل ما لدينا اليوم”. وأوضح مدرب 
ليفربول: “حاولنا القيام بكل يشء، وغرينا الخطة أكرث من مرة، لكن دون 
جدوى؛ بسبب العصبية التي بدت عى أدائنا”. واختتم كلوب: “مازال أمامنا 
مباريات أخرى، وسنكون يف كامل الجهوزية لها”. وتأيت تلك الخسارة، لتشكل 
رضبة موجعة آلمال ليفربول يف التواجد باملربع الذهبي برتتيب البطولة املؤهل 
لدوري األبطال، يف املوسم القادم. وتجمد رصيد ليفربول، عند 66 نقطة، بفارق 
نقطتني أمام مانشسرت سيتي، صاحب املركز الرابع، و3 نقاط أمام مانشسرت 
يونايتد، الذي يحتل املركز الخامس، اللذين ميتلكان مباراتني مؤجلتني، من 
بينهام لقاء يجمعهام. من جانبه، أعرب أندروستاونسند العب كريستال باالس، 
عن سعادته بفوز فريقه الثمني عى ملعب )أنفيلد( معقل ليفربول، واالبتعاد 
عن رصاع الهروب من شبح الهبوط. وقال تاونسند، لشبكة “سكاي سبورتس” 
التليفزيونية، عقب اللقاء: “سافرنا لليفربول، ورأينا انتصارات الفرق األخرى، 
وهو ما جعلنا نقع تحت ضغط”.
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“بتلكو” ترحب بضيوف سباق الجائزة الكبرى بنادي بادوك بحلبة البحرين

“كاثي باسيفيك” تمنح جائزة جودة الطعام لخدمات مطار البحرين

“مدينة التنين” تستعد إلطالق مجلة خاصة

اأع���رب الرئي�س التنفي���ذي ملجموعة بتلكو 
اإيه���اب حن���اوي، والرئي����س التنفي���ذي ل�رشكة 
بتلك���و البحري���ن املهند�ش���ة من���ى الها�شمي، 
واأع�شاء جمل�س اإدارة ال�رشكة واالإدارة التنفيذية 
عن �شعادتهم للرتحيب بعمالء بتلكو يف الداخل 
واخل���ارج لال�شتمتاع ب�شياف���ة مرموقة يف نادي 
بادوك بحلب���ة البحرين الدولي���ة، ل�شباق جائزة 

البحرين الكربى لطريان اخلليج 2017. 
بتلكو هي ال�رشي���ك الر�شمي حللبة البحرين 
الدولي���ة منذ انطالق الفورم���وال 1 يف البحرين، 
اإ�شاف���ة اإل���ى اأنها �رشي���ك االت�ش���االت الر�شمي 
للحلبة والتي �شتوفر خدمات ات�شاالت مبعايري 

عاملية لهذا احلدث البارز.
وبه���ذه املنا�شبة عرب حن���اوي وفرق بتلكو 
ع���ن �رشوره���م باإتاح���ة ه���ذه الفر�ش���ة لاللتقاء 
بعم���الء بتلكو الرئي�شيني يف قط���اع االأعمال يف 
هذا امل���كان الرائع خالل عطل���ة نهاية االأ�شبوع 

الذي ي�شهد �شباقات اجلائزة الكربى.
وقال حن���اوي “يتي���ح هذا احل���دث فر�شة 
مثالية لفرقن���ا الفنية للق���اء عمالئنا ومناق�شة 
احتياجاته���م وخططه���م امل�شتقبلي���ة، وال�شبل 
التي ميك���ن لبتلكو من خاللها دعم متطلباتهم 
املتنامي���ة واملتط���ورة. نح���ن ملتزم���ون متاما 
بالدور الذي نق���وم به يف دعم االأعمال التجارية 
عملياتن���ا  خ���الل  م���ن  وخارجه���ا  البحري���ن  يف 

امل�شرتكة”.
اإن  م���ن جهته���ا، قال���ت من���ى الها�شم���ي 

بتلكو تلعب دورا بال���غ االأهمية كرائد ل�شناعة 
االت�ش���االت االإقليمي���ة. واأ�شاف���ت “م���ن خالل 
ا�شتثماراته���ا امل�شتم���رة يف البني���ة التحتي���ة، 
توفر بتلك���و دعما كام���ال الحتياج���ات عمالئها 
التجاريني، مع الرتكيز ب�شكل خا�س هذه االأيام 
على تطوير احلل���ول الرقمية التي متكنهم من 
املناف�شة بكفاءة اأكرب على ال�شعيد العاملي”.

وحتدث ع���دد من ال�شيوف ع���ن عالقاتهم 
التجاري���ة مع بتلكو خالل احل���دث، واأ�شاروا اإلى 
م���دى ر�شاه���م بالن�شب���ة خلدم���ات االت�شاالت 

املتاحة ب�شكل عام.

اأ�شارت نائب رئي�س تكنولوجيا املعلومات 
واالت�ش���االت ب�رشك���ة مط���ار البحري���ن، جن���وى 
عبدالرحيم اأن �رشكة مطار البحرين و�رشكة بتلكو 
تتمتع���ان بعالقة طيبة من���ذ وقت طويل والتي 
لها عائد كبري على كال الطرفني، واأ�شافت “اإن 
موظفي �رشكة بتكلو على اأهبة اال�شتعداد دوما 
لتق���دمي كافة اخلدم���ات الت���ي حتتاجها �رشكة 
مط���ار البحرين مهما كانت نوعيتها، فهم دائما 
على اأمت اال�شتع���داد على توفريها دون تاأخري، 
مما له تاأث���ري اإيجابي كبري على فعالية و كفاءة 

عملنا”.

ف���ازت “با����س” موؤخ���راً على جائ���زة جودة 
الطعام التي تقدمه���ا كاثي با�شيفيك لتكرمي 
�رشكائه���ا يف حقل التموي���ن، وهي جائزة تعتني 
بجان���ب النظافة يف خدمات التموين عرب فح�س 
وتقيي���م اجله���ات امل�شارك���ة م���ن قب���ل جلنة 
خمت�ش���ة م���ن خ���رباء التموي���ن وكب���ار الطهاة. 
وحازت “با�س” على اأعلى الدرجات يف الفح�س، 
م���ا اأهله���ا للف���وز باجلائ���زة. وتتمي���ز كاث���ي 
با�شيفي���ك بالتفاته���ا خللفي���ات امل�شافري���ن 
على منت رحالتها والوجهات التي يق�شدونها، 
م���ا ميك���ن “با����س” م���ن الرتكيز عل���ى تقدمي 
املاأك���والت ال�شعبي���ة م���ن الفلب���ني واخللي���ج 
لرح���الت كاث���ي با�شيفيك املتجه���ة من هوجن 

كوجن اإلى الفلبني.
ق���ال مدي���ر كاث���ي با�شيفي���ك يف البحرين 
وال�شعودية وال�رشق االأو�شط جوناثان جن: “لقد 
فازت حمطة كاثي با�شيفيك يف البحرين بجائزة 
خدمات الزبائن وال�شالمة املتميزة لعام 2016، 
كما احتلت املحطة املركز الثاين الأف�شل مطار 
�شمن �شبكة كاثي با�شيفيك. ومل نكن لنتمكن 
من حتقيق اأي من ه���ذه االإجنازات لوال �رشاكتنا 
املتف���ردة م���ع “با����س” ودعمه���ا املتوا�ش���ل 
لعملياتن���ا على مدى ال�شن���وات املا�شية”. منذ 
تاأ�شي�شه قبل اأكرث من 70 عاماً وانطالق خدماته 
يف البحري���ن قبل اأكرث من 40 عاماً، حجز طريان 
كاث���ي با�شيفي���ك مكان���ة مرموق���ة للبحرين يف 
تاريخه احلاف���ل، كون البحري���ن الوجهة االأولى 

