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التوظيف جيدة وممتازة

�أكد وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية 
جميل حميد�ن �أم�س �أن �لغالبية �لعظمى 
من وظائف معر�ـــس �لتوظيف �لعام �لـ 

)11( هي باأجور جيدة وممتازة.
وك�ســـف حميـــد�ن عـــن �أن �لـــوز�رة 
تعتزم �إقامـــة 5 معار�س توظيف بالعام 

.2017
و�ســـهد معر�ـــس �لتوظيـــف �لعـــام 
)11( �لـــذي تنظمـــه �لـــوز�رة يومي 25 
و26 �أبريل �جلـــاري يف يومه �الأول �أم�س 
�إقبـــاال كبـــري� مب�ســـاركة �أكـــر مـــن 75 

�ســـاحب عمل يعر�ســـون 1200 
�ساغر وظيفي.

ليلى مال اهلل 
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�ملنامـــة - بنا: ��ســـتقبل عاهل �لبالد �ســـاحب 
�جلاللـــة �مللك حمد بن عي�ســـى �آل خليفة، بح�ســـور 
رئي�س �لوزر�ء �ســـاحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة 
بـــن �ســـلمان �آل خليفـــة، وويل �لعهد نائـــب �لقائد 
�الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ساحب 

�ل�ســـمو �مللكي �الأمري �ســـلمان بن حمـــد �آل خليفة، 
يف ق�ـــرص �ل�ســـخري �أم�س رئي�ـــس وزر�ء مملكة تايلند 
�ل�ســـديقة �جلرن�ل بر�يوت ت�ســـان �أوت�سا؛ مبنا�سبة 
زيارتـــه �لر�ســـمية ململكـــة �لبحرين. ورحـــب جاللة 
�مللـــك ب�ســـيف �لبالد �لكـــرمي وبزيارتـــه للمملكة، 

�لتي ت�ســـكل �نطالقـــة جديدة على �ســـعيد تطوير 
�لعالقـــات �لثنائية �لوطيدة يف خمتلـــف �مليادين.

و�تفـــق �ســـاحب �ل�ســـمو �مللكـــي رئي�س �لـــوزر�ء، 
ورئي�ـــس وزر�ء مملكة تايلند �ل�ســـديقة، يف جل�ســـة 
�ملباحثات �لر�ســـمية �لتي عقدت بق�رص �لق�ســـيبية 

�ســـباح �أم�س، على زيادة �آفاق �لتعاون �القت�سادي 
و�لتجاري وم�ســـاعفة حجـــم �لتعاون �ال�ســـتثماري، 
وتنمية �مل�ســـاريع �مل�ســـرتكة بني �لقطاع �خلا�س 
يف �لبلدين.  و�أعرب �ســـاحب �ل�ســـمو �مللكي رئي�س 
�لـــوزر�ء عن تطلعـــه �إلى تعزيـــز �لتعـــاون �لتجاري 

و�ال�ســـتثماري بـــني �لبلدين وبخا�ســـة فيما يتعلق 
باالأمن �لغذ�ئـــي. وقال �لبيان �خلتامـــي �إن �لزيارة 
�ســـهدت توقيـــع بروتوكـــول ومذكرَتـــي تفاهم يف 

�ل�رصيبـــي  �الزدو�ج  جتنـــب  جمـــاالت 
و�لتعاون �لزر�عي و�لتعليمي.

وقود  هيكلة  لإعادة  اتفاقات   6
الطائرات يف املطار

اقتصاد البالد

11

م�شغولت  يف  احلياة  الزين” تبث  “جموهرات 
الذهب عرب معاجلتها بالأنامل

ريبورتاج

25

اإ�شقاط جن�شية 36 اأدينوا بالتاأ�شي�س 

والن�شمام لـ “14 فرباير”

بالدنا

9

�شحب قرعة بطولة العامل للنا�شئني 

مايو  20

البالد سبورت

21

ــادي ـــ ـــ ـــ ــاون القــتــ�ــش ـــ ـــ ـــ ـــ ــع ــت ــس الـــــــــوزراء: نــتــطــلـــــــــــــــــع لــتــعــزيـــــــــــــــــز ال ــ� ــي رئ
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األربعاء
26 أبريل 2017 

29 رجب 1438

IMPERIALE

دعوة النواب اإىل �سرعة مترير “التطوير العقاري”
400 دينار اأدنى راتب للح�شول على قر�س “مزايا”... خالد بن عبداهلل:

        اأمل احلامد من ال�سناب�س

قال نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�ســـيخ خالد 
بن عبد�هلل �آل خليفة �إننا نعول كثرًي� على �حلكمة 
�لتي يتمتع بها جمل�س �لنو�ب و�أع�ساوؤه يف �رصعة 
متريـــر م�رصوع قانون �لتطوير �لعقاري و�ملو�فقة 

عليه و�إحالته �إلى جمل�س �ل�سورى.
وكان رئي�س �لوزر�ء �ســـاحب �ل�ســـمو �مللكي 
�الأمـــري خليفـــة بـــن �ســـلمان �آل خليفة، قـــد �أناب 
�ل�ســـيخ خالد بن عبد�هلل الفتتاح معار�س �خلليج 
للبناء و�لعقار�ت و�لديكور و�لت�ســـميم �لد�خلي 

و�الأثاث للعام 2017، و�لتي �نطلقت �سباح �أم�س 
مبركـــز �لبحرين �لـــدويل للمعار�ـــس و�ملوؤمتر�ت 
بتنظيم من �رصكة �لهالل للموؤمتر�ت و�ملعار�س.

مـــن جهته، قال وزير �الإ�ســـكان با�ســـم �حلمر 
علـــى هام�س معر�ـــس �لعقـــــار �أم�ـــس �إن �لوز�رة 
يف مر�حـــــــل نهائيـــة لدر��ســـة تو�ســـيـــع مظلـــــة 
�مل�ستفيديــــن من قرو�س برنامج متويل �ل�سكن 
�الجتماعـــي )مز�يـــا(، �إذ ت�ســـعى للرجوع ب�ســـقف 

�لر�تب �ملعتمد مـــن 600 دينار حاليا 
�إلى 400 دينار. 

• �سمو رئي�س �لوزر�ء يعقد جل�سة مباحثات مع نظريه �لتايلندي	 • جاللة �مللك م�ستقبالً، بح�سور �سمو رئي�س �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد، رئي�س �لوزر�ء �لتايلندي	

انطالقة جديدة لتطوير العالقات مع تايلند
توقيع 3 اتفاقات ت�شمل التعاون الزراعي والتعليمي... العاهل:
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تعزيز وتطوير �أو��رص �لتعاون بني دول �خلليج و “�آ�سيان”
جاللته يبحث جممل االأحداث والتطورات الدولية مع اجلرنال اأوت�شا... العاهل: 

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، بح�ش���ور 
رئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة 
ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة، وويل العه���د نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي االأمري �ش���لمان بن حم���د اآل خليفة، 
يف ق�رص ال�ش���خري اأم����س رئي�س وزراء مملك���ة تايلند 
ال�ش���ديقة اجلرنال برايوت ت�ش���ان اأوت�شا؛ مبنا�شبة 
زيارته الر�ش���مية ململكة البحرين، اإذ نقل اإلى جاللة 
املل���ك حتيات وتقدي���ر ملك مملكة تايلند �ش���احب 
اجلالل���ة ماه���ا فاجريالوجنك���ورن ومتنياته ل�ش���عب 
البحري���ن باملزي���د من التق���دم والرخ���اء، فيما كلفه 
جاللت���ه بنقل حتيات���ه ومتنياته جلاللة مل���ك تايلند 

ول�شعب بالده ال�شديق دوام التطور واالزدهار.
ورح���ب جالل���ة املل���ك ب�ش���يف الب���الد الكرمي، 
وبزيارته للمملكة والتي ت�شكل انطالقة جديدة على 

�شعيد تطوير العالقات الثنائية الوطيدة يف خمتلف 
امليادي���ن، معرباً عن تقديره جله���ود رئي�س الوزراء 
التايلن���دي يف توثيق التعاون البحرين���ي التايلندي 

وتنميته.
وا�شتعر�س جاللته مع رئي�س وزراء تايلند �شبل 
تعزيز وتو�ش���يع نطاق التعاون الثنائي يف املجاالت 
والثقافية  واال�ش���تثمارية  والتجاري���ة  االقت�ش���ادية 
وال�ش���ياحية، وذل���ك يف اإطار االتفاقي���ات ومذكرات 
التفاه���م املربمة ب���ن البلدين يف هذا ال�ش���اأن ومبا 

يخدم امل�شالح امل�شرتكة. 
واأكد عاه���ل البالد حر�س مملك���ة البحرين على 
تعزيز عالقاتها املتنامية مع مملكة تايلند وتطلعها 
اإل���ى املزيد من التعاون وتو�ش���يع ال�رصاكات القائمة 
وفتح املجال اأمام املزيد من ال�رصاكات يف القطاعن 
احلكوم���ي واخلا�س، وتبادل اخل���ربات والتجارب يف 

تطوير القطاعات املختلفة. 

واأكد �ش���احب اجلاللة و�ش���يف الب���الد احلر�س 
امل�ش���رتك عل���ى توطي���د اأط���ر التع���اون يف جمي���ع 
املجاالت خ�شو�ش���ا فيما يتعلق باجلوانب التجارية 
واال�ش���تثمارية واال�ش���تفادة م���ن خ���ربات واإمكانات 
البلدين يف دعم امل�شاريع والربامج امل�شرتكة والتي 
من �ش���اأنها اأن تعود باخلري والفائدة على ال�ش���عبن 
ال�ش���ديقن. ونوه جاللت���ه باأهمية تب���ادل الزيارات 
بن امل�ش���وؤولن ورج���ال االأعمال من اأج���ل االرتقاء 
باأوجه التعاون الثنائي بال�شكل الذي يحقق تطلعات 

البلدين يف عالقات اأكرث ازدهاراً وتطوراً.
واأثن���اء اللق���اء، اأك���د �ش���احب اجلالل���ة املل���ك 
اأهمي���ة تعزي���ز وتطوي���ر اأوا����رص التعاون ب���ن دول 
جمل����س التعاون اخلليج���ي ورابطة اأم���م جنوب �رصق 
اآ�ش���يا )اآ�ش���يان( خ�شو�ش���ا يف املجاالت ال�شيا�ش���ية 
واالقت�ش���ادية واال�شتثمارية والثقافية والعمل على 
زيادة حجم التبادل التجاري مبا يعود باخلري والنفع 

على اجلانبن. 
ون���وه جالل���ة امللك يف ه���ذا اجلانب بالقوا�ش���م 
امل�ش���رتكة الت���ي جتم���ع منظوم���ة جمل����س التعاون 
ورابط���ة االآ�ش���يان، حي���ث ينتمي���ان اإل���ى منطقتن 
للتج���ارة  خا�ش���ة  اأهمي���ة  ذات  اإ�ش���رتاتيجيتن 
كب���رية  بحيوي���ة  وتتمتع���ان  العامل���ي  واالقت�ش���اد 

جعلتهما حمط اهتمام التجمعات والدول االأخرى. 
كما اأ�شاد جاللة امللك باالإجنازات التي حققتها 
مملك���ة تايلند عل���ى خمتلف ال�ش���عد االقت�ش���ادية 
والتنموية وال�شياحية، وبدورها االإيجابي يف حميطها 
االآ�ش���يوي، ومعربا ع���ن تقديره الإ�ش���هامات اجلالية 
التايلندي���ة وم���ا تقوم ب���ه من جهد مثمر يف م�ش���رية 

البناء والتنمية والتطور يف مملكة البحرين. 
كم���ا مت خ���الل اللق���اء، بح���ث جمم���ل االأح���داث 
والتط���ورات االإقليمية والدولية والق�ش���ايا مو�ش���ع 

اهتمام البلدين.

وج���رى تاأكيد دعم اجله���ود االإقليمية والدولية 
الرامي���ة اإل���ى اإر�ش���اء دعائم االأم���ن واال�ش���تقرار يف 

املنطقة والعامل.
واأع���رب رئي����س وزراء مملكة تايلند ال�ش���ديقة 
عن �ش���كره وامتنان���ه جلاللة امللك عل���ى ما لقيه من 
حفاوة وكرم ال�ش���يافة وعلى ما يلقاه اأفراد اجلالية 
التايلندي���ة من رعاية واهتمام، م�ش���يدا بالدور الذي 
يق���وم ب���ه جاللت���ه يف تطوي���ر العالق���ات البحرينية 

التايلندية واالرتقاء بها على امل�شتويات كافة. 
واأك���د حر�س بالده على تو�ش���يع اأط���ر التعاون 
م���ع البحرين وفت���ح اآف���اق جديدة لتحقي���ق املنافع 

امل�شرتكة يف خمتلف املجاالت.
واأ�ش���اد مبا حققت���ه مملكة البحرين من نه�ش���ة 
اقت�شادية وتنموية وما ت�شهده من تطوير متوا�شل 
يف جمي���ع امليادين لكل ما فيه خري وتقدم �ش���عبها 

ال�شديق.

“�لفاحت” معلم ح�ساري يعك�س وجه �لنه�سة بالبحرين
زار املركز يرافقه �شمو ال�شيخ علي بن خليفة... رئي�س الوزراء التايلندي: 

املنام���ة - بن���ا: ق���ام رئي����س وزراء مملكة 
تايلند ال�شديقة اجلرنال برايوت ت�شان اأوت�شا 
يرافقه نائب رئي�س جمل�س الوزراء �شمو ال�شيخ 
علي ب���ن خليفة اآل خليفة، بزي���ارة ملركز اأحمد 
الفاحت االإ�ش���المي باجلفري، اإذ اأطلع على معامل 
ال����رصح االإ�ش���المي ال���ذي يعت���رب اأح���د املعامل 

االإ�شالمية الفريدة يف اململكة.
واأبدى رئي�س وزراء مملكة تايلند ال�شديقة 
اإعجابه بالطراز العمراين والت�شاميم والنقو�س 
االإ�ش���المية جلامع الفاحت، وما يج�شده من معلم 
ح�ش���اري يعك�س اأحد اأوجه النه�ش���ة العمرانية 

واحل�شارية يف مملكة البحرين.

• رئي�س الوزراء التايلندي و�شمو ال�شيخ علي بن خليفة يف زيارة ملركز اأحمد الفاحت االإ�شالمي	

�لـعـاهـل يـتـ�سـلـم �أور�ق �عـتـمــاد 4 �سـفــر�ء جــدد
م�شيًدا بالعالقات الثنائية الوثيقة بن اململكة ودولهم

املنام����ة - بن����ا: ت�ش����لم عاهل البالد �ش����احب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة يف احتفال جرى يف ق�رص 
ال�ش����خري اأم�س اأوراق اعتماد 4 �ُش����فراء ُج����دد لدى مملكة 
البحرين. وت�شلم جاللة امللك اأوراق اعتماد كل من �شفري 
ماليزيا اأجو�س �شليم بن حاجي يو�شف، و�شفري جمهورية 
كوريا كو هيون - مو، و�شفري جمهورية الربازيل نورتن 
دي اندري����دي ميلو راب�ش����تا، و�ش����فري ورئي�����س مندوبية 

االحتاد االوروبي ميكيلي ت�شريفوين.
وتبادل �شاحب اجلاللة مع ال�ُش����فراء اجُلدد الكلمات 
الرتحيبية بهذه املنا�ش����بة، م�ش����يدا بالعالق����ات الثنائية 
الطيبة الوثيقة القائمة بن مملكة البحرين ودولهم، وما 
ت�شهده من تقدم وتطور يف جميع املجاالت، متمنيا جاللته 
له����م كل التوفي����ق والنج����اح يف مهامهم الدبلوما�ش����ية؛ 

لتعزيز عالقات التعاون وال�شداقة مع البحرين.
ونقل ال�ُشفراء اإلى جاللة امللك حتيات روؤ�شاء دولهم 
ومتنياته����م الطيبة جلاللته مبوفور ال�ش����حة وال�ش����عادة، 

وململك����ة البحري����ن و�ش����عبها دوام التق����دم واالزده����ار، 
م�شيدين بالعالقات الثنائية الوطيدة التي تربط بلدانهم 
مع مملكة البحرين على ال�شعد كافة. ح�رص مرا�شم تقدمي 
اأوراق االعتم����اد �ش����مو املمث����ل ال�شخ�ش����ي جلاللة امللك، 
ووزير الدي����وان امللكي، ووزير اخلارجية، ووزير املتابعة 

بالديوان امللكي، ورئي�س املرا�شم امللكية.
وكان ال�ش����فراء اجلدد قد و�ش����لوا اإلى ق�رص ال�شخري 
كل على حدة، حيث كان يف ا�ش����تقبالهم رئي�س املرا�ش����م 
امللكي����ة، وج����رت له����م املرا�ش����م املعت����ادة يف مثل هذه 

املنا�شبات.

• جاللة امللك م�شتقبال ال�شفري املاليزي	

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة 
برقي���ة تهنئة اإلى �ش���احب اجلاللة ال�ش���لطان حممد اخلام�س ملك ماليزيا ال�ش���ديقة؛ 
وذلك مبنا�ش���بة تن�ش���يبه ملكا لبالده، اأعرب جاللته فيها ع���ن اأطيب تهانيه وخال�س 
متنياته له بالتوفيق وال�شداد لتحقيق تطلعات وطموحات ال�شعب املاليزي ال�شديق، 
مبزيد من التقدم واالزدهار. وبعث رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 
بن �ش���لمان اآل خليفة برقية تهنئة اإلى �ش���احب اجلاللة ال�شلطان حممد اخلام�س ملك 
ماليزيا ال�ش���ديقة؛ وذلك مبنا�شبة تن�شيبه ملكا لبالده، �شمنها �شموه خال�س تهانيه 
و�ش���ادق متنياته جلاللته ب���دوام التوفيق وال�ش���داد لتحقيق اآمال وتطلعات �ش���عب 
ماليزيا ال�شديق يف املزيد من التقدم والتطور. وبعث ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري �ش���لمان بن حمد 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإلى �ش���احب اجلاللة ال�ش���لطان حممد اخلام����س ملك ماليزيا 
ال�شديقة؛ وذلك مبنا�ش���بة تن�شيبه ملكا لبالده، متمنيا �شموه جلاللته موفور ال�شحة 

وال�شعادة ولل�شعب املاليزي ال�شديق ا�شطراد التطور والتقدم والنماء.

القيادة تهنئ ملك ماليزيا مبنا�شبة تن�شيبه

• جاللة امللك م�شتقبالً، بح�شور �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد، رئي�س الوزراء التايلندي	
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رئي�س الوزراء: الزيارة �صكلت منطلقاً لالرتقاء باآفاق التعاون مبا يحقق تطلعات ال�صعبني ال�صديقني

ت�صجيع امل�صتثمرين بالبحرين وتايلند على توثيق الروابط االقت�صادية
�صدور بيان يف ختام زيارة اجلرنال اأوت�صا... والأمري خليفة يف مقدمة مودعيه

• �صمو رئي�س الوزراء يف مقدمة مودعي رئي�س وزراء تايلند	

املنامة - بنا: كان رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة يف مقدمة مودعي رئي�س وزراء مملكة 
تايلند ال�ص���ديقة اجلرنال برايوت ت�ص���ان اأوت�ص���ا، ل���دى مغادرته 
مملكة البحرين اأم�س يف ختام زيارة ر�صمية اإلى اململكة اأجرى فيها 
مباحثات تناولت �ص���بل تعزيز التعاون بني البلدين ال�صديقني يف 
املجالت كافة. واأعرب رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة عن اعتزازه بزيارة رئي�س وزراء مملكة 
تايلن���د ال�ص���ديقة اإلى مملكة البحرين وما �ص���هدته م���ن مباحثات 
مثمرة لتطوير ودفع عالقات البلدين ال�ص���ديقني اإلى م�ص���تويات 
متقدمة يف خمتلف املجالت. واأكد �ص���موه اأن هذه الزيارة �ص���كلت 
منطلق���اً جدي���ًدا لالرتقاء باآف���اق التعاون بني البلدي���ن مبا يحقق 
طموح���ات وتطلعات �ص���عبيهما ال�ص���ديقني، ويرتجم م�ص���اعيهما 
امل�صرتكة لرت�صيخ اأ�ص�س عالقات ال�صداقة الوطيدة بني البلدين.

من جهته، عرب رئي�س وزراء مملكة تايلند ال�صديقة عن تقديره 
وامتنان���ه ل�ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي����س الوزراء عل���ى احلفاوة 
الكب���رية التي قوبلت به���ا زيارته اإلى مملكة البحرين، م�ص���يدا مبا 
يوليه �صموه من اهتمام بدعم اأوا�رص ال�صداقة بني البلدين، والتي 
اأ�ص���همت يف بناء من���وذج متميز لل�رصاكة والتع���اون املثمر يف كافة 
املج���الت. كما كان يف الوداع نواب رئي�س جمل�س الوزراء وعدد من 

امل�صوؤولني باململكة و�صفري مملكة تايلند لدى مملكة البحرين.
و�صدر يف ختام الزيارة البيان امل�صرتك التايل:

1. بدع���وة م���ن رئي�س وزراء �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الأمري 
خليف���ة ب���ن �ص���لمان اآل خليفة، ق���ام رئي����س وزراء مملك���ة تايلند 
اجلرنال برايوت ت�صان اأوت�صا، بزيارة ر�صمية ململكة البحرين خالل 
الف���رتة 24 اإلى 25 اأبريل 2017 ورافق���ه وزراء اخلارجية والتجارة 
وال�صحة العامة والزراعة والتعاونيات ونائب الأمني العام ملجل�س 
ال�ص���تثمار التايلن���دي وكبار امل�ص���وؤولني احلكومي���ني، وتزامنت 
الزي���ارة مع الذك���رى الأربعني لإقامة العالقات الدبلوما�ص���ية بني 

مملكة البحرين ومملكة تايلند.
2. وقد تف�ص���ل عاهل البالد �ص���احب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�ص���ى اآل خليفة بلقاء اجلرنال برايوت ت�ص���ان ت�ص���ا يف 25 اأبريل 
2017 اأعرب خاللها رئي�س وزراء مملكة تايلند عن تقديره العميق 
حلكوم���ة البحرين لدعم تايلند على ال�ص���عيدين الثنائي واملتعدد 
الأط���راف كم���ا اأكد ع���زم تايلند عل���ى موا�ص���لة تعزي���ز العالقات 

املمتازة بني اململكتني.
3. كما مت لقاء بني �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س وزراء مملكة 
البحري���ن ورئي����س وزراء مملكة تايلن���د بتاري���خ 25 اأبريل 2017، 
ناق�صا خالله اأهم الق�صايا الثنائية والقليمية والعاملية واأعربا عن 
رغبتهم���ا يف تعزيز ال�رصاكة بني البلدين. وعق���د اجتماعان ثنائيان 
ب���ني وزيري خارجية البلدي���ن، وكذلك الجتماع بني وزير ال�ص���حة 

العامة التايلندي، ووزيرة ال�صحة يف مملكة البحرين.
4. ويويل اجلانبان اأهمية كبرية لهذه الزيارة الر�صمية ململكة 
البحرين، التي متثل اأي�ص���ا اأول زيارة اإلى ال�رصق الأو�ص���ط لرئي�س 
وزراء مملك���ة تايلند وتعك����س الأهمية التي توليه���ا مملكة تايلند 
لتعمي���ق العالق���ات الثنائية ب���ني البلدين كما توفر فر�ص���ة طيبة 

ملوا�صلة تو�صيع وتعزيز التعاون الثنائي يف كافة املجالت.
5. وعقد اجلانبان اجتماعا ر�ص���ميا برئا�ص���ة �ص���احب ال�ص���مو 
امللك���ي رئي�س وزراء مملكة البحري���ن، ورئي�س وزراء مملكة تايلند 
يف 25 اأبريل 2017 بق�رص الق�صيبية و�صاد الجتماع جو ودي متيز 
بروح ال�ص���داقة والحرتام املتب���ادل والتفاهم مما يعك�س الرتابط 
الوثيق بني البلدين واأعرب خالله اجلانبان عن ارتياحهما للم�صتوى 

احلايل وما حتظى به تلك العالقات من دعم متبادل.
6. و�صدد اجلانبان على �رصورة تعميق وتعزيز التعاون الثنائي 
املمت���از، موؤكدي���ن من جديد على الطموح امل�ص���رتك يف موا�ص���لة 
تعزي���ز التعاون الثنائي بينهما كما تب���ادل اجلانبان وجهات النظر 
حول املو�ص���وعات ذات الهتمام امل�ص���رتك مبا يف ذلك ال�ص���وؤون 
ال�صيا�ص���ية والقت�صادية والأمن الإن�ص���اين وال�صحة العامة والأمن 
الغذائ���ي واأمن الطاق���ة، والطريان والتنمية احل�رصية امل�ص���تدامة، 
بالإ�ص���افة اإلى الق�ص���ايا القليمية والدولية الهادف���ة اإلى تعزيز 

ال�صالم وال�صتقرار والزدهار على امل�صتويني الإقليمي والدويل.
7. ناق����س الطرف���ان التطورات ال�صيا�ص���ية الراهنة يف كل بلد 
واأحيط���ا علماً مبا مت اتخاذه م���ن خطوات اإيجابية يف هذا ال�ص���دد. 
واأعرب ق���ادة البلدين عن ثقتهما الكبرية يف جناح م�ص���رية تايلند 

الدميقراطية والتطور الدميقراطي امل�صتمر يف البحرين.
8. اأك���د اجلانب���ان اأهمي���ة اللجنة العلي���ا امل�ص���رتكة للتعاون 
الثنائ���ي واتفاقا عل���ى عقد الجتماع الثالث له���ا يف البحرين خالل 

عام 2017 يف موعد يحدد لحقا عرب القنوات الدبلوما�صية. 

9. اأكد اجلانبان على اإمكانيات اقت�صاداتهما الواعدة واتفاقا 
على ت�ص���جيع امل�ص���تثمرين م���ن كال البلدين على توثي���ق الروابط 
القت�ص���ادية والتجاري���ة. واأحيط اجلانب البحريني علماً مب�ص���اريع 
التنمي���ة يف تايلن���د، مث���ل املم���ر القت�ص���ادي ال�رصق���ي واملناطق 
القت�ص���ادية اخلا�صة، ف�ص���ال عن الإمكانيات القت�صادية لتايلند 
التي ميك���ن اأن تكون مبثابة بوابة البحري���ن اإلى دول منظمة دول 
رابطة جنوب �رصق اآ�ص���يا )الآ�صيان( ومنطقة �رصق اآ�صيا، خا�صة بعد 
اإن�ص���اء املجموعة القت�صادية لرابطة دول جنوب �رصق اآ�صيا يف عام 
2015، مما اأدى اإلى تقوية القت�صاد التايلندي وتعزيز التوا�صل 

بني �صعوب املنطقة.
10. اأ�ص���اد اجلان���ب التايلن���دي ب�صيا�ص���ة النم���و القت�ص���اد 
البحرين���ي، كم���ا وردت يف خط���ة عم���ل احلكوم���ة 2015 - 2018، 
وروؤي���ة مملك���ة البحري���ن 2030، والت���ي اأدت اإل���ى ازده���ار ورفاه 
ال�ص���عب البحريني. بجانب اإ�ص���ادة تايلند مبجل�س البحرين للتنمية 
القت�ص���ادية ال���ذي يعم���ل عل���ى تعزي���ز ال�ص���تثمارات والتنمية 

القت�صادية يف البحرين. 
11. وع���رب قادة البلدين عن ارتياحهما لزيادة تدفق ال�ص���ياح 
وت�ص���جيع ال�ص���ياحة العالجية يف الجتاهني بني البلدي���ن. واإدراكا 
للفوائد امل�صرتكة التي تعود على كليهما من ال�صياحة العالجية يف 
اأو�ساط ال�سياح البحرينيني، فاإن تايلند ت�ؤكد عزمها يف االبقاء على 
ا�صتثناء مواطني دول اخلليج القادمني بغر�س العالج من تاأ�صرية 

الدخول والبقاء فيها ملدة ت�صعون )90( يوماً.
12. واإدراكاً لآثار اجلرمية عابرة احلدود الوطنية التي ت�صمل 
الجت���ار يف الب�رص وتهريب املخدرات عل���ى التنمية والأمن الوطني، 
فقد اتف���ق اجلانبان على اتخاذ الإجراءات الالزمة لتطوير و�ص���ائل 

�صاملة ملعاجلة هذه الق�صايا.
13. واإدراكاً م���ن اجلانب���ني بفوائد التب���ادل يف جمال الرعاية 
ال�صحية والخ�ص���ائيني والعاملني يف املهن ال�صحية، فقد اتفاقا 
على ت�ص���جيع تب���ادل اخل���ربات والزي���ارات على م�ص���توى القطاع 
احلكوم���ي والقط���اع اخلا�س وتعيني من�ص���قني للتع���اون يف جمال 
ال�ص���حة العام���ة. واأك���د اجلانبان اأنه �ص���يتم و�ص���ع خط���ة عمل من 
اأجل ال�ص���تفادة اإلى اأق�ص���ى حد من مذكرة التفاهم حول التعاون 

ال�صحي املوقعة بني تايلند والبحرين. 
14. اأحاطت البحرين اجلانب التايلندي علماً برغبتها يف تعزيز 
التعاون يف جمال ال�صحة العامة كربنامج الأطباء الزائرين، والبحوث 
الطبية امل�ص���رتكة. وقد اأبدت تايلند ا�صتعدادها لتقدمي خرباتها 
والتعاون مع البحرين يف هذه املجالت. كخطوة اأولية ملمو�صة قبل 
موا�صلة التعاون ال�صامل يف هذا املجال، �صيقوم اجلانب التايلندي 
باإيفاد اأفراد طبيني ع�ص���كريني لدعم جه���ود البحرين الرامية اإلى 

تعزيز ال�صحة العامة.
15. تبادل اجلانبان وجهات النظر حول املوا�ص���يع الإقليمية 
ومتعددة الأطراف واأعربا عن قلقهما ال�ص���ديد اإزاء العنف وتدهور 
الأو�ص���اع امل�ص���تمر يف منطقة ال�رصق الأو�ص���ط، ل�ص���يما يف �صوريا 
واليم���ن. ويف ه���ذا ال�ص���دد، يحث اجلانب���ان املجتمع ال���دويل على 
العم���ل ب�رصعة ملعاجل���ة الأو�ص���اع يف هذين البلدين، ل�ص���يما على 
�ص���عيد الأو�ص���اع الإن�ص���انية واحلد من معاناة املدني���ني. ويتفق 
اجلانبان على اأن ال�رصق الأو�ص���ط يلعب دورا مهما يف �ص���ون ال�صلم 

وال�صتقرار الدوليني. 
16. ن���دد اجلانبان بالإرهاب بجميع اأ�ص���كاله ومظاهره، بغ�س 
النظ���ر ع���ن دوافع���ه اأو اأهداف���ه. ودعا اجلانب���ان اإلى اتخ���اذ كافة 
الإجراءات ملواجهة خطر الإره���اب، واأكدا جمدداً رغبتهما يف تعزيز 
التع���اون، على ال�ص���عيدين الثنائي واملتع���دد الأطراف، ملكافحة 
الإره���اب ومتويل���ه. ويف هذا ال�ص���ياق، رحبت تايلن���د بالدور الذي 
ت�ص���طلع به البحرين بان�ص���مامها اإلى التحالف ال���دويل يف مواجهة 

الإرهاب.
17. �ص���دد اجلانب���ان عل���ى اأهمي���ة امل�ص���ي قدم���ا يف تعزيز 
العالق���ات بني رابط���ة دول جنوب �رصقي اآ�ص���يا )الآ�ص���يان( ودول 
جمل����س التعاون اخلليجي حي���ث تلعب تايلند حالي���ا وبكل ارتياح 
دور املن�ص���ق ب���ني دول اآ�ص���يان ودول جمل�س التع���اون اخلليجي 
وتتطلع للعمل مع البحرين ب�صفتها املن�صق لدول جمل�س التعاون 
اخلليج���ي. واتفق اجلانبان على تن�ص���يط التعاون بني دول جمل�س 
التع���اون اخلليجي والآ�ص���يان والنظر يف امكاني���ة تنظيم الجتماع 
الوزاري لالآ�صيان ودول جمل�س التعاون اخلليجي خالل عام 2017.

18. واأعرب اجلانبان عن ارتياحهما للتطورات الإيجابية حلوار 
التع���اون الآ�ص���يوي واتفقا عل���ى العمل معا ب�ص���كل وثيق من اأجل 

تعزيز التعاون يف اإطار حوار التعاون الآ�صيوي.
19. اأ�ص���اد اجلانب البحريني بنجاح موؤمتر القمة الثاين حلوار 

التعاون الآ�ص���يوي ال���ذي عقد يف بانك���وك يف اأكتوبر 2016، حيث 
اأجرى الق���ادة واملمثلون على اأعلى امل�ص���تويات مناق�ص���ات بناءة 
ب�ص���اأن امل�ص���تقبل امل�ص���رتك للمنطقة. وخالل موؤمتر القمة، وافق 
اأع�ص���اء حوار التعاون الآ�ص���يوي عل���ى العمل معا م���ن اأجل حتقيق 
خطة الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة لعام 2030. واأعرب اجلانب 
التايلن���دي عن تقدي���ره للزيارة الر�ص���مية التي قام بها �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء لتايلند حل�ص���ور موؤمتر القمة الثاين 
حلوار التعاون الآ�ص���يوي الثاين ولإ�صهامه الكبري يف تطوير احلوار 
م���ن اأجل التنمية وخا�ص���ة اإع���الن البحرين عن ا�ص���تعدادها لتكون 
املحرك الرئي�ص���ي امل�ص���ارك يف الدفع قدما بخم�س ركائز من حوار 

التعاون الآ�صيوي.
20. اأعرب اجلانبان عن ا�صتعدادهما ملوا�صلة الدعم املتبادل 
ب�ص���اأن تر�ص���حاتهما وللع���ب اأدوار على ال�ص���احة الدولي���ة. واأعرب 
اجلانب التايلندي عن تاأييده لرت�ص���يح مملكة البحرين ملقعد غري 

دائم يف جمل�س الأمن الدويل للفرتة 2026 - 2027.

21. و�ص���هدت الزيارة توقيع مذك���رات التفاهم والتفاقات 
التالية:

1( بروتوك���ول تعديل التفاقية ب���ني حكومة مملكة البحرين 
وحكوم���ة مملك���ة تايلند م���ن اأج���ل جتن���ب الزدواج ال�رصيبي ومنع 

التهرب املايل فيما يتعلق بال�رصائب على الدخل.
2( مذكرة تفاهم ب�ص���اأن التعاون الزراعي بني وزارة الأ�صغال 
و�ص���وؤون البلديات والتخطيط العم���راين يف مملكة البحرين ووزارة 

الزراعة والتعاونيات يف مملكة تايلند.
3( مذكرة تفاهم بني جامعة البحرين وجامعة الأمري �صونكال.

22. اأع���رب رئي����س وزراء مملك���ة تايلند عن تقدي���ره العميق 
للرتحي���ب احل���ار وال�ص���يافة الكرمي���ة الت���ي حظ���ي به���ا والوفد 

التايلندي املرافق له خالل هذه الزيارة.
2. وجه رئي�س وزراء مملكة تايلند دعوة ر�ص���مية اإلى �صاحب 
ال�صمو امللكي رئي�س وزراء مملكة البحرين لزيارة مملكة تايلند يف 

مواعيد منا�صبة للجانبني.

اجتماع اللجنة الدائمة المعنية باالقتصاد والتنمية المستدامة
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فندق الدبلومات راديسون بلو

المنامة – مملكة البحرين
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املنامة - بنا: اتفق رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة، ورئي�س 
وزراء مملك���ة تايلن���د ال�سديق���ة اجل���رال براي���وت 
ت�س���ان اأوت�سا على زيادة اآف���اق التعاون القت�سادي 
والتج���اري وم�ساعف���ة حج���م التع���اون ال�ستثماري، 
وتنمية امل�ساري���ع امل�سرتكة بني القطاع اخلا�س يف 
البلدين، وتعزيز التعاون الزراعي والتعاون يف جمال 
ال�سحة العامة ويف جمالت التعليم وال�سياحة والنقل 
واملوا�س���ات، وزيادة اآف���اق التن�سي���ق يف املحافل 
والتط���ورات  الق�ساي���ا  خمتل���ف  وحي���ال  الدولي���ة 
الإقليمي���ة والعاملي���ة، ومت تكليف وزي���ري خارجية 
البلدين مبتابعة ذلك من خ���ال اأعمال اللجنة العليا 
امل�سرتكة بني البلدين الذي مت التوجيه بالإ�رساع يف 
انعقاده���ا باأقرب وقت، وتكليف ال���وزراء املعنيني 
بتفعي���ل العم���ل بالتفاق���ات الناف���ذة ومذك���رات 
التفاه���م والربامج التنفيذية الت���ي ي�سل جمموعها 

اإلى 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
ج���اء ذل���ك خ���ال جل�س���ة املباحث���ات الر�سمية 
الت���ي عق���دت بق����رس الق�سيبي���ة �سب���اح اأم�س بني 
اجلانبني البحرين���ي برئا�سة رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
والتايلن���دي برئا�س���ة رئي����س وزراء مملك���ة تايلن���د 

ال�سديقة اجلرال برايوت ت�سان اأوت�سا.
واأقيم���ت مرا�س���م ا�ستقب���ال ر�سمي���ة لرئي����س 
وزراء مملك���ة تايلن���د لدى و�سوله ق����رس الق�سيبية، 
حي���ث ُعزف ال�سام���ان امللكي التايلن���دي والوطني 
البحريني، ث���م تفقد �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء ورئي����س وزراء مملكة تايلن���د حر�س ال�رسف 

الذي ا�سطف لتحيتهما.

بعده���ا، �ساف���ح رئي����س وزراء مملك���ة تايلن���د 
ال���وزراء وامل�سوؤولني يف اململكة، فيما ت�رسف اأع�ساء 
الوف���د الر�سم���ي التايلن���دي بال�سام عل���ى �ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء، ث���م قام رئي�س وزراء 

مملكة تايلند بالتوقيع يف �سجل كبار الزوار.
و�سغ���ل تفعي���ل التع���اون الثنائ���ي اقت�سادياً 
وجتاري���اً وا�ستثمارياً وم���ا من �ساأن���ه تنمية املنافع 
املتبادل���ة وامل�سالح امل�سرتك���ة التي تعزز عاقات 

ال�سداقة والتعاون، اجلزء الأكرب من جل�سة املباحثات 
التي مت خاله���ا مناق�سة اآلية تفعيل التفاقات بني 
مملكة البحرين ومملكة تايلند يف املجالت املختلفة 
خ�سو�سا ما يتعلق بالدف���ع قدما بالتعاون التجاري 

والقت�سادي وال�ستثماري، وتعظيم ال�ستفادة من 
اخل���ربات التي تتمت���ع بها كل دولة منهم���ا؛ لتعزيز 

واإثراء جتربة البلدين يف خمتلف جمالت التنمية.
ونوه اجلانبان باأهمية الجتماع يف دعم العاقات 
املج���الت  يف  تعزيزه���ا  اإل���ى  وال�سع���ي  الثنائي���ة 
ال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة والتجاري���ة، كما مت خال 
جل�س���ة املباحثات تبادل وجهات النظ���ر حول اآليات 
التج���ارة  جم���الت  يف  امل�س���رتك  التع���اون  تعزي���ز 
وال�ستثم���ار وال�سياح���ة، ومت ا�ستعرا����س الفر����س 
املتاحة لدى كل جانب والت�سهيات واخلدمات التي 

تدعم وتعزز التعاون امل�سرتك يف تلك املجالت.
واأك���د �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي����س الوزراء 
اأن العاق���ة بني البحري���ن وتايلند عاق���ة منوذجية 
ويحت���ذى به���ا وتزده���ر يوم���ا بع���د الي���وم بف�سل 
الرغبة ال�سادقة من اجلانب���ني لتطويرها وتنميتها، 
لفتا �سم���وه اإل���ى اأن مملكة البحرين تعت���رب تايلند 
دولة �سديق���ة طموحها غري حم���دود الأفق لارتقاء 
بالتعاون معه���ا يف �ستى املجالت وعل���ى الأ�سعدة 

كافة.
واأع���رب رئي����س وزراء مملكة تايلن���د عن �سكره 
وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء على 
ح�س���ن ال�ستقب���ال وك���رم ال�سيافة الت���ي قوبل بها 
والوف���د املرافق من �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
الوزراء مما يعك�س عمق ومتانة العاقات التي تربط 
بني مملكة البحرين ومملكة تايلند، معربا عن �سكره 
وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء على 
م���ا يقدمه �سموه من اإ�سناد ودع���م لتعزيز العاقات 

التايلندية اخلليجية.
كم���ا اأعرب عن اإعجابه مبظاهر النه�سة والتطور 
الت���ي ت�سهده���ا مملك���ة البحري���ن، والت���ي تعك����س 
�سح���ة النه���ج التنم���وي احلكومي، منوه���ا مبا وجده 
م���ن دعم م���ن مملك���ة البحري���ن ل�ست�ساف���ة تايلند 
الجتم���اع ال���وزاري اخلليج���ي الآ�سي���وي خ���ال هذا 
العام، ومبادرتها با�ست�ساف���ة اجتماع اأمناء التعاون 

الآ�سيوي يف البحرين خال هذا العام.
وبح�سور �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
ورئي����س وزراء مملك���ة تايلن���د وق���ع اجلانب���ان على 
بروتوك���ول تعدي���ل بع����س م���واد اتفاقي���ة جتن���ب 
الزدواج ال�رسيب���ي ب���ني حكوم���ة مملك���ة البحري���ن 
وحكوم���ة مملك���ة تايلن���د، حي���ث وقعه م���ن اجلانب 
البحرين���ي وزي���ر اخلارجي���ة ال�سي���خ خالد ب���ن اأحمد 
ب���ن حممد اآل خليف���ة، ومن اجلان���ب التايلندي وزير 

اخلارجية دون برامودويناي.
كم���ا مت التوقيع على مذك���رة تفاهم بني وزارة 
الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 
مبملكة البحرين ووزارة الزراعة والتعاونيات مبملكة 
تايلند ب�ساأن التعاون يف املجال الزراعي، وقعها عن 
اجلان���ب البحريني وزير الأ�سغ���ال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع�س���ام خل���ف، وع���ن اجلانب 
التايلن���دي وزي���ر الزراع���ة والتعاوني���ات اجل���رال 

�سات�سي �ساريكوليا.
كذل���ك مت التوقي���ع عل���ى مذك���رة تفاهم بني 
جامع���ة البحري���ن وجامعة الأم���ري �سونغ���كا مبملكة 
تايلن���د، وقعها عن اجلانب البحرين���ي رئي�س جامعة 
البحرين ريا�س حمزة، وعن اجلانب التايلندي رئي�س 

جامعة الأمري �سونغكا �سو�ساك ليم�ساكول.
واأق���ام �ساحب ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء 
ماأدب���ة غ���داء؛ تكرمياً لرئي����س وزراء مملك���ة تايلند 
والوفد املرافق له، ح�رسها عدد من كبار امل�سوؤولني 

باململكة.
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البحرين وتايلند يتفقان على تنمية امل�شــــــــــــــــاريع امل�شرتكة وتعزيز التعاون الزراعي
تفعي�����ل التع�����اون ي�سغ�������ل احلي�����ز الأكب������ر م����ن املباح��������ثات الر�سمي�����������������������������������ة بني الأمري خليفة واجلرال اأوت�سا

• �سمو رئي�س الوزراء يعقد جل�سة مباحثات مع رئي�س الوزراء التايلندي	

رئيس الوزراء: البحرين 
تعتبر تايلند دولة 

صديقة طموحها غير 
محدود األفق

رئيس الوزراء التايلندي 
يعرب عن إعجابه 
بمظاهر النهضة 

والتطور في المملكة

تسريع انعقاد اللجنة 
المشتركة لتفعيل 

26 اتفاقية ومذكرة 
تفاهم

الجانبان يؤكدان 
ضرورة تعزيز العالقات 

بين البلدين سياسيا 
واقتصاديا وتجاريا

التوقيع على 
بروتوكول تعديل بعض 

مواد اتفاقية تجنب 
االزدواج الضريبي

نتطلع لتعزيز التعاون التجاري مبجال الأمن الغذائـي
تطورات الأو�ساع تتطلب التعاون بني دول املنطقة و “اآ�سيان”... رئي�س الوزراء: 

املنامة - بنا: ا�ستقبل رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليف���ة بن �سلمان اآل خليفة 
بق�رس الق�سيبية اأم�س رئي����س وزراء مملكة تايلند 
ال�سديق���ة اجلرال برايوت ت�سان اأوت�سا، وذلك يف 
اإطار الزيارة التي يقوم بها ململكة البحرين تلبية 
لدع���وة ر�سمي���ة من �سم���وه. ويف معر����س ترحيب 
�سم���وه بزيارة رئي����س وزراء تايلند، اأعرب �ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء عن الثقة باأن “زيارة 
رئي����س ال���وزراء التايلن���دي اإل���ى مملك���ة البحرين 
�ست�سيف ُبعدا جديدا لعاقات ال�سداقة والتعاون 
بني البلدين”، فيما اأك���د رئي�س وزراء تايلند “اأن 
�ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س ال���وزراء يعد قائداً 
رمزاً يف احلكمة واحلنكة يحظى بالتقدير والحرتام 
والتك���رمي م���ن اجلمي���ع”، وهن���اأ رئي����س ال���وزراء 
التايلن���دي �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
بتكرمي �سموه م���ن جامعة الدول العربية لإجنازاته 
التنموية التي يعك�سها ما و�سلت اإليه البحرين من 
م�ستوي���ات متقدمة يف خمتل���ف املجالت التنموية 
واحل�ساري���ة. واأكد �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء اأن “العاق���ات البحريني���ة – التايلندي���ة 
اأ�سبح���ت منوذج���ا يحت���ذى ب���ه يف العاق���ات بني 

ال���دول القائمة عل���ى الحرتام املتب���ادل وحتقيق 
امل�سال���ح امل�سرتك���ة”، لفت���ا �سموه اإل���ى تطلعه 
نح���و تعزيز التع���اون التج���اري وال�ستثماري بني 
البلدي���ن وبخا�سة فيم���ا يتعلق بالأم���ن الغذائي. 
ون���وه �سموه مب���ا و�سل���ت اليه مملك���ة تايلند من 
مراح���ل متقدم���ة م���ن النم���و والتط���ور يف خمتلف 
املج���الت التنموية مبا يجعل املج���ال اأمام تبادل 

اخل���ربات بني البلدين مفتوح���ا و�ساما، م�ستذكرا 
�سم���وه بالتقدير ا�سهامات اجلالي���ة التايلندية يف 
م�س���رية النه�س���ة مبملك���ة البحري���ن. وا�ستعر�س 
�سم���و رئي�س الوزراء مع رئي�س وزراء مملكة تايلند 
جملة م���ن املو�سوع���ات ذات ال�سل���ة بالتطورات 
وامل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية، 
اإذ اأك���د اجلانب���ان اأن تط���ورات الأو�س���اع تتطلب 

مزي���دا من التع���اون بني دول املنطق���ة وجمموعة 
اآ�سيان فيم���ا يتعلق بتعزيز الأمن وال�ستقرار ومد 
اآفاق التع���اون والتن�سيق على كاف���ة امل�ستويات 
والنتق���ال بالعاق���ات اخلليجي���ة الآ�سيوي���ة ال���ى 
م�ستوي���ات اأكرث تقدم���ا. من جهته، اأع���رب رئي�س 
وزراء مملك���ة تايلند عن �سك���ره وتقديره ل�ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء على ما يبديه �سموه 

من حر����س على تعزي���ز العاق���ات والتعاون بني 
مملك���ة البحرين ومملكة تايلند وم���ا يتبناه �سموه 
م���ن مبادرات خ���رية لفتح اآفاق جدي���دة للعاقات 
اخلليجية التايلندية، موؤكدا اأن مملكة البحرين تعد 
ال�سدي���ق الأبرز ململكة تايلن���د يف املنطقة وهذه 
ال�سداق���ة ت�ستم���د قوته���ا من توجيه���ات ورعاية 

�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا نظريه التايلندي اأم�س	

زي���������ارة اجل���������رال اأوت���������س����ا ت�������س���ي���ف ُب�����ع�����دا ج�����دي�����دا ل����ع����اق����ات ال���������س����داق����ة وال����ت����ع����اون
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• مدير عام املوارد ونظم املعلومات بجهاز امل�ساحة 	
والت�سجيل العقاري ال�سيخ حممد بن خليفة اآل خليفة

بن حويل يطالب بتحديد ر�سوم القانون العقاري
ال�ساعر: ال توجد ر�سوم ثابتة مع تغري ال�سوق

مرر جمل�س النواب مادة بقانون التنظيم 
العق����اري تن�س عل����ى اأن مت�س����ك املوؤ�س�سة 
العقاري����ة املعنية بالقانون �سج����اً ي�سمى ب� 
“�سجل املطورين”  ويك����ون عبارة عن �سجل 
ورق����ي اأو اإلك����روين ت����دون في����ه البيان����ات 

واملعلومات اخلا�سة باملطورين كافة.
ويلتزم املطور فيها باإخط����ار املوؤ�س�سة 
واملعلوم����ات  البيان����ات  يف  تغي����ري  اأي  ع����ن 
ال����واردة يف ال�سجل وذلك خ����ال الفرة التي 

ي�سدر بتحديدها قرار من جمل�س االإدارة.
 وقبل الت�سويت، طال����ب النائب عبداهلل 

بن حويل ب����اأن يتم حتدي����د الر�سوم املقررة 
من جانب اللجنة.