لطريان كاثي با�شيفي���ك يف ال�رشق االأو�شط.وال 
تزال م�شرية كاثي با�شيفيك م�شتمرة يف البالد، 
حيث يلتزم الط���ريان بروؤية واعدة لعملياته يف 
البحري���ن، ال�شيما عرب �رشاكته العريقة مع �رشكة 
خدم���ات مط���ار البحري���ن “با����س”، وا�شتثماره 
منقط���ع النظري يف مب���ادرات التدريب وتطوير 

اخلدمات.
وتق���دم “با����س” جمموعة �شامل���ة من اأوجه 
الدع���م لط���ريان كاث���ي با�شيفي���ك، ب���دءاً م���ن 
خدمات ت�شجيل اإجراءات الو�شول وو�شوالً اإلى 
خدمات التموين وهند�ش���ة و�شيانة الطائرات، 
يف �شه���ادة على العالق���ة البناءة ب���ني “با�س” 

وكاثي با�شيفيك على مر العقود. 
ويف هذا ال�شدد، عل���ق ال�شيد اأحمد �شعيد، 
مدير كاث���ي با�شيفيك خلدم���ات املطار مبطار 
البحري���ن الدويل، بالق���ول: “نوؤمن ب���اأن فريق 
عم���ل “با����س” هو مفت���اح جناحن���ا يف البحرين، 
ل���ذا ن�شعى دوم���اً لال�شتثم���ار يف تدريب طاقم 
العم���ل، م���ن اأجل �شم���ان ح�ش���ول زبائننا على 
اأعل���ى م�شتوي���ات اخلدم���ة يف كل حمط���ة م���ن 
حمط���ات رحالتهم. وتتعدى �رشاكتنا مع “با�س” 
جترب���ة  نعتربه���ا  اإذ  البح���ت،  امل���ادي  احلي���ز 
مليئ���ة بالدرو�س والعرب والنم���و املتبادل لكال 

الطرفني”.

ت�شتعد مدينة التن���ني، اأكرب �شوق �شيني 
للبيع باجلملة والتجزئة باململكة، الإقامة حدث 
مهم يوم اخلمي�س املقب���ل املوافق 27 اأبريل 
2017 يف متام ال�شاعة الرابعة م�شاًء و�شي�شهد 
خالله حفل اإطالق جملة مدينة التنني الر�شمية.

و�شيق���ام احلف���ل يف جممع مدين���ة التنني 
يف مت���ام ال�شاعة الرابعة م�ش���اًء، وبح�شور عدد 
م���ن كبار امل�شوؤولني من دي���ار املحرق و�رشكة 
للمدين���ة،  امل�شغل���ة  ال�رشك���ة   ،Chinamex
و�شتتخلله���ا العديد م���ن الفق���رات والربامج 
منه���ا فق���رة تعريفية حول مدين���ة التنني وما 
حققته من اإجنازات له���ذه اللحظة، و�شيتلوها 
عر����س خمت����رش لتق���دمي املجل���ة واملفه���وم 
االأ�شا�ش���ي ال���ذي عل���ى �شوئ���ه مت ت�شميمها  
باالإ�شاف���ة لفقرات مو�شيقي���ة. كما و�شيلقي 
املدي���ر الع���ام ل�رشك���ة Chinamex ال�شي���د 
باتريك جين���ج �شوا كلمة بهذه املنا�شبة، فيما 
�شيتم توزيع ن�ش���خ جمانية من املجلة ملمثلي 
ال�شحافة وال�شي���وف. كما و�شيتم االإعالن عن 
املوع���د الر�شمي الإطالق املجل���ة، اإذ �شت�شدر 

كل �شهرين. 
والأنه���ا الوجه���ة الوحي���دة امل�شتوحاة من 
االأ�شال���ة ال�شيني���ة، ت�شتثم���ر مدين���ة التنني 
لتعزيز ثقافة ال�سني الغنية يف اأو�ساط املجتمع 
البحرين���ي. وعلى ه���ذا النح���و، �شتجمع املجلة 

ب���ني الثقافة ال�شينية وجوهر االأعمال، مقدمًة 
من�شة حيوية مل�شتاأج���ري املدينة. و�شت�شدر 
واالإجنليزي���ة.  العربي���ة  باللغت���ني  املجل���ة 
و�شت�شل���ط حمتويات املجلة ال�ش���وء على اأبرز 
االأحداث القادمة، والعرو�س باجلملة ومنتجات 
التجزئ���ة املميزة، مم���ا �شي�شاه���م يف الرتويج 
جلمي���ع املنتجات املتوف���رة يف املدينة للزوار 

واملقيمني يف اململكة وخارجها. 
وتعليق���اً عل���ى ذل���ك، ق���ال  �ش���وا: “نحن 

ننتظ���ر بفارغ ال�شرب حفل االإط���الق، حيث اإننا 
عملن���ا بكل جد واجته���اد لتد�شني هذه املجلة 
خالل االأ�شهر القليلة املا�شية. نحن متحم�شون 
للغاي���ة لتعري���ف زبائننا الكرام به���ذه املجلة 
والت���ي من خاللها نح���ن واثقون اإنن���ا �شنجني 
ثم���ار عملن���ا. كم���ا و�شت�شاهم ه���ذه املجلة يف 
تعزيز تواجدن���ا باململكة، و�شن�شل من خاللها 
لقاع���دة اأو�شع من الزبائن مم���ا �شيحافظ على 

موقعنا الريادي”. 

 “فيرست موتورز” تشارك 
في معرض حماية المستهلك  

“بابكو” تحتفل باستالم جائزة “سيف 
الشرف” من مجلس السالمة البريطاني

“طيران الخليج” تروج لبرامج “فالكون 
كوربوريت” في دول مجلس التعاون

�شاركت �رشكة فري�شت موتورز، الوكيل 
وامل���وزع احل����رشي ل�شي���ارات هيون���داي يف 
مملكة البحرين، يف معر�س حماية امل�شتهلك 
الذي اأقيم يف جممع ال�شيتي �شنرت البحرين.  

وهدفت فعاليات املعر����س الذي اأقيم 
املمثل���ة  امل�شتهل���ك  حماي���ة  اإدارة  برعاي���ة 
وال�شياح���ة  والتج���ارة  ال�شناع���ة  ب���وزارة 
بال�رشاك���ة م���ع جمعي���ة وكالء ال�شي���ارات، اإلى 
توعية امل�شتهلك ح���ول قطع الغيار االأ�شلية 
واملقلدة وخماطر قطع غيار ال�شيارات الغري 
اأ�شلية على ال�شالمة العامة، ون�رش الوعي حول 
قطاع ال�شي���ارات وال�شيان���ة الدورية الالزمة 
له���ا. و�ش���كل املعر�س فر�ش���ة مثالية لتجار 
ال�شي���ارات لتثقي���ف امل�شتهلك ح���ول ال�رشر 
البالغ ال���ذي قد ت�شببه قط���ع الغيار املقلدة 

على �شالمة املركبة والركاب واملدنيني على 
الطرق ب�شكل خا�س. 