وعقب النائب خال����د ال�ساعر، مو�سحا اأن 
االقت�ساد العقاري م����رن، وال ميكن اأن نحدد 
�سقف����ا معين����ا لر�س����وم اخلدم����ة، فمنه����ا قد 
ت�سبح ثابت����ة يف بع�س االأو�ساع االقت�سادية 
املتغ����رية، فا يوج����د ر�سوم ثابت����ة مع تغري 
اأن تق����وم الهيئ����ة  ال�س����وق، وبذل����ك يج����ب 

بالتفاو�س”.
واأي����د وزي����ر �س����وؤون املجل�س����ن غ����امن 

البوعينن الن�س الوارد من احلكومة.

6 اأ�سهر لرد اأموال م�سرتي بيوت مباعة على اخلريطة
قراطة: 7 م�ساريع عقارية متعرثة 

واف���ق جمل����س الن���واب عل���ى م���ادة بقانون يف 
التنظيم العقاري باأنه ال يجوز للمطور البدء يف م�رشوع 
بي���ع على اخلريطة اأو عر�س وحدات على اخلريطة اإال 
بعد احل�سول على ترخي�س مل�رشوع البيع، واأن يلتزم 
املطور بجمع اأم���وال امل�رشوع، وردها اإل���ى اأ�سحابها 
خ���ال م���دة ال تزيد ع���ن 6 اأ�سهر. وقب���ل الت�سويت، 
اأ�س���ار النائ���ب االأول للرئا�س���ة عل���ي الع���رادي باأن 
املوؤ�س�سة هي االأف�س���ل تقديرياً باملدة التي بحاجة 
له���ا، ويج���ب اأن تكون هن���اك جهة ثالث���ة من تقوم 
بتحديد اجلهة امل�سوؤول���ة، واأن 6 اأ�سهر لي�ست مبدة 
كافية ب�سب���ب وجود م�ساريع خمتلفة ومتنوعة. واأ�رش 

النائ���ب اأحمد قراطة على حتديد م���دة زمنية حلماية 
املط���ور وامل�ستثم���ر يف ح���ال البدء يف م����رشوع البيع 
على اخلريطة بعد احل�سول على الراخي�س الازمة. 
وق���ال: “يوجد نحو 7 م���ن امل�ساري���ع املتعرثة، واإن 
عدم حتديد املدة الزمنية ال ت�ساهم يف جذب املطور 
وات�س���اح �سورته يف متكنه م���ن اال�ستثمار يف مملكة 
البحري���ن، مما ي�ساهم يف و�س���ع مملكة البحرين على 
�سورة غري ح�ساري���ة”. واأ�سار النائب علي بوفر�سن 
ب���اأن م���دة 6 اأ�سه���ر كافي���ة. واأردف وزي���ر جمل�س���ي 
ال�س���ورى والنواب غامن البوعينن ب���اأن ن�س املادة 

يحمي جميع االأطراف يف الق�سية.

ل مزاد اأرا�سي الدولة باملواقع املميزة... موؤجَّ
احلمادي للنواب: تعديالتكم اللغوية تعّطل “العقاري”

الربملان يلتئم االأربعاء ا�ستثنائًيا لتمرير قوانن مكد�سة

اآل رحمة: “املرافق” عقدت 26 اجتماعا لبحث القانون

ا�س���رد رئي����س جلن���ة املراف���ق العام���ة والبيئ���ة مبجل�س الن���واب حمد 
الدو����رشي م�رشوع قان���ون التنظيم العقاري للجنة ملزيد م���ن الدرا�سة، وذلك 
ل  بع���د اأق���ر املجل�س ع���ددا من امل���واد بجل�سته اأم����س. ويف مو�سوع اآخ���ر، اأجَّ
املجل����س البت يف اق���راح برغبة ب�ساأن قيام احلكوم���ة بطرح بع�س االأرا�سي 
اململوكة لها، والتي تقع يف مواقع مميزة للبيع يف مزادات علنية وا�ستكمال 
نقا�سه خال اجلل�سة. اإلى ذلك، اأ�سار رئي�س جمل�س النواب اأحمد املا اإلى اأن 
هيئة املكتب قررت عق���د جل�سات ا�ستثنائية ملناق�سة املقرحات بقوانن 

املقدمة من النواب؛ وذلك لقرب انتهاء دور االنعقاد. 
وب���نَّ اأنه من املزمع اأن يتم عقد جل�سة ا�ستثنائية يوم االأربعاء املقبل؛ 

وذلك للمقرحات بقوانن الكثرية.
وق���ال: “ال يوجد مت�سع من الوقت ملناق�س���ة جميع املقرحات، والرجاء 

االإ�رشاع يف البت يف املقرحات بقوانن”.

انتقد النائب اإبراهيم احلمادي بع�س النواب يف 
اجلل�س���ة لتعطيلهم مترير قان���ون التنظيم العقاري 

باإ�سافة تعديات لغوية على مواد القانون.
وقال: “من اأكرث من �سن���ة ون�سف ال�سنة جنتمع 
عل���ى ه���ذه القوان���ن، بوج���ود الكثري م���ن الدعوات 
واملرا�س���ات الر�سمية مع اجله���ات املخت�سة للبحث 

مب�رشوع القانون”.
وبن ب���اأن جلنة املرافقة العام���ة والبيئة قامت 
بتوجي���ه الكثري م���ن الدعوات لبقي���ة اللجان حل�سور 
اجتماعاتها بخ�سو����س تعديل م�رشوع قانون باإ�سدار 
قانون تنظيم القطاع العقاري، يف حن بع�س النواب 

يح�رشون االجتماع واآخرين ال”.
وعق���ب النائب خال���د ال�ساع���ر: “اأن جمموعة من 
الن���واب مل يقوم���وا بقراءة القان���ون ال يف بيوتهم وال 

يف مكاتبهم”.
واأ�ساف النائب غازي اآل رحمة باأن اللجنة قامت 
بعقد نح���و 26 اجتماعا، واأنها طرح���ت للنواب اإمكان 
اإ�ساف���ة تعديات يف حال وجود اأي���ة اقراحات؛ كون 

القانون طويا ومهما”.

مروة خمي�س
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النـــواب
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• النائب فاطمة الع�سفور	

حتديد ن�سبة ل�سمانات املطورين البنكية... جدل وتاأجيلالربملان: ال�ستبعاد اأّي مر�سح ي�سارك بدورة ل�سفارة اأجنبية

لالكتفاء بالرتخي�س املبدئي لي�سهل على امل�ستثمر البيع
كتاب من مهند�س وحتديد قيمة امل�رشوع وطرق متويله

احت�ساب قيمة االأر�س ون�سبة من قيمة امل�رشوع مًعا تعترب غ�ًسامطالًبا “اخلارجية” باإجراءات �سد تدخل البعثات الدبلوما�سية

�سجل قيد للم�ساريع باملوؤ�س�سة العقارية... املعريف: 

اإلزام املطور بربنامج تف�سيلي باالأعمال االإن�سائية واملعمارية:

واف���ق جمل�س الن���واب على اإ�س���دار بيان ب�س���اأن قيام 
بع�س ال�سفارات االأجنبية بالتوا�سل مع عدد من املواطنن 
م���ن املر�سحن املحتملن النتخاب���ات جمل�س النواب العام 
2018. وم���ن اأبرز ما ت�سمنه البيان: لوحظ يف االآونة االأخرية 
قي���ام بع�س ال�سف���ارات االأجنبي���ة بالتوا�سل م���ع عدد من 
املواطنن “م���ن املر�سحن املحتمل���ن النتخابات جمل�س 
الن���واب القادم���ة 2018”؛ لغر����س دعوته���م اإل���ى دورات 
تدريبي���ة مزعوم���ة خ���ارج البحري���ن، ال يع���رف م�سمونه���ا 
واأهدافه���ا، واأن ذل���ك ي�س���كل تدخ���ًا وا�سح���اً يف ال�س���اأن 
الداخلي ململك���ة البحرين ومن �ساأنه التاأث���ري على العملية 
االنتخابية ملجل�س النواب، والتي تنظم عادة وفقاً للمعايري 
العاملية، كم���ا اأن اململك���ة زاخرة باملوؤ�س�س���ات التدريبية 

امل�سه���ود له���ا بالكف���اءة واملهنية، ومنها معه���د البحرين 
للتنمية ال�سيا�سي���ة. جمل�س النواب يعلن �سجبه وا�ستنكاره 
ورف�س���ة القاط���ع ملثل هذه الدع���وات التي ت�س���كل تدخاً 
�ساف���راً يف ال�س���اأن الداخلي ململك���ة البحري���ن وتتنافى مع 
امله���ام والواجبات الدبلوما�سية لل�سف���ارات االأجنبية يف اأي 
بلد، وتعد خروجاً عل���ى القواعد التي اأقرتها اتفاقية فيينا 
للعاقات الدبلوما�سية. واإن املجل�س يف الوقت الذي يدين 
في���ه هذه الت�رشفات، فاإنه يطال���ب وزارة اخلارجية بالقيام 
بدوره���ا واتخاذ اإجراءات حا�سمة جتاه ال�سفارات التي تقوم 
مبث���ل ه���ذه الت�رشف���ات، كذل���ك يطالب املجل����س اجلهات 
املعني���ة بعدم قبول اأي مر�س���ح لانتخابات القادمة يف حال 

م�ساركته يف الدورات املذكورة.

����ل جمل�س الن����واب بعد جدال طوي����ل حتديد ن�سبة  اأجَّ
الودائ����ع املادية اأو ال�سمانات البنكية، والتي تن�س على 
اأن يح����دد جمل�س االإدارة بقرار منه، بع����د اأخذ راأي م�رشف 
البحري����ن املرك����زي، طرق متوي����ل م�رشوع����ات البيع على 
اخلريط����ة، وحتديد ن�سب����ة الودائع املالي����ة اأو ال�سمانات 
البنكي����ة من القيمة التقديرية للم�����رشوع. وجاء ن�س مادة 
القان����وين باأنه ال يجوز للمط����ور االعتماد ب�سكل كلي على 
االأم����وال واملبال����غ املتح�سلة م����ن امل�سري����ن للوحدات 
العقارية على اخلريطة يف متويل امل�رشوع. ويحدد جمل�س 
االإدارة، بع����د اأخذ راأي م�رشف البحري����ن املركزي، الن�سبة 
املئوية م����ن القيم����ة التقديري����ة مل�رشوع����ات البيع على 
اخلريط����ة التي ال يج����وز للمطور جتاوزه����ا للح�سول على 

التمويل من املبالغ املتح�سلة من امل�سرين.
وت�س����اءل وزي����ر جمل�س����ي ال�س����ورى والن����واب غ����امن 
البوعين����ن: “مل����اذا اأ�رش املطور باحت�س����اب ن�سبة 20 % 

علي����ه”. وبن ب����اأن قيمة االأر�س جزء م����ن اإجمايل املبلغ، 
واأن احت�ساب قيم����ة االأر�س والن�سبة )الن�سبة املئوية من 
القيم����ة التقديري����ة مل�رشوعات البيع عل����ى اخلريطة( معا 
تعترب غ�ساً، واأن القيمة احلقيقية هي البناء الفعلي على 

االأر�س، ولي�س ن�سبة �سعر االأر�س.
وق����ال: “اإن احت�س����اب 20 % �سيك����ون عبئ����ا عل����ى 
املط����ور، وب����ن اأن اأع�س����اء جمل�����س االإدارة يوج����د به����م 
مطوري����ن، وميكن اأن يق����وم املجل�س بتخفي�����س الن�سبة 
عل����ى ح�س����ب تقديره����م، واأن حتديد ن�سب����ة عالية �ست�رش 

بالقطاع العقاري واملطورين”.
وبن باأنن����ا نتكلم عن اإرج����اع اأم����وال للم�ستفيدين، 
وج����زء م����ن امل�����رشوع عيني ممك����ن احلجز عليه بق����رار من 

املحكمة.
وطال����ب النائب جمال داود باأن يت����م احت�ساب ن�سبة 

من قيمة االأر�س؛ الأنها �سمان للم�رشوع.

اأجاز جمل�س النواب مادة بقانون تنظيم القطاع 
العق����اري تن�����س عل����ى اأن ين�س����اأ باملوؤ�س�سة �سجل 
ي�سم����ى “�سجل قيد م�ساريع البي����ع على اخلريطة”، 
ويكون عبارة عن �سجل ورقي اأو اإلكروين ُتقيَّد فيه 
م�ساريع البي����ع العقاري على اخلريط����ة، والبيانات 
والتفا�سي����ل  بالبيان����ات  املتعلق����ة  واملعلوم����ات 
بح�س����اب ال�سم����ان اأو اأي �سمان����ات مالي����ة اأو طرق 

متويلية تتعلق مب�رشوع البيع على اخلريطة .
وا�سرتط الن�اب ب�����أن يخطر املط�ر امل�ؤ�س�سة، 
وفق����اً للنم����وذج املع����د لذل����ك، باأي����ة بيان����ات اأو 
معلومات غري �سحيحة اأو دقيقة مقيدة يف ال�سجل، 
وذلك خال مدة ال تتجاوز ع�رشة اأيام عمل من تاريخ 

علمه بذلك، واأن يك����ون ال�سجل متاحاً لاطاع عليه 
من اجلهور وا�ستخراج �سورة م�سدقة من البيانات 
واملعلوم����ات املقيدة فيه اأو �سه����ادة �سلبية بعدم 
اإدراج اأم����ر مع����ن فيه وذل����ك بعد �س����داد الر�سوم 

املقررة.
وقبل الت�سويت، طال���ب النائب حممد املعريف 
باأن يكتفي الرخي�س املبدئي على امل�ستثمر فقط، 
واأن ي�سه���ل عليه البي���ع، بحيث تك���ون التفا�سيل 
النهائي���ة واال�سراط���ات ب���ن املط���ور واحلكومة. 
وبنَّ باأن احلقوق والتبعية املرتبة على امل�رشوع اأو 
ما يط���راأ عليه من تغيري اأو على ملكيته تكون حتت 

نطاق م�سوؤولية امل�ستثمرين فقط.

اأق���ر جمل�س الن���واب م���ادة بقانون يف 
تنظيم القطاع العقاري باأن يقدم املطور 
طل���ب احل�س���ول عل���ى ترخي����س م����رشوع 
البيع على اخلريطة اإل���ى املوؤ�س�سة، وفقاً 

للنموذج املعد لذلك.
وبنَّ القانون باأن يتم اإرفاق م�ستندات 
وثيق���ة ملكية االأر�س اأو م���ا يقوم مقامها 
خالي���ة من اأية حق���وق عيني���ة اأو مبوافقة 
اأ�سحاب احلق العيني على تنفيذ امل�رشوع 

وبي���ع وحدات���ه، والت�سامي���م الهند�سي���ة 
االإن�سائية واملعماري���ة املعتمدة، ون�سخة 
م���ن النظ���ام الرئي����س مبن في���ه مراحل 
تنفي���ذ واإجن���از امل�رشوع واأي���ة ترتيبات اأو 
تق�سيم للم����رشوع، وترخي����س البناء وفقاً 

الأحكام قانون تنظيم املباين.
اإ�سافة اإلى ما يفي���د التاأ�سري مب�رشوع 
البي���ع عل���ى اخلريطة يف �سحيف���ة االأر�س 
بال�سجل العق���اري، ون�سخة من االتفاقات 

ال�سل���ة  ذات  املطوري���ن  ب���ن  املربم���ة 
مب�رشوع البيع عل���ى اخلريطة، واملعلومات 
وامل�ستن���دات التي ت�سرطه���ا املوؤ�س�سة 
واملتعلقة بربط م�رشوع البيع على اخلريطة 
مع اإجناز املخطط الرئي�س والبنية التحتية 

واملرافق العامة.
ون�س���ت املادة اإل���ى اأن يقدم املطور 
برنام���ج تف�سيل���ي باالأعم���ال االإن�سائي���ة 
واملعماري���ة واأعم���ال اخلدم���ات املتعلقة 

مب����رشوع البيع على اخلريط���ة، وكتاب من 
مهند����س ا�ست�ساري مرخ�س له من جمل�س 
تنظيم مزاولة امله���ن الهند�سية بتحديد 
القيم���ة التقديري���ة مل����رشوع البي���ع على 
الرئي�س���ة املتعلقة  والبيانات  اخلريط���ة، 
بطرق متويل م����رشوع البيع على اخلريطة، 
والبيان���ات  واملعلوم���ات  امل�ستن���دات 
االأخرى الت���ي ي�سدر بتحديده���ا قرار من 

جمل�س االإدارة.

•   اأحمد املا وخالد ال�ساعر	

• •جميلة ال�سماك وعبداحلميد النجار	 •نا�رش الق�سري	 اأحمد قراطة	 • عبداهلل بن حويل	

•  عبدالرحمن بوجميد	

• وزير املجل�سن مع موظف بالوزارة	

•  حممد املعريف	

• ال�ساعر والدو�رشي واملحفوظ واملاجد وقوفا والع�سفور جال�سا	

ق���ال مدي���ر عام امل���وارد ونظ���م املعلومات 
بجه���از امل�ساح���ة والت�سجي���ل العق���اري ال�سي���خ 
حمم���د بن خليف���ة اآل خليف���ة اإن مملك���ة البحرين 
حتت���ل املرتبة الثاني���ة يف القط���اع العقاري على 
م�ست���وى اخللي���ج، و24 عاملياً. وبنَّ ب���اأن م�رشوع 
قان���ون اإ�س���دار قان���ون تنظيم القط���اع العقاري 
وا�س���ح ومتكامل. جاء ذلك يف رده على �سوؤال من 
النائب عي�سى الكوهجي عن وجود معايري �سمان 

للم�ستثمر يف البحرين.

م���رر جمل�س الن���واب م���ادة بقان���ون تنظيم 
القط���اع العقاري ن�سها باأن يف ح���ال قام املطور 
برهن م����رشوع البيع على اخلريط���ة للح�سول على 
قر����س م���ن موؤ�س�سة متوي���ل مرخ�سة م���ن جانب 
م����رشف البحري���ن املرك���زي، فيج���ب عل���ى ه���ذه 
املوؤ�س�س���ة اإيداع مبلغ القر�س يف ح�ساب ال�سمان 
للم�رشوع للت�رشف فيه وفق���اً الأحكام هذا القانون 

والقرارات ال�سادرة تنفيذاً له.

واف����ق جمل�س النواب على م����ادة بقانون ت�سمح 
ب����اأن ين�ساأ ح�س����اب �سمان م�ستق����ل با�سم كل م�رشوع 
م����ن م�ساري����ع البي����ع على اخلريط����ة باتف����اق كتابي 
بن املط����ور واأمن ح�ساب ال�سم����ان لتنظيم االأمور 
املالية واالإدارية والقانونية للم�رشوع واإيداع املبالغ 
املقدم����ة من املط����ور واملودعن، ويح����دد االتفاق 
�سواب����ط اإدارة احل�ساب وحقوق والتزامات االأطراف، 
وت����ودع ن�سخة منه ل����دى املوؤ�س�س����ة. وت�سمنت ن�س 
املادة باأن ي�سدر م�رشف البحرين املركزي باالتفاق 
مع امل�ؤ�س�سة الق�اع����د املنظمة ملزاولة ن�س�ط اأمني 
ح�س�ب ال�سم�ن و�رشوط، وطريقة تعيينه و�سالحي�ته 
والتزامات����ه وم�سوؤوليته واإجراءات االإي����داع وال�رشف 
والرقاب����ة على احل�س����اب، ويجب على اأم����ن ح�ساب 
ال�سمان تزوي����د املوؤ�س�سة بك�سوف دورية باإيرادات 
ومدفوعات ح�ساب ال�سمان للم�رشوع، ولها اأن تطلب 
يف اأي وق����ت من اأمن احل�ساب تزويدها باملعلومات 
اأو البيانات التي ترى �����رشورة االطاع عليها، ويجوز 
له����ا اال�ستعانة مبن ت����راه منا�سب����اً للتدقيق يف تلك 
الك�س����وف اأو البيانات. باالإ�سافة اإل����ى اأن املوؤ�س�سة 
تع����د �سج����اً ي�سم����ى “�سجل اأمن����اء ح�س����اب ال�سمان 

مل�رشوعات البيع على اخلريطة”.

اأقر جمل����س النواب م���ادة بقان���ون التنظيم 
العق���اري تن����س على اإل���زام املطور عن���د مزاولة 
اأعماله باالإف�ساح اإل���ى العميل كتابة اإذا كانت له 
م�سلحة �سخ�سي���ة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة تتعار�س 
مع مقت�سيات عمل���ه، واأن ي�سدر قرار من جمل�س 
االإدارة بتنظيم امل�سائل كافة املتعلقة بتعار�س 

امل�سالح واالأحوال التي يجب الك�سف عنها.

اأج���از جمل�س الن���واب مادة بقان���ون التنظيم 
العق���اري تن�س عل���ى ال�سم���اح للمفت�سن الذين 
يندبه���م الرئي����س التنفي���ذي من ب���ن موظفي 
املوؤ�س�سة العقاري���ة اأو من غريهم للقيام باأعمال 

التفتي�س للتحقق من تنفيذ اأحكام القانون.
وت�سري املادة باأنه ال يجوز للمفت�سن دخول 
االأماكن املخ�س�س���ة لل�سكنى دون احل�سول على 

ت�رشيح بذلك من النيابة العامة.

البحرين الثانية خليجًيا 
بالقطاع العقاري

�رشط رهن امل�رشوع

�سجل اأمناء ح�ساب 
�سمان امل�رشوعات  االإف�ساح عن امل�سالح 

ال�سخ�سية 

تفتي�س امل�ساكن بعد 
ا�ستئذان النيابة
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“لرند العطاء” ترجمة مل�ضمون اأهداف التنمية الـ 17

التعليم العايل اأولوية تنموية لدفع العجلة االقت�ضادية

رواتب معر�ض التوظيف العام جيدة وممتازة

�شم�ه افتتح م�ؤمتر ال�شباب مب�شاركة 100 ممثل لـ29 دولة... نا�رص بن حمد: 

رئي�س ال�زراء اأنابه لتخريج 100 طالب يف “BIBF” وجامعة ديب�ل... املعراج:

ال نريد اأج�را اأقل من 300 دينار... وزير العمل:

املنامـــة - بنـــا: افتتـــح ممثـــل جاللـــة امللـــك 
لالأعمال اخلريية و�شـــ�ؤون ال�شـــباب رئي�س املجل�س 
االأعلى لل�شـــباب والريا�شـــة رئي�س اللجنة االأوملبية 
البحرينية �شـــم� ال�شـــيخ نا�ـــرص بن حمـــد اآل خليفة 
فعاليـــات م�ؤمتر ال�شـــباب الـــدويل التا�شـــع “لرند 
ال�شـــباب  �شـــ�ؤون  وزارة  تنظمـــه  الـــذي  العطـــاء” 
والريا�شـــة، وذلك بح�ش�ر وزراء ال�شباب والريا�شة 
بدول جمل�س التعـــاون اخلليجي، وبح�شـــ�ر ممثلي 
االأمـــم املتحـــدة وبرنامـــج االأمم املتحـــدة االإمنائي، 
وروؤ�شـــاء البعثـــات الدبل�ما�شـــية، مب�شـــاركة األـــف 
�شـــاب و�شـــابة ميثل�ن وف�د 29 دولة. واأكد �شم�ه 
املتحدث الرئي�س يف امل�ؤمتر، اأهمية اأهداف التنمية 
امل�شـــتدامة، وقال يف كلمته الت�جيهية التي حملت 
عن�ان “�شباب العطاء.. حان دوركم”: “اإن بتطبيقنا 
اأهـــداف التنمية امل�شـــتدامة، فاإننـــا ال نطبق جمرد 
اأحـــالم اأو روؤى ي�شـــعى قـــادة العـــامل لتحقيقها، بل 
ه���ي خطوط عري�س���ة ميكن ت�س���ميتها مبنهج حياة 
نتبعه ي�مياً، ويحكم جممل قراراتنا وخط�اتنا التي 
نتخذها فيما يتعلق بال�شاأن العام اأو حتى اخلا�س”. 
واأ�شـــاف �شـــم�ه “اإننا الي�م نعي�س بخريات وفرية 
يف معظم البلدان لت�شـــد حاجتنـــا الي�مية، لكننا مع 
اأهـــداف التنمية امل�شـــتدامة فاإننـــا ال نعي�س ي�منا 
فقط بل نر�شـــم مالمح احلياة لالأجيال القادمة التي 
�شـــتاأتي من بعدنـــا، فاالأر�ـــس التي نعي�ـــس عليها 
مـــا هي اإال اأمانة ن�شـــلمها لهم بعـــد رحيلنا، وهذا ما 
ت�شـــعى اأهداف التنميـــة امل�شـــتدامة لتحقيقه وه� 

اإي�شال االأمانة وتناقلها جيالً بعد جيل”.

نتشارك العالم.. نتشارك اإلنسانية
واأردف �شـــم�ه: “اإننا يف هذا امل�ؤمتر ناأتي 

من بلدان وثقافات خمتلفة واأحالم وطم�حات 
متباينـــة، واأي�شـــاً حتى يف هم�منـــا خمتلفني، 
لكننا جنتمع �شـــ�ياً يف االإن�شانية ونت�شارك معاً 
هذا العـــامل، وحتى اإن اختلفنـــا يف ج�انب عدة 
فهـــذا ال يعني اأننا ال نهتـــم مبن هم خمتلف�ن 
عنا، نحن هنـــا يف البحرين ال ميكننا اأن نتطرق 
للحديـــث عن اجلـــ�ع كاأحد امل�شـــاكل؛ الأننا ال 
نعاين منه، لكن هناك جمم�عة كبرية من الب�رص 
تعـــاين من اجلـــ�ع يف اأطراف اأخـــرى من العامل، 
وم�شاركتنا جميعاً يف امل�ؤمتر للحديث عن هذا 
االأمر يعد جزءاً من امل�ش�ؤولية االجتماعية التي 
يجـــب علينا حملها لنحيا جميعاً حياة اإن�شـــانية 

كرمية”.
وطرح �شم�ه ت�شاوؤالً ح�ل اختيار “لرند العطاء” 
ليك�ن عن�اناً للم�ؤمتر، وقال: “االإجابة ب�شيطة جداً، 
فلقد جاء اال�شـــم كرتجمة �شـــمنية الأهداف التنمية 

امل�شتدامة، فجاءت لتق�ل لعاملنا باأنه حان ال�قت 
لـــرند عطاء االأر�ـــس لنا بعطاء ي�شـــاهم يف دمي�مته 
وي�شـــاهم يف احلفاظ عليه، فكما ت�د اأن تاأخذ يجب 
عليـــك اأن تعطي، ومن ق�بل باخلري ال يجب عليه اإال 
اأن يرد باخلري، فجـــاءت كلمتي نرد العطاء كرتجمة 
مل�شـــم�ن 17 هدفاً من �شـــاأنهم اأن يخط�ا بالب�رصية 
يف طريق اخلري والبذل والعطاء، ويجب علينا جميعاً 

اأن نتحرك لي�شتمر نب�س اأر�شنا”.

 شباب العطاء.. حان دوركم
واختتم �شـــم� ال�شـــيخ نا�رص بن حمـــد اآل خليفة 
كلمته قائالً لل�شباب “حان دوركم الأخذ زمام االأم�ر، 
فلدينا 13 عاماً و8 اأ�شـــهر لتحقيـــق اأهدافنا الـ17، 
فاأنتم من تع�ل عليهم االأمم يف التقدم بح�شاراتها، 
وبطاقاتكم واندفاعكم �شـــريى العامل نـــ�راً جديداً 
ينبثـــق من خط�اتكم، اإن العـــامل الي�م ال يتحدث اإال 

عن ال�شـــباب، فلرنيهم ما ميكن لل�شـــباب اأن يق�م 
بـــه من اأجـــل رد العطاء، وما هذا امل�ؤمتـــر اإال واحدة 
من اخلطـــ�ات لرد العطاء من خالل اال�شـــتفادة من 
جتـــارب نخبة املتحدثني ونخبة ال�شـــباب اأ�شـــحاب 
التجـــارب املتميـــزة فيمـــا يخـــدم اأهـــداف التنمية 
امل�شـــتدامة، والدور ياأتـــي بعد امل�ؤمتـــر عليكم يا 
�شـــباب العطـــاء يف امل�شـــاهمة اأوالً بجعل اأنف�شـــكم 
قدوة ح�سنة يحتذى بها يف اأمناط احلياة امل�ستدامة، 
وثانياً يف امل�شـــاهمة الفردية اأو اجلماعية بالت�عية 
باأهمية اأهداف التنمية امل�شتدامة، وثالثاُ يف تقدمي 

مبادرات من �شاأنها اأن حتقق االأهداف وغاياتها”.

فعاليات حفل االفتتاح
وبداأ حفل االفتتاح بح�شـــ�ر راعي احلفل �شم� 
ال�شيخ نا�رص بن حمد، و�شي�ف احلفل، بعزف ال�شالم 
امللكي ثم تالوة اآيات من الذكر احلكيم تاله عر�س 

فيلم عن اأهداف التنمية امل�شتدامة ال�شبعة ع�رص.
و�شاهد احل�شـــ�ر عر�شـــاً فنياً بعن�ان “حكاية 
االإ�رصار”، يركز على عن�رص بيئي تاريخي هي “�شجرة 
النخلة” ملا حت�يه من م�شـــامني بحرينية واأ�شـــالة 
ورمـــز للخـــري والعطاء مـــن قـــدمي الزمـــان، والتي 
يتـــم ت�ظيفها كرمز لال�شـــتدامة والقـــ�ة واالإ�رصار، 
واالإ�شارة ب�شكل رئي�س اإلى “ال�شعفة” التي نح�شل 
عليهـــا من �شـــجر النخيل التي كانـــت والزالت رمزاً 

وطنياً وجزءاً من تاريخنا واأ�شالتنا.
وقدم ال�شباب ل�حة فنية بعن�ان ق�ة ال�شباب، 
وهـــي عبارة عـــن اأوبريت يتحدث عن ق�ة ال�شـــباب 
وعزميتهـــم واإ�رصارهم للتحدي واالإجناز، وحتفيزهم 
علـــى التقـــدم والبـــذل لتحقيـــق اأهدافهـــم وخدمة 

املجتمع.

املنامــــة - بنا:  اأنــــاب رئي�س ال�زراء �شــــاحب 
ال�شــــم� امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 
حمافظ البحرين املركزي ر�شــــيد املعراج، حل�ش�ر 
حفــــل تخريــــج الف�ج احلــــادي ع�ــــرص لطلبــــة برامج 
املاج�شــــتري، التي يطرحها معهد BIBF بالتعاون 
مــــع جامعة ديبــــ�ل االأمريكية، والذي نظــــم برعاية 
�شــــم�ه يــــ�م اأم�س بفنــــدق فنــــدق اآرت روتانا جزر 

اأم�اج.
وقد جرت مرا�شــــم تخريج الفــــ�ج احلادي ع�رص 
بح�شــــ�ر عميد كلية اإدارة االأعمــــال بجامعة ديب�ل 
االأمريكيــــة الدكت�ر ظافر اقبــــال، وعدد من ممثلي 
اجلامعة، وجمم�عــــة من املدع�ين من قادة القطاع 
املايل وامل�ؤ�ش�شــــات املختلفة، واأهايل اخلريجني، 
حيث �شــــم الف�ج 100 خريج من برامج املاج�شتري 
يف كل مــــن تخ�ش�شــــات اإدارة االأعمــــال، واملــــ�ارد 

الب�رصية، والتم�يل.
ويف ت�رصيــــح لــــه علــــى هام�ــــس احلفــــل، اأكــــد 
حمافــــظ م�ــــرصف البحرين املركزي ر�شــــيد املعراج 

ب�شــــكل  يقــــ�م  االقت�شــــادية  التنميــــة  تعزيــــز  اأن 
اأ�شا�شــــي على التنمية الب�رصية امل�شــــتدامة للك�ادر 
الب�رصيــــة يف خمتلف قطاعات االأعمــــال، الفًتا اإلى اأن 
جملــــة الربامج االأكادمييــــة التي يطرحهــــا املعهد 

بالتعاون مــــع اجلامعات الدولية العريقة، مبا فيها 
جامعة ديب�ل، ي�ؤكــــد اأهمية هذه القيمة التعليمية 
كاأول�ية تنم�ية اأ�شا�شــــية يف اململكــــة لدفع عجلة 
التنمية االقت�شــــادية وامل�شــــاهمة يف روؤية اململكة 

االقت�شادية 2030.
واأ�شــــار اإلــــى اأن مملكة البحرين ت�شــــهد الي�م 
تخريج نخبــــة جديدة من اخلريجــــني امل�ؤهلني من 
برامــــج املاج�شــــتري ملعهــــد BIBF بالتعــــاون مع 
واحــــدة من اأبرز اجلامعــــات االأمريكية، والذي ياأتي 
برعايــــة كرمية من رئي�س ال�زراء �شــــاحب ال�شــــم� 
امللكي االأمــــري خليفة بن �شــــلمان اآل خليفة، وه� 
االأمــــر الذي ي�ؤكــــد اهتمام قيــــادة اململكة بالدور 
الــــذي ي�ؤديــــه املعهد يف اإعــــداد وتهيئــــة الك�ادر 
الب�رصيــــة التي ت�اكــــب متطلبات التط�ر يف �شــــ�ق 

العمل. 
 ”BIBF“ فيمــــا �رصح نائــــب مدير عام معهــــد
اأحمد ال�شــــيخ باأن برامج املاج�شــــتري جلامعة ديب�ل 
تعد من اأبــــرز الربامــــج االأكادمييــــة واأقدمها التي 
يقدمهــــا املعهد �شــــمن حزمة الربامــــج االأكادميية 
الدولية، وذلك بهــــدف تقدمي تاأهيل عاٍل للك�ادر 
العاملــــة يف قطــــاع االأعمال على امل�شــــت�ى املحلي 

واالإقليمي. 

اأكـــد وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان اأم�ـــس اأن الغالبيـــة العظمـــى مـــن وظائف 
معر�ـــس الت�ظيف العام الـ )11( هـــي باأج�ر جيدة 
وممتـــازة. وتابـــع: اأما عـــن احلدود الدنيـــا للرواتب 
فتم الت�جيه لتح�شـــني املعرو�س منها يف املعر�س 
والتـــي �شـــتك�ن مدع�مة مـــن قبل الـــ�زارة لتك�ن 
ال�ظائف املعرو�شة باأج�ر جمزية، واأ�شاف “ال نريد 
اأن تكـــ�ن هنـــاك اأج�ر اأقل مـــن 300 دينار للحدود 
الدنيا من امل�ؤهالت اأما احلدود العليا فت�شـــل اإلى 

االأرقام الكبرية”.
وبـــني حميـــدان اأن “بع�س ال�ظائـــف ال حتتاج 
اإلـــى مهارة، ونحث اأ�شـــحاب العمل اأن يح�شـــن�ا من 

الرواتب لت�شتقطب كفاءات بحرينية جيدة”.
وقـــال ال�زيـــر “اإن ن�شـــبة الت�ظيـــف من هذه 
املعار�ـــس كبـــرية واأن معظـــم ال�ـــرصكات ت�قع مع 
املر�شـــحني يف ال�زارة خالل املعر�س وي�شتكمل�ن 
اإجراءات الت�ظيف بعدها، وتق�م ال�زارة باملتابعة 

لل��ش�ل اإلى نتائج الت�ظيف النهائية”.
وك�شـــف حميدان عـــن اأن ال�زارة تعتـــزم اإقامة 
اأن  وبـــني   ،2017 بالعـــام  ت�ظيـــف  معار�ـــس   5
غياب ال�ـــرصكات الكربى عن امل�شـــاركة يف معار�س 
الت�ظيف ل�ج�د و�شائل خا�شة بهم يف الت�ظيف اإال 
اأن املعر�س احلايل ا�شـــتقطب الكثري من ال�رصكات 

الكبرية واملهمة وال�شغرية اأي�شا.

إزالة لوحات وظائف الـ 270 دينارا
�شـــهد معر�ـــس الت�ظيـــف العـــام )11( الذي 
تنظمه وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية ي�مي 25 
و26 اأبريل اجلـــاري يف ي�مه االأول اأم�س اإقباال كبريا 
مب�شاركة اأكرث من 75 �شاحب عمل يعر�ش�ن 1200 

�شاغر وظيفي.
واأ�شـــافت وزارة العمـــل 800 وظيفـــة خمتارة 
من بنـــك ال�ظائف ليك�ن جممـــ�ع ال�ظائف 2000 

�شاغر.
ويالحـــظ اأن اأكـــرث ال�شـــ�اغر املت�فـــرة تتباين 

فيها امل�ؤهالت والتخ�ش�شـــات ابتـــداء من الثان�ية 
العامة وحتى الدرجات العملية العليا.

وعر�شـــت ال�ـــرصكات وامل�ؤ�ش�شـــات واأ�شـــحاب 
العمـــل ق�ائـــم بال�ظائـــف لديهـــا وبينـــت اغلبها 

الرواتب مقابل كل وظيفة معرو�شة.
ول�حـــظ اأن هنـــاك الكثـــري من الرواتـــب التي 
حـــددت بـ 270 دينارا والتـــي وجه ال�زير اإلى اإزالة 
الل�حات امل�شـــرية اإليها، وبني اأن ال�زارة �شـــتدعم 
هـــذه االأج�ر لتك�ن اأقـــل الرواتب املعرو�شـــة هي 
300 دينار يف حني ت�شل اأعلى الرواتب املعرو�شة 

اإلى 2000 دينار.