وبه���ذه املنا�شب���ة ����رشح املدي���ر العام 
ل�رشك���ة فري�ش���ت موت���ورز اح�ش���ان �شي�شتي 
قائ���اًل: “تعمد �رشك���ة فري�شت موت���ورز على 
ال�شفافي���ة وامل�شداقي���ة كاأ�شا����س للتعامل 
مع  العمالء، وذلك عرب و�شع راحة امل�شتهلك 

و�شالمته يف مقدمة اأولوياتها.”  
“يجه���ل   بقول���ه:  اح�ش���ان  واأ�ش���اف 
امل�شتهل���ك، يف معظم االأحيان، املخاطر التي 
قد تنجم عن ا�شتبدال قطع ال�شيارة االأ�شلية 
بقطع غي���ار مقلدة، وتوؤدي اإل���ى عدم عملها 
ب�ش���كل �شلي���م وتعر����س �شالمته���م للخطر، 
وتاأثريه���ا ب�ش���كل �شلب���ي عل���ى اأداء القط���ع 

االأخرى يف ال�شيارة”.

احتفل���ت �رشكة نف���ط البحري���ن )بابكو( 
با�شت���الم جائ���زة "�شيف ال����رشف" من جمل�س 
الغ���داء  ماأدب���ة  خ���الل  الربيط���اين  ال�شالم���ة 
ال�شنوي���ة للبيئ���ة وال�شحة وال�شالم���ة والتي 
اأقامته���ا ال�رشك���ة بتاري���خ 20 ابري���ل 2017 
بح�ش���ور م���ا يربو عل���ى 300 م�ش���ارك. جتدر 
االإ�ش���ارة اأن "�شيف ال�رشف" عب���ارة عن جائزة 
دولي���ة مرموقة يت���م منحها لع���دد قليل من 
املوؤ�ش�ش���ات وال�رشكات العاملي���ة ذات االأداء 
الت�شغيلي املتميز يف اإدارة ال�شحة وال�شالمة. 
وتعليق���اً عل���ى ه���ذه املنا�شب���ة، اأو�شح 

الرئي����س التنفيذي ل�رشكة بابكو بيرت بارتلت 
قائ���ال: "اإنني فخ���ور باإعالن بابك���و اأول �رشكة 
نف���ط على م�شتوى املنطقة وال�رشكة الوحيدة 
على م�شتوى مملك���ة البحرين يف ا�شتالم تلك 
اجلائ���زة الدولية املرموق���ة". واأ�شاف قائال: 
"مل يكن اأمراً �شه���اًل على االإطالق... وبعد 10 
اأيام م���ن التدقي���ق ال�شامل الإج���راءات بابكو 
ومقارنته���ا باف�شل املمار�ش���ات الدولية يف 
جم���ال ال�شحة وال�شالم���ة، مت االإعالن عن فوز 
بابكو بجائ���زة "�شيف ال�رشف" من قبل جمل�س 

ال�شالمة الربيطاين اأواخر العام املا�شي".  

بداأت طريان اخللي���ج – الناقلة الوطنية 
ململك���ة البحرين ترويجه���ا لربامج “فالكون 
كوربوري���ت” يف دول جمل����س التعاون حيث 
يق���وم ممثل���و الناقل���ة بزي���ارة املوؤ�ش�ش���ات 
وال����رشكات يف املنطق���ة الإعط���اء املعلومات 
“فالك���ون كوربوريت  والتعري���ف بربناجمي 
كوربوري���ت  “فالك���ون  وبرنام���ج  بل����س” 
الناقل���ة  �شممتهم���ا  واللذي���ن  لويالت���ي”؛ 
ال�شتف���ادة اأ�شح���اب ال����رشكات واملوؤ�ش�شات 
والعاملني فيها لت�شبح رحالت العمل مربحة 
اأك���رث جلمي���ع االأط���راف. برنام���ج “فالك���ون 
خ�شي�ش���اً  امل�شم���م  بل����س”  كوربوري���ت 
للموؤ�ش�ش���ات وال�رشكات ي�شته���دف ال�رشكات 
م���ن  االأق���ل  )ذات  وال�شغ���رية  املتو�شط���ة 
250 موظفاً(. الربنام���ج يوفر اأ�شعار رحالت 
تناف�شي���ة، وخ�شومات عل���ى اأ�شعار الرحالت، 
وبع�س املزايا اخلا�شة مب�شافري هذه الفئة، 
حي���ث اأن���ه يت���م تعي���ني مدي���ر الإدارة ودعم 
ح�شاباتهم اخلا�شة بالربنامج، باالإ�شافة اإلى 
املزاي���ا واحلواف���ز اخلا�شة باملوظف���ني. اأما 
“فالك���ون كوربريت لويالت���ي” فهو برنامج 
للم�شاف���ر املتميز م�شمم ملكاف���اأة ال�رشكات 
وموظفيه���ا يف كل مرة ي�شاف���رون فيها على 
م���نت ط���ريان اخلليج، حي���ث يح�ش���ل اأع�شاء 
هذا الربنامج على اخل�شوم���ات واملكافئات 
للمبيع���ات  التنفي���ذي  املدي���ر  املجزي���ة. 

والت�شويق بطريان اخلليج ال�شيد يحيى علي 
بوعلي قال “ي�شعدنا اإطالق حملتنا اخلليجية 
للرتوي���ج وزي���ادة الوعي بربام���ج “ فالكون 
و”فالك���ون كوربري���ت  بل����س”  كوربوري���ت 
لويالتي” اخلا�شة بط���ريان اخلليج ومزاياها 
ال����رشكات  اأ�شح���اب  الت���ي تخ���دم  العدي���دة 
م���ع  للتوا�ش���ل  نتطل���ع  فيه���ا.  والعامل���ني 
ال����رشكات واملوؤ�ش�شات املختلفة يف املنطقة 
ملناق�ش���ة ه���ذه الربامج الت���ي تي����رش ال�شفر 
الأ�شحاب هذه ال�رشكات وموظفيها على مدى 
�شبكة وجه���ات طريان اخلليج، مع اال�شتفادة 
م���ن العديد م���ن املزايا امل�شمم���ة خ�شي�شاً 

لهم”.

إعداد: هبة محسن
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تخط����ت اأغنية الفنانة جنوى كرم اجلديدة 
"تعا ب����ورد بقلب����ي" امللي����ون م�شاهدة، عرب 
قناتها الر�شمي����ة على احد مواق����ع الإنرتنت، 

وذلك بعد اأ�شبوع فقط على طرحها.
واحتف����ال بتخطي الأغني����ة مليونها الأول 

ق����ام جمهور كرم بحمل����ة اإلكرتوني����ة وا�شعة، 
ع����رب  املنا�شب����ة  ه����ذه  فرح����ة  و�شاركته����م 
�شفحته����ا اخلا�ش����ة، حي����ث كتب����ت: "معودي 
منك����م عاملاليني وهيدا �شي ما ب�شتغربو انتو 

بعيوين ورمو�ش عيوين".  وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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تنج���ز عمل���ك به���دوء ول تق�����رّ يف 
واجباتك.

يجعل���ك هذا اليوم تعال���ج ق�شية اأو 
��اكة معينة.

قد يطرح عليك �شديق قدمي بع�ش 
الأفكار املميزة.

ادعوك اإل���ى معامل���ة احلبيب بلطف 
ونعومة وهدوء.

للمغام���رة  حب���ك  ب�شعوب���ة  تق���اوم 
وتبا�� بحما�شة. 

حم���اولت ال��ي���ك لل�شيط���رة عليك 
متوا�شلة.

ل���ن تكون مقتنعاً مبا يقدمه احلبيب 
من اقرتاحات، فكن حذراً.

قد حتتاج اإلى ق�شط اأكرب من 
ال�شكينة فحاول اأن جتدها. 

���ة وقد  تهت���م ب�ش���وؤون عائلي���ة ملحرّ
تتداخل الظروف.

ل تت�����ع يف قرارات���ك قب���ل الطالع 
على كل التفا�شيل.

�شعي���ك يف حتقيق اأهدافك يف العمل 
�شبيل لنجاحك.

ت�شتم���د م���ن اأعم���اق نف�ش���ك طاقة 
كبرية وقدرة على املواجهة. 
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األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

بدور املالكي من �سرتة 

افتتح���ت �شم���و ال�شيخة ثاجبة بن���ت �شلمان بن 
حمد اآل خليفة، حرم رئي�ش جهاز امل�شاحة والت�شجيل 
العقاري ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل اآل خليفة، عر�ش 
الأزي���اء ال�شن���وي ال���ذي تقيم���ه اجلمعي���ة البحرينية 
لتنمية املراأة “دار دانات”، وال�شوق اخلريي املرافق 
والذي يقام حتت رعاية �شموها والذي اأقيم اأم�ش يف 

نادي �ضباط قوة البحرين.
وح�� حف���ل الفتتاح �شمو ال�شيخ���ة مرمي بنت 
�شلمان بن حمد اآل خليفة، ورئي�ش جمل�ش اأمناء املربة 
اخلليفي���ة، والرئي����ش الفخ���ري للجمعي���ة البحرينية 
لتنمية املراأة �شمو ال�شيخة زين بنت خالد اآل خليفة، 
ورئي�ش���ة اجلمعي���ة ال�شيخة لبن���ى بنت عب���د اهلل اآل 
خليف���ة، وجمع م���ن ال�شيخات الكرمي���ات، وقرينات 
الوزراء وكبار امل�شوؤول���ني، وقرينات اأع�شاء ال�شلك 
الدبلوما�ش���ي املعتمدين لدى البحري���ن، ورئي�شات 
اجلمعي���ات الن�شوي���ة واخلريية، وعدد م���ن �شيدات 

الأعمال، وال�شيوف واملدعوات.  
ورحبت ال�شيخة لبنى بنت عبداهلل ب�شمو ال�شيخة 
ثاجب���ة، راعية احلفل، مثمنة و�شاك���رة جهود �شموها 
الكرمي���ة، والداعم���ة مل�ش���رية عم���ل اخل���ري والعطاء 
ل���كل جهات احل���راك الجتماعي حتت ه���ذه املظلة، 
موؤكدة اأن جهود �شموها فتحت الطريق اأمام العديد 
م���ن املوؤ�ش�ش���ات التي تعمل يف خدم���ة املجتمع نحو 
النطالق يف جمالت كثرية ت�شب يف م�شلحة املجتمع 
ب���كل ��ائحه. وا�شتعر�شت ال�شيخة لبنى، يف كلمتها 
الت���ي األقته���ا يف احلف���ل، م�ش���رية الإجن���ازات التي 
حققته���ا اجلمعية منذ انطالقها قب���ل 15 عاًما وحلد 
الآن، ممثلة يف رئي�شته���ا الفخرية �شمو ال�شيخة زين 
بنت خالد، وجمل�ش اإدارتها، وع�شواتها، ومنت�شبيها 
والعامل���ني فيه���ا، خمت��ة ه���ذه امل�ش���رية العامرة 
بالإجنازات التي حتققت خ���الل ال�شنتني الأخريتني 
فق���ط، انطالًقا من روؤية اجلمعي���ة يف جانب التدريب 

والتمكني املجتمعي.
وقدمت ال�شيخة لبنى ع���دًدا من امل�شاريع التي 
تق���وم عليه���ا اجلمعي���ة، وكان يف �شدارته���ا م��وع 
م�شغ���ل “دار دان���ات” وال���ذي دربن���ا م���ن خالله 60 
بحريني���ة يف مه���ارات خمتلفة على اأ�شغ���ال اخلياطة 
والتف�شيل وال�شك والنق���دة والكرو�شيه، لي�شبحن 

�شاحب���ات مه���ن واأعمال يقم���ن باإدارته���ا من خالل 
بيوته���ن، مبين���ة اأن عر�ش الأزياء ه���و ثمرة نتاجهن 

املبدع واملتميز. 
واأو�شح���ت ال�شيخ���ة لبن���ى اأن م�����وع “مرك���ز 
ال�شت�ش���ارات الأ��ي���ة” تعام���ل م���ع اأك���ر من 232 
حالة، وقدم دورات تدريبية ل� 325 �شخ�ًشا، وبواقع 
الرتبي���ة  وزارة  م���ن  اجتماعي���ة  اخت�شا�شي���ة   100
والتعلي���م، و45 من فئة ال�شب���اب وال�شابات، و180 
م���ن الن�شاء، مردفة ث���م م��وع “اإ��اق���ات” وحمالته 
الإعالمية، والتي كان م���ن اأبرزها حملة “مابن�شكت” 
حلماية الأطفال من التحر�ش اجلن�شي، مبينة اأن عدد 

امل�شتفيدين من احلملة جتاوز 3700 طفل. 
واأك���دت اأن م���ن بني الإجنازات م�����وع “ر�شول 

اهلل” وه���و عب���ارة ع���ن معر����ش متنقل ع���ن ال�شرية 
النبوية ون�� الإ�شالم، حيث زار 4 دول و16 مدينة يف 
البو�شنة واجلب���ل الأ�شود، و�شوي��ا، ومقدونيا، وبلغ 
عدد زواره 44 األف زائر، مبينة اأن امل��وع يقوم على 
9 اأ�شخا����ش برئا�ش���ة اأ�شمري خليلوك م���ن البو�شنة، 
وذل���ك بالإ�شافة الى ما قدمن���اه للمتقاعدين وكبار 
ال�ش���ن يف “نادي درة الرف���اع الجتماعي”، حيث يتم 
تق���دمي دورات يف حف���ظ الق���راآن الك���رمي بال��اكة 
م���ع وزارة الع���دل وال�ش���وؤون الإ�شالمي���ة، وبلغ عدد 

احلافظات 80 حافظة.
واأ�شاف���ت ال�شيخة لبنى: “ويف جم���ال التدريب 
قدمن���ا دورات ل���� 400 �شخ����ش يف جم���ال التاأهيل 
يف  و186  ال�شح���ي،  املج���ال  يف  و400  الجتماع���ي 

اجلانب الريا�شي، ومبجموع 1086 م�شتفيًدا من هذه 
الدورات”، مردفة ومل نن����ش يف براجمنا خدمة املراأة 
ذات الإعاق���ة ال�شمعية، فلدينا 16 امراأة، قدمنا لهن 
دورات تدريبي���ة اأ�شبوعية ودعم اقت�شادي من خالل 

عر�ش منتجاتهن يف معر�شنا ال�شنوي.
واأو�شح���ت رئي�شة جمعية تنمية امل���راأة، اأنه مع 
اق���رتاب �شهر رم�ش���ان املبارك، فاإنن���ا ن�شاهم فيه 
من خ���الل م��وع بازار باإ��اف ال�شيخة هند اآل خليفة 
بتخ�شي����ش ريع البازار لتوفري مت���ور الإفطار ل� 14 
م�شج���ًدا، اإ�شافة اإلى وجب���ة اإفطار اإلى 40 �شخ�ًشا يف 
7 م�شاج���د، وتقدمي وجبة اإفط���ار اإلى ل� 30 عائلة يف 
املحرق و30 عائلة بالرفاع، مع عملنا و�شعينا الدائم 
اإلى توف���ري عدد من الأجه���زة الكهربائية الأ�شا�شية 