5 معارض توظيف أخرى
  افتتح وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميدان اأم�س معر�ـــس الت�ظيف العام )11(، الذي 

تنظمه ال�زارة يف به�ها.
واأكـــد حميـــدان اأن ال�زارة م�شـــتمرة يف تنظيم 
معار�ـــس الت�ظيـــف على نحـــ� اأكرب واأكـــرث تط�راً 
وتن�عاً؛ لت�رصيع وترية ت�ظيف امل�اطنني الباحثني 

عن عمل.
ولفت اإلى اأن هنـــاك 5 معار�س ت�ظيف اأخرى 
�شتقيمها ال�زارة بالفرتة املقبلة من العام احلايل، 
وذلك يف قطاعات حمددة، داعياً الباحثني عن عمل 
ال�شـــتثمار هـــذه الفر�ـــس للتعرف علـــى ال�ظائف 
ال�شـــاغرة يف �شـــ�ق العمـــل واختيـــار ال�ظيفة التي 
تنا�شـــب م�ؤهالتهم ومي�لهم لتك�ن ب�ابة لهم نح� 

الرتقي املهني.
وقـــام ال�زير بج�لـــة على اأجنحـــة املعر�س، اإذ 
التقـــى بالعار�شـــني والباحثني عن عمل، وا�شـــتمع 

اإلى مالحظاتهم واآراءهم. 
كما �شهد اإجراءات ت�قيع عدد من عق�د العمل 
التي مت اإبرامها يف الي�م االأول للمعر�س، م�ؤكداً اأن 
املالحظات التي اأبداها عدد من الزائرين للمعر�س 
�شـــيتم اأخذها يف عني االعتبار، وو�شـــع املعاجلات 
املنا�شـــبة الأي عائـــق يقـــف اأمـــام حركـــة ت�ظيـــف 

البحرينيني يف �ش�ق العمل.

• �شم� ال�شيخ نا�رص بن حمد يفتتح فعاليات م�ؤمتر ال�شباب الدويل التا�شع "لرند العطاء" 	

• جانب من ج�لة ال�زير مبعر�س الت�ظيف العام اأم�س	

املنامة - بنا: اأُقيم حتت رعاية قائد 
احلر�س امللكي �شم� العميد الركن ال�شيخ 
نا�ـــرص بـــن حمـــد اآل خليفـــة �شـــباح اأم�س، 
حفـــل تخريج اإحـــدى الدورات الع�شـــكرية 
وبـــداأ  امللكـــي.  باحلر�ـــس  املتخ�ش�شـــة 
حفـــل التخريج بتقدمي اإيجـــاز عن الدورة 
وما ت�شـــمنته مـــن برامج نظريـــة وعملية، 
وتطبيقـــات ومتارين نفـــذت خالل مراحل 
انعقـــاد الـــدورة. بعدهـــا، تف�شـــل �شـــم� 
قائد احلر�س امللكي بت�زيع ال�شـــهادات 
على اخلريجني واجل�ائـــز التقديرية على 
املتف�قـــني يف الـــدورة، وقد هناأ �شـــم�ه 
امل�شـــاركني يف الـــدورة علـــى تخرجهـــم، 
واإمتامهم منهاج هذه الدورة املتخ�ش�شة 
بنجاح، متمنيًّا لهم دوام الت�فيق وال�شداد 
مع اإخ�انهم مبختلف اأ�شلحة ووحدات ق�ة 
دفاع البحرين. ح�ـــرص احلفل عدد من كبار 

�سباط قوة دفاع البحرين.

املنامة - بنا: ا�شـــتقبل نائب رئي�س 
جمل�س الـــ�زراء رئي�ـــس املجل�ـــس االأعلى 
لتط�ير التعليم والتدريب �شـــم� ال�شـــيخ 
حممـــد بن مبارك اآل خليفة يف مكتبه بق�رص 
الق�شـــيبية اأم�س، بح�شـــ�ر وزيـــر الرتبية 
والتعليـــم ماجـــد النعيمي، املديـــر العام 
ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج علي 
القرين وعدد من ال�زراء ال�شابقني وكبار 
امل�شـــ�ؤولني الرتب�يـــني امل�شـــاركني يف 
امل�ؤمتر الرتب�ي الـــذي يعقد يف البحرين 
كفـــاءة  يف  املعلـــم  "دور  عنـــ�ان  حتـــت 
التعليـــم" والـــذي ينظمه املركـــز العربي 
للبح�ث الرتب�ية لدول اخلليج، بالتعاون 
مـــع وزارة الرتبية والتعليم، وال�شـــندوق 

العربي لالإمناء واالقت�شاد.
�شـــم�ه  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  ويف 
بامل�شـــاركني يف امل�ؤمتر الرتب�ي، م�ؤكدا 
اأهمية امل��ش�عات التي يطرحها امل�ؤمتر 
والتي تعنى بدور املعلم وتاأهيله وزيادة 
قدرته على تقدمي تعليم متط�ر للطلبة، 
باعتبـــار اأن املعلـــم هـــ� ركيـــزة العملية 
التعليمية والرتب�ية، م�شريا �شم�ه اإلى اأن 
مملكـــة البحرين خطت خط�ات متقدمة يف 
هذا املجال باإن�شـــاء كلية املعلمني والتي 
هي اإحدى مبادرات م�رصوع تط�ير التعليم 
والتدريب والتي متكننا من تخريج اأف�اج 
من املعلمـــني امل�ؤهلني واملدربني وفق 
اأحدث ال��شائل واملعايري املتبعة عامليا 
يف هذا املجـــال، م�ؤكدا �شـــم�ه اأن املعلم 
الكـــفء ه� القـــادر على اإحـــداث التغيري 
املن�ش�د يف العملية التعليمية والرتب�ية.

اأعلـــن وكيـــل وزارة  املنامـــة -بنـــا: 
االإ�شـــكان ال�شـــيخ عبـــداهلل بـــن اأحمـــد اآل 
خليفة باأنَّ جلنة االإ�شـــكان ا�شـــتلمت خالل 
الربـــع االأول من العام اجلـــاري 386 حالة، 
من�ًهـــا اإلـــى حر�س الـــ�زارة علـــى اإعطاء 
االأول�يـــة الق�شـــ�ى للحاالت االإن�شـــانية، 
بالزيـــارات  وت�ثقهـــا  تر�شـــدها  التـــي 
اأو�شـــاع  علـــى  لالطـــالع  اال�شـــتطالعية 
ا�شـــتيفائهم  مـــن  اأكـــد  للتَّ امل�اطنـــني 
وط واإعداد درا�س���اتها للطلب  لكافة ال�شرُّ
املقدم وا�شـــتحقاقه االإ�شكاين، ف�شالً عن 
ا�شـــتدعائها للم�اطن ولقائهـــا مبا�رصًة به 
واال�شتماع ل��شعه والتباحث يف م��ش�عه 
والبحـــ�ث  الدرا�شـــات  ق�شـــم  ِقبـــل  مـــن 

االجتماعية قبل اإحالتها اإلى اللجنة.
واأكد ال�كيل اأنَّ جلنة االإ�شكان قامت 
باإ�شدار قراراتها حل�ايل 330 حالة، لتقر 
اأكرث من 150 حالة، وتعتذر لـ 130 منها، 
و41 حالـــة تطلبت مزيـــًدا من الدرا�شـــة، 
م�شـــرًيا اإلـــى حجـــم املجه�د الـــذي تبذله 
اللجنـــة يف درا�شـــة اأكـــرب قـــدر ممكن من 
لبات  احلاالت التي يتقدم بها اأ�شحاب الطَّ
االإ�شكانية، وذلك يف اإطار �شعيها احلثيث 
لتنفيذ الروؤية احلكيمة للقيادة بالرتكيز 
علـــى ت�فـــري ال�شـــكن املالئم مبـــا يحقق 

اال�شتقرار االجتماعي لالأ�رصة البحرينية.
واأردف باأنَّ االإح�شاءات ت�شري اإلى اأنَّ 
جلنـــة االإ�شـــكان نظرت يف اأكـــرث من 100 
120 حالـــة يف  حالـــة يف ينايـــر، وحـــ�ايل 

فرباير، وما يقارب 100 حالة يف مار�س.

تخريج دورة ع�شكرية 
متخ�ش�شة باحلر�س امللكي

حممد بن مبارك ي�شتقبل 
امل�شاركني يف امل�ؤمتر الرتب�ي

جلنة االإ�شكان تت�شلم 
386 حالة يف الربع االأول

ليلى مال اهلل



املنام���ة - بن���ا: اأك���د م�س���اعد وزي���ر اخلارجي���ة 
عب���داهلل الدو�رسي حر����ص البحرين عل���ى التعاون مع 
جلنة مناه�س���ة التعذيب والتزامها بتقدمي التقارير 
مبوج���ب اتفاقي���ة مناه�س���ة التعذي���ب وغ���ره م���ن 
�رسوب املعاملة والعقوبة القا�س���ية اأو اللإن�سانية اأو 
املهينة ومناق�ستها يف اأجواء من ال�سفافية واالنفتاح 
واملو�سوعية مبا يحقق االأهداف امل�سرتكة للمملكة 
واللجن���ة يف تطوي���ر وتعزي���ز حق���وق االإن�س���ان. ج���اء 
ذلك خلل م�س���اركة وفد ر�س���مي رفيع امل�ستوى من 
مملكة البحرين برئا�س���ة الدو�رسي لعر�ص ومناق�س���ة 
التقريرين الدوريني الثاين والثالث ململكة البحرين 
مبوجب اتفاقية مناه�سة التعذيب وغره من �رسوب 
املعاملة والعقوبة القا�سية اأو اللإن�سانية اأو املهينة 
وذلك يف جل�س���ة مببنى املفو�س���ية ال�سامية حلقوق 
االن�س���ان يف جنيف اأم�ص االأول.  وا�س���تعر�ص م�ساعد 
الوزي���ر اإجنازات البحرين و�س���جلها املتميز يف جمال 
حق���وق االإن�س���ان يف اإط���ار النهج  االإ�س���لحي لعاهل 
البلد، م�سراً اإلى اأن اململكة تعد منوذجاً اقليميا يف 

احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية. 
وفن���د الدو�رسي تقاري���ر قدمت اإل���ى اللجنة من 
جان���ب بع�ص منظم���ات املجتمع املدين، مبين���اً اأنها 
احت���وت عل���ى معلوم���ات مغلوط���ة ومزاع���م زائفة ال 

تت�سل بالواقع واحلقيقة ب�سلة؛ الأن هذه املنظمات 
لي�ص لها وجود اأو ح�سور اأو م�ساركة يف تطوير حقوق 
االإن�س���ان يف البحرين، ولي�ص لها قبول اأو م�س���داقية 
من جانب ال�سارع البحريني، واأن العديد من منظمات 
املجتم���ع امل���دين البحريني���ة الت���ي ال تواف���ق عل���ى 

طرحها وم���ا ورد يف تقاريرها املقدمة، بل لها وجهة 
نظر تختلف معها جملًة وتف�س���يلً.  واأ�س���اف اأن هذه 
اجلمعيات اتخذت من الدول الغربية مقراً لها ومكاناً 
لعمله���ا ولديها م���وارد متويل م�س���بوهة وتنطلق يف 
عمله���ا وفق اأه���داف م�س���بوهة، وه���ي اأذرع الأحزاب 

�سيا�س���ية اأو ديني���ة متطرفة، واأن تق���دمي تقاريرها 
له���ذه اللجن���ة والعمل يف جم���ال حقوق االإن�س���ان هو 
اإ�رسار واإ�ساءه لعملية تطور حقوق االإن�سان وامل�سا�ص 
به���ا، داعياً اأع�س���اء اللجن���ة اإلى بذل اجله���د الكبر 
للتحقق من تلك التقارير واملعلومات الزائفة وعدم 
التاأثر بها لفقدانها املعاير املهنية يف ذلك ال�ساأن.  
واأكد م�س���اعد وزي���ر اخلارجية، يف معر����ص رده على 
بع�ص االأ�سئلة، التعاون مع مكتب املفو�ص ال�سامي، 
واأن مملكة البحري���ن تقدر وتثمن التعاون مع مكتب 
املفو�ص ال�س���امي حلقوق االإن�س���ان، ولف���ت اإلى اأن 
وزارة اخلارجي���ة مل ت�س���تلم م���ن ال�س���لطة الت�رسيعية 
دع���وة املفو�ص ال�س���امي لزيارة اململك���ة حتى هذه 
اللحظة. اأما فيما يتعلق بزيارة املقرر اخلا�ص املعني 
بالتعذيب، فاأو�سح اأن البحرين خطت خطوات كبرة 
يف جم���ال تعزي���ز وحماية حق���وق االإن�س���ان، ومنها ما 
يتعل���ق مبناه�س���ة التعذي���ب، كما مت تو�س���يحه يف 
تقرير اململكة الثاين والثالث املقدمني اإلى اللجنة. 
واأك���د اأن البحرين با����رست بتنفيذ تو�س���يات اللجنة 
البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق، والتي يت�سل 
بع����ص منها مبوا�س���يع تتعلق مبناه�س���ة التعذيب 
واالنت�س���اف، منوه���اً ب���اأن اململكة �س���تقوم بالنظر 
يف مو�س���وع الدع���وة للزيارة، اآخذاً يف االعتبار م�س���ار 
التطورات االإيجابية الكبرة يف اململكة.  وعن معاملة 
املحتجزي���ن بح�س���ب االدع���اءات ال���واردة يف تقارير 
املنظم���ات غ���ر احلكومية اإلى اجلل�س���ة، اأو�س���ح اأن 
البحرين اأن�ساأت اآليات حمائية عدة، ومت تبني مدونة 
�س���لوك رجال ال�رسطة، �س���من منظومة حتارب جرمية 
التعذيب وتعاقب مرتكبيها مبوجب القانون، موؤكداً 
اأن اأي ادعاء بالتعذيب اأو �س���وء املعاملة يتم التحقق 
منه من خ���لل اآليات الرقابة واحلماي���ة، وهي االأمانة 
العامة للتظلمات لوزارة الداخلية، ومفو�سية حقوق 
ال�س���جناء واملحتجزي���ن، ووح���دة التحقيق اخلا�س���ة، 

اإ�سافة اإلى املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق االإن�سان.   
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مكتب التوفيق 
التعبان!

 
خل�س���ت االأم���ني الع���ام للمجل����ص االأعلى 
للم���راأة هالة االأن�س���اري حال مكت���ب التوفيق 
االأ�رسي التابع لوزارة العدل، واملكلف بت�سوية 
للح�س���م  اإحالته���ا  قب���ل  الزوجي���ة  امل�س���اكل 

ق�سائيًّا.
وقالت بلقاء ت�س���اوري مع اأع�ساء ال�سلطة 

الت�رسيعية: و�سع املكتب “تعبان”!.
اأتف���ق متاًم���ا مع م���ا ذكرت���ه االأن�س���اري. 
وح�سًنا فعلت مب�سارحتها، وجتنب جتميل اأداء 
املكت���ب، الذي �س���بق واأن قرعت اجلر�ص عنه، 
مبق���ال من�س���ور يف 10 مار�ص 2016. )و�س���لة 
http://albiladpress.com/ تي���ارات: 

.)column66-20934.html
قب���ل ع���ام، اأعل���ن م�س���وؤول رفيع ب���وزارة 

العدل عن اإح�ساءات عمل املكتب، وهي:
_ ا�ستقبل املكتب 792 حالة.

_ نظر يف 351 حالة.
_ جرى الت�سالح يف 106 حاالت.

_ �ُسِطَبت 66 حالة برغبة املتخا�سمني.
_ توجد 441 حالة على قوائم االنتظار.

_ اإحالة 245 حالة للق�س���اء ال�رسعي لتعذر 
الو�سول لت�سوية.

و�س���ّجلُت ملحظتني، االأول���ى زيادة عدد 
احلاالت قي���د االنتظار، مقارن���ة بعدد احلاالت 

املنظورة. 
اأم���ا امللحظة االأخرى، فهي اأن عدد حاالت 
تعذر التو�سل لت�سوية باملكتب، اأكرب من عدد 

احلاالت التي جرى الت�سالح فيها.
وردت ال���وزارة عل���ى املق���ال – قبل عام 
- باأم���ور تطميني���ة عدي���دة، م���ن اأبرزه���ا باأن 
العم���ل ج���اٍر لتدري���ب جمموع���ة م���ن الكوادر 
ن����ص  )و�س���لة  االأ����رسي.  التوفي���ق  يف جم���ال 
http://www.albiladpress. ال���رد: 
com/news/2016/2728/bah-

.)rain/328671.html
اأعود بعد عام، الأقراأ منده�ًسا، اأن املجل�ص 
االأعل���ى للم���راأة )اأح���د اأ�س���لع مثل���ث اإن�س���اء 
املكت���ب( يقول اإن الهيكل الوظيفي للمكتب 
“تعب���ان”، وال ميزاني���ة كافي���ة له، وال ي�س���ر 

باالجتاه ال�سحيح!.
لق���د اأف�س���دت وزارة العدل فرح���ة والدة 
املكت���ب امله���م لنزع فتي���ل ق�س���ايا االأحوال 
ال�سخ�سية. و�ساع �سدى اإحلاح الوزير للربملان 

ل�رسعة اإقرار قانونه.
ولتثب���ت الوزارة العك����ص، يتعنّي االإعلن 

عن اإح�ساءات جديدة لعمل املكتب.
واأعت���ب عل���ى ع���دد كب���ر م���ن الن���واب 
اللق���اء  ح�س���ور  ع���ن  تخلفه���م  وال�س���وريني 
الت�س���اوري مع املجل�ص االأعلى للم���راأة، اإذ دعا 
ا، وح����رس 9 منتخبني  االأخ���ر 80 نائًبا و�س���وريًّ
���ا  و15 معيًن���ا، فم���ا �س���بب غي���اب 56 برملانيًّ

ي�سكلون 70 % من اأع�ساء املجل�سني؟

تيار
“اإن كان مبق���دور اأ�س���د اأن يتكل���م فل���ن 

ن�ستطيع اأن نفهم ما يقوله!”.
الفيلسوف النمساوي لودفيغ

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

�إ�سقاط جن�سية 36 اأدينوا بالتاأ�ضي�س واالن�ضمام لـ “14 فرباير”

لن نقبل باإعد�د �سف �سيا�سي مترغ بالفكر �لأجنبي 

�لبحريــن ت�ســـارك يف م�ؤمتـــر �إغاثــة �ل�سعب �ليمنــي 

ل ق��نني مقيدة للحريات يف دول �ملنطقة

�لدو�رسي: تقارير مغل�طة تروجها بع�ض منظمات �ملجتمع �ملدين

اأحكام بال�سجن ترتاوح بني 3 �سنوات واملوؤبد

اأدان التدخلت االأجنبية يف ال�ساأن املحلي... بن حويل:

حذر من ح�سابات مزورة يف “ال�سو�سيال ميديا”... الرميحي: 

ناق�ص يف جنيف التقريرين الثاين والثالث للبحرين مبوجب اتفاقية مناه�سة التعذيب

اأ�س����قطت املحكم����ة الكربى اجلنائي����ة الرابعة 
برئا�سة القا�س����ي علي خليفة الظهراين وع�سوية 
ووائ����ل  ال�س����اذيل  اأ�س����امة  القا�س����يني  م����ن  كل 
اإبراهي����م واأمان����ة �رس اأحمد ال�س����ليمان، جن�س����ية 36 
متهًما بتاأ�س����ي�ص واالن�س����مام اإلى جماع����ة اإرهابية 
م�س����كلة من �س����ّبان ت����رتاوح اأعمارهم م����ا بني 16 
و34 عاًم����ا، غالبيتهم قي����ادات يف تنظيم “ائتلف 
14 فرباي����ر” االإرهابي ُكلٌّ ح�س����ب منطقة �س����كنه، 
وق�س����ت بال�س����جن املوؤبد ل� 3 متهمني منهم عما 
اأ�س����ند اإليهم م����ن اتهامات. كما �س����جنت املحكمة 

متهًما واح����ًدا فقط ملدة 10 �س����نوات، وعاقبت 4 
متهمني بال�س����جن ملدة 7 �س����نوات، فيما �س����جنت 
28 متهًما ملدة 5 �س����نوات فقط، وحب�ست املتهم 
ذا ال�16 عاًما ملدة 3 �س����نوات فقط مراعاًة ل�س����غر 
�سنه واإعماالً للعذر املخفف املبني بن�ص املادتني 
70 و71 م����ن قانون العقوبات، واأمرت مب�س����ادرة 

امل�سبوطات.
هذا، وبراأت املحكمة ثلثة متهمني مما ن�سب 
اإليه����م من اتهامات يف البن����د الرابع من اأمر االإحالة 
ال�س����ادر من النيابة العامة واملتعلقة بو�س����ع عدة 
اأج�سام حماكية بالطرق العامة؛ وذلك لت�سككها يف 
�سحة اإ�س����ناد التهمة اإلى املتهمني، اإذ اإن النيابة 

العامة اتهمت املتهمني ا�ستناًدا الأقوال املتهم 3 
وحتريات املباحث، وكان الثابت من اأقوال املتهم 
3 بتحقيق����ات النياب����ة العام����ة اأن����ه وقب����ل موؤمتر 
)حوار املنامة( بيوم واحد توا�س����ل معه املتهم 4 
والذي كّلف����ه بتوزيع االأج�س����ام الوهمية على عدد 
م����ن املناطق فقام بالتوا�س����ل م����ع املتهمني 13 
و16 و17 واأر�س����ل له �سوًرا ملكان تواجد االأج�سام 
الوهمي����ة، اإال اأن����ه مل يت����م ا�س����تخدام وو�س����ع هذه 
االأج�س����ام يف اأٍي م����ن املناطق نظًرا النت�س����ار رجال 

االأمن ومن ثم فلم تتم هذه الواقعة.
وبّين����ت اأن حتري����ات املباح����ث ج����اءت جُمهلة 
بالن�سبة لهذه الواقعة، كما مل ت�سفر التحريات عن 

حتديد املتهمني القائمني بو�س����ع هذه االأج�س����ام 
الوهمي����ة خ����لل موؤمت����ر )ح����وار املنام����ة( ومن ثم 
ي�س����حى الدليل القائ����م يف االأوراق قبل املتهمني 
قا�����رسًا ع����ن بل����وغ ح����د الكفاي����ة للق�س����اء باإدانة 
املتهم����ني اأو النيل من اأ�س����ل ال����رباءة املفرت�ص 

فيهم.
وم����ن جم����اع م����ا تق����ّدم واإزاء ق�س����ور الدليل 
قب����ل املتهم����ني فاملحكم����ة تت�س����كك يف ثب����وت 
الواقع����ة قبلهم����ا، ومن ث����م يتعنّي عل����ى املحكمة 
واحلال كذلك وعم����لً بن�ص املادة 255 من قانون 
االإجراءات اجلنائية الق�س����اء ب����رباءة املتهمني مما 

اأ�سند اإليهم من اتهام.

الق�س���يبية - جمل�ص النواب: اأدان رئي�ص جلنة 
ال�س���وؤون اخلارجية والدفاع واالأمن الوطني مبجل�ص 
النواب عبداهلل بن حويل التدخلت ال�سارخة لبع�ص 
ال�س���فارات االأجنبية يف ال�س���اأن املحلي، مو�سحا اأن 
هناك حماوالت جديدة الإعداد �س���ف �سيا�سي جديد 

ي�سر خلف االأجندات االأجنبية جملة وتف�سيل.
وق���ال ب���ن حوي���ل يف بي���ان اأم����ص اإن���ه تلق���ى 
ات�س���االت م���ن مواطن���ني يوؤك���دون قي���ام اإح���دى 

ال�سفارات االأجنبية مبخاطبتهم ب�سفتهم مر�سحني 
حمتمل���ني للنتخاب���ات النيابية املقبلة، وعر�س���ها 
�سفرات مدفوعة االأجر عليهم، لتهيئتهم �سيا�سيا، 
ودعمهم بدورات تدريبية، وفق اأجنداتها اخلا�س���ة 
واملرفو�س���ة، وو�س���ف ذلك باأنه اأمر غ���ر مقبول، 

وميثل �رسبا للوحدة الوطنية البحرينية.
وب���ني النائ���ب اأن ه���ذا النوع من املمار�س���ات 
ي�س���كل تقوي�س���ا مبا����رسا للعلق���ات الودي���ة بني 

ال���دول، وميثل تدخ���ل مبا����رسا يف ال�س���اأن الداخلي 
لل���دول، وتعديا على د�س���تور اململك���ة وقوانينها 
وموؤ�س�س���اتها الوطني���ة. واأك���د اأن البحرين تظل يف 
�س���ياق املنظومة اخلليجية والعربية يف مواجهة اأي 
حتديات اأو اأطماع تهدف اإلى خلخلة االأمن االإقليمي 
العرب���ي، واعتب���ار البحرين البوابة االأ�س���هل لتمرير 
امل�س���اريع اال�س���تعمارية الك���ربى ل���دول االإقليم، 

ودّول اال�ستكبار العاملي.

الكويت - بن���ا: اأكد وزير �س���وؤون االإعلم علي 
املوج���ودة  االإعلمي���ة  املوؤ�س�س���ات  اأن  الرميح���ي 
باملنطق���ة لديه���ا كث���ر م���ن احلري���ات، وال يوجد 
م�س���وؤول بقدرته اليوم اأن يقي���د احلريات االإعلمية 
ولكنه ينظمها، �س���يما اأن الف�ساء حر، وبه م�ساحات 
وا�س���عة للتعبر، م�س���را اإل���ى اأنه يتع���ني اأن نعزز 

ثقتنا باأنف�سنا ومبوؤ�س�ساتنا االإعلمية العربية.
وذك���ر الرميح���ي يف مداخلت���ه اأم���ام اجلل�س���ة 
االأخرة للملتقى االإعلم���ي العربي يف دورته ال�14، 
اأن���ه ال يوجد لدين���ا يف املنطقة اأي���ة قوانني مقيدة 
للحريات، لكنن���ا نطمح اإلى ما ب���ات ُيعرف باحلرية 
امل�سوؤولة التي يجب اأن يلتزم بها من يعمل يف هذا 

احلقل.
ولفت اإل���ى اأن هناك من ي�س���تفيد من حظر ما 

ين�رسونه من مقاالت؛ الأن ذلك �سيتيح لهم مزيدا من 
االنت�س���ار، كما اأن كثرا من املو�سوعات املن�سورة 
عرب و�سائل االإعلم املختلفة الغر�ص منها الت�سهر 
واالنتقاد ودون هدف مو�س���وعي، وبداأت ال�س���احة 
العربية والراأي العام ت�س���هد ق�سايا ت�سهر يومية، 

وهو االأمر الذي ميثل خطرا يجب االحرتاز منه”.
واأ�س���ار اإلى اأن ال�س���وؤال الذي يجب مناق�س���ته 
العربي���ة  البح���وث  يتعل���ق بكيفي���ة دع���م مراك���ز 
للموؤ�س�سة االإعلمية بحيث تكون هذه االأخرة قادرة 
على قيا�ص الراأي العام بالو�س���ائل ال�سحيحة، ومبا 
ي�س���من جتن���ب التاأثر ال���ذي رمبا ت�س���فيه عملية 
االعتم���اد عل���ى مراك���ز بح���وث اأو موؤ�س�س���ات غ���ر 
عربي���ة لقيا�ص ال���راأي العام، مو�س���حا اأن مثل هذه 
املوؤ�س�س���ات الغربي���ة اأعط���ت نتائج غر �س���حيحة 

ب�ساأن العديد من الق�س���ايا، وهو ما ميكن التدليل 
عليه بك���رة االعت���ذارات الت���ي تقدمه���ا القنوات 
ووكاالت االأنب���اء من جراء بث اأخب���ار وحتليلت غر 
�س���حيحة تعتمد على ح�سابات مزورة يف ال�سو�سيال 

ميديا.
وذكر الرميحي اأن البحرين لديها جتربة خا�سة، 
حي���ث تناقلت وكاالت االأنباء والقنوات الف�س���ائية 
وملدة اأ�سبوع كامل خربا ب�ساأن حل جمعية �سيا�سية 
دون اإحاط���ة كاملة مب�س���بباته وبواعث���ه القانونية، 
متجاهلة اأخبار ومو�سوعات اأهم ت�سهدها املنطقة، 
ما يعزز حقيقة كون هذه الوكاالت والقنوات تعتمد 
روؤى غ���ر حماي���دة تبثها بع�ص ح�س���ابات و�س���ائل 
التوا�س���ل االجتماع���ي دون التيق���ن م���ن م�س���ادر 

•االأخبار احلقيقية. وزير �سوؤون االإعلم يف مداخلته اأمام اجلل�سة االأخرة 	

•  الوفد البحريني ي�سارك يف عر�ص ومناق�سة التقريرين الدوريني عن اململكة	

اأدان مدير ع���ام بلدية املنطقة ال�س���مالية 
املهند�ص يو�س���ف الغت���م اعت���داء جمموعة من 
امللثم���ني على عامل نظافة مبنطقة الدراز يوم 
االأحد املا�سي اأثناء قيامه باأداء وظيفته باأعمال 
النظافة باملنطقة.  واأو�س���ح الغتم اأنه “من غر 
املقبول اعتداء جمموعة من امللثمني على عامل 
نظافة اأثن���اء قيامه باأعم���ال النظافة يف منطقة 
الدراز بتاريخ 23 من ال�س���هر اجلاري، وتهديده 
بع���دم العودة م���رة اأخرى الى نف����ص املنطقة” 
م�س���ًرا اإلى اأن مثل هذه االأعمال مرفو�سة عرًفا 
و�رسًعا وقانوًنا.  ودعا الغتم اأهايل منطقة الدراز 
اإلى حتم���ل م�س���وؤولياتهم جت���اه ه���ذه االأعمال 
املرفو�س���ة والت���ي تت�س���بب بانقط���اع االأعمال 
وتنظيف املنطقة، وبالتايل تراكم االأو�ساخ وما 
يرتتب عليه من �س���ورة غر ح�سارية يرف�سها 
اجلميع. وقال الغتم “اإنه يف يوم 23 من ال�س���هر 
اجل���اري تعّر����ص اأحد عمال النظاف���ة اإلى هجوم 
من قبل اأربعة اأ�س���خا�ص ملثم���ني واعتدوا عليه 
بال����رسب والتهدي���د بع���دم العودة م���رة اأخرى 
والتوق���ف عن اأعم���ال النظافة مم���ا ترّتب عليه 

حدوث اإ�سابات لعامل النظافة”. 

الغتم: ملثمون يف الدراز 
اعتدوا على عمال النظافة

عبا�ض �إبر�هيم

�س���ارك م�س���اعد وزي���ر اخلارجي���ة عب���داهلل الدو����رسي، يف املوؤمت���ر رفيع 
امل�س���توى الإغاثة اجلمهورية اليمنية ال�س���قيقة، الذي عقد اأم�ص، بق�رس االأمم 
بجني���ف، وال���ذي نظمته االأم���م املتحدة وبرعاي���ة كل من االحتاد ال�س���وي�رسي 
ومملكة ال�سويد، وذلك بالتعاون مع مكتب تن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية من اأجل 
تقدمي امل�س���اعدة والدعم لل�س���عب اليمني ال�س���قيق. m وقّدم م�ساعد وزير 
اخلارجي���ة بياًنا با�س���م دول جمل�ص التع���اون لدول اخللي���ج العربية، اأكد فيه 
حر�ص دول جمل�ص التعاون والتزامها بتلبية االحتياجات االإن�سانية والتنموية 

لل�سعب اليمني انطلًقا من اأوا�رس القربى وعلقات اجلوار وامل�سر امل�سرتك. 
واأكد م�س���اعد وزي���ر اخلارجي���ة اأن دول جمل����ص التعاون تثّمن جله���ود االأمم 
املتحدة والرعاة الرئي�سيني يف عقد هذا املوؤمتر االإن�ساين الذي ي�سعى لتلبية 
االحتياجات االإن�س���انية يف اليمن، وت�س���اركها القلق حول االأو�س���اع االإن�سانية 
التي تعي�سها اجلمهورية اليمنية منذ �سبتمرب 2014م، كما اأكد االلتزام الذي 
و�س���عته دول جمل����ص التعاون ودول التحالف العربي عل���ى عاتقها يف حماية 

ال�سعب اليمني ودعم حكومته ال�رسعية.

• عبداهلل بن حويل	



األحواز األرض العربية المنسية

بعد النظر يف اإعادة النظ���ر يف بع�ض الإجراءات 
من قب���ل الدولة، اأية دولة، ل يقل���ل من هيبتها ول 
يهدر مكانته���ا، بل رمبا يزيدها ثق���ة خ�صو�صا اإذا 
كانت تلك الإعادة متعلقة مبعي�صة وقوت املواطن 
الذي م�ص���ته تلك الإج���راءات، فه���ذه الدولة تدرك 
حينه���ا اأنه���ا جزء م���ن املواطن ولي�ص���ت منف�ص���لة 
عنه، اإن اأخطر �ص���عور ينتاب مواطنا يف اأية دولة هو 
اإح�صا�ص���ه باأن دولته منف�ص���لة عنه وه���ذا ما يحدث 
ال����رخ الذي ل نريده ول ناأمل يف ي���وم من الأيام اأن 

يلحق بنا.
هذه املقدمة م�ص���توحاة من القرارات اجلريئة 
الت���ي اتخذها خادم احلرمني ال�ريفني باإعادة جميع 
الب���دلت واملكاف���اآت للمواطن���ني و����رف راتبني 
جلن���ود عا�ص���فة احل���زم – واإع���ادة الأم���ل، مكافاأة 
مل�ص���اركتهم يف ه���ذه احلمل���ة، م���ا جع���ل ال�ص���عب 
ال�ص���عودي ال�ص���قيق يتطلع لتلك الق���رارات باأعني 
ي���كاد يرتق���رق فيه���ا الدم���ع فرح���اً وزه���وا بتلك 
القرارات التي اأثلجت �ص���دور الأ�صقاء هناك الذين 

نتمن���ى لهم بحب ومودة كل اخلري والزدهار يف ظل 
قيادتهم احلكيمة، كما نتمنى كل اخلري وال�صتقرار 
لكل اأ�صقائنا يف دول جمل�ض التعاون، فا�صتقرار اأية 
دولة من هذه الدول هو ا�صتقرار للجميع واأية فرحة 
لدول���ة من ه���ذه املجموعة هي فرح���ة للجميع، ومن 
هذا املنطلق عمت الفرحة اأبناء البحرين لأ�ص���قائهم 
يف اململكة العربية ال�ص���عودية بهذه القرارات التي 
اأثبتت اأن دولنا اخلليجية مهما واجهت من حتديات 
ومهما تعر�ص���ت ل�صعوبات اقت�ص���ادية اأو مالية اأو 
خو�ض مواجهات حلماية اأمنها وا�ص���تقرارها هي يف 
النهاي���ة م���ع املواطن وم�ص���لحته ورزق���ه، فلم اأجد 
حت���ى الآن دول���ة خليجية عمل���ت على انت���زاع لقمة 
عي����ض املواطن حت���ى يف اأحلك الظ���روف واملواقف 
التي م���رت بها املنطقة، خ�صو�ص���ا اأثن���اء احلروب 
التي مرت على املنطقة من قبل، كانت هذه الدول 
وه���ي تواجه اخلطر حتافظ يف الوقت ذاته على رخاء 
املواط���ن وهذه يف حد ذاتها نعم���ة لبد من احلفاظ 

عليها.

اأكت���ب ه���ذا ال���كالم اليوم يف �ص���وء ق���رارات 
اململكة ال�ص���قيقة الت���ي اأثبتت قيادته���ا اأنها اإلى 
جان���ب املواطن، وه���ذا يحتم علين���ا اأن ندرك قادة 
و�ص���عوباً يف املنطق���ة اأن وحدة الأوط���ان تاأتي اأولً 
واأخ���رياً من وح���دة الق���ادة وال�ص���عوب، ونحن بحمد 
اهلل مازلنا يف هذه الدائ���رة ولن نخرج منها مادامت 
القيادات واعية ملثل هذه العالقة الوثيقة التي هي 
وحدها �ص���دادة الأمان يف وجه الأخط���ار والتحديات 
مهما اأوهمنا الأجنبي باأن يدافع عنا اإل اأن ال�ص���مانة 

الكربى هي ال�صعوب والقيادات يف متا�صكها.
من ه���ذا املنطلق اآم���ل اأن تتحل���ى جميع دول 
جمل����ض التعاون مب���ا حظيت ب���ه اململك���ة العربية 
ال�ص���عودية ال�ص���قيقة الكربى من عطف وم�صوؤولية 
جتاه املواطن حتى تظل العالقة الوثقى بينهما هي 

�صدادة الأمان اليوم ويف امل�صتقبل.

تنويرة: 
ل تعلن عن ب�صاعة مل ت�صتلمها بعد.
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ومضة قلم

قان���ون امل���رور ال���ذي انتظرن���اه 
طوي���ال وال���ذي حلمن���ا باأن ي�ص���ع حدا 
للح���وادث املروري���ة املروعة اأ�ص���بح 
لالأ�ص���ف كابو�ص���اً مفزعا للمواطن اآناء 
الليل واأط���راف النهار. اإنه ا�ص���تنزاف 
حقيقي جلي���وب املواطن���ني اخلالية 
وكاأّن ال�رائ���ب الت���ي تن���وء بكاهل���ه 
مل تك���ن كافي���ة حت���ى يج���يء قانون 
املرور وي�صاعف حجم اآلمه ومعاناته. 
املفارقة هنا اأّن امل�ص���وؤولني بالإدارة 
العامة للم���رور وبدل م���ن اأن يعاجلوا 
اآثار ال�صدمة املفاجئة جراء الغرامات 
الكبرية ج���دا فاإّنهم ي����رون على اأنه 
ل نية لإع���ادة النظر يف القانون. الذي 
يدعو اإلى الأ�ص���ى والأ�صف اأّن ال�صادة 
اأع�صاء املجل�ض النيابّي اأقروا القانون 
دون مراع���اة الأو�ص���اع القت�ص���ادية 
الت���ي مير بها املواط���ن اأو حتى اإجراء 
تعدي���الت طفيف���ة حلج���م الغرام���ات 
وكاأّن امل�ص���األة ل تتطلب منهم �صوى 

مترير القانون املذكور. 
يف لقاء �ص���منا نحن كّتاب جريدة 
“الب���الد” مع بع����ض امل�ص���وؤولني يف 
اإدارة امل���رور قب���ل اأيام اأك���دوا لنا اأّن 
هن���اك �ص���حايا يت�ص���اقطون باأع���داد 
لي�ص���ت ب�ص���يطة نتيج���ة ع���دم مراعاة 
قوان���ني ال�ص���ري وامل���رور، فف���ي عام 
واح���د بل���غ ع���دد �ص���حايا احل���وادث 
املروري���ة 85، وهو رق���م مرعب بكل 
املقايي����ض ناهيك عن ب�ص���اعة بع�ض 
تل���ك احل���وادث وه���ذا بالطب���ع يحّمل 
اإدارة امل���رور م�ص���وؤولية كبرية وكان 
لبّد لهم اأن يتحركوا لإ�ص���دار قانون 
املواط���ن.  حي���اة  العتب���ار  ي�ص���ع يف 
اللقاء املذك���ور اأتاح لنا مناق�ص���تهم 
وتوجي���ه اأ�ص���ئلتنا الت���ي كان بينه���ا 
جتاوز الإ�ص���ارة املروية وما ينجم عنه 
من حوادث مروعة، اإ�صافة اإلى ما بات 
ي�ص���غل ال�ص���واق عن �رعات ال�صوارع، 
فاأغلبية ال�ص���وارع لي�صت ب�رعة ثابتة 
الأمر الّذي ي�ص���بب الإرباك لأ�ص���حاب 
خمالف���ات  يف  ويوقعه���م  املركب���ات 
مروري���ة خارجة ع���ن اإرادته���م غري اأّن 
رّد الإخوة يف املرور اأّن هذه الق�ص���ية 
من اخت�ص���ا�ض ق�ص���م الط���رق بوزارة 

الأ�صغال! 
وللتخفي���ف م���ن قط���ع الإ�ص���ارة 
م���ن  الأكرثي���ة  راأي  ف���اإّن  املروري���ة 
املواطن���ني كان يتج���ه اإلى اأن���ه لبّد 
م���ن التحّول اإلى النظ���ام الرقمي وهو 
م���ا تاأخ���ذ ب���ه دول اأخ���رى، حي���ث اإن 
هذا النظ���ام يتي���ح لل�ص���ائق التحكم 
يف الوق���وف اأم���ام الإ�ص���ارة يف الوقت 
املنا�ص���ب عل���ى النقي����ض متاما من 
الإ�ص���ارة ال�ص���وئية وكان ال���رّد غ���ري 
مطمئ���ن باأن���ه ل توج���د ني���ة لتغي���ري 

النظام املعمول به حاليا.

قانون المرور الحلم 
الذي أصبح كابوسًا

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

أسامة الماجد
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سوالف

طالعتن���ا ال�ص���حف بخرب مف���اده اإعالن 
اجلدي���د  برناجمه���ا  اإط���الق  “متك���ني” 
“تقدير” الذي يهدف ملكافاأة املوؤ�ص�صات 
لع���دد  املح���ددة  الن�ص���ب  تتج���اوز  الت���ي 
اإط���ار  يف  وذل���ك  البحريني���ني  موظفيه���ا 
�ص���عيها امل�ص���تمر لدعم توظيف املواطن 
البحرين���ي، وت�ص���جيعا منه���ا للموؤ�ص�ص���ات 

لتوظيف املزيد من الكوادر الوطنية. 
قبل يومني كنت ق���د كتبت عن �ركة 
“اجلنوب لل�ص���ياحة” التي تبلغ فيها ن�صبة 
البحرن���ة 4 %، “عدد العاملني البحرينيني 
7 فقط من اأ�ص���ل 53 عامال”، ومن املوؤكد 
اأن هن���اك العدي���د من ال�ركات ال�ص���غرية 
واملتو�ص���طة ل تعطي اأي اهتمام للموظف 

البحرين���ي وتف�ص���ل الأجنبي علي���ه، حيث 
م���ن املالح���ظ اأن معظم مكات���ب التوظيف 
لهذه ال�ركات واملحالت التي حتمل اأ�صماء 
ملنتج���ات عاملية ي�ص���تغل فيه���ا  الأجنبي 
“من جن�ص���ية اآ�ص���يوية”، ويندر اأن ت�صاهد 
موظفا بحرينيا ي�ص���تقبل اأخ���اه البحريني، 
وهنا نت�صاءل عن �صبب عدم وجود موظفني 
بحرينيني يف مكاتب توظيف هذه ال�ركات 

واملوؤ�ص�صات. 
تهت���م  وموؤ�ص�ص���ات  ����ركات  هن���اك 
بالعن����ر البحرين���ي وتوف���ر ل���ه التعلي���م 
والتدريب والتاأهيل مبختلف امل�ص���تويات 
ويف مقابل ذلك توجد �ركات وموؤ�ص�ص���ات 
تعتم���د على �صيا�ص���ة تطفي����ض البحريني 

ا�ص���تفزازية،  باأ�ص���اليب  وال�ص���غط علي���ه 
مث���ل الإهم���ال اأو التق�ص���ري وم���ن ثم حثه 
عل���ى ال�ص���تقالة. املواط���ن ال���ذي يعم���ل 
يف مث���ل ه���ذه ال����ركات  والتي هي اأ�ص���به 
باملجمعات الآ�ص���يوية يرزح حتت كابو�ض 
احلياة ال�صعبة، والت�رفات التي ت�صتفزه، 
واحلركات التي توؤذيه وعلى هذا الأ�صا�ض 
ل يج���د ال�ص���تقرار يف عمل���ه ول يح�ص���ل 
عل���ى العناي���ة والهتمام بتطوي���ر قدراته 
واإمكانياته، وهناك اأي�ص���ا م�ص���األة مازالت 
قائمة وهي م�صاألة العقود املوؤقتة وتالعب 
ال�ركات باملوظف البحريني وعدم التكافوؤ 
يف التوظي���ف وف���ارق الأج���ور وغريه���ا من 
ال�صلبيات التي تبني عدم تقديرنا الو�صع 

بال�صكل ال�صحيح.
من حيث املبداأ، برنامج “تقدير” �صيء 
طيب و�صي�ص���جع على زيادة ن�صبة البحرنة 
يف املوؤ�ص�ص���ات، ولكن الق�صية الأهم التي 
تواجه القوى العامل���ة الوطنية هي تالعب 
بع����ض املوؤ�ص�ص���ات بالأنظم���ة والقوانني 
وحتج���ر عقلي���ة بع����ض التج���ار واأ�ص���حاب 
املوؤ�ص�صات وال�ركات وانحيازهم لالأجنبي 
على ح�صاب البحريني واإعطاوؤه الأولوية يف 
التوظيف وتقلد املنا�صب ودائما جتدهم 
ي�ص���فون البحريني ب�صوء الإدارة والف�صل، 
واأن الأجنبي “موظف ماهر”، ومن ال�ص���هل 
مراقبة هذا الو�ص���ع الذي يك�ص���ف النقاب 

عن اأن “علتنا منا وفينا”.