لالأ�� املحتاجة. 
واأعرب���ت عن �شكره���ا وتقديره���ا للعمل اخلري 
والإن�ش���اين ال���ذي تق���وم ب���ه �شم���و ال�شيخ���ة ثاجبة، 
ولل���دور الداعم مل�ش���رية اجلمعية اخلريي���ة الرئي�ش 
الفخ���ري للجمعي���ة �شم���و ال�شيخ���ة زين بن���ت خالد، 
واإل���ى امل�شاهمني يف اإجن���اح احلفل وعر����ش الأزياء 
ا امل�شمم وخمرج العرو�ش العاملي وفيق  وخ�شو�شً
�شليبي���خ، وخبرية التجمي���ل رمي الكعبي، واملذيعة 
املتاألقة �شيما العريف���ي واملمثلة وفاء مكي، ولكل 

من �شارك يف جناح فعاليات اجلمعية.
م���ن جانبه���ا، اأ�ش���ادت �شم���و ال�شيخ���ة ثاجبة يف 
ت��ي���ح ل� “البالد” ب���كل امل�شاهمات التي ت�شب يف 
اإثراء عجل���ة العمل اخلريي وت�ش���ب يف �شالح املراأة 
والأ�����ة واملجتمع، موؤكدة دور جمعي���ة تنمية املراأة 
يف متك���ني واإعداد املراأة من خالله���ا براجمها لتاأخذ 
دوره���ا يف دفع عجل���ة التنمي���ة والنهو����ش بوطنها 

الغايل يف ظل امل��وع الإ�شالحي جلاللة امللك.
واأك���دت �شموه���ا اأن م���ا قامت ب���ه اجلمعية من 
اإجن���ازات منذ انطالقها قبل 15 عاًما لهو اأكرب تاأكيد 
على روؤية اجلمعية والتي تعمل على حتقيق الريادة 
والتمي���ز للم���راأة، لتك���ون ��ي���ًكا فاع���اًل يف التنمية 
امل�شتدام���ة، موؤكدة اأن اجلمعية ا�شتطاعت اأن حتقق 
هدفه���ا ور�شالتها بجدارة من خالل تن���وع اأن�شطتها 
وتعدده���ا بال�ش���كل ال���ذي يغط���ي حاجات امل���راأة، 
وي�شمن له���ا التمكني والري���ادة يف اأن تكون رائدة 
عم���ل حتقق الكتفاء لها ولأ��ته���ا، وتكون م�شاركة 

يف العمل التنموي يف بلدنا احلبيبة.
واأ�شادت �شمو ال�شيخ���ة ثاجبة بكل امل�شاهمات 
التي ت�شب يف اإثراء عجلة العمل اخلريي، م�شرية اإلى 
اأن املعر�ش �شم العديد م���ن امل�شاركات املختلفة 

والتي متيزت بالتنوع والإبداع ومهارة ال�شنع.

أطمح للعالميـة... والدراسـة دون خبـرة ال تنفـع!

سمو الشيخة ثاجبة تفتتح “دانات” السنوي لألزياء

الصبر والتجارب مطلوبان... الماكيرة سارة الشايجي لـ”$”:

اأن عامل املكياج  ال�شايجي  ترى املاكرية �شارة 
اجلهات  من  وينبغي  و�شامل،  ووا�شع  متجدد  عامل 
املخت�شة الرتكيز عليه ليكون ��حا من ��وح الفن 
تطمح  كما  خا�شة،  مدر�شه  اإن�شاء  طريق  عن  وذلك 
الو�شول اإلى العاملية عن طريق عمل تاأثريات مميزة 

وجديدة يف عامل املكياج ال�شينمائي والتجميلي.
يف  ال�شايجي  �شارة  باملاكرية  التقت  “البالد” 

هذا اللقاء.

حدثينا عن البداية؟
بدايتي  وك��ان��ت  عمري  م��ن  ال�شابعة  يف  كنت 
كنت  فقد  الكارتون  لأف��الم  حبي  من  نابعة  الفنية 
الر�شا�ش �شخ�شيات كارتونية وبع�ش  بقلم  اأر�شم 
ر�شوماتي  ولق��ت  تظليلها  يف  واأتفنن  احليوانات 
ت�شجيعاً من جميع اأفراد اأ��تي واأ�شدقائي ومعلماتي 
ومن  بالر�شم  لال�شتمرار  الرئي�ش  ال��داف��ع  فكانت 
الألوان  اإلى  بالر�شا�ش  الر�شم  ثم حتول �شغفي يف 
ومن ثم اأ�شبح لدي طموح بتطبيق ر�شوماتي الفنية 
املكياج.  طريق  عن  الواقع  اأر�ش  على  والكارتونية 
قلة  الفن ووجدت  من  النوع  عن هذا  فبحثت كثرياً 
ال�شينمائي  املكياج  من  النوع  لهذا  املتمر�شني 
املكياج  خ��رباء  مع  بالتوا�شل  فبداأت  البحرين،  يف 

ال�شينمائي خارج البحرين لك�شب املزيد من اخلربة

ما أهم المشاكل التي واجهتك في 
مشوارك الفني؟ 

اأهم امل�شاكل التي واجهتني يف بداية م�شواري 
هي قلة املواد اخلا�شة لعمل التاأثريات يف املكياج 
مثل بع�ش اأنواع ال�شمع اخلا�ش وامل�شتخدم يف عمل 
تاأثري اجلروح مما دفعني للبحث عن كيفية �شناعة 
هذه املواد منزلياً عن طريق ا�شتخدام مواد متوافرة 

وخلطها مع بع�ش. 

ما األعمال التي شاركت بها؟
م��حية  طاقم  جلميع  مكياج  عمل  يف  �شاركت 
وقدمت  عي�شى،  مدينة  ن��ادي  يف  تويتي(  )تغريده 
مركز  يف  واجل���روح  العمرية  الفئات  مكياج  دورة 

ال�شباب والريا�شة يف نادي مدينة حمد. 
�شمو  مهرجان  يف  م��حيات  اأرب��ع  يف  و�شاركت 

والأن��دي��ة  ال�شبابي  للم��ح  حمد  ب��ن  خالد  ال�شيخ 
الوطنية واملراكز ال�شبابية. 

وعمل مكياج مل��حية الربهامة مع م��ح اأوال.
الفنون  لقرية  علماً  زدين  معر�ش  يف  و�شاركت 
بق�شم الر�شم على الرمل، وعمل مكياج لطاقم فلم 
قريباً  �شيعر�ش  والذي  حرامي  والأربعني  )طفا�ش 
وزبائن  عرائ�ش  الفطر، وكذلك عمل مكياج  يف عيد 
خارج املجال ال�شينمائي، ومكياج التاأثريات اخلا�شة 
اجل عمل مقالب  الجتماعي من  التوا�شل  مل�شاهري 
لطاقم  رعب  مكياج  عمل  يف  وامل�شاركة  م�شحكة، 

مطعم My Cafe بيوم الهالوين
ال�شبابي يف  الإبداع  مركز  لأطفال  وعمل مكياج 

م�شابقه اأ�شبوع املرور اخلليجي.