انحياز المؤسسات لألجنبي 
على حساب البحريني!

يف عام 1925م قامت القوات الفار�ص����ية باحتالل 
اإقلي����م الأح����واز العربي، وبعد اأ�ص����هر ب����داأت املقاومة 
العربي����ة الأحوازي����ة وقامت ع����دة ثورات توؤك����د عروبة 
الأر�ض وترف�ض الحتالل، وتطالب بعودة الأمري ال�صيخ 
خزع����ل الكعبي ال����ذي مت اأ�ره و�ص����جن يف اإي����ران. ومن 
هذه الث����ورات )ثورة احلوي����ز 1928م، ثورة بني طرف 
1936م، ثورة حيدر بن ط����الل 1940م، ثورة الغجرية 
1943م، حركة ال�صيخ عبداهلل بن ال�صيخ خزعل 1944م 
وغريها(، وا�صتطاعت هذه الثورات املتتالية اأن تلقن 
الغ����زاة الفر�ض درو�ًص����ا يف الفرو�ص����ية والن�ص����ال وفر 

اأكرثهم باجتاهات خمتلفة اإلى اأر�صهم الفار�صية.
مل ي�ص����مت ال�ص����عب العرب����ي الأح����وازي ع����ن حقه 

يف اأر�ص����ه وعروبت����ه، ب����ل ا�ص����تمرت مقاومته ون�ص����اله 
حتى هذا اليوم بالرغم من ال�ص����هداء الذين ي�ص����قطون 
يف املع����ارك اأو الذين يتم اإعدامهم بامل�ص����انق ب�ص����كل 
يومي. اإنه ال�ص����عب املنا�صل ال�صبور الذي يدفع الثمن 
الغايل حلريت����ه وفك الرتباط اخلانق بالدولة الإيرانية. 
92 عاًم����ا من الحتالل لأر�ض عربية ي�ص����كنها اأكرث من 
مليوين عرب����ي ومازالوا يقاومون ه����ذا الحتالل، اأر�ٌض 
عربية كانت حتت ُحكم اخلالفة الإ�صالمية وتابعة لولية 

الب�رة.
من����ُذ احتالل الأحواز اتبع امُلحتل الإيراين �صيا�ص����ة 
زي����ادة اأع����داد غري الع����رب، وا�ص����تبدال اأ�ص����ماء املدن 
والبلدات والأنهار واملواقع اجلغرافية الأخرى باأ�ص����ماء 

فار�ص����ية، وفر�ض الثقافة الفار�ص����ية، ومن����ع التحدث 
الفار�ص����ية،  والتدري�����ض باملناه����ج  العربي����ة،  باللغ����ة 
ومنع ت�ص����مية املوالي����د الأحوازيني بالأ�ص����ماء العربية، 
ومنع لب�ض الزي العربي، ومنع اإ�ص����دار ال�ص����حف باللغة 
العربي����ة، واإغ����الق املطاب����ع العربية وجمي����ع املكتبات 
العربي����ة واإتالف جميع الكت����ب العربية، كما اأنه ل تقبل 
�ص����هادة العربي يف املحاك����م اإذا حتدث باللغة العربية، 
وحتى يثب����ت العربي كفاءته للوظيف����ة العمومية عليه 
اإجادة اللغة الفار�ص����ية. كل هذه املمار�صات ت�صتهدف 
اجتث����اث الهوي����ة العربي����ة م����ن الأح����واز وتفري�ص����ها، 
فاأرا�ص����يها كث����رية العطاء و�ص����عبها يعي�����ض يف الفقر 

املدقع وامُلعاناة والأمل واجلوع.

وم���ع احتالل النظ���ام الإيراين الأرا�ص���ي العربية 
وتدخالته امل�صينة يف ال�صوؤون العربية و�صيطرته على 
اأربع عوا�ص���م عربية فاإنه يجاهر كذًبا وخداًعا بق�صية 
فل�ص���طني وت�ص���مية جي�ص���ه الإرهابي بفيلق القد�ض 
���ا عربية  وهو فيل���ق الفر�ض. فه���ل الذي يحتل اأر�صً
وُيقاتل العرب ويتهجم على �صيادة اأقطارهم ي�صعى 

اإلى حترير فل�صطني؟ 
عل���ى الأنظمة العربي���ة م�ص���وؤولية قومية كبرية 
هي مد ي���د العون وامل�ص���اندة للحركات املناه�ص���ة 
لالحتالل الفار�ص���ي لالأحواز، وتبني ق�ص���ية ال�ص���عب 
الأح���وازي من اأج���ل حتريره وحترير اأر�ص���ه من براثن 

الحتالل الفار�صي.

سياسة بعد النظر

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

واإي���ران  طويل���ة  �ص���نوات  من���ذ 
متار����ض نف�ض التكتي���ك بالعمل على 
ه���ز ا�ص���تقرار جريانها الع���رب، ذلك 
التكتيك الذي يعتمد على ا�ص���تخدام 
اأتباعها وطابورها اخلام�ض املوجود يف 
هذه الدول وتوظيف امللف الطائفي 
ب�ص���كل ي�ص���من لنفوذه���ا البق���اء يف 
واإ�ص���غال  ومناكفته���ا  ال���دول  ه���ذه 
قواتها الأمنية طوال الوقت كنوع من 

ال�صتنزاف امل�صتمر.
واحلقيق���ة اأن اإي���ران تتب���ع ه���ذه 
ال�صيا�صة القدمية اجلديدة لي�ض فقط 
للتدخ���ل يف �ص���وؤون ال���دول من خالل 
امللف الطائف���ي ولكنها حتقق هدفا 
اآخ���ر من وراء ه���ذه العملية، وهو جعل 
ال�راع مع القوى الأخرى املناوئة لها 
دائما خارج اأرا�صيها لت�صمن لنف�صها 
ح�ص���اب  عل���ى  الداخل���ي  ال�ص���تقرار 

غريها.
اإي���ران فعل���ت كل م���ا فعلت���ه يف 
اأن  والبحري���ن دون  واليم���ن  الع���راق 
تفق���د �ص���يئا ودون اأن ت�ص���يل دم���اء 
�ص���يئا!  تخ����ر  اأن  ودون  مواطنيه���ا 
فاإل���ى مت���ى ت�ص���تمر اإي���ران يف ه���ذه 
ال�ص���رتاتيجية دون اأن يت�ص���دى لها 

غريها من الدول ويعاملوها باملثل؟
طارق الها�ص���مي النائب ال�ص���ابق 
للرئي����ض العراقي ق���ال يف ت�ريحات 
له قب���ل اأي���ام اإن اإيران ل���ن تكف عن 
ه���ذه ال�صيا�ص���ة اإل اإذا مت نقل ال�راع 
الذي ت�ص���نعه لغريها اإلى اأرا�ص���يها، 
فه���ل ه���ذا اأمر ممك���ن بالفع���ل؟ هل 
باإم���كان ال���دول الت���ي تعب���ث اإي���ران 
باأمنه���ا وحلمته���ا الوطني���ة اأن تفعل 
نف�ض ال�صيء داخل الأرا�صي الإيرانية، 
تعي���د  يجعله���ا  ال���ذي  وبال�ص���كل 
ح�ص���اباتها وتدخل الى داخل حدودها 

وتكف عن هز ا�صتقرار غريها؟
ل اأعتق���د اأن الأم���ر �ص���هل، لي�ض 
فقط لأن اإيران ق�ص���ت متاما على كل 
من ميكنه اأن ي�ص���كل له���ا اأي نوع من 
عدم ال�صتقرار، �صواء من عرب الأحواز 
اأو اأي���ة فئ���ات اأو اأفراد، فاآل���ة الإعدام 
متار����ض عملها منذ �ص���نوات يف قطع 
رق���اب كل من ت�ص���ول له نف�ص���ه رفع 
�شوته باأي �شيء يخالف حكم املاليل، 
ولك���ن لي����ض معنى ه���ذا اأن ي�ص���كت 
العرب اإلى الأبد عن مواجهة ال�صيا�صة 

الإيرانية التي تعبث باأمنهم.
لب���د م���ن التع���اون ب���ني الدول 
العربية لل�ص���غط على اإي���ران والقوى 
العب���ث  لوق���ف  الدولي���ة املختلف���ة، 

الإيراين باملنطقة.

إيران لن تكف إال بنقل 
الصراع إلى أراضيها



125 مليون دوالر �أرباح “بيتك”
 

�لكوي���ت - بيتك: قال رئي�س جمل����س �إد�رة بيت 
�لتموي���ل �لكويتي “بيتك” حمد �مل���رزوق �إن “بيتك” 
حقق �س���ايف �أرب���اح للم�س���اهمني عن �لرب���ع �الأول من 
�لعام �جلاري 2017، بلغت 38.6 مليون دينار كويتي 
)125 ملي���ون دوالر( مقارنة ب����34.1 مليون دينار يف 
�لفرتة نف�سها من �لعام �ل�سابق وبن�سبة منو 13.1 %.

وبل���غ �س���ايف �إي���ر�د�ت �لتمويل للرب���ع �الأول من 
�لعام �جلاري 100.1 مليون دينار كويتي بن�س���بة منو 
3.1 % مقارنة بالفرتة نف�سها من �لعام �ل�سابق، وبلغ 
�إجمايل �إير�د�ت �لت�سغيل للربع �الأول من �لعام �جلاري 

168.6 مليون دينار كويتي.

“�لغرفة” تدعو �أع�ساءها للقاء وفد جتاري �سيني
�ل�س���ناب�س - بيت �لتجار: تنظم غرفة جتارة و�س���ناعة �لبحرين غًد� �خلمي�س بقاعة جلجام�س بفندق 
جول���دن توليب، لق���اء�ت ثنائية مع وفد جتاري �س���يني من �ملجل�س �ل�س���يني لتعزيز �لتج���ارة �لدولية 
)CCPIT(، مب�ساركة نخبة من �لتجار وممثلي كربى �ل�رشكات �ل�سينية من �ستى قطاعات �الأعمال منها: 
�لبني���ة �لتحتية، �لطاق���ة و�ملو�رد �ملعدنية، �الأغذي���ة و�مل�رشوبات، تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�س���االت، 

�لقطاع �ملايل و�لتجارة �لعامة، �الآالت و�ملعد�ت �الإلكرتونية، ومو�د �لبناء و�لت�سييد. 
و�أ�س���ارت �لغرف���ة �أن تنظيم ه���ذه �للقاء�ت �لثنائية ياأتي يف �س���ياق تعزيز �ل����رش�كات و�التفاقيات 
�لقائم���ة ب���ني �لبلدين، وبحث �س���بل تطوير �لعالقات �القت�س���ادية و�ال�س���تثمارية ب���ني مملكة �لبحرين 
وجمهورية �ل�س���ني �ل�س���عبية، كما �س���يتم خالل �لفعالية توقيع مذكرة تعاون بني جانبي جمل�س �الأعمال 
�لبحريني �ل�س���يني �مل�سرتك ب�ساأن تد�س���ني م�رشوع “طريق �حلرير”. و�أعربت �لغرفة عن ترحيبها بجميع 
�لتجار و�أ�سحاب �الأعمال و�ملهتمني حل�سور �للقاء�ت �لثنائية مع �لوفد �ل�سيني، و�غتنام فر�سة تو�جد 

ممثلي كربى �ل�رشكات �ل�سينية لعقد �رش�كات و�عدة يف جميع جماالت �الأعمال.

  للتو��سل:  )ق�سم �القت�ساد: 17111455(              ق�سم �الإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

6 اتفاقات لإعادة هيكلة وقود الطائرات يف املطار
بتكلفة 30 مليون دينار

املحرر القت�صادي من املحرق: 

ق���ال وزي���ر �لنفط �ل�س���يخ حممد ب���ن خليفة 
�آل خليف���ة �إن �التفاقات �لت���ي مت توقيعها �أم�س 
تخت�س باإع���ادة هيكلة قطاع وقود �لطائر�ت من 

جهة �إن�ساء مر�فق جديدة وتنظيم عملية �لبيع. 
و�أ�س���اف �ل�س���يخ حممد بن خليفة، “�أن نقل 
خز�ن���ات وق���ود �لطائ���ر�ت من منطقة ع���ر�د �إلى 
داخل مطار البحرين، وتهيئة ن�ش���اط بيع الوقود 
مع م����رشوع �لتو�س���عة �جلدي���دة للمطار �س���تعزز 
م���ن �حلركة �جلوية �لتي �سي�س���هدها �ملطار بعد 
�النتهاء من م�رشوع �لتو�س���عة”، م�سري� �إلى وجود 
�رشكاء دوليني يف بيع وقود �لطائر�ت، وهي �رشكة 
�سيفرون �الأمريكية، و�رشكة بي بي، و�رشكة بابكو، 
وه���ي �ل�رشكات �لتي تبيع �لوق���ود �إلى �لطائر�ت 

يف �ملطار. 
لوق���ود  �لبحري���ن  مط���ار  �رشك���ة  ووقع���ت 
�لطائ���ر�ت، �ل�رشكة ذ�ت �مللكية �مل�س���رتكة بني 
�ل�رشك���ة �لقاب�س���ة للنف���ط و�لغ���از و�رشك���ة مطار 
�لبحرين �لتابعة ل�رشكة طري�ن �خلليج �لقاب�س���ة، 
6 �تفاقات الإعادة هيكلة وقود �لطري�ن يف مطار 
�لبحري���ن �لدويل؛ من �أجل توف���ري �إمد�د�ت وقود 
�لطائر�ت وعمليات ت�س���غيل و�سيانة �أكرث كفاءة 

و�سال�سة. 
وجاءت �أعمال �إعادة �لهيكلة �لتي تتما�س���ى 
مع توجيهات رئي�س رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأمري خليف���ة بن �س���لمان �آل خليفة  يف 

�إطار برنامج حتديث مطار �لبحرين �لدويل.

المحفز الرئيس لالقتصاد 
و�أ�س���اف �ل�س���يخ حممد “�أنه عل���ى �لرغم من 
�أن �قت�س���اد �لبحري���ن يزد�د تنوًع���ا، يبقى قطاع 

�لنفط و�لغاز �ملحفز �لرئي�س للنمو �القت�س���ادي 
ل���دى �حلكومة، ويعد �إطالق �رشك���ة مطار �لبحرين 
لوق���ود �لطائر�ت م���ن �ملبادر�ت �الإ�س���رت�تيجية 
لل�رشك���ة �لقاب�س���ة للنفط و�لغ���از؛ بهدف حتفيز 
�لنمو �القت�سادي �مل�ستد�م و�إحد�ث نقلة نوعية 
وتوفري مو�رد للدخل متا�س���ًيا م���ع روؤية �لبحرين 
�القت�سادية 2030”، موؤكد� “�أننا ك�رشكة قاب�سة 
للنف���ط و�لغاز نت�س���ارك م���ع م�س���اهمينا يف روؤية 
و�حدة حول م�س���تقبل �رشكة مطار �لبحرين لوقود 
�لطائ���ر�ت، ودع���م دوره���ا يف م�س���اريع تو�س���يع 
�ملطار و�ملتطلب���ات �الأو�س���ع �ملتعلقة بخدمات 

تعزيز وقود �لطائر�ت”.

 30 مليون دينار كلفة المشروع 
من جهته، قال وزير �ملو��سالت و�الت�ساالت 
كم���ال �أحمد “�إن �لتوقيع على هذه �التفاقات هو 
تنفيذ لقر�ر جمل�س �ل���وزر�ء، وبتوجيه من رئي�س 
�ل���وزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللك���ي �الأم���ري خليفة 
ب���ن �س���لمان �آل خليفة بنقل خز�ن���ات �لوقود من 

منطقة ع���ر�د �إلى مطار �لبحرين �لدويل، و�أي�س���اً 
تنفيذ�ً لتوجيهات ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى 
�لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللك���ي �لذي ح���ث على مر�جع���ة هيكلة 
�لعالقات �لتجارية بني جميع �ل�رشكات �لعاملة يف 
تزويد �لوقود ل�رشكات �لطري�ن يف مطار �لبحرين 
�لدويل؛ لتكون عالقة و��س���حة و�سفافة للجميع، 

وهذ� ما مت تنفيذه بالفعل”. 
وق���ال “�إنه خ���الل �الأربع���ة و�لع�رشين �س���هر� 
�ملقبلة �س���يتم �النتهاء من �إن�س���اء ه���ذ� �مل�رشوع، 
ورف���ع �إي���ر�د�ت �رشك���ة مط���ار �لبحري���ن، و�لت���ي 
�س���ينعك�س عل���ى تنفي���ذ �ملزي���د م���ن �الأعم���ال 

�لتطويرية يف �لبنية �لتحتية للمطار”. 
و�أ�س���اف �أن “�رشك���ة مط���ار �لبحري���ن حققت 
�لعام �ملا�س���ي �أرباحا �رتفعت بن�سبة 40 % عن 
�لعام 2015، منوها �إلى �ل�س���عي لتحقيق �ملزيد 

من �لنمو يف �الأرباح بنهاية �لعام �جلاري”. 
“ع���ن تكلف���ة  “ �لب���الد  �س���وؤ�ل  عل���ى  ورد� 

�مل�رشوع، �أو�س���ح كمال بن �أحمد �أنها تبلغ نحو 30 
مليون دينار. 

م���ن جانب���ه، ����رشح �لقائ���م باأعم���ال �لرئي�س 
�لتنفيذي لل�رشكة �لقاب�س���ة للنف���ط و�لغاز ظافر 
�جلالهم���ة “�إن مملك���ة �لبحرين ت�س���هد ع�رشً� غري 
م�س���بوق يف من���و قطاع وق���ود �لطائ���ر�ت، وذلك 
بف�سل توجيهات قيادة مملكة �لبحرين �لر�سيدة 
ويف �إطار �لروؤية �القت�سادية �حلكومية 2030”. 

نقلة إيجابية كبيرة 
م���ن جهته، ����رشح �لرئي�س �لتنفي���ذي ل�رشكة 
مطار �لبحرين حممد يو�سف �لبنفالح، قائال “متثل 
ه���ذه �التفاقية نقطة حتول يف قطاع �لطري�ن يف 
�لبحرين، حيث جتم���ع عملية �إعادة �لهيكلة ثروة 
هائل���ة من �خل���رب�ت �ملحلية و�لعاملي���ة يف �إطار 
روؤي���ة قيادتن���ا �لر�س���يدة �ملتعلقة بالو�س���ول 
�إلى قطاع طري�ن �أكرث فاعلية وم�س���وؤولية. ومن 
�ملتوقع �أن ي�س���هد قطاع �لط���ري�ن نقلة �إيجابية 
ك���ربى بف�س���ل توقي���ع ه���ذه �التفاق���ات، وعرب 

�لتوجيهات رفيعة �مل�س���توى �لتي مت �إطالقها؛ 
به���دف تعزيز كف���اءة �لقطاع. ونح���ن نتطلع �إلى 
بد�ية حقبة جدي���دة تتميز باملزيد من �لعمليات 
�ل�سل�س���ة و�لفعال���ة، كما نعتمد عل���ى هذ� �جلهد 

�مل�سرتك لتح�سني قطاع �لطري�ن باأكمله”.
م���ن جهته، ق���ال رئي�س جمل����س �إد�رة �رشكة 
مط���ار �لبحري���ن لوق���ود �لطائ���ر�ت عبد�ملجي���د 
�لق�س���اب “نتفق مع م�ساهمينا يف روؤية م�سرتكة 
ح���ول توف���ري مر�ف���ق �آمن���ة وذ�ت كف���اءة عالية 
وم�ستوى عاملي لوقود �لطائر�ت وو�سع عمليات 
الإد�رة م�س���اريع �س���بكة تو�س���يع خمازن وقود يف 
�ملطار، ف�سال عن هدفنا �الأو�سع �ملعني بتحقيق 
�أهد�ف روؤية �لبحرين �القت�س���ادية 2030. وعلى 
�لرغ���م م���ن �لتحدي���ات �لت���ي ت�س���ود �الأ�س���و�ق 
�لعاملية حاليا، �إال �أن �رشكة مطار �لبحرين لوقود 
�لطائر�ت متر مبرحل���ة جديدة وباعثة هلى �الأمل 
يف جم���ال خدم���ات �لتزوي���د بالوق���ود يف مط���ار 

�لبحرين �لدويل”. 

• من حفل توقيع �التفاقيات �أم�س	

تنطلق �ليوم يف �لبحرين فعاليات م�س���ابقة 
منتدىMIT لأف�ش���ل ال�رشكات العربية النا�شئة 
يف ن�س���ختها �لعا����رشة، حيث تاأه���ل 74 فريًقا من 
11 دولة عربية �إلى �ملرحلة ن�س���ف �لنهائية من 

�مل�سابقة، بينها 3 فرق من �ململكة. 
�لت���ي  �مل�س���ابقة  يف  �لف���رق  وتتناف����س 
��ست�س���افتها �لبحري���ن ه���ذ� �لعام يف م�س���ار�ت 
ال�رشكات النا�ش���ئة والأفكار والريادة الجتماعية 
فيم���ا �س���تعلن �لنتائج 27 �ل�س���هر �جلاري. ومن 
�ملعل���وم �أن جمموع جو�ئز �مل�س���ابقة يتخطى �ل� 

160 �ألف دوالر.
وقال �لقائم باأعمال مدير �إد�رة �الت�س���االت 
�لت�س���ويقية لتمكني �لدكتور عبد�هلل �ل�سادة يف 
موؤمتر �س���حايف �أم�س “ت�سعى متكني لدفع عجلة 
�لقطاع �خلا�س وجعل���ه �ملحرك �لرئي�س للتنمية 
�القت�س���ادية، لذ� فهي فخورة بدعمها مل�سابقة 
MIT ه���ذ� �لع���ام حي���ث يتز�م���ن مع م���رور 10 

�سنو�ت النطالق �مل�سابقة يف �لوطن �لعربي”.
و�أكد �أن “�حلدث يج�س���د �إمي���ان متكني باأن 
له���ذ� �لنوع من �مل�س���ابقات �لقدرة عل���ى �إلهام 

رو�د �الأعم���ال لتحدي �أنف�س���هم و�بتكار وتقدمي 
اأفكارهم يف بيئة �ش���ديدة التناف�ش���ية مما يحفز 
لديه���م �ملزي���د من �لطم���وح و�لرغب���ة بالتطوير 
و�ل���ذي ب���ات و��س���حا م���ن خ���الل تاأه���ل 3 فرق 

بحرينية للتناف�س يف �لنهائيات.”
و��س���تعر�س �ل�س���ادة �ل���دور �لكب���ري �ل���ذي 
تقدم���ه متك���ني يف دع���م وتدريب �ملوؤ�س�س���ات 
و�الأفر�د، م�سري� �إلى دعمها نحو 200 م�رشوع خالل 

10 �سنو�ت خلقت �لكثري من فر�س �لعمل.
و�أك���د �أن متكني تركز عل���ى قطاعات و�عدة 
وق���ادرة عل���ى دع���م �القت�س���اد �لوطن���ي، مث���ل 
و�ملالي���ة،  �للوج�س���تية،  و�خلدم���ات  �ل�س���ياحة 

و�ل�سريفة وغريها.
وب���ني �ل�س���ادة �أن متكني �س���خت بالتعاون 
مع �رشكائها نحو 800 مليون دينار يف �القت�س���اد 

�لوطني.
م���ن جهته �عت���رب  �ملدير �لع���ام ل�رشكة زين 
�لبحري���ن حممد زي���ن �لعابدين �مل�س���ابقة بالغة 
�الأهمي���ة �الأم���ر �لذي جع���ل �رشكة زي���ن تدعهما، 
م�س���ري� �إلى �أنها �ساهمت يف ت�س���جيع �لعديد من 

رو�د �الأعمال يف كافة �أنحاء �لعامل �لعربي.
وتاب���ع “نعتز مب�س���اركتنا يف ه���ذه �لفعالية 

�ملرموقة �لت���ي ُتقام للمرة �الأول���ى يف �لبحرين، 
مبين���ا �أن زي���ن لطامل���ا �آمن���ت بالق���وة �لكامن���ة 
يف �الإب���د�ع، و�لت���ي تعم���ل على حتقي���ق �لتطور 
�القت�س���ادي و�الجتماعي وحل �مل�س���كالت وخلق 

�إمكانات جديدة مثرية”.
و�أ�س���اف “من هنا حر�س���ت �رشك���ة زين على 
رعاي���ة نظم ريادة �الأعم���ال يف �ململكة على مد�ر 
�لع�رش �سنو�ت �ملا�س���ية، وذلك من خالل ت�سجيع 
روح �لقيادة �ل�س���بابية ورعاي���ة �الأفكار �ملبتكرة 
�لت���ي ميكنه���ا �أن تغ���ري م�س���تقبل �ملنطقة، بل 

و�لعامل �أجمع”.
ومن �ملقرر �أن تخ�س���ع �لف���رق �لتي تاأهلت 
�إل���ى نهائي���ات �مل�س���ابقة جلول���ة جدي���دة م���ن 
�لتدري���ب، كما �س���يقومون بعر�س م�س���اريعهم 
على م���دى 3 �أيام �أم���ام جلنة حتكي���م موؤلفة من 
نخبة من �مل�س���تثمرين ورجال �الأعمال �لرياديني 
يف �ملنطق���ة. وباالإ�س���افة �إل���ى �جلو�ئ���ز �ملالية 
�ل�س���خمة، �سيح�س���ل كل فائ���ز عل���ى جمموع���ة 
من جل�س���ات �لتدري���ب عالية �جل���ودة، و�لتوجيه 
و�لتدري���ب و�لتغطي���ة �الإعالمي���ة وفر����س لعقد 

�ل�رش�كات.
ي�سار �إلى �أن منتدىMIT لريادة �الأعمال يف 
�لعامل �لعربي تاأ�س�س �سنة 2005، وهو �أحد فروع 
منتدى MIT �لعاملي �لذي ي�سم 28 فرًعا حول 

�لعامل. 
من جهتها قالت �س���ارة غالب من موؤ�س�س���ة 
“جمتم���ع جميل” �إن �ملوؤ�س�س���ة تفخ���ر يف دعمها 
للم�س���ابقة، حيث تع���د هذه �ملب���ادر�ت جزء� من 
عملها و��س���رت�تيجيتها فهي ته���دف �إلى �إحد�ث 
تغي���ري �إيجاب���ي يف �ملجتمع وحتقيق �ال�س���تد�مة 

�القت�سادية.
و��ستعر�س���ت غالب �الأن�س���طة �لتي تقدمها 
�لعربي���ة  �ململك���ة  م�س���توى  عل���ى  �ملوؤ�س�س���ة 

�ل�سعودية و�ملنطقة �لعربية.
م���ن جهتها خل�س���ت رئي�س���ة منت���دى ريادة 
�الأعم���ال يف �لع���امل �لعرب���ي MIT ه���ال فا�س���ل 
معايري �لتقييم باالبتكار و�لقدرة على �لتو�س���ع 
وه���ل �مل����رشوع ينعك����س بطريق���ة �يجابي���ة على 

�ملجتمع؟
و�أ�س���ارت �إلى �أن هناك �لكثري من ق�س����س 
�لنجاح و�مل�رشوعات �لتي جنحت يف �مل�س���ابقة يف 

دور�تها �ل�سابقة و�لتي غدت عاملية.

انطالق ت�صفيات م�صابقة MIT لل�رشكات العربية النا�صئة يف البحرين
بال�رش�كة مع “متكني” و“زين” و“جمتمع جميل”

• �ملوؤمتر �ل�سحايف لالإعالن عن �مل�سابقة	

ب��امل��ن��اف�����س��ة ب���ح���ري���ن���ي���ة  ف������رق  و3  دول�����������ة..   11 م�����ن  ف����ري����ًق����ا   74 ت�����اأه�����ل 
 املحرر القت�صادي
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�ساتر: �سيا�سة الإدارة املخاطر تغيرّ معدالت الفائدة
تكرمي 109 من موظفي “البحرين والكويت” القدامى 

زينب العكري من املنامة

ق���ال الرئي����س التنفي���ذي لبن���ك البحرين 
والكويت، ريا�س �ساتر، اإن البنك لديه �سيا�سة 
لإدارة املخاط���ر جت���اه تذبذبات ورفع اأ�س���عار 
ا، اإذ  الفائ���دة عل���ى القرو����س والودائ���ع عامليًّ
�سيوؤثر على معدلت الفائدة يف ال�سوق املحلي 

بحكم ارتباط العملة الدينار بالدوالر.
واأ�س���اف اأن البنك قد اأعاد هيكلة املخاطر 
الإدارة  خ���ال  م���ن  الت�س���غيلية  العملي���ات  يف 
اجلدي���دة، وذل���ك ملواكب���ة التغ���ر يف معدلت 
الفائدة عل���ى القرو����س والودائع، موؤك���ًدا اأن 
معدلت القرو�س يف ال�س���وق املحلي �س���هدت 

ارتفاًعا ن�سبيًّا ب�سكل تناف�سي.
جاء ذلك، خال احتفال البنك بتكرمي 109 
من موظفيه ممن خدموا البنك ل�سنوات طويلة، 

و�ساهموا يف بناء مكانة عريقة وقوية للبنك.
وع���ن النتائ���ج املالي���ة، اأو�س���ح اأن البيئة 
الت�س���غيلية خال ال�س���نة املالية 2017 �سعبة 
�س���واء عل���ى ال�س���عيد املحل���ي اأو الإقليمي اأو 
العاملي، واإذا توفرت ركائز النجاح ف�ست�س���اعد 

على التغلب على هذه امل�ساعب التي يواجهها 
اجلميع.

واأ�س���اف اأن التحديات كب���رة، اإل اأن اإدارة 
البنك واثقة من امتاكها اجلهاز وال�سرتاتيجية 
التي حتق���ق لها النتائ���ج املرج���وة والتي ت�رس 

امل�ستثمرين والعماء.
وعن التو�س���ع، ق���ال اإن البنك اأعل���ن موؤخًرا 
ع���ن النته���اء م���ن تاأ�س���ي�س �رسك���ة )اإيجيليا( 
ال�س���تثمارية يف لندن واململوكة 50 % للبنك 
براأ�س���مال 5 ماي���ن دولر، متوقًع���ا اأن تب���داأ 
ال�رسكة اأعمالها يف ال�سوق الربيطاين خال الربع 
الثاين م���ن العام اجل���اري، ومت توظيف الإدارة 
التنفيذي���ة والرئي�س التنفي���ذي لل�رشكة ويتم 

العمل الآن على و�سع خطة للعمل.
لن���دن  يف  اجلدي���دة  ال�رسك���ة  اأن  واأ�س���اف 
الذي���ن  اخلليجي���ن  امل�س���تثمرين  �ست�س���اعد 
يرغب���ون يف ال�س���تثمارات العقاري���ة باململكة 
املتح���دة، لفًت���ا اإلى اأن البنك يتطلع للتو�س���ع 

ودرا�سة فر�س يف اأوروبا.
وعن راأيه ح���ول توجيهات جمل����س الوزراء 
مبنح البنوك ت�سهيات لفتح فروع لها يف دول 

اخلليج، اأكد اأن القطاع امل�رسيف بداأ بتوجيهات 
وحنك���ة من القيادة قبل 40 �س���نة وركزت على 
القط���اع، ما جع���ل البحري���ن مرك���ًزا ماليًّا على 
م�ستوى اخلليج الأمر الذي اأدى لنمو القت�ساد 
والقط���اع امل����رسيف اإ�س���افة مل�س���اهمته توفر 

وظائف للمواطنن.

واأ�س���ار اإل���ى اأن البنك ميتلك اأن�س���طة على 
م�س���توى دول اخلليج بدون تواج���د فروع فيما 
ع���دا وجود مكت���ب متثيل���ي يف دب���ي وفرع يف 
الكوي���ت، مو�س���ًحا اأن البن���ك يخدم الأ�س���واق 
اخلليجي���ة من البحري���ن وميتلك البن���ك جزًءا ل 

ي�ستهان به من الأعمال يف كل الدول.

�س���اتر  �س���كر  الفعالي���ة،  هام����س  وعل���ى 
م�س���اهماتهم  عل���ى  واملوظف���ات  املوظف���ن 
البن���اءة يف تنمية البن���ك، وق���ال: “اإن جناح اأي 
موؤ�س�سة هو ح�سيلة عمل كادر وظيفي خمل�س 
ومتما�س���ك، مليء بالطموح وال�س���غف العملي، 
ويواج���ه العراقي���ل والأزمات مبنظ���ور اإيجابي 
ليحوله اإلى جناح بارز، واأنتم اأيها املوظفون من 
�س���نعتم بهمتكم واإ�رشاركم وتعاونكم اإجنازات 

نفخر بها اليوم يف بنك البحرين والكويت”.
واأ�س���اف: “اإن ه���ذا الإجن���از مل يك���ن وليد 
الي���وم ب���ل هو نتاج �س���نوات طوال م���ن العمل 
الدوؤوب والذي من املوؤكد �ستوا�س���ل للحفاظ 
على م�س���رة التط���ور والنجاح وثقاف���ة العائلة 

الواحدة التي لطاملا عرف بها البنك”.
وبتاري���خ ميت���د لأك���ر م���ن 46 �س���نة منذ 
تاأ�سي�س���ه، فق���د متك���ن البن���ك م���ن املحافظة 
عل���ى مكانته الريادية وزي���ادة الربحية من عام 
اإلى اآخر، ويعود الف�س���ل يف ذلك اإلى ال�سيا�سة 
احلكيم���ة التي ينتهجها جمل�س الإدارة والإدارة 
التنفيذي���ة يف احلف���اظ عل���ى املوظفن ذوي 

الكفاءات العالية.

• جانب من احلفل	

ت�سوير: اأمين يعقوب

أخبار السوق
إعداد: المحرر االقتصادي

املنامة - بور�س���ة البحرين: اأقفل “موؤ�رس 
البحري���ن الع���ام” ي���وم اأم����س عند م�س���توى 
1،336.61 بارتفاع قدره 1.04 نقطة مقارنة 

باإقفاله يوم اأم�س الإثنن.
ملي���ون   4.52 امل�س���تثمرون  وت���داول 
�س���هم، بقيم���ة اإجمالية قدره���ا 813.48 األف 
دين���ار، مت تنفيذه���ا م���ن خال 98 �س���فقة، 
مركزين تعامالتهم على اأ�س���هم قطاع البنوك 
التجارية، والتي بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 
633.89 األف دينار، اأي ما ن�س���بته 78 % من 
القيم���ة الإجمالية للت���داول، وبكمي���ة قدرها 

3.98 مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 61 
�س���فقة. وجاء امل�رسف اخلليج���ي التجاري يف 
املركز الأول، اإذ بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 
319.30 األف دينار، اأي ما ن�س���بته 39.25 % 
اإجمايل قيمة االأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها 
2.67 مليون �سهم، مت تنفيدها من خالل 38 
�سفقة. اأما املركز الثاين، فكان للبنك الأهلي 
املتح���د بقيمة قدرها 260.12 األف دينار، اأي 
ما ن�س���بته 31.98 % من اإجمايل قيمة االأ�سهم 
األ���ف   972.50 املتداول���ة، وبكمي���ة قدره���ا 

�سهم، مت تنفيذها من خالل 11 �سفقة.

املنام���ة - انوف�س���ت: اأعلن���ت جمموع���ة 
اإنوف�س���ت نتائجها املالية بنهاية الرُبع الأول 
من ع���ام 2017، وقد اأظهرت نتائجها املالية 
املوحدة حتقيقها �سايف ربع خا�س مب�ساهمي 
ال�رسك���ة الأم وقدرة 8.2 ملي���ون دولر مقارنة 
ب�س���ايف اأرباح قدرها 3.2 مليون دولر بنهاية 

الربع الأول من عام 2016.
جمموع���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  وق���ال 
اإنوف�س���ت، خال���د ال�سنعو�س���ي "نحن �س���عداء 
بجن���ي ثمار ا�س���رتاتيجيتنا من خ���ال حتقيق 
اإنوف�ست لأهدافها الف�س���لية �سمن املراحل 
املختلفة لا�س���رتاتيجية التي نق���وم بتنفيذ 
بنودها بثبات وروؤيا وا�س���حة نحو ال�س���تمرار 
يف حتقي���ق الأرب���اح م���ن جانب وال�س���عي اإلى 
البح���ث عن فر�س ا�س���تثمارية جديدة لتعزيز 
وتنويع حمافظنا ال�ستثمارية، وعلى م�ستوى 
املجموع���ة، فاإنن���ا نتوق���ع اأن يك���ون ل�رسك���ة 
املقاوالت تامكون دور متنام يف دعم وتعزيز 

الأداء من خال اإجناز الأعمال التي تقوم عليها 
حاليًّا ف�س���ًا عن ال�س���عي للفوز باملناق�سات 
اخلا�س���ة بامل�س���اريع الكربى. كم���ا بداأنا هذا 
العام فنح���ن عازمون عل���ى موا�س���لة الإدارة 
الفعال���ة للم�س���اريف بالتزام���ن مع حت�س���ن 
اأداء ا�س���تثماراتنا القائم���ة، وكذل���ك حتقيق 
تخارجات ناجحة من ال�س���تثمارات التي قررنا 

التخارج منها".
م���ن جانب���ه، األق���ى الرئي����س التنفي���ذي 
مراد الرم�س���ان، مزيًدا من ال�س���وء حيث اأفاد 
ب���اأن "اأداء املجموع���ة بنهاية الرب���ع الأول من 
ا ملا �ست�س���فر  ع���ام 2017 ميث���ل موؤ����رًسا مهمًّ
عن���ه نتائ���ج املجموع���ة بنهاية الع���ام، حيث 
�س���نعمل عل���ى تنفي���ذ مبادراتنا الت���ي عزمنا 
على تنفيذها هذا العام والتي ناأمل اأن حتقق 
النتائج املرجوة، كما ناأمل اأن نوفق يف تتويج 
جهودنا يف ر�سد وتقييم الفر�س اال�ستثمارية 

امل�ستهدفة التي ن�ستعد لا�ستثمار بها". 

املنام����ة - الربك����ة: ت�س����تكمل جمموع����ة 
الربكة امل�رسفية اليوم توزيعات اأرباح العام 
2016 على م�ساهميها كما اأقرها امل�ساهمون 

يف اجتماع اجلمعية العمومية الأخر.
و�س����يم توزيع مبلغ 11.39 مليون دولر 
اأرباحا نقدية بواقع 1 �سنت لل�سهم الواحد )1 
%( بعد اأن مت توزيع اأ�سهم املنحة البالغة 5 
% من راأ�س املال ال�س����ادر واملدفوع بواقع 
�س����هم جماين واحد ل����كل 20 �س����هما قيمتها 
57.46 مليون دولر، )املجموع 68.85 مليون 

دولر(. وي�س����تحق التوزيع����ات امل�س����اهمون 
امل�س����جلون بنهاية اجتماع اجلمعية العمومية 
ي����وم )20 مار�����س 2017(. علماً ب����اأن الزكاة 
الواجب اأداوؤها عن الأرباح املوزعة نقدا تبلغ 
0.38 �سنت لل�سهم الواحد يخرجها امل�ساهم 
م����ن طرفه، بينم����ا يقوم البنك باإخ����راج اجلزء 
الآخ����ر م����ن زكاة الع����ام وذلك ح�س����ب اعتماد 

اجتماع اجلمعية العمومية.
“كاريف  االأ�س����هم  م�س����جل  تكلي����ف  ومت 
كمبيوتر�سر” مبهمة توزيع �سيكات الأرباح.

البورصة ترتفع 1.04 نقطة

8.2 مليون دوالر أرباح "إنوفست" الربعية 

“البركة” تستكمل توزيع أرباح 2016 على المساهمين اليوم 

االأمني: توقيع تعهد من التجار لعدم رفع االأ�سعار برم�سان 

حا�سنــة للأجهــزة التقنيــة بالبحريــن

بحث ا�ستعدادات الأ�سواق ل�ستقبال ال�سهر الف�سيل 

بالتعاون بن “بتلكو” و“برينك” 

ال�سناب�س - بيت التجار: دعا ع�سو جمل�س اإدارة 
غرف���ة جت���ارة و�س���ناعة البحرين رئي����س جلنة قطاع 
الأغذية والزراعة خالد الأمن كافة التجار واملعنين 
حل�سور اللقاء ال�س���نوي املفتوح الذي تقيمه اللجنة 
بهدف مناق�س���ة ا�س���تعدادات التجار ل�س���هر رم�سان 
املب���ارك، وال���ذي �س���يعقد �س���باح يوم غ���د يف بيت 

التجار.
واأ�س���ار االأمن اإلى اأن اللجن���ة داأبت على تنظيم 
ا بهدف مناق�سة ا�ستعدادات منافذ  هذا اللقاء �سنويًّ
البيع ل�سهر رم�س���ان املبارك، وطماأنة امل�ستهلكن 
وجتار التجزئة باأن اأ�س���عار املواد الغذائية لن تكون 

مرتفعة و�ستكون متوافرة طوال ال�سهر الف�سيل.
واأو�س���ح اأنه �س���يتم على هام�س اللقاء التوقيع 
على وثيقة تعهد من قبل التجار بعدم رفع الأ�س���عار 
اأ�سوة مبا قامت به اللجنة يف الأعوام املا�سية، م�سًرا 

اأن اللجن���ة حتر����س على اإقام���ة هذا اللق���اء من اأجل 
تبادل وجهات النظر مبا ي�س���ب يف م�سلحة اأ�سحاب 

الأعم���ال وامل�س���تهلكن عل���ى ح���دٍّ �س���واء، وو�س���ع 
الت�س���هيات الازمة للقطاع الغذائي وال�س���تهاكي 
يف اململك���ة، م�س���يًفا اأن ه���ذه اخلطوة تاأت���ي للعام 
الرابع عل���ى التوايل، بعدما حققت املبادرات الثالث 
ال�س���ابقة التي قامت بها اللجنة يف الأعوام املا�سية 
النتائج املرجوة خلدمة امل�ستهلكن من املواطنن 
واملقيمن. وتوقع الأمن زي���ادة عدد التجار الذين 
�سيوقعون الوثيقة هذا العام عن عددهم يف االأعوام 
ال�س���ابقة، وذك���ر اأن قيم���ة ه���ذه الوثيق���ة اأخاقي���ة 
بالدرجة الأولى، حيث �س���يجرى التوقيع اأمام اجلميع 
وبح�س���ور ممثل���ي ال�س���حافة والإع���ام وتلفزي���ون 

البحرين.
 وم���ن جانب اآخ���ر، بننّ االأمن اأنه �س���يتم تنظيم 
حما�رسة تعريفية حول الطرق ال�سحيحة ل�رساء الأغذية 

يف �سهر رم�سان الكرمي.