أي الوجوه أصعب في الرسم بالنسبة 
إليكم في عالم الماكيير؟

دائما  يدفعني  ال�شينمائي  املكياج  لفن  حبي 
فجميعها  وال��ت��اأث��ريات،  ال��وج��وه  اأ�شعب  ملواجهة 
حمبب يل اإل ان مكياج التاأثريات العمرية هي الأكر 

تطلبا حيث الرتكيز والدقة.

هل تأثرت بأحد من أساتذة الماكيير؟
�شارة  ال�شعودية  باملاكرية  كثريا  تاأثرت  نعم، 
الودعاين واملاكرية �شارة فا�شل من دولة الكويت. 

ما أمنياتك وطموحاتك المستقبلية؟
الو�شول للعاملية عن طريق عمل تاأثريات مميزة 
وجديدة يف عامل املكياج ال�شينمائي والتجميلي، واأن 
املجال مع توفري  نف�ش  اأقدم دورات تخ�ش�شية يف 
لهذا  الالزمة  التخ�ش�شية  والأدوات  املعدات  جميع 

النوع من الفن والتي تفتقرها مملكة البحرين.

كم تستغرق منك الشخصية في 
وقت عمل المكياج؟

يعتمد وقت و�شع املكياج على ح�شب تاأثريات 
ومنها  �شاعة  ن�شف  ي�شتغرق  ما  فمنها  ال�شخ�شية، 
ال�شخ�شيات التي بها تاأثريات عمرية  �شاعة واأكر. 
ت�شتغرق  اجلروح  او  ال�شعر  وتركيب  التجاعيد  مثل 

وقتا اأطول.

هل يمكن القول إن المكياج يعتمد 
على الممارسة قبل الدراسة؟

لك�شب  ال��داف��ع  هو  املكياج  فممار�شة  طبعاً، 
ل  خ��ربة  املكياج دون  ودرا���ش��ة  واخل���ربة  امل��ه��ارة 

تعطي الدراية والعلم الكايف ملمار�شة املهنة.

ما الفرق الجوهري بين مكياج 
الدراما والمكياج العادي؟

وحتديد  الأل���وان  بقوة  ال��درام��ا  مكياج  يتميز 
العادي،  املكياج  من  اأك��ر  بقوة  والظالل  املالمح 
الدراما يتميز بتغطية عالية واإبراز  اإن مكياج  حيث 
حاد ملالمح الوجه والتعابري وذلك ب�شبب قوة اإ�شاءة 
الت�شوير. حيث اإن قوة الإ�شاءة تت�شبب يف �شحوب 
هذا  يتطلب  فبالتايل  الت�شوير  اأثناء  الوجه  األ��وان 
النوع من املكياج املبالغة والرتكيز يف قوة الألوان. 

ما أهم مواصفات الماكيير؟
اأن يكون مواكباً ومتجدداً وعلى علم ودراية 
املكياج  بعامل  اخلا�شة  التجميل  م��واد  ب��اأح��دث 
اكت�شبها،  التي  باخلربة  يكتفي  ال�شينمائي، فال 
�شبوراً  يكون  وان  والتجارب  البحث  يوا�شل  بل 

واإن�شانا اإيجابيا يتقبل النقد البناء.

هل تحرصين على األخذ 
والعطاء مع مخرج 

العمل؟
العمل  ي��ك��ون  ن��ع��م، 
على  ق��ائ��م  بيننا  فيما 
ال����ت����ع����اون امل�������ش���رتك 

هيئة  لر�شم  واملقرتحات  الآراء  تبادل  حيث  من 
ال�شخ�شية وكيفية اإبراز مالحمها.

كلمة أخيرة؟
عامل املكياج عامل متجدد وا�شع و�شامل، واأمتنى 
املخت�شة  اجلهات  قبل  من  عليه  الرتكيز  يتم  ان 
ليكون ��حا من ��وح  ودعمه 
البحرين  مملكة  يف  ال��ف��ن 
طريق  ع��ن  وذل���ك 
مدر�شة  اإن�شاء 
لهذا  خ��ا���ش��ة 
ال���������ن���������وع 
م�����ن ال���ف���ن 

املتميز.

• �شارة ال�شايجي ومكياج علي الغرير	

• •�شارة خالل عمل مكياج لإحدى ال�شخ�شيات	 ال�شخ�شيات التي بها تاأثريات عمرية هي الأ�شعب	
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جوهانسون تواجه أخطر المجرمين في سينما البحرين!
بع���د حتقيق���ه اإي���رادات جت���اوزت 150 ملي���ون 
دولر من���ذ طرح���ه يف دور العر����ش الأمريكية قبل 3 
اأ�شابيع، يعر�ش يف البحري���ن فيلم الأك�شن واجلرمية 
Ghost in the Shell، وه���و م���ن بطول���ة النجم���ة 
�شكارلي���ت جوهان�ش���ون. وت���دور اأح���داث الفيلم يف 
امل�شتقبل القريب، حيث ماجور الن�شف اآلية ون�شف 
اآدمي���ة )�شايب���ورج(، والت���ي يت���م توكيله���ا مبهم���ة 
اإيق���اف املجرم���ني واملتطرفني الأك���ر خطورة على 
الإط���الق لتواج���ه اإثر ذلك عدوا ي�شع���ى للق�شاء على 
التق���دم التقني يف تكنولوجي���ا الآليني. واإ�شافة اإلى 
جوهان�ش���ون ي�شارك يف بطولة الفيلم كٌل من الفائزة 
بالأو�ش���كار جولي���ت بينو�ش ومايكل بي���ت والياباين 
تاكي�ش���ي كيتانو فيل���م Ghost in the Shell، مت 
اإنتاج جزاأي���ن �شابقني من���ه، الأول يف فيلم التحريك 
الياب���اين )ماجنا( ويحمل ال�شم نف�ش���ه العام 1995، 

Ghost in the Shell 2: I -  االن�شخ���ة الثاني���ة
nocence الع���ام 2004، وكان���ت النجم���ة مارجوت 
روب���ي مر�شحة لدور البطولة قب���ل اأن يتم ال�شتقرار 

على �شكارليت. الفيلم الذي يعر�ش بنجاح يف �شينما 
البحرين مقتب�ش عن رواية الكاتب الياباين ما�شاموين 

�شريو، ومن اإخراج روبرت �شاندر�ش. 

•  من املحتمل اأن 	
ت�شارك النجمة داليا 

البحريي يف فيلم 
�شينمائي جديد 

من بطولة فاروق 
الفي�شاوي واأحمد حلمي. 

BUZZ 

مسافات

اأ�سامة املاجد

بارك���ت الرئي����ش الفخري جلمعي���ة تنمية 
امل���راأة البحرينية، رئي����ش جمل�ش اإدارة املربة 
اخلليفي���ة �شم���و ال�شيخ���ة زين بن���ت خالد اآل 
خليف���ة الجنازات التي حققته���ا اجلمعية منذ 
انطالقته���ا واإل���ى الآن على كاف���ة م�شتويات 
اجله���ود  يوؤك���د  ذل���ك  اأن  موؤك���دة  العم���ل، 
املتوا�شلة والعمل اجلاد للقائمني والعاملني 
يف اجلمعي���ة، وعلى راأ�شه���م رئي�شتها ال�شيخة 
لبن���ى بنت عبد اهلل اآل خليف���ة، م�شرية اإلى اأن 
اجلمعية ا�شتطاعت اأن تكون رائدة يف حتقيق 
م�شاري���ع وبرام���ج ته���دف اإلى متك���ني املراأة 

وريادتها.

وع���ربت �شمو ال�شيخة زين بن���ت خالد اآل 
خليف���ة يف ت��يح���ات ل� “البالد” ع���ن اأعجابها 
وفخره���ا مبا �شاهدته من تط���ور يف املنتجات 
الت���ي قدمه���ا م�شغ���ل “دار دان���ات” التاب���ع 
للجمعي���ة، وال���ذي يقدم منتج حمل���ي خال�ش، 
�شنعته اأيادي ن�شاء بحرينيات، قامت اجلمعية 

بتدريبهن واأعدادهن.
ورفع���ت �شم���و ال�شيخ���ة زين بن���ت خالد 
اآي���ات ال�شك���ر والتقدير ل�شم���و ال�شيخة ثاجبة 
بنت �شلمان اآل خليفة، مثمنة رعايتها الدائمة 
لكل فعاليات ون�شاط���ات اجلمعية، وجهودها 
الفاعل���ة والت���ي ت�ش���ب يف اأطار دع���م املراأة 

البحريني���ة ومتكينه���ا، ودور �شموه���ا يف دعم 
عجل���ة العمل اخلريي والتطوعي الذي تقوم به 
اجلمعية يف دعم ال�� املنظوية حتت مظلتها، 
ودورها املهم يف دعم املراأة ومتكينها، موؤكدة 
اأن اجلمعي���ة اأخذت على عاتقها تاأهيل واإعداد 
امل���راأة البحريني���ة لتاأخذ دوره���ا يف دفع عجل 
التنمي���ة والنهو�ش بوطنه���ا، يف ظل امل��وع 
الإ�شالحي لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليف���ة، والدعم الالحمدود 
ال���ذي حتظى به امل���راأة البحريني���ة من رئي�شة 
املجل�ش الأعل���ى للمراأة �شاحبة ال�شمو امللكي 

الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة.

سمو الشيخة زين لـ “$”: 
نثمن جهود سمو الشيخة ثاجبة في دعم فعاليات “تنمية المرأة”



الفجر: 03:43
الظهر: 11:36 
العصر: 03:07

المغرب: 06:06
العشاء: 07:36

هل يوجد “كيد الن�سا” يف البيت الأبي�ض؟
حت����دث����ت ���ص��ح��ي��ف��ة 
الربيطانية،  ميل”  “ديلي 
نقال عن م�صدرين مل يذكرا 
العالقة  توتر  عن  ا�صمهما، 
بني كل من زوجة الرئي�س 
ترامب  ميالنيا  الأم��رك��ي 
اإيفانكا،  ال��ك��ربى  واب��ن��ت��ه 
بينهما  العالقة  اإن  قائلة 
ب�صبب  الربود”،  “ي�صودها 

تعامل اإيفانكا على اأنها ال�صيدة الأولى للبيت الأبي�س. ونفى متحدث با�صم البيت الأبي�س ذلك، 
الر�صمي  ظهورها  يف  تاأخرت  ميالنيا  وكانت  وقائمة.  وثيقة  عالقة  لديهما  ال�صيدتني  اإن  قائال 
بارون )11  ابنها  البقاء يف مدينة نيويورك مع  العا�صمة، وف�صلت  ب�صحبة زوجها يف وا�صنطن 
عاما( حتى يتم �صنته الدرا�صية الأكادميية. ويبدو اأن اإيفانكا ا�صتغلت ذلك فظهرت يف الكثر 
من املنا�صبات واللقاءات ال�صيا�صية التي كان يجب على ميالنيا ح�صورها، كانت اإيفانكا اخليار 
الأمثل ل�صغل مكانها. ولكون اإيفانكا جزءا ل يتجزاأ من �رشكة اأبيها، وعملت معه كاأكرب املوؤيدين 
الأف�صل  الرئا�صية بينما تال�صت ميالنيا، كانت دائما اخليار  النتخابية  والداعمني خالل حملته 
اإلى  اإيفانكا، الأ�صبوع املقبل،  لرتامب ل�صغل مكان ميالنيا. وما يوؤكد هذه التكهنات هو �صفر 

اأملانيا، نيابة عن الرئي�س حل�صور مرا�صم ذكرى املحرقة “الهولوكو�صت”.

مزاد لبيع �صفحة من “امل�صحف الأزرق”

ال�صمالــي املحيــط  تدمــر  بال�صتيكيــة  قطعــة  مليــار   300
ك�ص���ف تقري���ر جدي���د اأن مئ���ات الأطنان من 
البال�صتي���ك تدم���ر املحي���ط املتجم���د ال�صمايل، 

وتلحق �رشرا كبرا بالكوكب. 
ويتمث���ل اخلط���ر الأك���رب يف ابت���الع الأ�صماك 
وغرها م���ن احليوانات الربي���ة للبال�صتيك الذي 
يحتوي على مواد كيميائية �صامة تت�رشب اإلى قاع 
البحر، ما قد يخلق “بقع���ة �صاخنة” من النفايات 

القاتلة.

وقال الباحثون اإن اإجمايل البال�صتيك العائم 
يف املياه اخلالية م���ن اجلليد يف املحيط املتجمد 
ال�صم���ايل، ي���رتاوح ب���ني 100 اإل���ى 1200 ط���ن 
تقريبا، من بينها 400 طن تتكون من 300 مليار 
منتج بال�صتيكي كتقدير متو�صط املدى، بح�صب 

ما ذكره معدو الدرا�صة.
وي�ص���ر الباحثون اإل���ى اأن القط���ب ال�صمايل 
ه���و “طري���ق م�ص���دود” للنفاي���ات البال�صتيكية 

العائمة امللقاة يف املحيط الأطل�صي قبالة اأوروبا 
والوليات املتحدة، قائلني اإن هذه النفايات قد 
اجتاحت تيارات املحيط اإلى “املقربة القطبية”. 
واأظه���ر التقرير اأن التلوث قرب غرينالد ويف بحر 
برينغ �صمال الرنويج وغ���رب رو�صيا، كان اأعلى 
بكثر مم���ا كان متوقعا يف املناطق ذات الكثافة 
ال�صكانية املنخف�صة، وك�صف التقرير عن كيفية 
امتداد التل���وث الذي ي�صنع���ه الإن�صان حتى اإلى 

اأج���زاء نائية من الع���امل. واأ�صار املوؤل���ف الرئي�س 
للبحث اجلديد، اأندري�س كوزار، من جامعة كاديز 
يف اإ�صباني���ا، اإلى اأن “%99 من البال�صتيك العائم 
يف القطب ال�صمايل كان حم�صورا يف بحر غرينالند 
وبرين���غ، وكان التل���وث البال�صتيك���ي يف بقي���ة 

الدائرة القطبية ال�صمالية منخف�صا اأو غائبا”.
وقد يوؤدي الحرتار العاملي اإلى زيادة تلوث 
القطب ال�صمايل اأمام تقل�س حجم اجلليد البحري.

طائرة “في�سبوكية” للكوارث

قال ممثلو �رشكة “في�صبوك” اإنهم يخططون 
لإط���الق م�رشوع جدي���د من �صاأنه توف���ر الت�صال 
بالإنرتن���ت يف املناط���ق املنكوب���ة، يف حال وقوع 
ح���وادث اأو ك���وارث. ووف���ق م���ا ذكرت���ه تقاري���ر 
اإعالمية ف���اإن هذه التكنولوجيا عب���ارة عن طائرة 
بدون طيار تعمل على توف���ر ات�صال بالإنرتنت 
يف املناط���ق املنكوب���ة، م�صرة اإل���ى اأن امل�رشوع 
Tether-tenna tec -“  صصيطلق عليه ا�ص���م

طائ���رة  ع���ن  عب���ارة  ه���و  امل����رشوع   .”nology
�صغرة بدون طي���ار توفر الإنرتن���ت لالأ�صخا�س 
الذين انقطع عنهم الت�ص���ال يف حالت الكوارث 
الطبيعية. وت�صتطيع الطائرة الإت�صال بالإنرتنت 
ع���ن بعد، م�صتخدمة تقني���ة الت�صال عرب الألياف 
الب�رشية، حيث �صت�صبح كموزع هوائي لالإنرتنت، 

وفقا ملا ذكرت وكالة “�صبونتيك”.