الهمل���ة - بتلكو: تتعاون �رسكة بتلكو مع برينك 
“Brinc” حا�س���نة اإنرتنت الأ�سياء؛ لإطاق مركزها 
اجلديد يف منطقة ال�رسق الأو�س���ط، وامل�س���مى مبركز 
برينك بتلكو لإنرتنت الأ�س���ياء، وذل���ك بحلول الربع 

الثالث من 2017.
و�س���مال  الأو�س���ط  ال����رسق  برين���ك  و�س���تتخذ 
اإفريقي���ا )مينا( من البحرين مقًرا رئي�س���ا لعملياتها 
يف املنطق���ة، و�س���تقدم باق���ات الربام���ج واخلدمات 
امل�سممة بح�سب احتياجات ال�رسكات النا�سئة ورواد 
الأعمال من اإنرتنت الأ�س���ياء الذي ي�سعون اإلى حلول 
�رسيع���ة والت���درب على كيفي���ة بناء ����رسكات واأعمال 

ناجحة.
ووقع���ت اتفاقي���ة به���ذا اخل�س���و�س، وقعه���ا 
الرئي����س التنفي���ذي لبتلكو منى الها�س���مي، ومدير 

التطوير ورئي�س برينك )مينا(، يا�سن اأبو داود.
وقالت الها�سمي: “تاأتي هذه ال�رساكة بالتوافق 
م���ع اإ�س���رتاتيجية بتلك���و البحري���ن؛ من اأج���ل تعزيز 
االبت���كار ودعم النمو االقت�س���ادي وباخل�س���و�س يف 

قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات”.
واأ�س���افت: “من ال�رسوري اأن توؤ�س����س البحرين 
قاعدة اأ�س���ا�س را�س���خة تدع���م رواد االأعمال، وتقدم 
لهم اخلربات الالزمة واملعرفة واملعلومات لل�س���عي 

وراء اأفكار جديدة ومبتكرة”.
واحتلت اململكة املركز الثامن والع�رسين �سمن 
موؤ����رس اجلاهزية ال�س���بكية على م�س���توى دول العامل 

وفق موؤ�رساجلاهزية ال�س���بكية الذي اأ�سدره املنتدى 
القت�سادي العاملي العام 2016. 

كم���ا اأن 70 % م���ن موظفي قطاع الت�س���الت 
وتقنية املعلومات هم م���ن املواطنن، وقد حققت 
البحرين اأعلى م�س���توى من التطور يف املنطقة وفق 
موؤ����رس الت�س���الت وتقني���ة املعلوم���ات العاملي، ما 
يعني اأن البحرين توفر البيئة املثالية لختبار اأحدث 

التقنيات والأفكار التكنولوجية”.
م���ن جانبه، قال رئي����س وحدة الت�س���ويق ب�رسكة 
بتلكو البحرين، مايك �س���تانفورد: “متتلك البحرين 
جمموع���ة كبرة من الكوادر املحلي���ة املوهوبة التي 

ت�ستحق احل�سول على فر�سة للتطور والنمو وتقدمي 
الأجهزة املبتكرة وفق متطلبات �س���وق التكنولوجيا 

العاملي احلالية”.
م���ن جانب���ه، ق���ال يا�س���ن اأب���وداود “اأظه���رت 
البحري���ن التزاًما كبًرا يف �س���بيل تهيئة بنية حتتية 
عاملية امل�س���توى متكن رواد الأعمال من النمو اأكر 

واتخاذ مكانة رائدة ومتميزة اإقليمًيا”.
وحت���ى اللحظ���ة دعمت برين���ك مئات اأ�س���حاب 
االأعمال م���ن جميع اأنحاء العامل، وا�س���تثمرت يف دعم 
اأكر من 30 �رسكة نا�س���ئة، ومتتل���ك حمفظة حققت 

اأكر من 18 مليون دولر.

• خالد الأمن	

• اأثناء توقيع التفاقية	
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معرض الخليج 
للعقار 2017

افتتح معرض الخليج 2017 نيابة عن رئيس الوزراء   

خالد بن عبداهلل يدعو النواب 
لسرعة تمرير “التطوير العقاري”

املنام��ة - بنا: أناب رئيس ال��وزراء صاحب 
الس��مو املليك األمري خليفة بن س��لامن آل 
خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الش��يخ 
خالد بن عبدالله آل خليفة، الفتتاح معارض 
الخليج للبناء والعقارات والديكور والتصميم 
الداخيل واألثاث لعام 2017 والتي انطلقت 
جميعها صب��اح أمس مبركز البحرين الدويل 
للمع��ارض واملؤمت��رات بتنظي��م من رشكة 

الهالل للمؤمترات واملعارض.
وأعرب الش��يخ خالد بن عبد الله آل خليفة 
عن ترشف��ه بافتتاح هذه املع��ارض الثالثة 
املتزامن��ة يف آن واح��د، نياب��ة عن صاحب 
الس��مو املليك رئي��س ال��وزراء، الفًتا إىل أن 
حرص صاحب الس��مو املليك رئيس الوزراء 
ع��ى رعاي��ة هذا املع��رض س��نويًّا يعكس 
اهت��امم س��موه بقط��اع التعم��ري عموًم��ا 

والقطاعات األخرى املنبثقة منه.
وق��ال: “إنه من حس��ن الطال��ع أن يتزامن 
افتت��اح هذه املعارض وال��ذي يعد الجانب 
العق��اري ركًنا أساس��يًّا منها، م��ع مواصلة 
مجلس النواب يف جلسته التي يعقدها هذا 
اليوم يف مناقش��ة مرشوع قان��ون التطوير 
العق��اري املك��ون من أكرث م��ن 100 مادة 
واملحال إليه من الحكومة منذ مايو 2016”.
وأضاف إنه من املؤمل أن يس��اهم مرشوع 
قان��ون التطوير العق��اري والعمل مبوجب 
أحكام��ه يف إضف��اء مزي��د من االس��تقرار 
والتنظي��م لهذا القط��اع وامله��ن املرتبطة 
ب��ه، وأن الحكوم��ة املوق��رة وبإحالتها هذا 

املرشوع إىل الس��لطة الترشيعية بعد عامني 
من إصدار القانون رقم )28( لس��نة 2014 
يف ش��أن التطوير العقاري، يعكس سياستها 
القامئة ع��ى املراجعة الدؤوب��ة ملنظومتها 
الترشيعي��ة ونظرته��ا الثاقب��ة يف تعاطيه��ا 
مع قط��اٍع يتصف بالديناميكي��ة والحيوية 

واملتغريات املستمرة مثل القطاع العقاري.
وزاد نائ��ب رئيس ال��وزراء: “ميثل مرشوع 
قان��ون التطوي��ر العقاري خالص��ة الجهد 
الحكومي املبذول يف س��بيل تضمني القانون 
املرتق��ب أحكاًما ومواد تواك��ب التطورات 
الرسيعة والطفرة االس��تثامرية الهائلة التي 
شهدها القطاع العقاري وهي عوامل فرضت 
إعادة النظر يف القان��ون املعمول به حاليًّا؛ 
بغية سد ما يعرتي هذا القطاع من فجوات 

طرأت نتيجة املامرس��ة العملية، فضاًل عن 
النجاح الكبري الذي تحقق يف ملف معالجة 

مشاريع التطوير العقاري املتعرثة”.
وتابع: “إنه وبالنظر إىل األهمية االقتصادية 
واالجتامعي��ة والتنظيمي��ة التي يكتس��بها 
مرشوع قانون التطوير العقاري، فإننا نعّول 
كثريًا عى الحكمة الت��ي يتمتع بها مجلس 
النواب وأعضاؤه يف رسعة مترير هذا املرشوع 
واملوافقة عليه وإحالته إىل مجلس الشورى، 
وما تخصيص مجلس النواب جلس��ته هذا 
اليوم ملناقش��ة هذا املرشوع إال دليل تفهم 

ألهمية القانون وآثاره املستقبلية”.
ويق��ام مع��رض الخلي��ج للبن��اء، ومعرض 
الخليج للعقارات، ومعرض الخليج للديكور 
والتصمي��م الداخيل واألثاث خ��الل الفرتة 

م��ن 25 إىل 27 أبري��ل الجاري، ويش��ارك 
يف دورت��ه لهذا العام أكرث م��ن 135 عارًضا 
ميثلون كربي��ات الرشكات يف مجال التطوير 
العقاري، ومواد البناء واإلنش��اء، والتصميم 
الداخ��يل والديك��ور واألث��اث، واملصارف 

والبنوك.
م��ن جانب��ه، تق��ّدم رئيس مجل��س إدارة 
رشك��ة الهالل للمؤمت��رات واملع��ارض أنور 
عبدالرحمن، بأسمى آيات الشكر والتقدير 
إىل صاح��ب الس��مو املليك رئي��س الوزراء 
ع��ى تفضل س��موه برعاية املع��رض، وإىل 
الش��يخ خالد بن عب��د الله ع��ى حضوره 
حف��ل االفتتاح نيابة عن س��موه، معرًبا يف 
الوقت ذاته ع��ن رسوره مبا يحظى به هذا 
املعرض من اهتامم من لدن س��موه، األمر 

الذي يؤكد ما يوليه سموه من دعم وإسناد 
للقطاع الخاص مبا يعينه عى القيام بدوره 
التنم��وي ومس��ؤوليته املجتمعية الداعمة 

لالقتصاد الوطني.
أما الرئيس التنفي��ذي لرشكة الهالل جربان 
عبد الرحمن، فقد أكد أن السمعة الواسعة 
التي اكتس��بها هذا املعرض وما ترتب عى 
ذلك من تنامي عدد العارضني والزوار عاًما 
بعد عام، قد تأت��ت بفضل الرعاية الكرمية 
لصاح��ب الس��مو املل��يك رئيس ال��وزراء، 
مؤك��ًدا أن فك��رة املعرض الت��ي تقوم عى 
جم��ع 3 معارض يف آن واحد س��تمّكن من 
توفري أجواء تسوق مثالية، وفرص للتواصل 
وعق��د الصفقات املجزية يف قطاعات البناء 

والتصميم الداخيل والعقار.

• الشيخ خالد بن عبداهلل يفتتح معارض الخليج للبناء 2017	

ال�����ق�����ان�����ون ي���ن���ظ���م ال����ق����ط����اع وي�����زي�����د م�����ن اس����ت����ق����راره
ال���واق���ع أرض  ع��ل��ى  ال���ق���ط���اع م���ن ف���ج���وات  ي��ع��ت��ري  ي��ج��ب س���د م���ا 

إعداد: مازن النسور - أمل الحامد  -  تصوير: أيمن يعقوب



الخاجة: المعرض يؤكد استدامة سوق العقار المحلية
رأى رئي��س مجلس إدارة “واحة بيتك الصناعية” 
أس��امة الخاجة أن إقامة مع��رض الخليج للعقار 
يثبت اس��تدامة سوق العقار يف البحرين، وتعترب 
مش��اركة العديد من العارضني مبشاريع جديدة 
يثبت ثقة املس��تثمر يف الس��وق املحيل، وكذلك 

ثقة املطورين يف تطوير املشاريع.
وأضاف الخاجة للصحافي��ني عىل هامش افتتاح 
املع��ارض أم��س أن نتائج معرض العق��ار وبيع 
الوحدات والرتويج للعديد من املشاريع ستصب 

وتنعكس يف منو االقتصاد البحريني.
وعن آخر املس��تجدات يف م��روع واحة بيتك، 
أشار الخاجة إىل “أننا باملرحلة النهائية للتفاوض 
م��ع رشكة عاملي��ة “Areston” تعم��ل يف مجال 

صناع��ة األدوات الكهربائي��ة والتس��خني مث��ل 
األفران والس��خانات الحرارية الستئجار 70 ألف 
ق��دم مربع، متوقًعا التعاق��د مع الركة وتوقيع 

االتفاقية معها يف غضون 3 أسابيع”.
وذكر أن هذه االتفاقية س��تجذب استثامرات ال 
تق��ل عن 10 مالي��ني دوالر إىل الس��وق املحيل، 
مؤك��ًدا أن اختيار هذه الرك��ة ململكة البحرين 
بع��د تقييمه��ا لع��دة مواقع يف منطق��ة الرق 
األوس��ط يدل عىل مكان��ة البحري��ن وقوتها يف 

جذب االستثامرات العاملية.
وكان الخاج��ة قد توّق��ع مؤخرًا ارتفاع إش��غال 
الوحدات الصناعية يف “الواحة” إىل 96 % مقابل 
83 % حاليًّا، لتصل إجاميل االس��تثامرات فيها إىل 

نحو 175 ملي��ون دوالر، وذلك بعد االنتهاء من 
توقي��ع االتفاقية مع الركة العاملية مام س��رفع 
ع��دد ال��ركات املربمة م��ع “الواح��ة” إىل 14 
مصنًعا، والتي س��يبدأ إنتاجها املبديئ قبل نهاية 

العام الجاري.
ه عىل سؤال عن املساحات املتبقية، أجاب  ويف ردِّ
أن املس��احة املتبقية لالس��تئجار تبل��غ 20 ألف 
قدم، ويتم دراسة عدد من الطلبات لشغل هذه 

املساحة.
وتعت��رب واحة بيت��ك الصناعية مروًع��ا مملوًكا 
بالكام��ل لبيت التموي��ل الكويت��ي )البحرين(، 
والتي تق��دم 54,072 مرت مربع من املس��احات 

الصناعية يف منطقة البحرين العاملية لالستثامر.
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افتتاح “أفنيوز البحرين” بحلول سبتمبر

توسيع مظلة “مزايا” ليشمل 23 ألف طلب  

اإلسكان: خفض الراتب المستحق للقرض” إلى 400 دينار

أعل��ن نائب رئيس مجل��س إدارة رشكة كورنيش 
امللك فيصل للتطوير يوس��ف تق��ي أن مروع 
“األفني��وز البحرين” س��يتم افتتاح��ه بعد عيد 

األضحى، يف شهر سبتمرب املقبل.
وأك��د تق��ي للصحافي��ني ع��ىل هام��ش افتتاح 
املع��ارض الدعم الحكومي غ��ر املحدود لتنفيذ 
مروع “األفنيوز” يف البحرين، ومتوجًها بالشكر 
إىل الحكوم��ة ع��ىل الدع��م الذي يت��م تقدميه 
للمس��تثمرين والقطاع الخاص لتنفيذ املشاريع 

يف اململكة.
وكان��ت رشكة كورني��ش امللك فيص��ل للتطوير 
املط��ور العق��اري للمروع ق��د وضعت حجر 
أساس املروع ش��هر سبتمرب 2015 تحت رعاية 
نائب رئيس الوزراء الش��يخ خالد بن عبدالله آل 
خليف��ة. ويعترب مروع��اً ترفيهياً وهو األول من 
نوعه يف اململكة؛ نظراً لضخامته ولتنوع األنشطة 

التي يقدمها لزواره، وسيعمل عىل تنشيط القطاع 

االقتصادي ودعم القطاع السياحي خصوصا.

وتتجاوز مس��احة املروع 270 ألف مرت مربع، 

منها 75 ألف مرت مربع مساحات خرضاء مفتوحة 
وحدائق عامة. أما املس��احة املخصصة للتأجر، 
فتشغل مس��احة تبلغ 38.000 مرت مربع يتكون 
من طابق واحد، ويس��توعب أكرث من 1.4 ألف 
سيارة، وتبلغ قيمة االستثامر يف املروع نحو 45 

مليون دينار، وميتد العقد ملدة 40 عاما.
يذك��ر أن املروع س��يتيح لل��زوار االس��تمتاع 
بكورني��ش متميز مطل عىل واجهة بحرية رائعة 
بط��ول 1.5 ك��م وعرض 40 م��رتا، وتضم منطقة 
مخصص��ة للع��ب االطف��ال، ومض��امرا للجري، 
وصال��ة ألع��اب إىل جان��ب املطاع��م واملقاهي 
ودور الس��ينام، أما التصمي��م الداخيل للمحالت 
التجارية، فهو يتميز بأش��كال هندس��ية فريدة 
تجم��ع يف مضمونها عددا م��ن االزمنة املختلفة 
التي س��تربز الحقب��ة التاريخية الت��ي عارصتها 

الدول املختلفة.

قال وزير اإلسكان باسم الحمر إن الوزارة تسعى 
لتوس��يع رشيحة املس��تفيدين من برنامج متويل 
السكن االجتامعي )مزايا( ليشمل 23 ألف طلب 
تقريب��ا، ما يعادل 50 % من الطلبات عىل قوائم 

االنتظار.
وأض��اف عىل هام��ش معرض العق��ار أمس أن 
الوزارة يف مراحل نهائية لدراس��ة توس��يع مظلة 
الن��اس املس��تفيدين م��ن القروض، إذ تس��عى 
للرجوع بس��قف الراتب املعتمد من 600 دينار 

حاليا إىل 400 دينار. 
وعن نية الوزارة تغير معاير اس��تحقاق الوحدة 
الس��كنية، أك��د أن تجربة برنام��ج “مزايا” التي 
وصفه��ا ب� “الناجحة” تس��مح لنح��و 19 % من 
املوجودي��ن عىل قوائم االنتظار باالس��تفادة من 
الربنام��ج، فيام نح��اول حاليا توس��يع الريحة 
لنصل بهذه النس��بة إىل 50 %، ما يعني 23 ألف 

طلب تقريبا.

وأضاف الوزير أن ذلك س��يتم عرب إدخال بعض 
التعديالت عىل املعاير وسقف القروض وبالتايل 
مق��دار الدعم الذي تقدم��ه الحكومة، وهو أمر 

سيقدم النفع لريحة كبرة من البحرينيني.
وتابع الحمر: “لدينا دراس��ة تتعل��ق باملوضوع 
وه��ي يف مراحلها النهائية، وس��يتم اإلعالن عنها 

بعد عرضها عىل مجلس الوزراء”.
وقال: “ستبقى القروض ثابتة، لكننا سرنفع حجم 
الرائح التي تس��تفيد منها بحس��ب الراتب، إذ 
نس��عى إىل طرح برنامج مفص��ل، من املؤمل له 
أن يرجع بالس��قف األدىن للراتب من 600 دينار 

حاليا إىل 400 دينار”.
وأض��اف: “كام نفك��ر يف منتج��ات جديدة من 
الوحدات السكنية التي تناسب مختلف أصحاب 
الدخول”. وأشار إىل أن مروع اللوزي اآلن عىل 

رأس برنامج التوزيع.
وبني الوزير أن العامني املايض والجاري جنيا مثار 

ما قامت به وزارة اإلس��كان من جهود منذ العام 

.2011

وأكد أن االنطالقة الفعلية لتوزيع املساكن بدأت 

العام امل��ايض بواقع 3000 وحدة س��كنية تالها 

3200 وحدة، فيام دشنا العام 2017 بنحو 4200 

وحدة وهي زيادة ملحوظة.

وتوقع الوزير أن يكون هناك توزيع “عدد جيد” 
قبل نهاية العام الجاري.

وأش��ار إىل أن “ال��� 4200 وح��دة س��كنية التي 
وزعت هذا العام، تشمل 11 مروعا يف مختلف 
مناطق البحرين، )...( وبدأنا األسبوع قبل املايض 
بالتوزيع كدفعات ومس��تمرين بذلك حتى شهر 

رمضان املبارك”. 
وأوضح الحمر أن وزارته تس��تهدف باملقام األول 
طلب��ات العام 2002 ليتامىش ذلك مع توجيهات 

صاحب السمو املليك رئيس الوزراء.
لكنه عاد ليش��ر إىل صعوبة إنهاء جميع طلبات 
2002 يف بع��ض املناطق، عىل رغ��م أن التغطية 

تجاوزت هذا التاريخ يف مناطق أخرى.
إىل ذلك، وصف الوزير املعرض بالذيك جدا، فهو 
اس��تطاع جمع 3 قطاعات يف مكان واحد، مؤكدا 
أن حجم املع��رض وعدد الركات املوجودة فيه 

يعزز ثقة االستثامر يف البحرين.

اهتمام كبير بمشروعي 
“وادي الرفاع” و“حصابي” 

املنام��ة - رشكة منارة للتطوير: حصد مروعان س��كنيان جديدان طرحتهام رشكة منارة 
للتطوير؛ الرك��ة املتخصصة يف التطوير العقاري يف اململكة، اهتامم زوار معرض الخليج 
للعقار الذي افتتح صباح أمس. وطرحت الركة أحدث مشاريعها السكنية وهام مروع 
“حصايب” الفاخر ذو الواجهة البحرية، ومروع “وادي الرفاع” ذو الكلفة املناسبة، ليلبيا 

مختلف فئات الطلب يف سوق السكن املحيل.
وعرّب العضو املنتدب بالركة حس��ن البس��تيك ع��ن نهج الركة ملواصل��ة التعرف عىل 
احتياجات السوق وتعزيزه باملش��اريع السكنية املفّصلة بحسب احتياجات األرس الشابة 
العرصي��ة، ووف��ق االتجاه��ات الحديث��ة يف التصميم والع��امرة، ومبا يحقق االس��تدامة 
االجتامعية واالقتصادية التي تتخذها التنمية العمرانية شعارًا لها. وقال: “الركة حرصت 
يف مروعيه��ا اللذين أطلقتهام أمس، عىل مراعاة أفض��ل مواصفات الجودة يف التصميم 
والبناء واملعاير البيئية، ومبا يتسق مع املستوى الالئق الذي تطمح إليه األرس البحرينية”.
وق��د صمم املروع األول “حصايب”، متعدد االس��تعامالت، وفق أحدث معاير الس��كن 
الجاملي��ة واملعامرية، ويضم فلاًل مطلة عىل البحر بخي��اري ثالث غرف نوم وأربع غرف 
نوم، ولكل منها مرىس خاص، ويف الوقت نفس��ه تتوفر يف املروع محالت تجارية ومقاٍه 
ومطاع��م عىل الواجه��ة البحرية، تؤّمن للقاطنني فيه احتياجاته��م اليومية الحياتية، كام 

تتوفر يف املروع مرافق بحرية ومبان سكنية بعلو ثالثة وأربعة طوابق. 
وتج��رى حاليًّا أعامل االس��تصالح يف أرض املروع، ومن املتوق��ع أن تبدأ الركة األعامل 

اإلنشائية فور الحصول عىل التصاريح الالزمة.
أما مروع “وادي الرفاع”، ذو الكلفة املناس��بة، فيش��تمل عىل 130 فيال متصلة تقام كل 
منها عىل أرض مس��احتها 180 مرتًا مربًعا فيام تصل مس��احة البن��اء إىل 235 مرتًا مربًعا 

تقريًبا، مع توافر عدد من الفلل املقامة عىل مساحات أكرب. 

نستهــــدف طلبـــــات 2002... و “اللوزي” للتوزيـــــع قريبـــــــا

• الوزير في المعرض	

• يوسف تقي	

أطلق��ت إدارة األوق��اف الجعفرية م��روع بورصة 
العقارات الوقفية االس��تثامرية لعرض كافة العقارات 
الوقفية التابعة لها عرب شبكة االنرتنت، لتكون متاحة 

بشفافية أمام الجميع.
وق��ال رئي��س األوق��اف الجعفرية 
إن  العصف��ور  محس��ن  الش��يخ 
البورصة وه��ي األوىل من نوعها عىل 
مستوى العامل ستتكفل بعرض جميع األوقاف 
االس��تثامرية م��ن أراض زراعية وتجاري��ة ومحالت 
وش��قق وغرها ليتم تأجرها بحس��ب األصول وعىل 

أسس تجارية.
وأوض��ح ع��ىل هام��ش مش��اركة اإلدارة يف مع��رض 
العقارات 2017 أن معظم األوقاف االستثامرية مقامة 
عىل املس��اجد واملآتم والتي يعود ريعها ليرصف عىل 
هذه املساجد كاملصاريف التشغيلية وإعادة اإلعامر 

والصيانة وغرها.
وال يوج��د إحص��اءات تظه��ر حج��م أو قيمة هذه 
األوقاف. وتس��عى اإلدارة لوضع اسرتاتيجية التداول 
العق��اري عرب مروع بورصة العق��ارات والذي ميثل 
نقل��ة نوعية يف تطوي��ر العقارات الوقفي��ة وإدارتها 

بصورة عرصية واحرتافية.
ويع��د امل��روع الرائ��د األول من نوع��ه عامليًّا عىل 
مس��توى املؤسس��ات الوقفي��ة، وهو يرتج��م الهوية 
الجدي��دة التي أطلقتها األوق��اف لتعزيز الراكة مع 

مختلف املؤسسات االقتصادية واالجتامعية.
وتبن��ت األوق��اف الجعفرية خطة طموح��ة لتعزيز 
األصول وتنمية اإليرادات لالنتقال إىل مرحلة جديدة 
م��ن العط��اء لبلوغ التطلع��ات املنش��ودة وتحقيق 
رغبة الواقفني يف تجس��يد أغراضها الدينية واإلنسانية 
والخرية. وس��يحقق املروع قفزة نوعية تاريخية يف 

إيرادات العقارات واألصول الوقفية من خالل تحقيق 
أفضل العوائد املالية عرب تعزيز االستثامرات التنموية 
حيث ستعلن اإلدارة بشكل آين عن العقارات املتاحة 

لالستثامر وبكل شفافية.
ويعمل قس��م االس��تثامر ع��ىل اس��تصدار وتحديث 
دليل العق��ارات الوقفية من خالل جرد كافة األمالك 

والوقفية بشكل دوري.
وس��تعلن اإلدارة ع��ن العقارات الش��اغرة أو املتاحة 
للتأج��ر بكل ش��فافية لجمي��ع الراغب��ني واملهتمني 

باالستئجار أو االستثامر.

“الجعفرية” 
تطلق بورصة 

العقارات 
الوقفية 

االستثمارية 
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20 % زيادة مساحة “العقار” و“البناء”  

جبران: 16 مليار دوالر حجم الصفقات المتوقعة

200 مليون دوالر حصة البوسنة والهرسك منها... األهلي:

مليار دينار قيمة المشاريع المعروضة في “العقار”

يستغرق 24 شهًرا ... طيارة:

بدء األعمال اإلنشائية لـ “دانات اللوزي” مطلع مايو

توقع املدير التنفيذي لرشكة الهالل للمؤمترات 
واملعارض ج��ران عبدالرحمن إب��رام صفقات 
يف معارض الخلي��ج للبناء والعقارات والديكور 
والتصميم الداخيل واألثاث للعام 2017 بقرابة 
16 مليار دوالر يف الع��ام الجاري، مقابل إبرام 
صفقات يف العام املايض تراوحت ما بني 12 إىل 

15 مليار دوالر.
وانطلق��ت صباح أمس املعارض الثالثة يف مركز 
البحرين الدويل للمع��ارض واملؤمترات بتنظيم 

من رشكة الهالل للمؤمترات واملعارض.
وأكد جران أن تنظي��م املعرض للعام الخامس 
عىل الت��وايل خصوًصا معرض الخلي��ج للعقار، 
ومعرض الخليج للبناء للعام الحادي عرش عىل 
التوايل، دليل عىل ما تشهده البحرين من تطور 

عم��راين وعقاري ملح��وظ، وتطلعاتنا أن تعقد 
يف هذه العام صفقات كثرية، وأبدى الكثري من 
العارضني رغبتهم يف حجز مساحة أكر، وزادت 
مس��احة معرض العقار بنسبة 20 % عن العام 

املايض، وهي النسبة ذاتها ملعرض البناء.
وأش��ار جران إىل أن عدد العارضني يف املعارض 
الثالثة يبلغ 140 عارًضا ميثلون كريات الرشكات 
يف مج��ال التطوي��ر العق��اري، وم��واد البن��اء 
واإلنشاء، والتصميم الداخيل والديكور واألثاث، 
واملصارف والبنوك. وتوق��ع زيادة اإلقبال عىل 
زيارة املعارض يف العام الجاري بنسبة أكر مام 
كانت عليه يف الدورة السابقة، مرجًحا أن يصل 
ع��دد الزوار إىل 8 آالف قياًس��ا إىل 7.5 آالف يف 

العام املايض.

ق��در رئيس جمعي��ة البحري��ن العقارية 
نارص األهيل قيمة املش��اريع املعروضة يف 
السوق املحلية واملشاركة مبعرض الخليج 
للعق��ار أال تقل عن ملي��ار دينار، موزعة 
بني مشاريع الرشكات املطورة ومخططات 
األرايض السكنية، واملخططات االستثامرية 

يف اململكة.
وأش��ار األه��يل للصحافيني ع��ىل هامش 
افتت��اح معرض الخليج للعق��ار أمس إىل 
زيادة مس��احة املعرض هذا العام بنسبة 
ت��راوح ما بني 30 إىل 35 %، والذي يعتر 
م��ؤرَشًا إيجابًي��ا، كام ارتفعت املس��احة 

اإلجاميل لقسم العقارات باملعرض وزيادة 
حجم املعروض��ات، إضافة إىل مش��اركة 
ع��دد من املكات��ب العقاري��ة إىل جانب 

املطورين.
وأَض��اف أن املعرض يس��تقطب س��نوًيا 
رشكات جدي��دة من خ��ارج اململكة، من 
دول عدة من بينها البوسنة وتركيا والهند 
والس��عودية، والتي تعتر مي��زة إضافية 

للمعرض اختالف الرشكات العارضة.
وأك��د أن املعرض يش��كل أهمية خاصة 
زيادة  العقاريني؛ بس��بب  للمس��تثمرين 

املعروضات وارتفاع نسب التداول.

وأش��ار األه��يل إىل ط��رح وكال��ة ن��ارص 
العقارية م��ع رشكائه��م مجموعة “عطا 
الله” من البوس��نة والهرس��ك يف املعرض 
ملش��اريع فن��ادق ومنتجع��ات وفلل يف 
مناطق عدة، مضيًف��ا أن مجموعة “عطا 
الله” لديها مش��اريع ضخمة يف البوس��نة 
والهرسك، وال تقل عن 200 مليون دوالر، 
وستعرض يف املعرض العقاري، والتي متثل 
فرص��ة للمواطنني واملس��تثمرين لالطالع 
عىل هذه املش��اريع خصوًص��ا أن املجال 
مفت��وح للتملك، ولديهم مش��اريع كبرية 

لتملك الخليجيني فيها.

كش��ف نائب املدير الع��ام، املدير التنفيذي 
لألعامل املرصفية يف بنك اإلسكان أحمد طيارة 
عن انته��اء أع��امل ردم أرض مرشوع دانات 
الل��وزي وجاهزيتها لبدء األعامل اإلنش��ائية 
التي س��يرشع فيها املق��اول رشكة الهداية يف 
مطلع ش��هر مايو املقبل، ع��ىل أن تنتهي يف 

غضون 24 شهرًا، يف شهر ابريل 2019.
وتش��ارك “رشكة دانات الل��وزي” يف معرض 
الخلي��ج للعق��ار م��ن خالل ع��رض مرشوع 
دان��ات الل��وزي ويف إط��ار سياس��ة الرويج 
ملشاريع الس��كن االجتامعي التي يقوم بنك 
اإلس��كان بتش��ييدها يف مختلف محافظات 
ا  اململكة، باعتبار أن البنك يعد رشيًكا رئيس��يًّ
يف خطط وبرامج وزارة اإلس��كان الرامية إىل 
تنويع الخيارات أمام املواطنني للحصول عىل 
الخدمة اإلس��كانية املناس��بة وبأرسع وقت 

ممكن.
وأوضح طيارة أن ع��رض تصميم فلل دانات 
اللوزي وأش��كالها ع��ىل “االيب��اد” ألول مرة 
باملع��رض ليتم الركيز ع��ىل العامل االفرايض، 
مش��ريًا إىل أن تس��ويق الفل��ل البالغ عددها 
303 فلل سيبدأ خالل شهر واحد، وذلك بعد 
الحص��ول ع��ىل الرخيص املتبقي م��ن وزارة 
شؤون البلديات والتخطيط العمراين لنتمكن 
من بيع الفلل عىل الخريطة. علاًم أن املرشوع 
بحاجة لرخيصان إىل البيع عىل الخريطة من 

وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين.
وأش��ار إىل أن مرشوع دان��ات اللوزي يتكون 
من 303 فلل تتكون م��ن 4 غرف نوم وعىل 

مس��احة بناء تراوح ما ب��ني 227 و235 مرًا 
مربًع��ا باإلضاف��ة إىل مجمع تج��اري لتأمني 

الخدمات التجارية.
وعن أس��عار الفلل، بني أن األس��عار س��يتم 
عرضها عىل أصحاب م��رشوع دانات اللوزي 
وبنك اإلس��كان، إال أن بع��ض الوحدات ذات 
األرايض الكب��رية أو ع��ىل “زاوية” قد تتجاوز 
أس��عارها 120 أل��ف دينار بنس��بة طفيفة، 
مؤك��ًدا أن تركيزه��م عىل ع��رض الفلل عىل 
املستفيدين من الخدمات اإلسكانية املقدمة 
م��ن وزارة اإلس��كان خصوًص��ا يف ظل وجود 
تعاون اسراتيجي مع وزارة اإلسكان لتخفيض 

قامئة االنتظار كأولوية.
يش��ار إىل أن رشكة دان��ات اللوزي تعد رشكة 
ذات غرض خ��اص، تم تأسيس��ها عام 2014 
بالتع��اون م��ا بني “بن��ك اإلس��كان” ورشكة 

“انفينيت��ي كابيت��ال”، بحي��ث يت��وىل “بنك 
اإلس��كان” دور مدي��ر االس��تثامر للمرشوع، 
فيام تتوىلىّ رشكة “عقارات اإلسكان” اململوكة 
بالكامل لبنك اإلسكان، تطوير مرشوع دانات 

اللوزي.
وعن املش��اريع األخرى، قال طيارة إن البنك 
يعمل بالرشاكة مع وزارة اإلسكان وبالتعاون 
مع القطاع الخاص عىل صعيد أكر يف مشاريع 
سكنية توفر وحدات تراوح ما بني 3 و4 آالف 
وح��دة، إال أن الركيز عىل االمتداد العامودي 
بتنفيذ ش��قق س��كنية، وس��يتم تنفيذها يف 
منطقة الرميل، واملدينة الشاملية، وغريها من 
املش��اريع التي تم اإلعالن عنها، وس��يتعاون 
البنك مع الوزارة يف تقديم أراض أو خدمات 
تقنية أو مس��اعدات لتدب��ري التمويل إلقامة 

املشاريع.

• ناصر األهلي )يمين(	

“الخليجي التجاري” يقدم حلوال 
تمويلية لشراء الوحدات السكنية

املنامة - املرصف الخليجي التجاري: يش��ارك املرصف الخليجي التجاري يف معرض الخليج 
للعقار، والذي انطلق صباح أمس الثالثاء، ويستمر حتى يوم غد الخميس مبركز البحرين 

الدويل للمعارض تحت رعاية رئيس الوزراء.
ويق��وم امل��رصف ومن خالل زاويت��ه بتقديم مجموعة م��ن الحلول التمويلي��ة الفريدة 
واملتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، حيث يستطيع زوار املعرض الحصول عىل جملة 
م��ن الخيارات التمويلية لرشاء العقارات يف املش��اريع املش��اركة يف املع��رض، إضافة إىل 

املشاريع العقارية مع املطورين املحليني املتعاقدين مع املرصف.
وقال الرئيس التنفيذي للمرصف خليل املري “يس��عدنا املش��اركة يف هذا املعرض، والذي 
يض��م مجموعة كبرية من املس��تثمرين يف قطاع العق��ار من األفراد وال��رشكات، ويعتر 
بالنس��بة لنا فرصة لعرض منتجات املرصف املختلفة، ولقد عرف عن املرصف التزامه التام 
بتوف��ري حلول مالية مبتكرة لتحقيق طموحات املواطنني واملس��تثمرين، ونحن حريصون 

عىل مواصلة هذه الجهود الدءوبة يف إطار منوذج عملنا الرئيس”.  
وأضاف املري “اتجه املرصف لبناء عالقات إسراتيجية مع مجموعة من املطوررين املحليني؛ 
تحقيًقا لتوجهاته يف املس��اهمة اإليجابية بتطوير القطاع العقاري مبملكة البحرين وذلك 
ع��ر تقديم حلول متويلية لرشاء الوحدات الس��كنية وفق أس��اليب مبتكرة متوافقة مع 
أحكام ومبادئ الرشيعة اإلس��المية، ولقد القت هذه الخطوة من املرصف إقباالً كبرياً من 

العمالء”.



16
األربعاء

العدد 3116  - 26 أبريل 2017  
29 رجب 1438

  www.albiladpress.com

معرض الخليج 
للعقار 2017

وضع حجر أساس سوق “ديار المحرق” 
المركزي قريًبا

أعلن الرئيس التنفيذي لديار املحرق؛ إحدى الرشكات املتخصصة يف قطاع التطوير 
العقاري، ماهر الش��اعر، عن وضع حجر األس��اس ملرشوع سوق شعبي يف “ديار 
املحرق” الذي يتضمن س��وًقا مركزيًّا عىل مس��توى عال م��ن الجودة والتنظيم، 

خالل العام الجاري.
وأوض��ح الش��اعر للصحافيني عىل هامش افتتاح املعارض أن الس��وق الش��عبي 
الجديد هو س��وق مركزي متكامل لبيع الخرضاوات واألسامك واللحوم، باإلضافة 
إىل محالت شعبية يف نفس السوق، وسيكون غالبية تجار السوق محليني، إال أن 

تكلفة هذا السوق مل يتم تحديدها حتى اآلن.
واستعرض الشاعر مشاريع ديار املحرق اإلسكانية، وقال إن مرشوع ديرة العيون 
للسكن االجتامعي يشهد استمرارًا يف مبيعات الوحدات السكنية، واملواطنون يف 

صدد استكامل أوراقهم والحصول عىل موافقات من وزارة اإلسكان.
وأض��اف أن املرحلة األوىل من ديرة العيون بيع��ت وحداتها البالغ عددها 150 
وح��دة بالكامل، وطرحت املرحل��ة الثانية البالغ عددها 140 وحدة من ش��هر 
واحد وتم االنتهاء من بيع أكرث من 50 % من وحداتها، ويف طور استكامل أوراق 
املشرتين، مش��ًرا إىل أن املرحلة الثالثة ستطرح يف شهر يونيو املقبل ويبلغ عدد 

الوحدات 150 وحدة.
وأوضح أن إج��اميل وحدات ديرة العيون تبلغ 450 وحدة للس��كن االجتامعي، 

وتبلغ إجاميل وحدات السكن االجتامعي يف ديار املحرق 1.1 ألف وحدة.
وذكر أن األعامل اإلنش��ائية للمرحلة األوىل من ديرة العيون ستستغرق أقل من 
10 شهور، وسيتم تسليمها يف شهر فرباير 2018، كام ستسلم املراحل املقبلة قبل 

املوعد املحدد.
وتط��رق إىل طرح أكرث م��ن 200 فيال مطلة عىل البحر ضمن مرشوع البارح قبل 

نهاية العام، كام سيتم طرح مرشوع النسيم بنهاية العام الحايل.

الخان: دراسة لتعيين مشغل مشروع 
“فيالمار” قريبا

أك��د عض��و مجل��س اإلدارة التنفيذي 
لرشك��ة الخلي��ج القابض��ة واملط��ورة 
مل��رشوع “فيالم��ار” يف البحرين ماجد 
الخان اس��تمرار أع��امل املرشوع عىل 

وترة أرسع مام تم اإلعالن عنها.
وق��ال الخان عىل هامش املعرض أمس 
“إننا يف طور املناقش��ات مع املش��غل 
الجدي��د لل��ربج )ج( إلدراة الفن��دق، 
وال��ذي طلب إج��راء تعدي��الت عىل 
تصاميم الغرف ومساحاتها والخدمات 
املوجودة بالفندق، ويتم حالًيا دراس��ة 
الطلب��ات لتنفيذها”، مضيًف��ا أنه يتم 
حالًيا دراس��ة أن يكون املشغل الجديد 
للم��رشوع ككل ويق��دم خدماته لكل 

األبراج.
يشار إىل أن تكلفة املرشوع 750 مليون 
دوالر، ومس��احة املوق��ع ال��ذي يت��م 

تشييده 210 آالف مرت مربع.
وعن األع��امل اإلنش��ائية يف املرشوع، 
كشف الخان االنتهاء من تركيب الزجاج 
يف 13 طابق يف برج )أ(، وتنفيذ األعامل 
الداخلية لربج )ب( التي تتضمن تقسيم 
الطوابق وتركيب الطابوق والتوصيالت 
الكهربائي��ة وأعامل التش��طيبات وقد 
وصل��ت األعامل إىل الطاب��ق الخامس 
والثالثني، متوقًعا تسليم املرحلة األوىل 

بنهاية العام 2018 أو بداية 2019.
يذكر أنه تم بيع 170 شقة من إجاميل 
العدد البالغ 994 وحدة منها نحو 500 
غرفة للفن��دق، ففي ال��ربج )أ( يوجد 
170 ش��قة، والربج )ب( 220 شقة، أما 
ال��ربج )ج( فيتضمن نحو 468 لش��قق 
وأجنحة وشقق فندقية وفندق وغرف، 

وأن املشرتين من البحرين بنسبة نحو 
50 % ومش��رتين خليجي��ني وأجان��ب 

قاطنني يف دول الخليج. 
وأشار الخان إىل أن األعامل التسويقية 
للشقق مل تبدأ حتى اآلن، إذ إن الرتكيز 
األساس عىل تسليم الوحدات للمشرتين 
ثم يتم فتح املجال للتس��ويق، مرجًحا 
طرح وحدات يف الربج )ب( قريًبا خالل 
3 ش��هور، ويرتاوح عدد هذه الوحدات 
ما بني 22 و23 شقة التي متثل ما بني 6 
و7 % من إجاميل وحدات الربج )ب(، 
مضيًفا أن الربج )أ( مل بتم بيع أي شقة 

منه.
وكانت رشكة الخلي��ج القابضة الرشكة 
املطورة ملرشوع فيالم��ار أعلنت أخرا 
عن تحقيق تطور ملموس فيام يتعلق 
باألعامل اإلنش��ائية يف امل��رشوع بعد 
توقيع اتفاقية إع��ادة هيكلة الصكوك 
النهائية ب��ني مجموع��ة GFH املالية 
)راع��ي امل��رشوع(، وبن��ك الراجح��ي 
)مم��ول امل��رشوع(، ورشك��ة الخلي��ج 
القابضة كاملك للمرشوع يف الرابع من 

ديسمرب 2016.

يضم 155 شقة أنيقة تتصل مباشرة بمجمع “جاليريا”

الكشف عن “العنوان رزيدنسز مراسي البحرين”

ارتفاع نسبة التداول 8 %

مشيمع: السوق العقارية في الطريق السليم

أطلق��ت رشكة إيج��ل هيلز البحري��ن، الرشكة 
املط��ورة مل��رشوع م��رايس البحري��ن الحرضي 
البارز عىل الواجهة املائية، أمس رس��مًيا الشقق 
الس��كنية يف مرشوع الضياف��ة الجديد “العنوان 

رزيدنسز مرايس البحرين”. 
وتم الكش��ف ع��ن ه��ذه الوحدات الس��كنية 
الفاخ��رة وإطالقه��ا خ��الل املع��رض الخليجي 
للعقار. وتش��تهر “منتجعات وفنادق العنوان” 
بتقديم تجربة لنمط حي��اة متميز، وتم اختيار 
البحرين لتكون أول مكان خارج دولة اإلمارات 
العربي��ة املتحدة إلقام��ة هذا الفن��دق الراقي 

وشققه السكنية. 
وتقوم بإدارة مرشوع فنادق ومنتجعات العنوان 
مجموعة إعامر للضيافة، التي تتوىل مس��ؤولية 
5 عق��ارات ناجحة يف ديب ومرشوع آخر س��يتم 
افتتاحه قريب��اً يف إمارة الفج��رة؛ نظرًا للطلب 
املتزاي��د عىل هذه الفنادق بفضل ما تقدمه من 
مزايا فري��دة يف قطاع الضياف��ة. وجاء االطالق 
بعد اكتامل عمليات بيع فيدا رزيدنس��ز مرايس 
البحرين، التي تم بيعها يف غضون أس��ابيع عدة 

العام 2016.
وعق��ب االنته��اء، س��يضم م��رشوع “العنوان 
رزيدنس��ز م��رايس البحرين” القائ��م عىل 155 
شقة س��كنية مفروشة بالكامل مكونة من غرفة 
نوم واحدة، وغرفت��ني، وثالث، وأربع غرف نوم، 
وش��قق البنتهاوس إضافة إىل موقف للسيارات 
يتس��ع ل� 199 سيارة. وستكون جميع الوحدات 

السكنية متاحة للرشاء أمام جميع الجنسيات. 
وصممت هذه الوجهة السكنية بجميع مرافقها 
وفقاً ألس��لوب وملسة فنادق العنوان التي كانت 
الس��بب يف النجاح الباهر الذي حققته عالمتها 

التجارية يف اإلمارات، وستضم يف جنباتها مطاعم 
ومقاه��ي فاخ��رة ومنتجعاً صحي��اً ومركز لياقة 
بدني��ة ورشف��ة مطلة عىل مناظ��ر خالبة وبركة 
س��باحة وقاعات احتفاالت ومنفذ إىل الش��اطئ 

الخاص. 
وتضم مس��اكن “العنوان رزيدنس��ز”، املتصلة 
مبرشوع مجمع مرايس جالريا الحيوي الذي ميتد 
عىل مساحة 180 ألف مرت مربع، مرافق سكنية 
خاصة وش��ارع تنزه حيوي عامل��ي الطراز مطل 

عىل البحر ويتصل مبارشة بالشاطئ الخاص.
ويق��ام ه��ذا امل��رشوع بالتع��اون م��ع رشكات 
استش��ارية عاملية ش��هرة س��اعدت يف تصميم 
عق��ارات العن��وان يف اإلم��ارات، إذ تتوىل رشكة 
بركنز أند ويل شؤون الهندسة املعامرية ورشكة 
هوك ش��ؤون التصميم الداخيل. وكشف العضو 
املنتدب لرشك��ة “إيجل هيل��ز البحرين” ماهر 
الش��اعر، عن مرشوع “العنوان رزيدنس��ز” عرب 
دعوة وس��ائل اإلعالم وكبار الشخصيات لحضور 
مؤمت��ر صحايف عقد أمس وحرضه املدير العام ل� 
“إيجل هيلز البحري��ن” دانيال هاموند، والذي 

قدم للضيوف النظرة األوىل عىل املرشوع بعد أن 
تم الكشف عن النموذج الخاص به.

وق��ال هاموند: “تعتز وتفتخر رشكة إيجل هيلز 
بتقديم هذه العالمة التجارية يف اململكة، والتي 
تجلب معها وس��ائل راحة ومرافق غنية بالحياة 
منها ش��ارع التنزه املطل ع��ىل الواجهة البحرية 
ومنفذ إىل ش��اطئ خاص ومرافق ترفيه ومتاجر 
ومطاعم عاملية الطراز. وأنا ش��خصياً ال ميكنني 
أن أجد مرشوعاً مالمئ��ًا أكرث من مرشوع مرايس 
البحري��ن إلقامة أول عق��ار دويل لهذه العالمة 
التجارية الفريدة في��ه. وبصفتنا فريق التطوير 
العقاري، س��نعمل عن قرب مع مجموعة اعامر 
لنضم��ن أن يتمتع املرشوع العقاري يف البحرين 
بنف��س املعاير العالية الت��ي تتمتع بها عقارات 

العنوان يف اإلمارات”.
وميت��د مرشوع م��رايس البحرين، عىل مس��احة 
875 أل��ف م��رت مربع، ويحت��ل موقًع��ا متميزًا 
عىل الس��احل الش��اميل للمرشوع الرئيس لديار 
املح��رق، ليش��كل معل��اًم فاخراً ضم��ن أضخم 

مرشوع تطوير حضاري خاص يف اململكة.

أك��د املدي��ر العام ملكات��ب مجموع��ة غرناطة 
العقاري��ة حس��ن مش��يمع أن أوضاع الس��وق 
العقارية جيدة، وبعيدة عن الركود، إذ ارتفعت 
نس��بة التداول العقاري بنس��بة 8 % عن العام 

املايض.
وعن املشاركة باملعرض، توقع أن تكون املشاركة 
هذا العام نوعية، وتعترب من أفضل املش��اركات 

وفًقا لحجم املشاريع التي بها.
وقال إن البعض يرى أن الس��وق العقارية بدأت 
تركد إال أننا لس��نا يف هذا االتجاه، لرمبا مستقبال 
يحدث ركود، إال أنه حتى اليوم وبحسب التقرير 
الس��نوي لجهاز التس��جيل واملس��احة ارتفعت 
نس��بة التداول العقاري بنس��بة 8 % عن العام 
امل��ايض، وهذا دليل عىل أن الس��وق ما تزال يف 
الطريق السليم رغم الضغوطات السلبية عليها.

وأوضح “تعلمنا من أزمة 2008 العقارية الكثر 
م��ن خالل الصعاب واملتاع��ب، إذ خرج العديد 
ح موظفون وأفل��س آخرون  م��ن الس��وق ورسرُ
وقلص��ت رؤوس أموال، وأخذن��ا عربة من هذه 
األزمة األخرة، وعدلن��ا أوضاعنا وتعلمنا منها”، 
مؤكًدا تجاوز البحرين تأثرات أزمة 2008 إال أنه 

توجد بعض املشاريع العقارية املتعرثة.
وأكد أن “األس��وأ عىل البحري��ن وىل بعد العام 
2008، وتقريًب��ا معظ��م ال��رشكات العقاري��ة 
واملطورين والبنوك تجاوزوا مرحلة العام 2008 
وال أتصور أن تأيت أزمة أو مشكلة عىل غرارها”، 
الفًت��ا إىل أن “االقتص��اد الخليج��ي حالًيا بأزمة 
لكننا يف البحرين ال نش��عر بها حتى اآلن شعورا 

ملموس��ا؛ ألن الكل حّس��ن أوضاعه االقتصادية 
من رشكات ومؤسس��ات وعقاريني ومستثمرين 
بعد أزمة 2008 بحيث ال تتكرر، وأصبح الجميع 
واعيا وأخ��ذ الحيطة والحذر م��ن أزمة 2008، 
وكررن��ا نف��س النجاحات التي ت��م تحقيقها يف 
العامني 2009 و2010 بحي��ث نقلل املصاريف 

ونزيد اإلنتاجية وهذا ما فعلناه”.
وأض��اف أن “املجموع��ة لديها حالًي��ا 4 فروع 
للشؤون العقارية والخدمات العقارية يف السوق 
املح��يل، وتم فتح فرع جدي��د يف جدة باململكة 
العربية السعودية، وس��يتم قريًبا فتح فرع ثان 
يف جدة وآخر يف مكة إضافة إىل فتح فرع واحد 
يف ديب، كام لدينا مفاوضات أخرة الفتتاح فرعني 
يف أملاني��ا وإس��بانيا خالل الع��ام 2017، مضيًفا 

أن املجموعة ستس��تكمل التص��ور املوضوع يف 
العام املقبل لزي��ادة إنتاجيتها وخدماتها محلًيا 

وخارجًيا”.
وأش��ار إىل أن األزم��ة العقاري��ة يف العام 2008 
أثرت ع��ىل الدول عاملًيا ولي��س فقط عىل دول 
الخليج، وكانت خانقة هذه األزمة عىل بريطانيا 
والوالي��ات املتح��دة إال أنه��ام تجاوزت��ا ه��ذه 
املرحلة ومن املس��تبعد مرورهام مستقبال مبثل 
ه��ذه األزمة، داعًيا لدراس��ة مثل هذه التجارب 

واالستفادة منها.

ق��ال رئيس مجل��س إدارة رشك��ة بن فقيه 
لالستثامر العقاري فيصل بن فقيه إن رشكته 
تس��عى لط��رح مجموعة فل��ل يف مرشوع 
السدرة تس��تطيع الدخول يف برنامج متويل 

السكن االجتامعي )مزايا(.
ويضم مرشوع “السدرة” 450 فيال، 
ينفذ عىل 5 مراحل، بكلفة تصل 

إىل 50 مليون دينار تقريبا.
وأك��د بن فقيه عىل هامش مش��اركته 
يف مع��رض العق��ار 2017 أن رشكته ضخت 
اس��تثامرات عقارية يف البحرين من 2012 

إىل 2016 بكلفة فاقت املليار دوالر.
وم��ن املرشوع��ات املهم��ة والكب��رة التي 

طرحتها الرشكة “واتر ب��اي”، وهو مرشوع 
ضخم كلفته أكرث من 100 مليون دينار.

ويق��ع املرشوع يف منطق��ة خليج البحرين، 
ويض��م 10 طواب��ق مصمم��ة خصيصاً عىل 

غرار أعىل املعاير الفندقية العاملية. 

وأك��د ب��ن فقي��ه أن الرشكة ال تس��عى إىل 
“تكس��ر” األرق��ام بط��رح مرشوعات ذات 
كل��ف عالي��ة وإمن��ا ته��دف إىل تحقي��ق 
وج��ذب  البحري��ن،  س��وق  احتياج��ات 

املستثمرين الخليجيني.

وعىل صعيد متصل، قال بن فقيه إن س��وق 
العق��ار ينم��و عام��ا بعد عام، وهو س��وق 
طم��وح، وقادر ع��ىل اس��تيعاب مزيد من 
املرشوعات، متاش��يا مع ارتف��اع الطلب، وال 

سيام عىل املساكن.
وع��ن وض��ع الس��وق أوضح أن��ه ال ميكن 
وصفه بالبطيء ولكن فيه بعض حذر، )...( 
الناس ال تش��رتي إال إذا كانت متأكدة، فهي 
تسعى للحصول عىل أفضل األسعار وأنسب 

املطورين.
وتابع: “مل تتأثر الش��قق الس��كنية العادية 
نهائيا، في��ام أصاب البطء بعض املس��اكن 

الكبرة”.

بن فقيه: 
فلل تتماشى مع 

شروط “السكن 
االجتماعي”

• ماجد اخلان	
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اجتماع خليجي يف الريا�س للت�شدي الإيران
الريا����س - ار ت���ي: يجتم���ع وزراء الداخلية والدف���اع واخلارجية يف دول جمل����س التعاون اخلليجي 
بالريا�س غدا اخلمي�س لبحث الت�ش���دي ملمار�ش���ات اإي���ران وتدخالتها ال�ش���افرة يف العراق التي تهدد 
اأمن دول املجل�س. ونقلت م�ش���ادر �ش���حافية اأم�س الثالثاء، عن م�شدر خليجي رفيع امل�شتوى قوله اإن 
“التكامل بني دول املجل�س بلغ اأعلى م�شتوياته، ومبا ال ي�شمح باأي تهديد من قبل اأي دولة؛ الأن دول 

املجل�س تدرك طبيعة التحديات التي تواجهها، واأ�شبحت قادرة على التعامل معها”.
واأ�ش���اف امل�ش���در ذاته اأن هذا “التكامل العايل، ياأتي من اأجل حماي���ة اأمن دول املجل�س وحتقيق 
تطلع���ات مواطنيها”، م�ش���ددا على اأن اأهمي���ة االجتماع تتمثل يف حتقيق مزيد م���ن التكامل، والوقوف 
يف وج���ه اأي تهديد لدول املجل����س. ومن املنتظر اأن يرتاأ�س ويل العهد وزي���ر الداخلية االأمري حممد بن 
نايف، االجتماع الت�ش���اوري لوزراء الداخلية بدول جمل�س التعاون اخلليجي؛ لبحث عدد من املو�شوعات 
املتعلقة بالتن�شيق االأمني امل�شرتك بني دول جمل�س التعاون الذي يهدف اإلى حفظ اأمن دول و�شعوب 

جمل�س التعاون وزيادة التن�شيق فيما بينهم.

السنة التاسعة - العدد 3116 

األربعاء
26 أبريل 2017 

29 رجب 1438

international@albiladpress.com
العالم
17

 القدس المحتلة - اف ب: 

قالت وزي���رة الع���دل اال�رسائيلية 
م���ن ح���زب البي���ت اليه���ودي ايليت 
�ش���اكيد، اأم����س الثالثاء، اإنه���ا عينت 
اأول قا�ش���ية �رسعية عربية يف املحاكم 

ال�رسعية االإ�شالمية يف اإ�رسائيل.
وانتق���ت اإيليت �ش���اكيد مع جلنة 
تعيني الق�شاة، املحامية هناء خطيب 
لتكون اأول قا�شية �رسعية يف املحاكم 
االإ�ش���المية، وف���ق م���ا نقل���ت فران�س 
االإ�رسائيلية  الوزي���رة  بر����س. واأوردت 
يف بي���ان “اخرتن���ا الي���وم اأول ام���راأة 
يف من�ش���ب قا����س �رسع���ي. ويف راأيي، 
كان يج���ب اأن يحدث ذل���ك قبل فرتة 
طويل���ة”، وقالت “هذه ب����رسى كبرية 
للم���راأة العربي���ة واملجتم���ع العرب���ي 
ب�ش���كل ع���ام. واأنا متحم�ش���ة جدا لهذا 
االختي���ار”. و�ش���توؤدي هن���اء خطيب، 
االإ�رسائيل���ي  الرئي����س  اأم���ام  اليم���ني 
روؤوفن ريفلن بعد 14 يوما من اإعالن 

تعيينها وقبل ا�شتالم مهامها.

بنغازي - رويترز:

 �رسح م�ش���در طبي اأم����س الثالثاء 
باأن �رسبة جوية اأ�شابت �شجنا وت�شببت 
يف �س���قوط 5 قتلى مبدينة �ش���بها يف 
جن���وب ليبيا حي���ث تتقاتل ف�ش���ائل 
م�شلحة على امتداد طريق ا�شرتاتيجي 
ميتد من املنطقة احلدودية اجلنوبية 

اإلى العا�شمة طرابل�س.
ومل تعلن اأي جهة م�شوؤوليتها عن 
ال�رسبة لكن �ش���بق اأن تعر�شت قوات 
موالي���ة للحكومة املدعوم���ة من االأمم 
املتح���دة يف طرابل����س وت�ش���يطر على 
قاعدة جوية يف ال�شحراء هناك لهجوم 
ج���وي م���ن ف�ش���ائل مناف�ش���ة موالية 
للقائد الع�شكري يف �رسق البالد خليفة 
حف���رت. وذكر امل�ش���در اأن حار�ش���ني 
و3 �ش���جناء لقوا م�رسعه���م يف ال�رسبة 
التي اأ�ش���ابت ال�شجن يف �شاعة مبكرة 

الثالثاء واأن 4 اأ�شيبوا.

موسكو - رويترز: 

الرو�ش���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر  اأك���د 
�ش���ريجي الفروف، اأم�س الثالث���اء، اأن 
ادعاء الواليات املتحدة باأن مو�ش���كو 
يف  املتم���ردة  طالب���ان  حرك���ة  مت���د 
اأفغان�ش���تان باالأ�شلحة ال اأ�شا�س له من 

ال�شحة.
وق���ال قائ���د الق���وات االأمريكية 
اجل���رال  اأفغان�ش���تان  يف  والدولي���ة 
“ال  اإن���ه  االثن���ني،  نيكل�ش���ون،  ج���ون 
ُيكذب” التقارير التي ت�ش���ري لتقدمي 
رو�ش���يا الدعم اإلى طالبان مبا يف ذلك 

االأ�شلحة.
االأمريكيون  امل�ش���وؤولون  وي�شكو 
منذ فرتة مما و�شفه نيكل�شون يف اأحد 
ت�رسيحاته باأنه “تاأثري خبيث” لرو�شيا 
يف اأفغان�ش���تان غ���ري اأن ت�رسيح���ه يوم 
االثن���ني كان ب���ني االأقوى حت���ى االآن 
فيم���ا يتعلق باتهام مو�ش���كو بتزويد 

طالبان باالأ�شلحة.

برشلونة - اف ب:

 قال���ت ال�رسط���ة االإ�ش���بانية ي���وم 
الثالث���اء اإنه���ا تنف���ذ عملي���ة مكافحة 
لالإرهاب على نطاق وا�ش���ع تت�ش���من 
عمليات توقيف ومداهمة على م�شارف 

بر�شلونة يف �شمال �رسق البالد.
وجتري العملية االأمنية مب�ش���اركة 
كل م���ن ال�رسط���ة الكاتالونية وال�رسطة 
وال�رسط���ة  االإ�ش���بانية  والوطني���ة 

الفدرالية البلجيكية.
وذك���رت ال�رسط���ة الكاتالونية، يف 
بيان، اأن املحققني ك�ش���فوا بالتعاون 
مع الق�ش���اء البلجيك���ي “اأدلة” ميكن 
اإل���ى  “موقوف���ني  انتم���اء  تثب���ت  اأن 
منظم���ات اإرهابية. واأو�ش���حت ال�رسطة 
اأن ال�ش���لطات كان���ت جت���ري نحو 12 
عملية مداهمة يف بر�ش���لونة، ومناطق 
اأو�ش���بيتاليت دي لوبريغات، و�شانتا 
وريبولي���ت،  غرامني���ت،  كولومب���ا 
وكورنييا دي لوبريغات، وما�شكويفا، 

وكلها واقعة �شمن منطقة بر�شلونة.

اإ�رسائيل تعني اأول 
عربية “قا�شية �رسعية”

 5 قتلى يف �رسبة جوية 
بجنوب ليبيا

 رو�شيا تنفي اتهاما 
اأمريكيا بت�شليح طالبان 

 �شبط �شبكة اإرهابيني 
يف بر�شلونة

مليار دوالر لليمن وحتذيرات اأممية من خطر املجاعة
م�شاعدات خليجية ب� 350 مليون دوالر 

ويف �ش���ياق التحذي���رات اأي�ش���ا، ق���ال بيان 
للطفول���ة  املتح���دة  االأم���م  ملنظم���ة  م�ش���رتك 
)يوني�ش���يف( وبرنام���ج االأغذي���ة العامل���ي اأم�س 
اإن ن�ش���ف مليون طف���ل ميني معر�ش���ون خلطر 
امل���وت اإن مل يح�ش���لوا على رعاي���ة عاجلة وعالج 

متخ�ش�س.
وذك���رت املنظمت���ان االأمميت���ان اأن العن���ف 
امل�ش���تمر يف اليم���ن “ي���وؤدي اإلى تاأجي���ج واحدة 
من اأ�ش���واأ اأزمات اجلوع يف الع���امل، حيث ال يعرف 
7 مالي���ني اإن�ش���ان تقريب���ا )يف اليمن( م���ن اأين 
�ش���تاأتيهم وجبتهم التالية، وهم يف اأم�ّس احلاجة 

للم�شاعدات الغذائية”.
واأ�شار البيان اإلى اأن قرابة 2.2 مليون طفل 
يعانون من �ش���وء الّتغذية، بلغت معاناة ن�ش���ف 
مليون منهم مرحلة �ش���وء التغذي���ة احلاّد، حمذرا 

من �سقوط اليمن يف براثن املجاعة.
واأ�ش���اف اأن برنامج االأغذي���ة العاملي يحتاج 
وحده وب�ش���كل عاجل اإل���ى 1.2 مليار دوالر خالل 
ال�ّش���هور ال�12 املقبل���ة لكي يلب���ي االحتياجات 
االأ�شا�ش���ية لت�ش���عة ماليني �ش���خ�س يعانون من 

انعدام االأمن الغذائي يف اليمن.

كما نا�ش���دت منظم���ة اليوني�ش���يف اجلهات 
املانحة للح�ش���ول على مبل���غ 236 مليون دوالر 
اأمريكي لربامج اإنقاذ حي���اة االأطفال املت�رسرين 
من االأزمة يف اليمن للعام اجلاري، حيث ال يغطي 
التمويل الذي حت�ش���ل عليه كلتا املنظمتني 20 

% من احتياجاتها.

وجنحت االأم���م املتحدة يف جمع قرابة املليار 
دوالر م���ن املانح���ني الدولي���ني يف موؤمتر جنيف 
اأم�س الثالث���اء، لكنها تاأمل اأن ي�ش���ل الدعم اإلى 
مليار و800 ملي���ون دوالر، وهو املبلغ املطلوب 

لتنفيذ خطة اال�شتجابة االإن�شانية للعام 2017.
وتعه���دت ال�ش���عودية يف املوؤمت���ر بتقدمي 

150 ملي���ون دوالر، واأعلن���ت كل م���ن الكوي���ت 
واالإم���ارات عزمهم���ا تقدمي 100 ملي���ون دوالر، 
يف ح���ني قال���ت اأملانيا اإنها �ش���تقدم 50 مليون 
يورو )54.39 مليون دوالر(، وتعهدت الواليات 
املتح���دة بتق���دمي 94 ملي���ون دوالر، واالحت���اد 
االأوروبي ب����116 مليون ي���ورو )126.3 ماليني 

دوالر(.
 كما تربع���ت بريطانيا ب����139 مليون جنية 
اإ�ش���رتليني )178.3 ملي���ون دوالر( واأ�ش���رتاليا 
بع����رسة مالي���ني دوالر، وكوريا اجلنوبي���ة باأربعة 
مالي���ني دوالر، واإيطالي���ا بخم�ش���ة ماليني يورو 
)5.4 ملي���ون دوالر(، وال�ش���ني ب����60 ملي���ون 
دوالر، وبلجي���كا بع����رسة مالي���ني ي���ورو )10.9 
ملي���ون دوالر(، والياب���ان ب����62 ملي���ون دوالر. 
وكان���ت االأمم املتحدة اأطلق���ت يف اأوائل فرباير 
املا�ش���ي نداء اإن�شانيا ل�ش���الح اليمن جلمع 2.1 
ملي���ار دوالر؛ من اأجل مواجه���ة املجاعة وتوفري 
م�ش���اعدات واحتياجات �رسورية لنحو 12 مليون 
�ش���خ�س مه���دد بامل���وت جوع���ا؛ ب�ش���بب نق�س 

الغذاء.

• املجاعة تفتك باأطفال اليمن و�شط ح�شار املتمردين.	

جنيف - وكاالت:
اإىل حت��رك عاجل لتقدمي حوايل  اليمن، ودع��ت  املجاعة يف  املتحدة من خطر  الأمم   ح��ذرت 

ملياري دولر لتجنب كارثة اإن�سانية، يف وقت اأعلنت دول عدة عن تقدمي نحو مليار دولر يف املوؤمتر 

الدويل بجنيف جلمع تربعات تلبي متويل خطة ال�ستجابة الإن�سانية باليمن.

ودعا الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س خالل تد�سينه املوؤمتر اأم�س الثالثاء، اإىل 

“حترك دويل عاجل” من اأجل اإنقاذ الأرواح يف اليمن، لفتا اإىل اأن 50 طفال مينيا ميوتون كل يوم 
ب�سبب الأو�ساع الإن�سانية هناك. وقال غوتريي�س اإن اليمن يواجه كارثة اإن�سانية حقيقية، واإن اأكرث 

من ثلثي ال�سعب )19 مليونا( بحاجة للم�ساعدة الإن�سانية.

اجلي�س الرتكي يعلن مقتل 70 م�شلحا 
اأنقرة - االنا�شول: اأعلن اجلي�س الرتكي 
ع����ن مقت����ل 70 م�ش����لحا كرديا ج����راء الغارات 
التي �ش����نها، فجر الثالثاء، عل����ى منطقة جبل 
قرجوخ �شمال �شوريا وجبل �شنجال يف �شمال 
العراق. واأكد اجلي�س، اأن طريانه احلربي �شن 
غارات قال اإنها على مواقع مل�ش����لحي “حزب 
العمال الكرد�شتاين” واملنظمات التابعة له، 
يف جبل �شنجار �ش����مايل العراق، وجبل قرجوخ 

)قره ت�شوك( �شمال �رسق �شوريا.
ولف����ت يف بيان����ه، اإل����ى اأن املناطق التي 

ا�ش����تهدفتها الغ����ارات حتول����ت اإل����ى “اأوكار 
لالإرهاب”، ت�ش����تخدم ل�ش����ن هجم����ات اإرهابية 
تت�ش����بب يف مقتل واإ�شابة املدنيني واجلنود 

ورجال االأمن االأتراك.
البي���ان الرتك���ي ياأت���ي يف الوقت الذي 
قال في���ه، ريدور خلي���ل، الناطق الر�ش���مي 
با�ش���م “وح���دات حماية ال�ش���عب” الكردية، 
التي تعر�شت لل�رسبات الرتكية يف �شوريا، 
اإن ح�ش���يلة الغ���ارات على جب���ل قرجوخ 20 

قتيال و18 جريحا.

القـوات العراقيـة ت�صتعيـد حيـا غـرب املو�صـل
بغداد - اأ ف ب: حققت القوات العراقية اأم�س 
الثالث����اء تقدما وا�ش����تعادت واحدا م����ن اأكرب اأحياء 
اجلانب الغربي من مدينة املو�شل، �شمال العراق، 
يف اإطار معركة ا�شتعادة املدينة التي انطلقت منذ 
اأكرث من 6 ا�ش����هر، من �ش����يطرة “داع�س”، ح�شبما 

اأكد م�شدر اأمني بارز.
ونقل بيان عن الفريق عبدالوهاب ال�ش����اعدي 

اأح����د قادة ق����وات مكافح����ة االإرهاب يف املو�ش����ل 
اأم�����س الثالثاء باأنه “ا�ش����تطاع اأبطال جهاز مكافحة 
االإرهاب، الرتل الغربي، تطهري حي التنك بالكامل 
وه����و من اأكرب االأحي����اء يف ال�ش����احل الغربي )غربي 
املو�ش����ل( وكان يعت����رب معق����ال رئي�ش����ا للمجاميع 
االإرهابي����ة”. واأك����د ال�ش����اعدي “االآن، ح����ي التن����ك 

بالكامل حتت �شيطرة جهاز مكافحة االإرهاب”. 

ويع����د التنك اأح����د االأحياء الكب����رية يف اجلانب 
الغربي من املو�ش����ل. واأ�ش����ار ال�شاعدي الى وقوع 
ا�ش����تباكات عنيف����ة عل����ى م����دى اأكرث من اأ�ش����بوع، 
متكن����ت خاللها القوات العراقي����ة من قتل ع�رسات 

االإرهابيني وتدمري اأكرث من 20 عجلة مفخخة.
ويرجح تواجد ب�ش����ع مئ����ات من اجلهاديني يف 
اجلان����ب الغربي من املو�ش����ل، فيما ما يزال هناك 

مئ����ات االآالف م����ن املدني����ني حما�رسي����ن يف ه����ذا 
اجلانب من املدينة.

وبداأت القوات العراقية بدعم التحالف الدويل 
ال����ذي تق����وده الوالي����ات املتح����دة، يف 17 اأكتوبر 
عملية كبرية ا�ش����تعادة كامل مدينة املو�شل ثاين 
مدن واآخ����ر اأكرب معاقل اجلهادي����ني يف البالد، من 

�شيطرة “داع�س”.

اأعلن���ت مدي���رة الدائرة احلقوقي���ة يف مكتب 
�ش���وؤون الن�ش���اء، التابع حلكومة الرئي�س االإيراين 
ح�ش���ن روح���اين، اأن احلكومة عازمة عل���ى مكافحة 
االجتار بالن�ش���اء، وه���ذا بعد ما كانت ال�ش���لطات 
يف طهران تنكر ل�ش���نوات انت�ش���ار ظاهرة تهريب 

الن�شاء اإلى خارج احلدود واالجتار بهن.
وقال���ت اأ����رسف غرام���ي زادغان، يف ح���وار مع 
وكال���ة “اإيلن���ا”، اإن هن���اك مقرتح���ات قدمته���ا 
احلكومة االإيرانية للحد من ظاهرة االجتار بالن�شاء.

واأ�ش���افت زادغان اأن هذه املقرتحات جاءت 
يف اإطار الئحة ل�ش���مان االأمن للن�ش���اء �شد العنف 
الذي يتعر�ش���ن له، اإذ �ش���يتم اإر�ش���الها ملجل�س 
ال�ش���ورى الربملان بع���د اإقرارها م���ن قبل جمل�س 

الوزراء”.
وكانت �ش���حيفة “جهان �ش���نعت” االإيرانية 
ك�ش���ف يف 22 دي�شمرب املا�ش���ي، يف تقرير حتت 
عنوان” االجتار بالن�ش���اء والفتي���ات االإيرانيات”، 
ع���ن اأن ظاهرة االجتار بالن�ش���اء اأ�ش���بحت منت�رسة 

ب�شكل وا�شع.
منظم���ة  رئي����س  ع���ن  ال�ش���حيفة  ونقل���ت 
التعزيرات احلكومية يف البالد اأن االجتار بالن�ش���اء 
والفتيات االإيرانيات م�ش���كلة قائمة عرب احلدود، 

كما هي مع�شلة تهريب ال�شلع والب�شائع”.
وي�ش���ري تقري���ر ال�ش���حيفة اإل���ى اأن “ه���وؤالء 
الفتيات والن�ش���اء ال�ش���ابات يعر�ش���ن يف مقاهي 
ومطاعم الكثري من الفنادق الفاخرة يف العا�ش���مة 
االإيرانية طه���ران، وكذلك املنتجعات ال�ش���ياحية 

ال�ش���ياحية  “كي����س”  جزي���رة  يف  الت���ي  كتل���ك 
وغريه���ا م���ن املنتجعات يف �ش���مال الب���الد، ويتم 
نقل الكث���ري منهن اأي�ش���ا اإلى خارج الب���الد واإلى 
دول اجل���وار”. وبح�ش���ب التقرير، ف���اإن “االأزمات 
املعي�ش���ية والبطالة وع���دم وجود الدخ���ل الكايف 
لالأفراد وتف�ش���ي االإدم���ان واملخ���درات يف البالد 
وارتفاع حاالت الطالق من اأهم العوامل االأ�شا�شية 
يف انت�ش���ار ظاه���رة االجت���ار بالن�ش���اء والفتي���ات 

وتهريبهن اإلى الدول االأخرى”.

حكومة روحاني تعترف بظاهرة “االتجار بالنساء”



املدعي :نور الغدير الستيراد وتصدير اخلضروات والفواكه
وكيل املدعي:احملامي /فاكمة حسن احلواج
املدعى عليه :احمد عبد الكرمي يحي قنبر

العنوان :مجهول
صفة الدعوى :ديون

لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور اعاله 
باحلضور ألنفسه او بوكيل عنه جللسة 2017/5/2

وزارة العدل والشؤون االسالمية - ادارة احملاكم
CS3000753883 : رقم الدعوى :02/2016/01153/1 - رقم الكتاب

التاريخ :23-03-2017
رقم الدعوى :8/213/2017/02

احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الرابعة - تبليغ باحلضور  
املدعيه: شركة انظمة اخلليج لعموم املصاعد وكيلتها احملامية زينب سعيد 

احمد محمد –احملاكم
ضد   /    املدعي عليه /ماهر محمد علي ابل

العنوان /مكتب 93 مبنى 718 طريق 2011 مجمع 320 املنامة
موضوع الدعوى /ندب خبير في الدعوى  

لذا تعلن احملكمة االمور املستعجلة  للمدعى عليه املذكور اعاله باحلضور بنفسه 
او بوكيل عنه جللسة 2017/5/03

فان احملكمة سوف تسير في االجراءات

وزارة العدل والشؤون االسالمية - ادارة احملاكم
رقم الدعوى 01/2017/00265/4
CS3000789387 : رقم الكتاب

التاريخ :20-04-2017 
احملكمة الكبرى املستعجلة الدائرة الثانية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري
) CR2017-68537  (   إعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

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

االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر: خديجة ابراهيم علي شملوه
االسم التجاري احلالي: الراقي للهواتف

االسم التجاري اجلديد: بوتيك007

قيد رقم :1-93728
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@QWUUUUWT@Zè◊bœ@M@QWUUUUYS@Z—mbÁ

@مطلوب من المالك مباشرة : 

pbÌb‰i@L@’‘ë@L@›‹œ@L@Ôôaâa@@NN@@paâb‘»€a@ aÏ„a@Úœb◊@@
@Úÿ‹‡Ωa@’üb‰fl@Úœb◊@ø

@b„ÎäÎå@paäb‘»€a@Âfl@áÌ�æ
Ô„Î�ÿ€¸a@…”Ïæa@Û‹«
wwwNgrnataNcom
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يحت��دم ال��راع يف الجول��ة الثاني��ة 
من املرب��ع الذهبي ل��دوري الدرجة 
األوىل للك��رة الطائ��رة عندم��ا يلتقي 
 5:30 الس��اعة  وداركلي��ب  األه��ي 
والنجمة  املح��رق  ويتواج��ه  مس��اء، 
الساعة 7:00 مساء عىل صالة االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة، وذلك بهدف 
التقدم خط��وة إىل األم��ام نحو بلوغ 
النهائية، حيث تتس��اوى كفة  املباراة 
الفرق األربع��ة بواقع فوز لكل منهم. 
وكان املحرق فاز ع��ىل النجمة بثالثة 
أش��واط مقابل شوط يف الجولة األوىل 
ليتع��ادل مع “الرهي��ب” الذي ميتلك 
فوزًا مكتس��ًبا بصفته متص��در الدور 
التمهيدي وفًقا لنظام املس��ابقة، كام 
ف��از األهي ع��ىل داركلي��ب بالنتيجة 
نفسها ليتعادل هو اآلخر مع “العنيد” 
الذي ميتلك فوزًا مكتس��ًبا بصفته ثاين 
الدور التمهيدي، مام يجعل مواجهات 
اليوم ذات أهمية كبرية ألنها س��تقرب 
الفائ��ز خط��وة لبلوغ النه��ايئ، حيث 
يحت��اج كل فري��ق اآلن إىل انتصارين 
فقط لتحقيق الهدف )الفوز من ثالث 

مباريات من أصل خمس(.

فك العقدة

أصب��ح األه��ي ميث��ل عق��دة كب��رية 
لداركلي��ب، وهذا ما تتحّدث عنه لغة 
األرقام، حيث نجح األهي يف اإلطاحة 
مبنافس��ه خمس مرات من أصل ست 
مواجهات هذا املوس��م، حيث تغلب 
علي��ه يف نهايئ كأس االتحاد 3/0، وفاز 
علي��ه يف الدور الث��اين بنفس النتيجة، 
بين��ام فاز علي��ه بصعوب��ة يف بطولة 
األندية الخليجي��ة بالدوحة 3/2، كام 
ف��از عليه ب��كأس ويل العه��د بنتيجة 
3/2، وفاز عليه مؤخرًا يف الجولة األوىل 
م��ن املرب��ع الذهب��ي 3/1 فيام نجح 
داركلي��ب يف الفوز مبواجه��ة واحدة 
كان��ت يف ال��دور األول من مس��ابقة 

الدوري 3/1.

وبالع��ودة إىل املواجه��ة األخرية فإن 
داركلي��ب بقي��ادة امل��درب الربازيي 
“سيدين” افتقد إىل الفاعلية الهجومية 
وتأثر برتاج��ع أداء ابرز نجومه محمد 
يعقوب مبركز4 ومحم��ود عبدالواحد 
املح��رتف  أظه��ر  بين��ام   2 مبرك��ز 
البورتورييك “تيت��ون” أداًء جيًدا عىل 
مستوى االستقبال واإلرسال والهجوم.

ورمبا يعتمد املدرب اليوم منذ البداية 
عىل العب االرتكاز أمين عيىس يف مركز 
3 بعدما قدم مستًوى جيًدا إثر دخوله 
بدال ملحمد عباس، وشكل ثنائيًّا جيًدا 
مع حس��ن عب��اس، وس��يكون لخربة 
صانع األلعاب محمود حسن دور كبري 
يف التحايل عىل حوائط األهي القوية 

من خالل ترسيع اللعب وعدم انتهاج 
أسلوب اللعب املفتوح، وهذا بالطبع 
يعتمد عىل استقرار الكرة األوىل التي 
كانت سبًبا رئيسيًّا وراء خسارة العنيد 

يف املواجهة األخرية.
وأما بالنس��بة لألهي بقي��ادة املدرب 
رضا عي فإنه يتطلع لتحقيق فوز ثان 

يقربه من اللقب، خصوًصا بعد األداء 
الالفت الذي قدمه يف املواجهة األخرية 
وكان بإمكان��ه الف��وز بثالثة أش��واط 

نظيفة.
وتعت��رب حوائط الص��د القوية لالعبي 
االرتكاز م��ريزا عبدالله وعي الصرييف 
أب��رز نق��اط القوة ل��دى الفريق، مع 

س��الح اإلرس��االت القوية للدومينييك 
الفي��س والق��وة الهجومي��ة الضاربة 
ملحم��د عن��ان مبرك��ز2 ون��ارص عنان 
مبرك��ز4 وتأمني االس��تقبال من خالل 
عب��اس أحم��د والتغطي��ة الدفاعي��ة 
لعي��ىس عبدالوه��اب وصناعة اللعب 

من قبل عي حبيب.

رد االعتبار

كش��ف املحرق عن نواي��اه الجادة يف 
املنافس��ة ع��ىل لقب بطول��ة الدوري 
عندم��ا أطاح بالنجم��ة متصدر الدور 
التمهي��دي يف الجولة األوىل من املربع 
الذهبي، وس��يكون له��ذا الفوز دافع 
التقليدي  بالغري��م  معنوي لإلطاح��ة 
مج��دًدا، حيث يق��ود الفريق املدرب 
الوطني محم��د املرباطي والذي يضع 
ثقته كثريًا يف ضاريب األطراف عي محمد 
كاظم وعي إبراهيم اللذين يش��كالن 
ثقاًل هجوميًّا قويًّا، مع املحرتف األمرييك 
جايس��ون الذي قّدم أداًء مذهاًل عىل 
مس��توى الهجوم واالستقبال واإلرسال 
والص��د يف املب��اراة األخ��رية، باإلضافة 
لنجومي��ة املع��د محم��ود العافية يف 
توزي��ع األدوار الهجومي��ة واإلرس��ال، 
واللي��ربو يوس��ف عبدالغف��ار لتأمني 
الك��رة األوىل، ومحم��د حبيب وعيىس 
الشومي يف تش��كيل حوائط الصد مع 
وجود البدالء الناجحني أمثال عبدالله 
النج��دي ومب��ارك الحاي��يك وصان��ع 

األلعاب عامد عبدالله.
يف املقابل، فإن النجمة بقيادة املدرب 
الوطني مش��عل تريك يدرك متاًما بأن 
الخس��ارة يف مواجهة اليوم س��تعرض 
الفري��ق لخط��ر الخ��روج املبكر من 
املنافس��ة وهو الذي تسّيد الدوري يف 
الصدارة ذهاًبا وإياًبا، ولذا فإن الفريق 
يج��ب أن يعمد إىل تصحي��ح أخطاء 
اس��تقبال الكرة األوىل وتقليل األخطاء 
الهجومي��ة وتنوي��ع اللع��ب مع عدم 
االعتامد عىل الربازيي ليلسون لوحده، 
واستغالل يوسف خالد وجاسم النبهان 
مبركز 4، وتفعيل منطقة االرتكاز حيث 
يوجد حس��ن جعفر وحسني الجيش، 
مع أهمية تأمني االستقبال من ضاريب 
مركز 4 والليربو صادق هرونة، وحسن 
تعامل املعد حس��ني الحاييك يف توزيع 

األدوار الهجومية.

صراع ملتهب بين المحرق والنجمة.. ولقاء مثير بين األهلي وداركليب
ال��ط��ائ��رة ل����دوري  ال��ذه��ب��ي  للمربع  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ج��ول��ة 

االن���ت���ص���ار ي����ق����ّرب ال���ف���ائ���ز خ���ط���وة ل���ب���ل���وغ ال��ن��ه��ائ��ي

من لقاء المحرق والنجمة في الجولة األولى

داركليب يتطلع لرد االعتبار أمام األهلي

حسن علي

محمد المرباطي

مشعل تركي
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أكد رئيس ن��ادي توبي ميك 
أمان أنه��م يف مجلس اإلدارة 
عىل قناعة تامة باملس��تويات 
الفريق  التي حققها  والنتائج 
األول لك��رة الي��د للموس��م 
ظ��ل  يف  الج��اري  الري��ايض 
الظ��روف القاه��رة التي مرة 

بها النادي.
وقال أمان ل�”البالد سبورت”: 
من وجهة نظري الش��خصية 
أرى أن الالعبني أدوا ما عليهم 
من واجبات ومبا فيه الكفاية، 

وحصولنا عىل املركز السادس 
يعترب  السداس��ية  املرحلة  يف 
أمرًا جيًدا بحسب اإلمكانات 
قارن��اه  م��ا  إذا  املوج��ودة، 
بالفرق األخرى رغم طموحنا 
بدخ��ول املرب��ع الذهب��ي”. 
مضيًفا، ال يخفى عىل الجميع 
تقلي��ص امليزاني��ة أث��ر متاًما 
يف نادي��ه خصوًص��ا واألندية 
األخرى عموًما، كام أن فريقه 
خاض منافسات املوسم دون 
حارسيه جاس��م ريض ويارس 

بالخارج،  احرتف  الذي  املالح 
وافتقد لنجمه كميل محفوظ 
الذي انتقل لصفوف النجمة، 
أنها  األم��ور ورغ��م  وه��ذه 
طبيعي��ة يف منظومة الرياضة 
واحرتافها القائم إال أنها تعترب 
مؤثرة متاًما عىل قوة الفريق.

وأش��ار أم��ان إىل أن النادي 
مقبل عىل انتخابات وتغيريات 
جذري��ة يف مجل��س اإلدارة، 
ولكن هناك توصيات ستقدم 
من ِقبل املجل��س الحايل، أن 

تج��د الفئ��ات العمري��ة كل 
االهتامم اللوجستي والحفاظ 
عليها وعىل املكتس��بات التي 
والتعويل  مؤخ��رًا،  حققته��ا 
ع��ىل س��واعدها يف تحقي��ق 
اإلنج��ازات حت��ى تصل لفئة 
للعب،  الكبار وتأخذ فرصتها 

كونهم نواة املستقبل.
وبنّي أم��ان أن��ه ومن ضمن 
التوصي��ات وهذا م��ا يتمناه 
متاًم��ا أن يت��م اإلبق��اء عىل 
امل��درب س��يدعي فالحي يف 

منصبه، كون الس��نوات التي 
عم��ل فيها مع توبي أظهرت 
الخربة والقيادة التدريبية التي 
ميتلكها، وه��و األبرز ملواصلة 
املس��رية مع توب��ي للمرحلة 
املقبلة. مؤكًدا يف الوقت ذاته 
أن ج��ل ه��ذه النقاط ضمن 
التوصيات ولكن يبقى القرار 
األول واألخ��ري يف اإلدارة التي 
س��تتوىل دفة الن��ادي وأيًضا 
للمدرب فالحي يف بقائه من 

عدمه.

أمان: مقتنعون بما حققناه رغم الظروف القاهرة
ت���م���ن���ى اس����ت����م����رار ف����اح����ي م�����دربً�����ا ل��ت��وب��ل��ي

علي مجيد
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مكي أمان

بنينَّ رئي��س جهاز ك��رة اليد 
حس��ن  االتح��اد  بن��ادي 
يس��ري  ناديه  أن  عبدالكريم 
والخطة  اإلس��رتاتيجية  وفق 
بالفئات  للرقي  املس��تقبلية 
اليد،  ك��رة  للعبة  العمري��ة 
والتي بدأ نتاجها يظهر عىل 

املأل.
وقال عبدالكري��م ل� “البالد 
س��بورت” عملن��ا يف اآلونة 
األخرية ينصب عىل لعبة كرة 
الي��د عرب القاع��دة والفئات 
العمري��ة بدعمها وتطويرها 
واالهت��امم به��ا وذل��ك من 
منطل��ق خلق جي��ل جديد 
قوية،  أس��س  ع��ىل  مبن��ي 
ويكون فاعال ومتمرسا للعبة 
عىل م��دى البعي��د، والذي 
س��يعود باملنفع��ة الكب��رية 
ع��ىل الن��ادي، مضيف��اً منذ 
املوس��م الج��اري عمدنا إىل 

تجميد فئ��ة الكبار، وتركيزنا 
عىل الفئ��ات األخرى، وهذا 
كان مص��در خوف للجميع، 
أنهينا املوسم وغالبية  ولكن 
فئاتن��ا كانت منافس��ة عىل 
املس��ابقات كافة، بل وأيضاً 
التتوي��ج  منص��ة  صع��دت 
األلق��اب، وهذا  وحص��دت 
ب��كل تأكيد دالل��ة واضحة 

عىل نجاح عملنا.
وأش��ار عبدالكريم إىل إدارة 
الن��ادي س��يميض قدماً عىل 
ليكون  الس��ليم؛  النهج  هذا 
فريق االتحاد بلعبة كرة اليد 
حارضاً يف منافساتنا املحلية، 
ب��دءاً م��ن فئ��ة املهرج��ان 
وحتى الفري��ق األول، وهذا 
ما مل يحدث منذ 10 سنوات، 
ول��ن يقت��ر وج��وده من 
واس��تكامل  املش��اركة  أجل 
العدد، بل للدخول يف دائرة 

املنافسة الحقيقية.
وأض��ح عبدالكريم أن إدارة 
اللعبة لس��يت يف عجالة من 
أمره��ا إلرج��اع فئ��ة الكبار 
الستئناف دورها محلياً إذا مل 

تكن األمور مهيأة لذلك.