القوام الر�صيق اأكرث عر�صة لل�صرطان

لطاملا حتلم ال�صي���دات بالقوام املثايل 
الر�صي���ق، وي�صع���ني بكل ال�صب���ل للح�صول 
علي���ه، حفاظاً على �صحتهن ومظهرن، اإل اأن 
درا�ص���ة علمية حديثة قد تغ���ر هذه الفكرة 
ل���دى بع�س ال�صي���دات. الدرا�صة التي اأ�رشف 
عليه���ا باحثون اأمركيون اأك���دت اأن الن�صاء 
اأك���رب لالإ�صاب���ة  النحيف���ات لديه���ن خط���ر 
ب�رشط���ان الثدي، ح�ص���ب ما ج���اء يف �صحيفة 

“ديلي ميل”. 
الأن�صج���ة  بتقيي���م  الدرا�ص���ة  واأجري���ت 
الدهنية وعينات الدم من 72 �صيدة موؤ�رشات 
كتل���ة اأج�صامه���ن يف امل�صت���وى الطبيعي اأي 
اأقل من 25، ووجد الباحثون اأن %40 منهن 
لديهن التهاب يف اأن�صجة الدهون يف الثدي.

عرائ�س الطفال تعود للمو�صل

تزده���ر متاج���ر الدم���ى يف ����رشق املو�ص���ل 
حيث يتمك���ن الأطفال العراقيون م���رة اأخرى من 
����رشاء العرائ����س مث���ل “تي���دي ب���ر” وغرها من 
الدم���ى ال�صهرة، وذلك بعد ط���رد تنظيم داع�س 

املتطرف من املنطقة.
وخ���الل 3 �صن���وات �صيطر خالله���ا “داع�س” 
عل���ى ثاين اأكرب امل���دن العراقية، حظ���ر التنظيم 
املتطرف اأي دمى بوجوه اأو اأعني، مبا يف ذلك اأي 
جم�صم���ات حليوانات اإذ اعتربها �صكال من اأ�صكال 
الوثني���ة. ويو�ص���ح تاج���ر األعاب اأطف���ال باجُلملة 
يدع���ى اأبو حممد اأن���ه عندما طردت ق���وات الأمن 
العراقي���ة التنظي���م املتطرف من ����رشق املو�صل 

ظهر حمالن لبيع لعب الأطفال يف يناير.
 وبع���د اأربعة اأ�صهر اأ�صبح عدد تلك املحالت 

15 متجرا.
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الصالة

“امل�صح����ف  م����ن  �صفح����ة  تت�ص����در 
الأزرق” النادر باخلط الكويف مزادا تنظمه 
ي����وم اخلمي�����س املقب����ل دار كري�صتيز يف 
بريطاني����ا لأعم����ال فني����ة م����ن العامل����ني 
الإ�صالمي والهندي. وت�صمل ال�صفحة جزءا 
م����ن �صورة اآل عمران. وقالت كري�صتيز يف 
بيان �صح����ايف اإن ال�صفحة التي �صتعر�س 

يف امل����زاد ماأخوذة من اأحد امل�صحفني الوحيدين املعروفني عل����ى م�صتوى العامل واملكتوبني على 
رق اأزرق بخط كويف مذهب. واأ�صافت اأن تدوين امل�صحف الأزرق يرجع اإلى القرن التا�صع، وكان يف 
تون�س يف الأغلب ل�صالح اأحد الأثرياء نظرا ل�صتخدام الذهب يف الكتابة. ورجحت قيمة ال�صفحة بني 
100 و150 األف جنيه اإ�صرتليني )بني 128 و192 األفا تقريبا(. واأو�صح البيان اأن جرد مكتبة جامع 
الق����روان الكبر يف تون�س ي�صر اإل����ى وجود خمطوطات كتبت بالذهب على رق اأزرق داكن، لكن مل 
يت�ص����ح متام����ا اإن كان اجلرد ي�صر اإلى خمطوطة واحدة اأم خمطوطت����ني نظرا لتعر�س بع�س الأجزاء 

للتلف. واأثر الكثر من اجلدل حول من�صاأ هذه املخطوطة املهمة. 
وكان �صبغ اجللود باللون الأزرق الداكن يهدف اإلى تقليد خمطوطات الإمرباطورية البيزنطية 

التي كانت باللون الأرجواين.

 Social
media

تطبيق جديد.. �صاهد 
مــا يـر�صلــه طفــلك 

مــن هاتفــه

ب���ات باإمكان الآب���اء املت�صككني ب�ص���اأن املحتوى الذي ير�صل���ه اأولدهم عرب 
هواتفهم املحمولة، التحقق من هذا املحتوى ومراقبته عرب تطبيق جديد.

 Gallery وباإم���كان ه���ذا التطبي���ق ال���ذي يحمل ا�ص���م “غال���ري غاردي���ان
Guardian”، التع���رف على ال�صور التي ير�صلها الأبناء من هواتفهم، وحتديد 

ما اإذا كانت “غر لئقة” اأو “جن�صية”، واإر�صال اإ�صعار اإلى هاتف اأحد الوالدين.
وق���ال �صاحب فك���رة التطبيق داني���ل �صكورون�صكي، وه���و اأب لأربعة اأبناء، 
ل�صحيفة “ديلي ميل”: “اأدركت اأن الأطفال حتى يف عمر الثامنة يتبادلون �صورا 

غر لئقة. الأولد يقولون للبنات: اإذا مل تر�صلن �صيئا لن نتحدث معكم”.
وتابع: “هذا التطبيق يعيد راحة البال لالآباء لأن هناك تقنية تطلعهم على ما 

يفعله اأبناوؤهم. هذا يعطي ال�صلطات لالآباء جمددا”.
وت�ص���ر اإح�ص���اءات حديث���ة يف بريطاني���ا اإل���ى اأن املحادث���ات ذات املحتوى 
اجلن�ص���ي على الإنرتنت، متثل اأكرب م�صدر قلق لالآباء على اأبنائهم، وبدرجة اأكرب 

من التدخني اأو الكحوليات.

 مقّدمة الربامج اأنابيلال هالل خالل م�صاركتها يف حفل جائزة املو�صيقى العربية الذي اأقيم 
يف العا�صمة اللبنانية بروت
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  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 ح�صن مع بع�س 
ال�صحب هذه الليلة وحار 

ن�صبيا خالل النهار.

الرياح �رشقية من 7 اإلى 12 عقدة 
وتتحول  اإلى �صمالية من 13 اإلى 

18 عقدة يف وقت لحق غدا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني ومن 2 اإلى 4 
اأقدام يف عر�س البحر يف وقت لحق غدا. درجة احلرارة 

العظمى 34 درجة، وال�صغرى 22 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

رياح شديدة تعصف بعدد من عارضات األزياء أثناء االستعداد 
لعرض مجموعة كريستيان ديور للربيع والصيف - 2017 أعلى 
سطح أحد المراكز التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو.
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