ك��ام أنه��ا لن تق��م بإقحام 
الالعبني الصغ��ار يف الفريق 
يثب��ت حضوره،  األول؛ ليك 
ب��ل س��تحافظ ع��ىل هذه 
الفئة وتعمل عىل تدعيمها؛ 
تدريجي  بشكل  تصل  حتى 
ملرحلته��ا األخ��رية وتأخ��ذ 
دورها بشكل أساس، كاشفاً 
أن الفري��ق األول قد يعود 
املقبل  املوس��م  للواجهة يف 
االتف��اق  بحس��ب  وذل��ك 
املبديئ م��ع مجلس اإلدارة، 
الظروف،  بحس��ب  ولك��ن 
الالعب��ني  تواج��د  ومنه��ا 
والتزامه��م  وانضباطه��م 
التدريب��ات واملباري��ات  يف 
األخ��ري  املوس��م  بخ��الف 
ال��ذي افتع��ل فيه��ا بعض 
الالعبني املش��كالت؛ بسبب 
من  الش��خصية؛  مطالباتهم 
أجل متثيل قميص البنفسج.

أجرى فريق البحرين مرييدا للدراجات الهوائية تغيريًا يف آخر لحظة عىل 
تشكيلته التي ستشارك يف طواف "روماندي"، حيث سيحل يوكيا أراشريو 
مكان إنريكو جاسباريتو الذي كان أحد األصدقاء املقربني للدراج الراحل 
ميشيل سكاربوين الذي تويف جراء حادث أثناء التدريبات لطواف كرواتيا 
مؤخرًا. وفضل جاسباريتو عدم املشاركة يف الطواف نظرًا لحالته النفسية، 

وعوًضا عن ذلك فإنه سيشارك يف مراسم تشييع سكاربوين. وكان جاسباريتو 
يتطلع للمشاركة يف السباق، ليس فقط ألن الطواف قريب من مسكنه، 

بل أيًضا ألنه ساهم يف تشكيل عالقة بني فريق البحرين مرييدا ومؤسسة 
"جرين هوب" التي تنشط يف مكافحة الرسطان من خالل الرياضة. وسيقوم فريق البحرين مرييدا للدراجات الهوائية بارتداء خوذات مصممة خصيًصا لهذه 

املناسبة، وسيتم عرض الخوذات الحًقا يف مزاد يخصص ريعه للتربع للمؤسسة.

أشار بإمكان رجوع الكبار الموسم المقبل

ع��ب��دال��ك��ري��م: اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا ت��س��ت��ه��دف 
ال�����ف�����ئ�����ات ال����ع����م����ري����ة ل����ي����د االت�����ح�����اد

تغيير على تشكيلة “البحرين ميريدا” لطواف روماندي

البالد سبورت

حسن عبدالكريم
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سلة األهلي تواصل اإلعداد 
للخليجية قبل معسكر تركيا

محمد الدرازي
يواصل النادي األهي تحضرياته املحلّية الجادة متهيًدا للمشاركة 

يف البطولة الخليجية السابعة والثالثني لكرة السلة لألندية، والتي 
تستضيفها املنامة خالل الفرتة من 20-12 مايو املقبل، مبشاركة 8 

أندية خليجية هي حامل اللقب األهي اإلمارايت والشباب اإلمارايت، 
والريان والسد القطريني واالتحاد السعودي واالتفاق العامين واألهي 

البحريني وصاحب الضيافة املنامة البحريني.
ويستمر فريق السلة بالقلعة الصفراء يف تدريباته اليومية عىل 

صالة النادي، تحت قيادة املدرب األمرييك سام فنسنت، وفق الخطة 
املوضوعة حتى موعد السفر إىل املعسكر الخارجي بالعاصمة الرتكية 

اسطنبول بعد غٍد الجمعة 28 الشهر الجاري.
ا من قبل الالعبني دون  وتشهد تدريبات سلة "النسور" التزاًما تامًّ

أي غيابات تذكر، حيث يؤدي الجميع التدريبات بجدية ومبعنويات 
مرتفعة للغاية والتي تركزت عىل جوانب بدنية بحتة يف مرحلة 

اإلعداد األوىل للرفع من منسوب اللياقة البدنية لالعبني.
وسيخوض الفريق خالل معسكره برتكيا الذي سينطلق 29 الشهر 

الجاري ويستمر ملدة 10 أيام، 4 مباريات ودية مل يتم اإلفصاح عن 
الفرق التي سيواجهها خالله.

إىل ذلك، يواصل األهي يف البحث عن محرتف ثان ليحل بديال عن 
املونتينيغري فالدميري داسيتش، الذي أصيب بقطع يف الرباط الصليبي 

خالل مشاركته مع فريقه يف الدور النهايئ للدوري القربيص.
وكانت قرعة البطولة الخليجية التي أجريت مطلع الشهر الجاري قد 

أوقعت ممثل الوطن األهي يف املجموعة األوىل إىل جانب كل من 
حامل اللقب األهي اإلمارايت والسد القطري واالتحاد السعودي. 

يف املقابل، جاء صاحب الضيافة املنامة عىل رأس املجموعة الثانية إىل 
جانب االتفاق العامين والريان القطري والشباب اإلمارايت. 

فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية

املراهنات  مكات��ب  إن  يقال 
العاملية مل تضع يف حس��اباتها 
إم��كان فوز ليس��رت س��يتي 
ال��دوري  بلق��ب  املغم��ور 
اإلنجلي��زي يف ذلك املوس��م، 
هائلة  مبالغ  لدفع  فاضطرت 
ملقامرين محظوظني “قلوبهم 

ميتة” و”أفكارهم مجنونة”.
وبالفعل، من تصّور أن يكون 
ليس��رت بط��اًل للربميرليغ ذات 
يوم؟ حتى يف األحالم، مل يكن 
املراهن عليه س��وى ش��خص 
مقام��ر ورمبا ح��امل أكرث من 

الالزم. 
ويبدو أن ليس��رت سيتي ذاته 
مل يك��ن ع��ىل ثق��ة بإمكان 
تفوق��ه ع��ىل عاملق��ة الكرة 

اإلنجليزي��ة يف واح��دة م��ن 
العاملية مع  املسابقات  أقوى 
العجوز  اإليط��ايل  مدربه��م 
فشل  الذي  رانيريي،  كالوديو 
م��ع أندي��ة ك��ربى، أبرزه��ا 
تش��يليس،  اللن��دي  األزرق 
فأصبح يق��ود فريًقا مغمورًا 

تحّول إىل أعجوبة.
لكنه��ا “كيمياء”، تحدث كام 
تحدث “عجائ��ب الطبيعة”، 
كس��قوط كوكب بلوتون من 
املجموعة الشمسية، واعتباره 
قزًم��ا يس��بح يف املج��رة، أو 
املرعب”  “تسونامي  كإعصار 
آس��يا  ش��واطئ  دّمر  ال��ذي 
أرواح 250  الساحرة، وأزهق 
ألف برشي من س��كان الكرة 

األرضية يف دقائق معدودة.
وكرة القدم لها عجائبها أيًضا، 
ليسرت اإلنجليزي كان إحداها، 
لكنه لي��س آخرها، إذ يقرتب 
البحرين��ي  املالكي��ة  ن��ادي 
م��ن تحقيق املفاج��أة ذاتها 
عىل مس��توى بطولة الدوري 
املحي بعد تصدره املس��ابقة 
قب��ل جولت��ني م��ن النهاية، 
بثبات وعزمية مع فارق ثالث 
منافس��يه  أقرب  ع��ن  نقاط 

املنامة.
يف  امللكاوي��ة  أن  ويب��دو 
لتحقيق  بالفع��ل  طريقه��م 
كس��بوا  ما  إذا  “األعجوب��ة” 
رهان الحف��اظ عىل الصدارة 
يف املبارات��ني املقبلت��ني أمام 

النجم��ة والرف��اع، فليس مثة 
يشء أك��رث إبهارًا م��ن الفوز 
بسباق تبدو فيه أقّل مقدرة 
اآلخري��ن  م��ن  وإمكان��ات 
“بشكل س��افر”، إذ ال يخفى 
عىل أحد أن “املالكية البطل” 
هذا، ُيس��ري نش��اطه الكروي 
عىل “بركة املوجودين” لعدم 
وجود “م��وارد مالية” كبقية 

األندية التي ينافسها.
لكن ماذا ميكن القول عندما 
“النفوس”،  ب�  املسألة  تتعلق 
وليس “الفلوس”. فقد نسينا 
البرشية”  “امل��وارد  ق��درات 
يف خض��م متابعتن��ا لألرق��ام 
الخيالية املرصودة من جانب 
تعتقد  التي  الكب��رية  األندية 

واهمة أن “املال” وحده من 
يغرّي “الح��ال”، فجاء املالكية 
ليثب��ت أن األم��ور ال تس��ري 

بهذه الطريقة عىل الدوام.
أدرك��وا  امللكاوي��ة  ولع��ّل 
املوض��وع  أهمي��ة  مبّك��رًا 
السحرية”،  “الخلطة  وفطنوا 
الس��نوات  خ��الل  فعمل��وا 
الس��ت املاضية ع��ىل إعداد 
جيل مش��تعل بالحامسة من 
املميزين،  الش��بان  الالعب��ني 
وأطلقوهم يف منافسة حامية 
الوطيس. والحق أنهم نجحوا 
يف مساعيهم، فهم يتصدرون 
قامئ��ة الرتتيب ع��ىل املحرق 
والرف��اع واملنام��ة واأله��ي 
وبقي��ة األندي��ة ذات الوزن 

الثقيل.
لذل��ك، اس��محوا يل أن أكون 
مقام��رًا ه��ذا الي��وم، وأضع 
ليك��ون  املالكي��ة  يف  ثقت��ي 
بط��اًل للدوري للم��رة األوىل 
يف تاريخه حت��ى وإن كانت 
املس��ابقة ال ت��زال يف أرضية 
امللع��ب، فأنا لس��ت مجنوًنا 
أو متحاذًق��ا، عندم��ا أق��ول 
إن “فارس الغربية” س��يبقى 
ه��و البط��ل بفض��ل إرصاره 
وطموح��ه، ذل��ك أن “التاج 
الحقيقي” هو أن تتفّوق عىل 
نفس��ك وتخلق واقًعا جمياًل 
م��ن قلب واقع م��ؤمل، ولكم 
ي��ا أبطال  التحي��ة واالحرتام 

املالكية.

المالكية.. بالبحريني “بطل”.. وباإلنجليزي “أعجوبة”
أحمد كريم

ضاحية السيف                  اللجنة األولمبية

أعربت عضو مجلس إدارة 
اللجنة األوملبية البحرينية، 
رئيسة لجنة رياضة املرأة 

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة عن أصدق التهاين 

والتربيكات ملمثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية قائد فريق البحرين 
للرتايثلون سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، مبناسبة تحقيق 

سموه املركز الثالث بالتحدي 
الدويل للرتايثلون الذي احتضنته 

جزيرة الكناري اإلسبانية، 
وتسجيل سموه رقاًم جديًدا بعد 
أن أنهى السباق بزمن وقدره 4 
ساعات وسبع وخمسون دقيقة.

وأكدت الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة أن اإلنجاز 
الجديد لسموه يجّسد ما يتمتع 

به سموه من روح العزمية 
واإلرصار لرفع راية الوطن عالية 

يف هذا االستحقاق الدويل، 
ويعكس بجالء حرص سموه 

املتواصل عىل التمثيل املرشف 
للمملكة، وتعزيز مكانتها عىل 

خارطة الرياضة العاملية.
وأوضحت الشيخة حياة 

بنت عبدالعزيز أن اإلنجاز 
يعترب امتداد للسجل الحافل 

باإلنجازات والنجاحات املتتالية 
لسموه يف رياضة الرتايثلون 
والتي باتت واجهة مرشفة 

ململكة البحرين يف كافة 
املحافل، منوهة مبا يتمتع به 

سموه من إرادة قوية يف تحقيق 
االنتصار تلو االنتصار ليشكل 

منوذًجا مثاليًّا للشباب الريايض 
يف اململكة، متمنية لسموه 

دوام التوفيق والنجاح يف 
االستحقاقات القادمة مبا يوسع 
من رقعة تلك اإلنجازات ويعزز 

مكانة اململكة عىل خارطة 
الرياضة العاملية.

ح��ي��اة ب��ن��ت ع��ب��دال��ع��زي��ز تهنئ ن��اص��ر ب��ن ح��م��د ب��إن��ج��از ال��ت��راي��ث��ل��ون 

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

قال نائب رئيس االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة جهاد خلفان إن االتحاد 

حدد 20 مايو املقبل موعداً إلجراء 
قرعة منافسات بطولة العامل للناشئني 

تحت 19 عاماً، والتي ستحتضنها 
مملكة البحرين ألول مرة يف الفرتة من 
18 لغاية 28 أغسطس املقبل مبشاركة 

20 منتخباً من مختلف دول العامل.
وأضاف خلفان ل� "البالد سبورت" 

أن االتحاد يعكف حالياً عىل اإلعداد 
والتحضري إلجراء مراسم حفل القرعة، 

والذي سيتم خالله دعوة ممثي 
االتحادات املشاركة، إضافة إىل حضور 

ممثلني عن االتحاد الدويل للكرة 
الطائرة، موضحاً بأن مكان إقامة 
القرعة مل يتم تحديده لغاية اآلن 

عىل أن يتم الكشف عنه الحقاً، لكن 

االتحاد يحرض إلقامة القرعة التي 
ستكون أشبه باالحتفالية الجميلة 
مبشاركة العبي منتخبنا للناشئني، 

وبحضور عدد من القيادات الرياضية 
التي سيتم دعوتها لحضور مراسم 

سحب القرعة.

وذكر خلفان أن هناك حالياً 14 
منتخبنا قد تأهلوا إىل بطولة العامل، 
وهي مملكة البحرين البلد املنظم، 
واليابان وكوريا والصني وإيران عن 
قارة آسيا، إضافة إىل مر وتونس 

من قارة إفريقيا، وأمريكا واملكسيك 

عن قارة أمريكا الشاملية، واألرجنتني 
والربازيل وكوبا وبورتوريكو وتشيي 

عن قارة أمريكا الالتينية، بانتظار تأهل 
ستة منتخبات عن القارة األوروبية 

سيتم تحديدها بتاريخ 30 أبريل 
الجاري؛ نظراً الستمرار التصفيات 

األوروبية املؤهلة لبطولة العامل.
وأوضح خلفان بأن البطولة لن يكون 

لها شعار خاص يتم تصميمه من 
جانب االتحاد املنظم، وإمنا سيتم 
استخدام الشعار الخاص بالبطولة 
واملعتمد من االتحاد الدويل للكرة 

الطائرة، كاشفاً النية عن عمل تعويذة 
خاصة للبطولة.

وأكد بأن االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة الذي سبق وأن نظم أحداثا 

قارية وعاملية عدة عىل امتداد تاريخه 
قادر عىل استضافة بطولة العامل بكل 
نجاح، عطفاً عىل ما ميتلكه من خربة 

وكوادر برشية مؤهلة وبنية تحتية 
جيدة يتفوق من خاللها عىل العديد 

من الدول يف العامل، وهو ما كان محط 
إعجاب مفتش االتحاد الدويل الذي 
زار البحرين يف شهر ديسمرب 2016، 

موضحاً بأن التنظيم املميز ململكة 
البحرين للبطولة اآلسيوية للشباب 

يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك قدرتها 
عىل تنظيم بطولة عاملية متميزة من 

جميع النواحي.

منتخبنا الوطني لكرة الطائرة للناشئين جهاد خلفان

س��حب قرع��ة بطول��ة العال��م للناش��ئين 20 مايو
بمشاركة 20 منتخبًا... خلفان:

حسن علي



ف��از فريق مركز ش��باب س��لامباد 
عىل فريق مركز شباب سند بأربعة 
أه��داف مقابل هدف��ن يف املباراة 
الت��ي جمعته��ام يف الس��ابعة من 
مس��اء أمس األول عىل ملعب نادي 
س��ار ضمن الدور التمهيدي لدوري 
املراكز الشبابية لكرة القدم للموسم 
الريايض الجاري 2017 والذي تنظمه 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.
س��جل للفائز نج��م الفريق مهدي 
فيص��ل )1 و24من ركلة جزاء( قبل 
أن يغ��ادر امللع��ب مكتفًيا باللعب 
لشوط واحد وليس��تبدل مع بداية 
الش��وط الثاين بالالعب عيل مجيد، 
وسجل الهدف الثالث حسن أيوب 
)46( واختتم كاظم حسن األهداف 
)61(، وجاء هدفا س��ند عن طريق 
حس��ن عبدالعزي��ز )34( من ركلة 

جزاء ومحمود عبدالله )63(.
بدأت املب��اراة باندف��اع رسيع من 
فريق مركز ش��باب س��لامباد نحو 
املرم��ى وهجوم مباغ��ت أمثر عن 
تس��جيل اله��دف األول بعد مرور 
خمس��ة وثالثن ثانية فقط لالعب 

املتمي��ز مهدي فيصل، ال��ذي قّدم 
ش��وًطا كبريًا وكان مؤثرًا مع فريقه 
الذي اعتمد اللع��ب عىل األطراف 
وإرسال الكرات الطويلة إليه والتي 

كانت تشكل خطورة دامئة.
وأس��فر الضغ��ط املتواص��ل ع��ن 
احتس��اب الحكم لركلة جزاء انربى 
له��ا مه��دي فيصل مس��جاًل هدف 
فريق��ه الث��اين، ويف املقاب��ل حاول 

العبو مركز ش��باب س��ند التعديل 
من خ��الل وصوله��م إىل املرمى يف 
هج��امت عديدة ش��ّكلت خطورة 
مس��تمرة ولكنه��ا كان��ت تصطدم 
ببس��الة دفاع مركز شباب سلامباد 
وحارس مرم��اه الذي أنقد أكرث من 

هدف محقق.
وأمثر ضغط فريق مركز شباب سند 
خصوًصا يف الربع س��اعة الثانية من 

املباراة عن ركلة جزاء س��جل منها 
نج��م الفري��ق حس��ن عبدالعزيز 
الهدف األول معي��ًدا األمل لزمالئه 
يف إمكاني��ة الخروج م��ن بالنقاط 
الثالث أو بنقطة واحدة عىل األقل.

ولكن العب مركز ش��باب سلامباد 
حس��ن عيل كانت ل��ه كلمة أخرى 
الثالث  بتس��جيله ه��دف فريق��ه 
وتعمي��ق الفارق، وش��هد الش��وط 
ومتبادلة  الثاين هج��امت رسيع��ة 
ب��ن الفريقن أس��فرت عن هدف 
رابع ملركز ش��باب سلامباد وهدف 
ثاين لفريق س��ند، ال��ذي كان أكرث 
نش��اًطا وأكرث وص��والً إىل املرمى يف 
الرب��ع س��اعة األخرية م��ن املباراة 
ولكن جديته ونش��اطه الهجومي مل 
يس��عفاه إلضافة أه��داف جديدة، 
أدار املباراة الحكم فهد الس��عدون 
وساعده محمد غازي وسيف هالل.
وتقام يف الس��ابعة من مساء اليوم 
ع��ىل ملع��ب س��ار أوىل مباريات 
جول��ة اإلي��اب، يلتقي فيه��ا فريق 
مركز شباب السهلة مع فريق مركز 

شباب الزالق.

املنظمة  العلي��ا  اللجنة  اعتم��دت 
للنسخة العارشة من دورة نارص بن 
حمد الرمضانية لكرة القدم، الفرق 
الس��تة عرش املش��اركة يف الدورة، 
وذلك خ��الل االجتامع التنس��يقي 
الثاين للفرق املش��اركة الذي ترأسه 
نائ��ب رئيس اللجنة العليا املنظمة 
بحضور  إس��امعيل،  للدورة حسن 

مدير الدورة عيل املاجد.
 ويف مس��تهل االجت��امع، رّح��ب 
إس��امعيل بالحض��ور ونق��ل لهم 
العلي��ا  اللجن��ة  رئي��س  تحي��ات 
الصالحي، ومتنياته  املنظمة توفيق 
بالتوفيق  املش��اركة  الفرق  لجميع 
والنج��اح يف ه��ذه النس��خة م��ن 
الحدث الريايض الذي يعيش عيده 
العارش، بفضل توجيه ممثل جاللة 
املل��ك لألع��امل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة 

األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة، باستمرار 
املس��ابقة التي حقق��ت نجاحات 
كبرية من خ��الل احتضان الطاقات 
الشبابية البحرينية املامرسة للعبة 
ك��رة الق��دم، والتي س��اهمت يف 
منحه��م الفرصة إلط��الق طاقاتهم 
وإمكانياتهم،  قدراته��م  وتطوي��ر 
وانعك��س ع��ىل ظه��ور مواه��ب 

كروية استطاعت أن تشق طريقها 
بنجاح عىل مستوى األندية املحلية 

والوصول للمنتخب الوطني.
م��ن  ع��دًدا  االجت��امع  وناق��ش 
املدرج��ة عىل جدول  املوضوعات 
األعامل، م��ن أبرزها اعتامد الفرق 
املش��اركة يف ال��دورة، حي��ث تم 
اعتامد 16 فريًقا سيشاركون يف هذا 
التجمع الكروي، منهم مثانية فرق 

ضمن��وا حضورهم يف ال��دورة بعد 
تأهله��م لدور ال�16 من النس��خة 
الس��ابقة، وهم فرق: فيكتوريوس 
“حام��ل اللقب”، والق��رز يونايتد 
“الوصي��ف”، و”الفخ��ار” صق��ور 
البحرين، وجالكتيكوس، والنوايف، 
وفور إيفر إضاف��ة لفريق الزلزال. 
فيام ت��م اعتامد 7 فرق بعضها من 
املاضية وأخ��رى ميثلون  النس��خة 
املؤسسات والرشكات الراعية، وهي 
فرق: الفخامة للسيارات، والوحدة، 
وفن��دق ق��ر فرس��ان، والزعيم، 
والحص��ان  والصق��ور،  واألح��الم، 
األسود وفريق ثامن سيتم تسميته 

خالل الفرتة املقبلة.
ومن املقّرر أن تشهد األيام القليلة 
القادمة إجراء قرعة الدورة، إضافة 
إىل اعت��امد جدول ال��دورة املقرر 
انطالقه��ا 21 مايو املقب��ل بإقامة 

منافسات الدور األول.

اليوم تنطلق أولى مباريات اإلياب

إجراء القرعة وإصدار الجدول قريبًا

سلماباد يفوز على سند في ذهاب دوري المراكز الشبابية

اعتماد 16 فريًقا للمشاركة بدورة “ناصر 10” لكرة القدم

ضاحية السيف                 اللجنة اإلعالمية

تغطية                  اللجنة اإلعالمية

جانب من المنافسات

جانب من االجتماع مع الفرق المشاركة
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“البحرين للتحمل 13” يفوز 
بلقب تحدي موغان غران كاناريا 

اتحاد الطائرة يفتح باب 
المشاركة بشاطئية “ناصر 10”

حقق متسابق فريق البحرين للتحمل 13 أليستري براونيل 
لقب تحدي موغان غران كاناريا الذي أقيم يف جزر الكناري 

يف إسبانيا. وجاء انتصار براونيل، حامل ذهبيتن أوملبيتن، بعد 
أداء عايل املستوى يف املسابقات الثالث للبطولة: السباحة، 

الدراجات الهوائية والجري، حيث أكملهم مبجموع زمن يبلغ 
4:03:09 ثوان. 

وقال بعد السباق: "أعتقد إنني قدمت أداًء جيًدا. مل أكن أعي 
ما كنت أفعله. من الواضح أنني كنت أعلم فقط طول مضامر 

السباق، وشكله، ولكن كنت قلًقا من التفاصيل األخرى مثل 
حميتي الغذائية وأيًضا طريقة ضبط دراجتي". وأضاف: 

"كنت فقط أريد أن أخرج وأتسابق". وسيشارك براونيل يف 
الفرتة املقبلة يف سباق اس يت. جورج للرجل الحديدي 70.3 

املعروف بالتالل الكثرية التي تتخلله. وأكد براونيل أنه يتطلع 
للمشاركة يف هذا التحدي، وخصوًصا أنه يريد أن يتأهل 

لبطولة العامل للرجل الحديدي، والتي تعترب يف قمة أهدافه 
هذا العام. 

من جهتها، أنهت زميلة براونيل يف الفريق بطولة جنوب 
أفريقيا للرجل الحديدي يف املركز الثالث، عىل الرغم أنها 

كانت متصدرة الرتشيحات للفوز باللقب. وأشارت يف تعليقها 
عىل النتيجة: "مل أكن أعرف عدد اللفات التي يجب أن أقوم 

بها عىل الدراجة ولذلك تركتها مبكرًا، وهذا اليشء قد انعكس 
يف النهاية عىل النتيجة. لقد كان يوًما صعًبا، وكنت منهقة 

قليلة. لقد أردت أن أستخدم هذا السباق كتمرين يل، ولكنه 
بالطبع كان مترين صعب". يف األثناء، أنهى زميلهم يف الفريق 

ديفيد بلييس سباق تكساس للرجل الحديدي يف املركز الثامن، 
فيام حقق جان فرودينو لقب سباق تشيا ساردينيا للرتايثلون.

الرفاع – االتحاد البحريني للكرة الطائرة: يعلن االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة عن فتح باب التسجيل للمشاركة 

يف مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية بدورة نارص بن حمد آل 
خليفة العارشة لأللعاب الرياضية "نارص 10" والتي ستقام 

خالل الفرتة من 17 لغاية 19 مايو املقبل عىل املالعب 
الشاطئية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم.

ويدعو االتحاد البحريني للكرة الطائرة كافة الراغبن يف 
املشاركة من األندية واملؤسسات والرشكات واألفراد املبادرة 
بتسجيل بياناتهم لدى سكرتارية االتحاد أو املدرب الوطني 

عيل جعفر 39467627، حيث سيقوم االتحاد باإلرشاف الفني 
عىل منافسات املسابقة التي تقام ألول مرة يف دورة سمو 

الشيخ نارص بن حمد أللعاب الرياضية، وستخصص مكافآت 
مالية ألصحاب املراكز الثالثة األوىل.

تعاقد االتحاد اإلمارايت لكرة 
اليد مع امل��درب البحريني 
لقي��ادة  امل��رزوق  رائ��د 
منتخ��ب اإلم��ارات لك��رة 
البطولة  الش��اطئية يف  اليد 
املنتظر  املقبل��ة  اآلس��يوية 
إقامتها يف تايلند يف الش��هر 
لنهائيات  واملؤهل��ة  املقبل 

كأس العامل.
وأكد املرزوق أن املفاوضات 
بدأت قبل أيام بن الطرفن، 
وت��م خالله��ا التوافق عىل 
اإلمارايت  املنتخ��ب  تدريب 
يف الف��رتة املقبل��ة، مش��رياً 
إىل أن��ه س��يتوجه إىل دولة 
األس��بوع  بداية  اإلم��ارات 
املنتخب  وس��يقود  املقبل، 
التدريب��ي  املعس��كر  يف 
ملدة أس��بوع واح��د، ومن 
ثم املش��اركة يف التصفيات 

اآلسيوية.
وأب��دى امل��درب الوطن��ي 

الفرص��ة  به��ذه  س��عادته 
خصوصا وأنه��ا تأيت يف فرتة 
قريبة من تدريبه للمنتخب 
ال��دورة  يف  البحرين��ي 
اآلسيوية لأللعاب الشاطئية 
التي أقيمت العام املايض يف 

فيتنام.
وأعرب عن أمله يف أن يوفق 

يف مهمت��ه الجدي��دة، وأن 
يكون ق��ادراً ع��ىل تحقيق 
اإلمارايت  االتح��اد  تطلعات 
والثق��ة التي منح��ت إياه، 
وق��ال إنها فرصة سيس��عى 
لالستفادة منها قدر اإلمكان 
يف تحقي��ق النتائج املرضية، 
والتي تتناسب مع إمكانات 

املنتخب اإلمارايت.
وأشاد املرزوق بدعم رئيس 
االتحاد البحريني لكرة اليد 
ع��يل عي��ى ودفع��ه إياه 
يف الف��رتة املاضي��ة للعمل 
يف مج��ال التدري��ب، وقال 
إن مس��اندة رئيس االتحاد 
كان��ت دافعاً ل��ه يف املجال 
التدريبي، كام نوه مبساندة 
عص��ام  الوطن��ي  امل��درب 
عبدالله وتوجيهاته له طوال 
الفرتة املاضي��ة بعد اعتزاله 
اللع��ب دولياً م��ع منتخب 

الشواطئ.

مدينة عيى – وزارة الرتبية والتعليم: 
برعاية مدي��ر إدارة الرتبي��ة الرياضية 
والكش��فية واملرشدات والقائم بأعامل 
وكيل مساعد للتعليم الخاص واملستمر 
شيخة يوس��ف الجيب وبحضور رئيس 
قس��م الرتبي��ة الرياضية عص��ام عبد 
الله ورئي��س مجموعة مراكز التدريب 
واللياقة البدنية نادر جاميل واختصايص 
أول مراك��ز التدري��ب واللياقة البدنية 
واالختصاصي��ن  اكس��يل،  مه��دي 

واالختصاصيات.
أقيم اليوم الريايض للمرحلة اإلعدادية 
والثانوي��ة بن��ات وكذل��ك البنن، عىل 
صالة نادي الش��باب الري��ايض للبنات 
حيث ش��اركت 210 طالب��ات من 29 
مدرسة إعدادية وثانوية ومعهد األمل، 
وبالنس��بة للبنن الذي أقيم مبدرس��ة 
الفات��ح الثانوي��ة للبنات فقد ش��ارك 
فيه��ا ما يقارب من 110 طالب من 19 
مدرسة، واحتوى برنامج اليوم الريايض 
العدي��د م��ن األلع��اب واملس��ابقات 
الطالب��ات بكل  الرياضي��ة وش��اركت 
حامس يف مسابقات تنطيط كرة السلة 
– الجري م تتابع – تصويب كرة القدم 

– الوثب الطوي��ل من الثبات – ولعبة 
امليش عىل عارضات التوازن املنخفضة.

كام قدمت مدرسة القادسية االبتدائية 
للبن��ات فق��رة فنية بعنوان )س��واعد 
وط��ن( وقدم��ت مدرس��ة الخنس��اء 
االبتدائية للبنات عرًضا بعنوان رشاقتي 
يف رياضتي واختتم اليوم الريايض برفع 
علم البحرين ومبشاركة جميع الحضور. 
ويه��دف الي��وم الري��ايض إىل تحقيق 
النمو املتكامل واملتزن للفرد إىل أقىص 
ما تسمح به استعداداته وإمكاناته عن 
طريق املش��اركة الفعالة يف األنش��طة 
البدنية التي تتناسب مع خصائص كل 
إعاقة، وتح��ت إرشاف قيادات تربوية 
مؤهل��ة، ويس��هم يف تطوي��ر اللياق��ة 

البدنية املرتبطة باملهارة، وتشتمل عىل 
تطوي��ر جميع عنارص اللياق��ة البدنية 
املرتبط��ة باملهارة كالرسع��ة، التوافق، 
الت��وازن، وتطوي��ر الجانب االجتامعي 
تس��اعد الرتبي��ة البدني��ة وأنش��طتها 
ذوي االحتياج��ات الخاص��ة عىل تعلم 
املهارات املناسبة للتعامل مع اآلخرين 
وتوفري الف��رص لتفاعله��م االجتامعي 
مع البيئات املختلفة، وتطوير الجانب 
النف��يس تس��اهم الرتبي��ة البدني��ة يف 
تطوي��ر الكثري من الجوانب النفس��ية 
كتعزيز  الخاص��ة  االحتياجات  ل��ذوي 
مفهوم الذات اإليجايب وتنمية اإلدراك 
تقبله��م  يف  ومس��اعدتهم  الجس��مي 

لنواحي القصور التي يصعب تغيريها.

لقيادة منتخب الشواطئ في التصفيات اآلسيوية

 اتحاد اليد اإلماراتي يتعاقد 
مع المدرب البحريني رائد المرزوق

يوم رياضي لطالب ذوي اإلعاقة 
باإلعدادي والثانوي

رائد المرزوق

جانب من اليوم الرياضي للبنين والبنات



أكد النائب األول لرئيس املجلس األعىل 
الفخري  الرئي��س  والرياضة  للش��باب 
لالتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أن مملكة البحري��ن اتخذت خطوات 
رائدة لتشجيع ودفع فئة ذوي اإلعاقة 
نحو اإلبداع والتميز واملشاركة الوطنية 
الفاعل��ة بجمي��ع املج��االت، وال��ذي 
ي��أيت متوافقا مع م��ا تضمنه املرشوع 
اإلصالح��ي الذي أطلق��ه عاهل البالد 
حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن 
عيىس آل خليفة، والذي يهدف لرعاية 
ودعم ه��ذه الفئة وإدماجه��ا لتكون 
جزءا أساس��يا م��ن العملي��ة التنموية 

الشاملة بالبالد.
وق��ال س��موه: “لق��د وجهن��ا إلطالق 
مبادرات جديدة للع��ام 2017، والتي 
نه��دف م��ن خاللها ملواصل��ة الجهود 
الرامي��ة لتنفي��ذ توجيه��ات القي��ادة 
الحكيم��ة الت��ي ترتكز ع��ىل احتضان 
فئة الش��باب من ذوي اإلعاقة، وتوفري 
سبل الدعم كافة، التي متنحهم الفرصة 
إلطالق إبداعاتهم وقدراتهم يف مختلف 

املجاالت التي ميارسونها، والتي سرتفع 
من مستوياتهم، وستمنح البحرين فئة 
ق��ادرة عىل البناء والتنمية واملش��اركة 

الناجحة لتقدم وازدهار املجتمع”.
وأضاف س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة: “فخور جدا بالعطاء الذي 
قدم��ه إخ��واين وأخوايت من الش��باب 
البحريني بفئ��ة ذوي اإلعاقة، والذين 
تحلوا باإلرصار والعزمي��ة والتحدي يف 
التغلب عىل إعاقاتهم، والس��عي نحو 
إثب��ات ذواته��م يف ش��تى القطاعات 
الرياضي��ة منه��ا والثقافي��ة ووص��وال 

إىل العلمي��ة، حيث أثبت��وا للمجتمع 
البحريني أنهم قادرون عىل أن يكونوا 
عن��را فاع��ال، وأن يحقق��وا أهداف 
العملية التنموية، وأن يشاركوا يف بناء 

بحريننا الغالية”.
وقد أشاد س��موه بالجهود التي يبذلها 
االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة 
برئاس��ة الش��يخ محمد ب��ن دعيج آل 
خليف��ة، والت��ي س��اهمت يف تهيئ��ة 
األجواء املناس��بة للرياضيني من هذه 
الفئة ملامرسة مبختلف الرياضات التي 
يحتضنه��ا االتحاد، موضحا س��موه أن 

االتحاد اس��تطاع أن يطور املستويات، 
ويش��كل املنتخبات الوطني��ة القادرة 
ع��ىل التمثيل املرشف، منوها س��موه 
أن رياضة ذوي اإلعاقة اس��تطاعت أن 
تؤك��د جدارته��ا بتحقي��ق العديد من 
اإلنجازات التي تضاف لس��جل النتائج 
املرشفة للرياضة البحرينية، والتي كان 
أبرزها امليدالية الذهبية لالعبة فاطمة 
عبدال��رزاق بدورة األلع��اب األوملبية 
الت��ي احتضنتها مدينة ريو دي جانريو 
يف صيف العام املايض، متمنيا س��موه 
يف الوق��ت ذات��ه كل التوفيق والنجاح 

لالتحاد يف تنفي��ذ خطة عمله الهادفة 
للنهوض بهذه الرياضة.

 5 مبادرات إنسانية في 2017

ش��هد املؤمتر الصح��ايف ال��ذي عقده 
االتحاد البحريني لرياضة فنون القتال 
املختلط��ة ي��وم أم��س بالتع��اون مع 
املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ خالد 
بن حمد بن عيىس آل خليفة تدش��ني 
خمس مبادرات إنسانية وجه بإقامتها 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
يف الع��ام 2017، وذل��ك بحضور عدد 

من املدعوين ورجال الصحافة واإلعالم 
ومنتس��بي االتح��اد البحريني لرياضة 

ذوي اإلعاقة.
فس��موه اعتمد إطالق مهرجان خالد 
ب��ن حم��د الخ��ريي لس��باق الجري، 
ومهرجان خالد بن حمد لسباق الخيل 
الع��ريب لألوملبي��اد الخ��اص، والربامج 
املحلي��ة لالتح��اد البحرين��ي لرياضة 
ذوي اإلعاقة، مؤمتر تكنولوجيا لإلعاقة 

والبطولة الخليجية للبوتيش.

يرع��ى النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة الرئيس 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لفنون 
القتال املختلطة س��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليف��ة، بطولة البحرين 
املفتوح��ة لفن��ون القت��ال املختلطة 
MMA واملالكم��ة، والتي س��تقام يف 

الفرتة -28 29 إبريل الجاري.
وق��د مّثن رئي��س االتح��اد البحريني 
لفنون القت��ال املختلطة العقيد خالد 
عبدالعزيز الخياط رعاية سمو الشيخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة للبطولة، 
التي تعترب باكورة مس��ابقات االتحاد 
منذ تش��كيلة يف يونيو املايض، مؤكًدا 
أن ه��ذه الرعاي��ة س��تنعكس ع��ىل 

تحقيق النجاح لهذا الحدث.
وأضاف الخياط قائ��اًل: “بداية نتوّجه 
بالش��كر والتقدي��ر واالمتنان لس��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة 

ع��ىل تفضله لرعاية بطول��ة البحرين 
املفتوح��ة لفن��ون القت��ال املختلطة 
واملالكم��ة، والت��ي تع��د االنطالق��ة 
الحقيقي��ة لالتح��اد يف تنظي��م أوىل 
بطوالت��ه الرس��مية. فنح��ن س��عداء 
بهذه الرعاية والتي س��يكون لها األثر 
الكبري يف تحقي��ق األهداف املطلوبة، 
الت��ي تتواف��ق مع تطلع��ات االتحاد 
والخطة العامة الرامية لتطوير وارتقاء 

اللعبتني”.
وأش��ار إىل أن إقام��ة هذه املس��ابقة 
رس��مها  التي  واالس��رتاتيجية  تتامىش 
س��مو الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل 
خليف��ة والت��ي ته��دف إىل مواصلة 
الكفيلة لتحقي��ق األهداف  الجه��ود 
الت��ي وضعه��ا س��موه يف تعزيز نرش 
ثقاف��ة الرياض��ات القتالية بالوس��ط 
الشباب  وتشجيع  البحريني،  الريايض 
البحريني عىل مامرستها، والذي يخدم 

استمراريتها التي تنعكس عىل تشكيل 
منتخبات وطنية ق��ادرة عىل التمثيل 
امل��رشف ململك��ة البحري��ن وتحقيق 
النتائج اإليجابية مبختلف املش��اركات 

والبطوالت”.
وأوض��ح رئي��س االتح��اد البحرين��ي 

لفنون القتال املختلطة أن التحضريات 
ع��ىل ق��دم وس��اق لتهيئ��ة األجواء 
املناس��بة إلقامة البطول��ة يف موعدها 
املحدد، حيث تعكف اللجنة املنظمة 
عىل االنته��اء من الرتتيب��ات الخاصة 
مبوق��ع الح��دث، وإع��داد الدعوات 

لحضور افتتاح املنافسات التي تنطلق 
يوم الجمعة املقبل، مشيًدا يف الوقت 
ذاته بالتعاون والتنس��يق املشرتك بني 
االتحاد والجهات الرسمية إلبراز هذه 

الفعالية الرياضية.
وس��تحتضن صال��ة مدين��ة خليف��ة 

الرياضية منافسات البطولة التي تقام 
عىل م��دار يومي الجمعة والس��بت 
املقبل��ني. وكانت الصالة قد احتضنت 
عدًدا من الفعاليات والبطولة الخاصة 
برياضة فنون القت��ال املختلطة ومن 
أبرزها النسخة األوىل والثانية لبطولة 
القتال الش��جاع، التي تنظمها منظمة 
القتال الش��جاع املنبثق��ة عن منظمة 

.KHK MMA خالد بن حمد
 صال��ة مدين��ة خليف��ة؛ ه��ي أك��رب 
الص��االت الرياضية مبملك��ة البحرين 
وتتس��ع ألك��ر م��ن 3 آالف متفرج. 
تم بن��اء هذه الصال��ة ضمن مرشوع 
مدين��ة خليف��ة الرياضي��ة، بع��د أن 
كانت املس��بح الرسمي التابع لالتحاد 
وتس��تضيف  للس��باحة.  البحرين��ي 
ه��ذه الصالة العري��ة والتي تتمتع 
مبمي��زات كثرية العديد من الفعاليات 

والبطوالت املحلية والعاملية.

خطوات رائدة لدفع هذه الفئة نحو اإلبداع والمشاركة الوطنية الفاعلة

خالد بن حمد يرعى بطولة البحرين المفتوحة لـMMA والمالكمة

أشاد بجهود االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة... خالد بن حمد: 

الخياط يثمن رعاية س��موه ويؤكد أنها س��تنعكس على نجاح الحدث 

الرفاع              المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

الرفاع              المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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سمو الشيخ خالد بن حمد

خالد الخياط

جانب من إنجازات المنتخب الوطني لذوي اإلعاقة

ترأست مملكة البحرين االجتامع 
التحضريي لوكالء وزارات الشباب 

والرياضة بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، ممثلًة يف الوكيل 

املساعد لتنمية الشباب بوزارة شؤون 
الشباب والرياضة إميان فيصل جناحي.
وأكدت الوكيل املساعد لتنمية الشباب 

بوزارة شؤون الشباب والرياضة يف 
مستهل كلمتها، بأن مملكة البحرين 
تعيش أزهى أيامها يف العهد الزاهر 
لعاهل البالد املفدى حرضة صاحب 

الجاللة امللك حمد بن عيىس آل 
خليفة، الداعم األبرز لب�رامج العمل 

الخليجي املشرتك، بتوجيه جاللته 
لكافة الجهات املعنية نحو رضورة 
التفاعل التام واملشاركة الفاعلة يف 
االرتقاء بال�ربامج املقدمة للشباب 

الخليجي. وتابعت بقولها: "إننا ننظر 
بكثي�ر من األمل والتفاؤل ملسرية 

العمل الشبايب الريايض املشرتك 
بدول خليجنا العريب، مستلهمني من 

توجي�هات قادة دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية حفظهم الله 

ورعاهم تجاه الشباب الخليجي، 
باعتبارها الدافع األكب�ر نحو العمل 
عىل تحقيق كل ما فيه خي�ر ألبنائنا 

الشباب، باعتبارهم سواعد األمة وأملها 
يف البناء والتنمية". فيام أكد األمني 
العام املساعد للشؤون االقتصادية 

والتنموية باألمانة العامة ملجلس 
التعاون لدول الخليج العربية خليفة 
بن سعيد العربي، يف كلمته أنه "تكاد 

ال تخلو قمة من قمم دول مجلس 
التعاون – من قرارات شؤون شباب 
دول املجلس، وذلك إلميان واهتامم 

أصحاب الجاللة والسمو القادة بشباب 
الوطن الخليجي الكبري، حيث تعد 

دول املجلس من الدول الفتية التي 
معظم فئات شعوبها من الشباب، 

وترتبط احتياجاتهم وشؤونهم بكافة 
القطاعات األخرى االقتصادية منها 

واالجتامعية، وقد قامت األمانة العامة 
بالتعاون مع وزاراتكم املوقرة بتنظيم 

املؤمترات وورش العمل التي تناقش 
شئون الشباب يف كافة امليادين، 

وقامت بعرض مخرجات وتوصيات 
تلك الورش عىل اللجان الوزارية 

املعنية، ويطيب لألمانة العامة عرض 
تقرير عام قامت به اللجان الوزارية 

تجاه توصيات ورش الشباب".
وتم خالل االجتامع التحضريي رفع 
التوصيات الجتامع وزراء الشباب 

والرياضة، ومن بينها مقرتح مملكة 

البحرين بتعميم جائزة امللك حمد 
لتمكني الشباب لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة عىل دول املجلس، 
وحّث القطاع الحكومي والخاص 
واألهيل وكذلك األفراد للمشاركة 

يف الجائزة، وإدراج أهداف التنمية 
املستدامة السبعة عرش التابعة 

لألمم املتحدة والتي اعتمدها قادة 
دول العامل ضمن خطط اللجان 

الفنية، باإلضافة إىل تعزيز جهود 
وزارات الشباب والرياضة بدول 

املجلس يف املجال الشبايب، وإعداد 
خطة اسرتاتيجية ألعامل لجنة وزراء 

الشباب والرياضة بدول املجلس، 
وآليات التعاون املشرتك يف مجال 

الشباب مع اململكة املغربية واململكة 
األردنية الهاشمية، إضافة إىل برنامج 
عمل اللجان الفنية يف العمل الشبايب 

املشرتك، وتوصيات وخطط اللجان 
الفنية املنبثقة من لجنة وزراء الشباب 

والرياضة.

من االجتماع التحضيري لوكالء وزارات الشباب والرياضة إيمان جناحي

جاللة الملك الداعم األبرز لبرامج العمل الشبابي الخليجي المشترك
لدى ترؤسها االجتماع التحضيري لوكالء وزارات الشباب والرياضة... جناحي:

ضاحية السيف                 وزارة شؤون الشباب والرياضة
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)وكاالت(: ل��ن يك��ون أم��ام ري��ال 
مدريد املتس��ع من الوقت اللتقاط 
خس��ارة  واس��تيعاب  أنفاس��ه 
ال�”كالسيكو” ألّنه مطالب باستعادة 
توازن��ه عندما يحل الي��وم األربعاء 
ضيفاً ع��ى ديبورتيفو ال كورونيا يف 

املرحلة الرابعة والثالثني.
وميل��ك ري��ال مدري��د ذات رصيد 
برش��لونة يف الص��دارة م��ع أفضلية 
برشلونة يف املواجهات املبارشة بعد 
مني  التي  الدراماتيكي��ة  الخس��ارة 
بها األحد أم��ام النادي الكاتالوين يف 
معقله 3-2، لكن مصري النادي املليك 
بيدي��ه ألّن��ه قادر عى إح��راز لقبه 
األول من��ذ 2012 من خ��الل فوزه 
بجميع مباريات��ه، وإحداها مؤجلة 

ضد سلتا فيغو.
من املؤك��د أّن حرسة فريق املدرب 
زي��ن الدين زيدان كب��رية، ألنه كان 
قاب قوسني أو أدىن من الخروج من 
املواجهة بنقطة التعادل والبقاء أمام 
غرميه بفارق 3 نق��اط بعدما أدرك 
التع��ادل 2-2 يف الدقيق��ة 86 ع��ر 
خاميرسودريغيز  البديل  الكولومبي 
رغ��م النق��ص الع��ددي يف صفوفه 
بعد طرده قائده س��ريخيوراموس يف 

الدقيقة 77.
لكن النجم األرجنتيني ليونيل مييس 

قال كلمته يف الوقت القاتل وسجل 
هدف الفوز لرشلونة يف الوقت بدل 

الضائع.
وم��ن الطبيع��ي أن يش��عر راموس 
باملرارة بعد هذه الخسارة يف مرحلة 
حاسمة من املوسم، وهو قال ملوقع 
النادي املل��يك: “األمر موجع عندما 
تفك��ر بالوضع الذي كن��ا عليه قبل 
املباراة، لكن ليس هناك متس��ع من 
الوقت من أجل البكاء عى األطالل، 
يج��ب أن نس��ري قدم��اً وأن ننق��ل 
اهتاممنا نح��و مباراتنا التالية” التي 
النادي املليك بصاحب املركز  تجمع 

السادس عرش.
ورأى رام��وس أن: “ط��ردي ش��كل 
منعطًف��ا ألنهم س��جلوا يف الدقيقة 

األخرية، لكّل رأي��ه وأنا أحرتم ذلك، 
لكن بالنس��بة يل البطاق��ة الحمراء 

كانت قراراً مبالغاً به”.
وس��يغيب راموس عن فريق زيدان 
الذي اعتر ب��دوره أّن مصري فريقه 
“م��ا زال ب��ني أيدين��ا، واآلن ننق��ل 

اهتاممنا إىل مباراة األربعاء”.
وعى فريق زي��دان تجنب أّي تعرث 
يف االختب��ارات الت��ي تنتظ��ره أمام 
وفالنس��يا  كوروني��ا  ال  ديبورتيف��و 
الراب��ع وملقة  وغرناطة وإش��بيلية 
و)سلتا فيغو مل يحدد موعده(، فيام 
يلعب برشلونة مع أوساسونا وجاره 
إس��بانيول وفياري��ال والس بامل��اس 

وإيبار.
وخالًفا لريال مدريد الذي بلغ الدور 

نصف النهايئ لدوري األبطال حيث 
س��يلتقي ج��اره أتلتيك��و يف إعادة 
لنه��ايئ 2014 و2016، ج��اء الف��وز 
الثمني لرش��لونة بعد أيام معدودة 
عى خروجه م��ن الدور ربع النهايئ 
للمس��ابقة القارية بتعادله السلبي 
ع��ى أرض��ه إياًب��ا أم��ام يوفنتوس 
اإليطايل الذي ف��از ذهاباً يف تورينو 

-3صفر.
ومل يتأث��ر الن��ادي الكاتال��وين الذي 
يخوض نه��ايئ الكأس ض��د أالفيس 
يف 27 الش��هر املقبل، بغياب نجمه 
الرازي��ي ني��امر املوق��وف لث��الث 
مباري��ات وذل��ك يف ظّل املس��توى 

الرائع الذي قدمه مييس.
ورفع مي��يس رصيده إىل 500 هدف 
بقميص الن��ادي الكاتالوين يف جميع 
املس��ابقات، وع��ّزز صدارته لرتتيب 
ه��دايف ال��دوري برصي��د 31 هدًفا 
وتفوق األحد عى غرمي��ه الرتغايل 
كريس��تيانو رونالدو ال��ذي مل يقدم 

شيًئا يذكر يف هذه املواجهة.
لتعزيز  مرش��ًحا  مي��يس  وس��يكون 
رصي��ده يف مب��اراة األربع��اء الت��ي 
تجمع برش��لونة بضيفه أوساس��ونا 
متذيل الرتتيب واملهدد بالهبوط إىل 
الدرجة الثانية كونه يتخلف بفارق 

9 نقاط عن منطقة األمان.

)وكاالت(: يأمل بوروسيا دورمتوند يف 
إحب��اط حلم غرميه بايرن ميونيخ يف 
احراز الثنائية املحلية مجددا عندما 
يحل ضيف��ا عليه الي��وم األربعاء يف 
نصف نهايئ مسابقة كأس املانيا لكرة 

القدم.
ويحم��ل اللقاء طابعا ثأريًّا بالنس��بة 
اىل دورمتوند الذي خرس نهايئ املوسم 
املايض أمام بايرن بالذات 4-3 بركالت 

الرتجيح إثر تعادلهام سلبا.
وت��أيت املباراة بني الغرمي��ني بعد أن 
لقيا املصري ذات��ه بخروجها من ربع 
نهايئ دوري أبط��ال اوروبا منتصف 
األس��بوع املايض. وخ��رج دورمتوند 
أمام موناكو الفرنيس بخسارته ذهابا 
عى أرض��ه 3-2 واياب��ا 3-1، متأثرا 
باملوق��ف الصعب ال��ذي تعرض له 
العب��وه ج��راء اس��تهداف حافلتهم 
بثالثة تفجريات قبيل مباراة الذهاب 
التي ارجئت إىل اليوم التايل، وأصيب 
االس��باين  الدويل  مدافعه  بنتيجته��ا 
مارك بارترا بجروح خضع عى إثرها 
إىل جراحة يف يده ستبعده نحو شهر.
وكان خروج بايرن مؤملًا أيًضا بعد أن 
تبني وجود أخطاء تحكيمية واضحة 
يف مب��اراة اإلياب س��اهمت بتأهل 

ريال مدريد االسباين عى حسابه.
وتفرغ بايرن إىل معاركه املحلية بعد 
أن فق��د فرصة اح��راز الثالثية، وهو 

مييض بهدوء نحو لقبه الخامس عى 
التوايل يف ال��دوري إذ يتصدر برصيد 
70 نقط��ة برغ��م س��قوطه يف ف��خ 
التع��ادل مع ماينتس 2-2 الس��بت، 
ألن مطارده اليبزيغ فشل يف تقليص 
الف��ارق بتعادله بدوره مع ش��الكه 
1-1 األح��د ليبقى الف��ارق بينهام 8 

نقاط.
يتطل��ع بايرن بقيادة مدربه االيطايل 
كارلو انش��يلويت إىل الثنائية املحلية، 
لك��ن يتعني علي��ه تخط��ي العقبة 
األصع��ب املتمثل��ة بدورمتون��د، يف 

طريقه إىل نهايئ الكأس.
ويؤكد نج��م الفريق توم��اس مولر 
“بالطب��ع، فإن مباراتنا م��ع ريال ال 
تزال تزعجن��ا”، مضيفا “ولكن فضال 
ع��ن لقب الدوري، ف��ان وصولنا إىل 

نه��ايئ ال��كأس يف برلني ه��و هدفنا 
االك��ر، وه��ذا يعن��ي أن تظهر انك 

تستحق أن تكون هناك”.
ويتعني عى انشيلويت اجراء التغيريات 
املطلوبة يف اداء فريقه الذي فش��ل 
يف تحقيق الف��وز يف مبارياته االربع 
االخرية يف جميع املسابقات، كام أنه 
حقق فوزًا واحًدا يف آخر 6 مباريات 
عندم��ا تغلب عى دورمتوند بالذات 

1-4 يف الدوري قبل 3 أسابيع.
واذا كان انش��يلويت ميل��ك العنارص 
الق��ادرة ع��ى اع��ادة الفري��ق إىل 
طريق الف��وز ويف مقدمتهم املهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسيك الذي 
سجل يف الدوري 26 هدفا حتى اآلن، 
فإن دورمتوند بقيادة املدرب توماس 
توخ��ل ال يري��د التفري��ط باللقب 

الوحي��د ال��ذي ميكنه اح��رازه هذا 
املوس��م. ويضم دورمتون��د املهاجم 
الغابوين بيار اميرييكاوباميانغ متصدر 
ترتي��ب الهدافني بف��ارق هدف عن 
الفرنيس  واملهاج��م  ليفاندوفس��يك، 
عثامن دميبيي، كام عاد نجمه ماركو 
رويس من اصابة ابعدته 6 اس��ابيع 
بقوة وس��جل يف املباري��ات الثالث 

التي خاضها حتى االن.
وق��ال توخ��ل “االن نود أن نفس��د 
موس��م بايرن أكرث” وذلك بعد الفوز 
املتأخر لفريقه عى مونش��نغالدباخ 

يف البوندسليغا السبت.
من جهت��ه، قال املدي��ر الريايض يف 
دورمتون��د ماي��كل تس��ورك “الفوز 
مينحن��ا الثقة ملب��اراة االربع��اء. أنا 

فخور بشخصية هذا الفريق”.
يفتقد الفريقان ع��دًدا من الالعبني 
املؤثرين لإلصابة، فيغيب عن بايرن 
الح��ارس مانويل نوير ال��ذي انتهى 
موس��مه لك��رس يف قدم��ه اليرسى، 
االبا،  دافي��د  النمس��اوي  واملداف��ع 
ويأم��ل انش��يلويت بجهوزية جريوم 
بواتينغوماتسهوملز، يف حني سيخرس 
اليون��اين  املداف��ع  جه��ود  توخ��ل 
سقراطيس باباس��تاثوبولوس والعب 

الوسط الرتيك نوري شاهني.
لع��ب  الثاني��ة،  املواجه��ة  ويف 

مونشنغالدباخ وفرانكفورت.

)وكاالت(: ينتظ��ر موناكو متصدر 
ال��دوري الفرن��يس لك��رة القدم 
واملتأهل إىل نص��ف نهايئ دوري 
أبط��ال أوروب��ا فرص��ة الثأر من 
س��ان جريم��ان محتكر  باري��س 
األلقاب املحلي��ة، عندما يلتقيان 
يف باريس اليوم األربعاء يف نصف 

نهايئ كأس فرنسا.
س��ان جريمان  باري��س  وحس��م 
الفص��ل األول م��ن معركت��ه مع 
موناك��و هذا املوس��م وتوج بطاًل 
األندي��ة  رابط��ة  كأس  ملس��ابقة 
الكبري  بفوزه  املحرتفة  الفرنس��ية 
علي��ه 1-4 يف املب��اراة النهائية يف 

األول من الشهر الجاري.
ويتنافس الفريقان برشاس��ة عى 
ص��دارة ال��دوري الفرن��يس هذا 
الرتتيب  موناكو  ويتصدر  املوسم، 
برصيد 80 نقطة، بفارق األهداف 

فقط ع��ن س��ان جريم��ان، لكن 
لفري��ق اإلمارة مباراة مؤجلة ضد 
س��انت إتيان أرجئت من املرحلة 
الحادية والثالثني، بسبب انشغاله 

باملباراة النهائية لكأس الرابطة.
ويتمي��ز موناكو ع��ن غرميه هذا 

املوسم باس��تمرار حلمه األورويب 
بع��د بلوغه نصف نه��ايئ دوري 
األبط��ال عى حس��اب دورمتوند 
األملاين بف��وزه علي��ه 2-3 و3-1 
ذهاًب��ا وإياًب��ا، مؤك��ًدا نجاعت��ه 
الهجومية محليًّ��ا وقاريًّا، يف حني 

كان مشوار س��ان جريمان توقف 
يف الدور مثن النهايئ أمام برشلونة 

اإلسباين.
موناك��و  صف��وف  يف  ويتأل��ق 
مهاج��امه الكولومب��ي رادامي��ل 
فال��كاو والش��اب كيليامنبايب )18 
اللذان س��جال هديف الفوز  عاًما( 
ع��ى لي��ون األح��د يف املرحل��ة 
الرابعة والثالثني من الدوري، بعد 
أن كانا لعب��ا دورًا بارزًا يف وصول 
الفري��ق إىل نصف نه��ايئ دوري 

أبطال أوروبا.
وق��ال مبايب للتلفزي��ون الفرنيس 
"كل يشء ميك��ن أن يتغ��ري م��ن 
مباراة إىل أخ��رى، وبالتايل يجب 
علين��ا مع��اودة العم��ل مبارشة 

ملباراتنا التالية".
ويف املواجه��ة الثاني��ة يف نص��ف 

النهايئ، التقى انجيه مع غانغان.

ريال مدريد مطالب باستعادة التوازن

كالسيكو ألمانيا 

موناكو لرد االعتبار 

برشلونة- اوساسونا

ديبورتيفو- ر مدريد

فالنسيا- سوسيداد

بايرن- دورتموند

باريس- موناكو
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األربعاء 26 أبريل

الدوري االسباني

الدوري االنجليزي

كأس ألمانيا

كأس فرنسا

الجولة  34

مؤجلة

نصف النهائي

نصف النهائي

مسألة وقت

)وكاالت(: نجح املدرب اإلسباين رافاييل 
بينيتيز يف رهانه وأعاد فريقه نيوكاسل إىل 

الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم عقب 
الفوز عى بريستون 1-4 يوم االثنني يف 

املرحلة الرابعة واألربعني من دوري الدرجة 
األوىل. وضمن نيوكاسل إنهاء املوسم يف 

املركز الثاين بعدما رفع رصيده إىل 88 نقطة 
بفارق 9 نقاط أمام ريدينغ الثالث قبل مرحلتني من نهاية املوسم.

وكان مدرب ليفربول وتشيليس وريال مدريد اإلسباين السابق قرر البقاء 
عى رأس اإلدارة الفنية للفريق عقب هبوطه إىل الدرجة األوىل املوسم 

املايض، ووقع معه عقداً ملدة 3 أعوام.
وكان بينيتيز استلم تدريب نيوكاسل يف مارس 2016 يف آخر 10 مباريات 
يف الدوري وعى الرغم من عدم خسارته يف ست مباريات عى التوايل مل 

يتمكن يف النهاية من انقاذه من شبح الهبوط.
وقال بينيتيز وقتها "أنا سعيد للغاية للبقاء مدرًبا لنيوكاسل"، مضيًفا 

"أظهر أنصار النادي شغًفا كبريًا وهذا األمر لعب دورًا محوريًّا يف قراري 
ا وأريد أن أكون جزًءا من  بالبقاء هنا". وتابع "نيوكاسل ناد عريق جدًّ

مستقبل هذا النادي العظيم".
ولحق نيوكاسل برايتون املتصدر والذي كان أول الصاعدين يف منتصف 
أبريل الحايل. ويتأهل األول والثاين مبارشة إىل الدوري املمتاز، وتخوض 

الفرق من الثالث إىل السادس ملحًقا خاصاً لتحديد الفريق الثالث.
وتحتل فرق سوانيس سيتي )31 نقطة( وميدلزبره )24( وسندرالند )21( 

املراكز الثالثة األخرية عى التوايل يف ترتيب الدوري املمتاز، قبل ست 
مراحل من نهاية البطولة.

وأرشف بينيتيز )55 عاًما( يف بداياته عى الفريق الرديف لريال 
)1995-1993(، قبل أن يعرف نجاحات كبرية مع فالنسيا )-2001

2004(، ثم ليفربول )2010-2004(. وعرف بينيتيز موساًم مضطرباً مع 
نابويل اإليطايل )2015-2013(. وبعد أن أرشف عى بلد الوليد )1996( 
وأوساسونا )1996( وإكسرتميادورا )1999-1997( وتينرييفي )2001(، 

أحرز بينيتيز مع فالنسيا لقب الدوري اإلسباين يف 2002 و2004، وكأس 
االتحاد األورويب 2004، ومع ليفربول دوري أبطال أوروبا 2005 وكأس 
إنكلرتا 2006 والكأس السوبر األوروبية 2005، ومع إنرت ميالن اإليطايل 
)2011-2010( كأس العامل لألندية 2010، وتشليس اإلنكليزي )مدرب 

مؤقت يف 2013-2012( الدوري األورويب "يوروبا ليغ" 2013، ومع نابويل 
كأس إيطاليا والكأس السوبر اإليطالية 2014.

)وكاالت(: قالت تقارير إسبانية إن تجديد عقد ليو مييس مع برشلونة 
متصدر الدوري اإلسباين مسألة وقت فقط. 

وحسبام جاء يف "إذاعة كويب" فإن مسألة التجديد بني البالوجرانا والنجم 
األرجنتيني أصبحت شبه منتهية، وأن تفاصيل صغرية تبقت إلعالن 

التجديد رسميًّا بني الطرفني.  وأضافت اإلذاعة: "حسبام ذكرنا يف وقت 
سابق فإن خورخي مييس والد ليو مييس ووكيل أعامله حط الرحال يف 
برشلونة من أجل عدة مسائل أبرزها بالتأكيد قضية تجديد عقد مييس 

مع البارسا، والتقى بارتوميو رئيس البارسا، ورغم أن اللقاء مل يكن طوياًل 
إال أنه من املتوقع أن تكون نتائجه إيجابّية".  واختتمت بأن النادي 
والالعب وأرسته يرغبون يف استمرار أسطورة البارسا لكتابة التاريخ 
بقميص برشلونة ومن املنتظر إعالن التجديد قريًبا بعد إنهاء بعض 

اللمسات التي تخص مييس. من جانبه، أعلن روبرتو فرنانديز السكرتري 
الفني إلدارة نادي برشلونة اإلسباين، عن اقرتاب تجديد عقود ثنايئ الفريق 

األول أندريس إنييستا وليونيل مييس، خالل الفرتة املقبلة.
وينتهي عقد الثنايئ صيف 2018 املقبل، ومل يتم إنهاء املفاوضات حول 

تجديد عقديهام حتى اآلن. وقال فرنانديز، خالل ترصيحاته إلذاعة " 
RAC1": "إنييستا ومييس سيجددان عقديهام قريًبا".

وأضاف: "إنييستا بالفعل أصدر بياًنا، وأكد خالله أن سينتظر لنهاية 
املوسم لحسم قراره". وتابع: "إنييستا رمز عاملي يف كرة القدم، وعلينا 

أن ننتظر قراره، هو شخص جاد ومحرتم وإذا كان يريد التحدث بنهاية 
املوسم، سوف نتحدث معه". واختتم: "إدارة النادي سوف تحدد متى 

تعلن عن تجديد عقد مييس، وكل املفاوضات تحدث يف وقتها املناسب".

ارسنال- ليستر

ك باالس- توتنهام

ميدلزبره- سندرالند
21:45

22:00
21:45

beIN hd11

beIN hd2

beIN hd

عودة نيوكاسل



     ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(    )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
للتواصل مع المحررة : 17111509 

نبيل الزين يعيش عالقة حميمة وشغًفا مع اللؤلؤ... مدير المصنع جّنون لـ “$”:

“مجوهرات الزين” تبث الحياة في مشغوالت 
الذهب عبر معالجتها باألنامل

جتولت عد�ش���ة “البالد” بني دواعي�س املنامة، 
حيُث رائحةُ املا�شي، وب�شماُت الزمِن القدمي، لكي 
ت�ش���َل اإلى اله���دِف، وهو ك�ش���ُف اأ�رساِر �ش���ناعٍة من 
ال�ش���ناعاِت قليلِة الت���داوِل، والتي يحتك���رُ اأ�رسارها 
فئ���ةٌ قليلةٌ م���ن احلرفي���ني. والأنهم دائم���و التكّتم 
على ن�ش���اطهم، ويف�ّش���لون عدَم اإط���الِع الغرِي على 
اأ����رساِر مهنته���م، كان انتظارن���ا لف���رتٍة طويلٍة حتى 
يت�ش���نى لن���ا اإقناعهم، فهي �ش���ناعة وطنية يت�رسَُّف 
بها ممتهنها ونفتخر نحن به، ولقد جنَح م�شت�شيفنا 
يف الو�ش���وِل الأن يكوَن اأّول تاجِر ذهٍب ت�شم حمالته 

منتجات حملّية بن�شبة 100 %.
حديثن���ا الي���وم ع���ن م�ش���نع جموه���رات الزين 
الق�ّش���ة والتاري���خ، البدايةُ وامل�ش���رية، “جموهرات 
الزين” اال�ش���ُم الذي اقرتَن دائًم���ا باحلا�رسِ املمزوج 

بعبق املا�شي.

البداية:
التقين���ا يف ه���ذا الروبورتاج مع مدير امل�ش���نع 
حمم���ود جّن���ون، اجلن���دي املجه���ول والقاب���ع خلف 
ه���ذا اجلمال واملال���ك الأ�رسار املهنة والعا�ش���ق لكل 

تفا�شيلها.
يق���ول: “ب���داأُت عالقتي م���ع نبي���ل الزين منذ 
16 عاًم���ا تقريًب���ا وكان لدي���ه طموح���ات كب���رية يف 
ع���امِل املجوهرات، اأهّمها اإن�ش���اءُ هذا امل�ش���نع الذي 
ب���داأ بور�ش���ة �ش���غرية، يف ع���ام 1998، بداأن���ا مًع���ا 
ا  باإن�ش���اء م�ش���نع الزين وكان لدينا اآنذاك 15 حرفيًّ
ليت�ش���اعف عدد احلرفيني االآن حلوايل 130 حرفّيا 
ويف طريقه اإلى التو�ّش���ع ب�ش���كل اأكرب، ي�ش���توقفني 
الدافع االأ�شا�ش���ي لدى نبيل الزين الإقامة امل�ش���نع 
فف���ي جنباته اأمان���ةٌ متناهي���ة، ورغبةٌ بحف���ظ الثقة 
التي بناها م���ع عمالئه، وتطّلع لتق���دمي عمٍل دقيق 
ال ت�ش���وبه �شائبة، حيث ر�ش���د نبيل يف مرحلة معّينة 
وقائ���َع غ����ّس يف املجوه���رات الت���ي مّت �رساوؤه���ا من 
اخل���ارج، وهنا كانت نقطة التح���ّول، ومنه ولد احللُم 
ببناِء م�ش���نِع الزي���ن للمجوه���رات و�ش���عاره االأمانة 

والّدّقة والثقة املتبادلة.
ويكمل جّنون حديثه عن م�شاهَد مّرت على عمِر 
م�ش���نع الزين، �ش���قلته من حيث التجرب���ة وطّورته 
م���ن حيث احلجم قائ���اًل: “هناك مراحل �ش���اهمت يف 
اإثراِء جتربِة امل�ش���نع وتطويره، واأهمُّ امل�شاهد التي 

ت�شتوقفني يف عمر امل�شنع ثالثة”.
ويف�ّشل: “االأول يتمّثل يف و�شفة الزين ال�رسّية 
لل���ون الذهب وطريقة ت�ش���نيعه، فف���ي عام 1998 
���لت  بع���َد �ش���نواٍت طويلٍة م���ن العمل الدوؤوب تو�شّ
الزي���ن اإلى خلطٍة من اأنواع خمتلفة من األواِن الذهب 
ل  وخرجت بلون ممّيز مل ي�شتطع اأحٌد حتى االآن التو�شّ
اإليه. والقى لوُن الذهب يف الزين ا�شتح�شاًنا واإقباالً 
م���ن قبِل الزبائ���ن مما زاد الطلب عل���ى ذهب الزين 

وبالتايل على امل�شنع...”.
اأودُّ  ال���ذي  الث���اين  “اأم���ا امل�ش���هد  وي�ش���يف: 
التعريج عليه ياأخذين اإل���ى الوراء حتى العام 2000 
حي���ث بداأ تغري منِط ����رساِء املجوهرات يف اخلليج من 
�رساء الذهب اإلى �رساء االأملا�س. مل يكن من ال�ش���عب 
عل���ى الزين اغتنام هذه الفر�ش���ة، فلق���د كان لدى 
الزين عامالن اأ�شا�ش���يان ميّكناه من هذه الفر�ش���ة: 
االأّول قوته يف الت�شميم، حيث لطاملا اأتى بت�شاميم 
جميل���ة و�ش���احرة، والثانية معرفت���ه القريبة للذوق 
املحل���ي، ومتازج هذي���ن العن�رسين مع بع�ش���يهما، 
وجاء الزين بت�ش���اميم رائع���ة تتواكب مع تغرّي منط 

ال�رساء يف ال�ش���وق وتتكيف مع الّذوق املحلي. وجتدر 
االإ�ش���ارة هن���ا اإلى م���ن يق���ف وراء ت�ش���اميم الزين 
املتف���ّردة يف جماله���ا، فنبي���ل الزي���ن وحرمه �ش���مر 
الق�شيبي هما روح ت�ش���اميم الزين احلّية، وما يراه 
زبائننا يف جميع فروعنا هو خال�شة عملهما، وع�شارة 

اإبداعاتهما...”.
ويتابع: “امل�ش���هد االأخ���ري ال���ذي اأوّد الوقوف 
عن���ده هو انطالق���ة الزي���ن ال�رسيعة خ���ارج البحرين، 
حي���ث بداأنا بالتو�ّش���ع خالل الع�رسة اأعوام املا�ش���ية 
يف منطق���ة اخلليج، واالآن تف���رُد الزين جناحيها على 
جمموعة من مناطِق دوِل اخلليج يف اخلرب، والريا�س، 
وج���ّدة، ودبي، واأبوظب���ي، والّدوح���ة بجانب فرعيها 
يف البحري���ن، وبالطب���ع هذا يفر�س طلًب���ا اأعلى على 

امل�شنع...”.
وينقلنا جّنون يف احلديث عن الّدّقة يف الت�شنيع 
التي ال تقبُل الزين اأي م�ش���اومٍة فيها حيث ي�رسُح لنا 
رحلة الت�ش���نيع وي�شُف لنا باأن الت�شميم الواحد قد 
يقطع رحلًة من �شهرين اأو ثالثة، ويف بع�س االأحيان 
اأكرث حتى ي�شل اإلى املرحلة النهائّية فيقول: “نبداأ 
بالت�ش���ميم ثم عمِل النم���اذِج االأولّية وهنا ميكن اأن 

ُيعاد ت�ش���نيع النم���وذج االأويّل 4 اأو 5 مرات لن�ش���ل 
اإل���ى النتيجِة املطلوبة، ون�ش���من اأن الناجت الّنهائي 
�شيحوز على اإعجاِب الزبون، ثّم لدينا عملية ال�شّب، 
والتعبئ���ة والت�ش���طيب، والرت�ش���يع، والت�ش���فيح، 
ومراحل اأخرى غريها”. يف كّل مرحلة من هذه املراحل 
لدين���ا فح�ٌس جلودة العمل وال ن�ش���حي يف اأي مرحلٍة 
م���ن هذِه املراحل بج���ودة املنتج مهم���ا كان الثمن. 
لذل���ك ُتقاَرُن معايري ت�ش���نيعنا مبعايري الت�ش���نيع 
العاملّي���ة، ويدعوين الفخر اأن اأذكَر هن���ا باأّن، الزين 
احت���ّل موؤّخًرا املرتبة االأولى يف اإدارة فح�س املعادن 
وامل�ش���وغات التابع لوزارة ال�شناعة يف البحرين من 
ناحية مطابقته ل�رشوط املواد امل�ستخدمة وجودتها، 

ونقاء الذهب.
وي�شرت�شل جّنون باعتزاٍز قائالً: “ين�شم اإلينا يف 
الزين حرفيون ذوو خربة م�ش���بقة، ولكنهم يدخلون 
يف برنامٍج تاأهيليٍّ ي�ش���تغرق من �ش���تة اأ�ش���هر حتى 
�ش���نة كاملة لي�ش���تطيعوا التكّيف مع معايري الزين 
للت�ش���نيع، ويف هذا املجال نحن ن�ش���تثمر الكثري يف 
تدري���ب هوؤالء احلرفي���ني وكثرٌي منه���م يعملون يف 

الزين ل�شنواٍت طويلة، وهذا �رسٌّ من اأ�رساِر جناحنا”.

ينحني جّنون عل���ى طاولته من���ذًرا باإخبارنا عن 
����رسٍّ اآخٍر من اأ�رساِر جن���اِح الزين للمجوه���رات ليقول: 
“اإن طريق���ة اإع���ادة تدوير الذهب ����رسٌّ اآخر من اأ�رسار 
الّنج���اح لدينا” وليب�ّش���ط امل�ش���األة ي����رسح: “الذهب 
اخلام هو ذه���ب 24 قرياطا ويت���م خلطه مع معادن 
اأخرى للح�ش���ول على ذهب 22 اأو 21 اأو  18 قرياط، 
خالل عملّية الت�ش���نيع يتبّقى م���ن الذهب ما يتبقى 
ليتّم اإع���ادة تدويره، وهنا تكمن امل�ش���كلة يف كثري 
من امل�ش���انع حيث يتم تدوي���ر املتبقي دون اإعادة 
ف�ش���ل الذهب عن املعادن االأخ���رى التي مّت خلطها 
مع���ه، وعندم���ا يت���م عم���ل ذل���ك يتاأك�ش���د الذه���ب 
ويتفاع���ل بطرٍق خمتلفة مما ي���وؤّدي اإلى التغيري يف 
لون الذهب مع اال�ش���تخدام باالإ�شافة اإلى اأّن عملّية 
التاأك�ش���د والتفاع���ل ُتنِت���ج م���واًدا م���ن املمكن اأن 

تت�شبب بح�شا�شية للجلد...”.
يع���ود جّنون لو�ش���عّيته االأولى م�ش���رتخيا على 
كر�ش���ّيه وقال: “نحن يف الزين نحافظ على ت�شفية 
الذهب عند اإعادة التدوير، على رغم اأّن هذه اخلطوة 
تكّلفنا م���ا تكّلفنا ولكننا ال ن�ش���اوُم باجلودِة مقابَل 
الغر�ِس التجاري، ونح���رتم ثقَة الزبون التي ياأمتننا 

عليها”.
حتّركن���ا قلي���اًل من مكت���ب جّن���ون املطل على 
دهالي���ز املنام���ة ال�ش���ّيقة لياأخذن���ا يف جول���ة بني 
دهالي���ز امل�ش���نع، والتفتن���ا خالل ه���ذه اجلولة اإلى 
�ش���يطرة العم���ل الي���دوي على �ش���ناعة املجوهرات 
وتغّلبه على العمل االآيل! وكان لزاًما علينا الت�شاوؤل 
عجًبا كيف؟ ونحن يف ع�رس املاكينة! لريدَّ جّنون على 
هذا الت�ش���اوؤل مو�ش���ًحا: “رغم تطّور التكنولوجيا ما 
زال العم���ل يف الزي���ن يعتم���د على ال�ّش���غل اليدوي 
نح���ن نوؤم���ن باأنن���ا نب���ثُّ يف جموهراتن���ا احلي���اة من 
خ���الل معاجلته���ا باأيدينا، واأُح���بُّ اأن اأذك���َر هنا باأّن 
اخل���امت الذي ُي�ش���ّنع باالآل���ة ميكن اأن ُي�ش���ّنع خالَل 
�ش���اعاٍت قليل���ة، بينما اخل���امت الذي يتمُّ ت�ش���نيعهُ 
باليد رمبا ي�ش���تغرق ت�ش���نيعه اأ�ش���بوًعا... وال ياأتي 
اإ����رسار الزين على العمل اليدوي م���ن العدم، ولكنه 
ياأت���ي من االإميان باأّن اجلودَة ت�ش���ّكل فارًقا كبرًيا”. 
فاملجوه���رات املعاجلة باليد تبق���ى حتى 10 مرات 
اأكرث من املجوه���رات التي ت�ش���ّنع باالآلة، واملظهر 
النهائي ب�ش���كٍل عاّم يكوُن اأف�ش���ل وبالطبع لن�شل 
اإلى ه���ذه النتيج���ة يكّلفنا ذلَك مبال���َغ اأكرث، وخربًة 
اأكرب، ووقًت���ا اأط���ول، مقارنًة بت�ش���نيِع املجوهرات 

على االآالت”.
مل ن�ش���تطع اأن نخت���م رحلتنا قب���ل اأن نتعّر�س 
اإلى احلديث عن االأملا�س واالأحجار الكرمية ومعايري 
اجل���ودة املّتبع���ة يف م�ش���نع الزين، وي���روي جّنون: 
“االأحجار الكرمية تخ�ش���ع لدينا لرعاية عالية كي ال 
تنك�رس وبالذات م���ن الداخل، حيث ُيفح�س كّل حجر، 
واحًدا واحًدا خالل عملية الرت�ش���يع، وعند ر�ش���د اأي 
م�ش���كلة فيه نقوم بتغيريه، ونّتب���ع عملّية حازمة يف 
هذا املجال حي���ث ال نقبل باأي م�ش���اومة يف اجلودة. 
اأي�ًش���ا يجدر ب���ي الّذكر ب���اأّن عملية اختي���ار االأحجار 
���ا مع بدء تواجِد  له���ا دور كبري من االأهمّية وخ�شو�شً
االأملا�س ال�ش���ناعي يف ال�شوق، والذي يباع االآن على 
اأّنه طبيع���ي رغم فارق القيمة ب���ني االإثنني!”، نحن 
يف الزين نحافظ على اأّن االأملا�س اّلذي ن�شتخدمه يف 
جموهراتنا طبيعي 100 %، مما ي�ش���من باأننا نقّدم 
جموهرات موثوق���ة لعمالئنا تتالءم ومب���ادئ الزين 

التي اأن�شئ من اأجلها امل�شنع”.
ويعّرج جّنون على اللوؤلوؤ الطبيعي لي�رسح مكانته 
ودوره م�ش���تح�رسًا م�شهًدا من م�ش���اهد الزين ال�شبه 
يومّي���ة قائالً: “هناك م�ش���هٌد ي�ش���توقف املوظفني 
كّل ي���وم يف املكتب الرئي�ش���ي، حي���ث يجل�س نبيل 
الزين لينتقي اللوؤلوؤ يف مكتبه كّل �ش���باح بنف�ش���ه، 
وهذا امل�شهد يروي ق�ّشة عالقٍة حميمة و�شغف بني 
اللوؤل���وؤ والزين، عالقةٌ ورثها نبي���ل الزين عن والده 
وجّده. لذلك يحتّل اللوؤل���وؤ مكانة كبرية لدى الزين، 
ي�رسف عليها نبيل بنف�شه وعن قرب”... توّقف جّنون 
هنيهة وكاأّنه يوّد اأن ي�ش���تح�رس �شخ�ًش���ا اإلى املكان 
ويكمل: “يكم���ُن جماُل اللوؤلوؤ يف �شخ�ش���ّيته القوّية 
ف���كّل لوؤل���وؤة تفر�ُس ت�ش���ميمها، الأننا ال ن�ش���تطيع 
معاجلته���ا باملّرة، ونحن يف الزين تكمن نقطة قوتنا 
يف الت�شاميم االإبداعية املتاألقة لن�شتطيع التجاوب 
مع متطلبات هذا احلجر الّرائع، نحن يف الزين حتّدينا 
اأنف�شنا يف هذا املجال، وقمنا بعمل ت�شاميم تطلبت 
اأنواًع���ا معّينة من اللوؤل���وؤ مما جعلن���ا نبحث ونطارد 
اللوؤل���وؤ الذي نريده ونحتاجه لن�ش���تطيع جتميع قطع 

فريدة من اللوؤلوؤ”.
ختمن���ا احلديث يف م�ش���نع الزي���ن للمجوهرات 
وعدن���ا من�ش���ي يف دواعي�س املنامة التي ا�ش���تطعنا 
التعّرف على اإحدى ق�ش�ش���ها القابعة بني جدرانها 

العجوز التي تنبئ بغنى تاريخها وحكاياها...
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“التمويل الكويتي” يمنح سيارة وراتب سنة لفائزي “لبشارة”
اأعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين 
عن اأ�شماء الفائزين اجلدد باجلائزة الكربى 
مع ح�ش���اب التوفري اال�شتثماري “لب�شارة” 
ل�ش���هر مار����س 2017 خالل ال�ش���حب الذي 

اأُجري بوقت �شابق من هذا ال�شهر. 
وكان بيت التمويل الكويتي-البحرين 
قد َر�ش���د جوائز تبل���غ قيمته���ا االإجمالية 
2.3 مليون دوالر، حيث ت�ش���مل جوائز ربع 
�ش���نوية منها 3 فل���ل يف قرية اإ�ش���بيلية،، 
اإ�ش���افة اإل���ى ثالث �ش���يارات فاخ���رة، و6 
رواتب �ش���هرية ملدة عام، ف�ش���اًل عن 78 
جائ���زة نقدي���ة �ش���هرية ي�ش���ل جمموعها 

77،640 دوالر. 
وقد اأجري ال�شحب يف مقر بيت التمويل 
الكويتي-البحرين الواقع يف مركز البحرين 
التج���اري العامل���ي، وحت���ت اإ����راف وزارة 
ال�ش���ناعة والتجارة وال�ش���ياحة وبح�ش���ور 
ممثل���ن عن البنك، حي���ث اأُعلن فوز حممد 
حميد ح�شن باجلائزة الكربى االأولى، وهي 
�ش���يارة من طراز BMW، كم���ا اأُعلن فوز 

اأيوب علي ح�شن باجلائزة الكربى الثانية، 
وه���ي عبارة عن راتب �ش���هري تبلغ قيمته 

500 دينار ملدة �شنة كاملة. 

وبهذه املنا�شبة، قال املدير التنفيذي 
ورئي�س املجموعة امل�رفية لالأفراد لبيت 
التموي���ل الكويتي-البحري���ن، خالد رفيع: 

“نهنئ الفائزين اجلدد يف �شحوبات ح�شاب 
“لب�شارة” لهذا ال�شهر، ونتمنى حًظا وافًرا 
جلمي���ع عمالئن���ا يف ال�ش���حوبات ال�ش���هرية 

املقبلة” واأ�شاف: “واأ�شجع اجلميع الغتنام 
الفر�ش���ة واالدخار يف ح�ش���اب “لب�ش���ارة”، 

فقد يكونون الفائزين املقبلن”.

“باس” تثمن جهود العاملين في “خدمات المسافرين”

ن���ْت خدم���ات مط���ار البحري���ن  ثمَّ
العاملن  املوظفن  جه���ود  “با�س” 
خدم���ات  اإدارة  يف  وتفانيه���م 
امل�ش���افرين يف جمي���ع مواقعه���م يف 

املناف���ذ اجلوي���ة والربية واخلا�ش���ة 
مبنحهم �ش���هادات موظف ال�شهر عن 
�شهر مار�س  2017؛ لتميزهم بتوفري 

خدمات عالية اجلودة.
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لجنة الشباب بـ “جيبك” تُشارك في 
منتدى األعمال البحريني البريطاني

يف �شياق حر�شها على امل�شاركة 
الفاعلة يف املنتدي���ات والفعاليات 
التي ُت�شلط ال�ش���وء على اهتمامات 
ال�شباب، وُت�شهم يف تنميتهم وتعزيز 
مداركه���م، �ش���ارك عدد من اأع�ش���اء 
جلنة ال�شباب ب�ركة اخلليج ل�شناعة 
البرتوكيماوي���ات يف الفعالي���ة التي 
نظمته���ا موؤخ���راً جمموعة امل�ش���الح 
اخلا�ش���ة للمهني���ن ال�ش���باب التي 
تعم���ل حتت مظل���ة منت���دى االأعمال 

البحريني الربيطاين.
الت���ي  الفعالي���ة  يف  وحت���ّدث 
اأقيم���ت يف مّق���ر بور�ش���ة البحرين، 
وزير ال�ش���ناعة والتجارة وال�ش���ياحة 
زايد الزياين الذي �ش���لط ال�ش���وء يف 
كلمت���ه عل���ى الظروف االقت�ش���ادية 
مملّك���ة  ت�ش���هدها  الت���ي  احلالي���ة 
املخت�ش���ن  وتوقع���ات  البحري���ن، 

للفرتة املتبقية من العام اجلاري.
لل�ش���باب،  حديث���ه  وموجه���اً 
ح���ّث املهنين ال�ش���باب واأ�ش���حاب 
امل�شاريع النا�ش���ئة باغتنام الفر�س 
لتاأ�ش���ي�س اأعماله���م وب���ذل اجله���د 
للنم���و حتى خ���ارج ح���دود البحرين، 
الدع���وة له���م ملزي���د م���ن  موجه���اً 
امل�ش���اركة يف الفر�س اال�ش���تثمارية 
الواعدة، مو�شحاً باأن الوزارة ب�شدد 
اإن�ش���اء اإط���ار تنظيمي وبيئة ت�ش���ّجع 
على اإط���الق ال����ركات النا�ش���ئة يف 

البالد.
من جانب���ه، اأثنى رئي����س ال�ركة 
عبدالرحم���ن جواهري على م�ش���اركة 
جلنة ال�ش���باب يف ه���ذا اللقاء املهم 
الذي نّظمه منتدى االأعمال البحريني 
الربيطاين، موؤكداً اأهمية هذا احلدث 
يف تعزي���ز التوا�ش���ل بن ال�ش���باب، 

م�شيفاً باأنه يتعّن على اأع�شاء جلنة 
ال�ش���باب امل�ش���اركة يف الفعالي���ات 
كاّفة التي ت�ش���من ا�ش���تمرار البحث 
واملعرّفة واالطالع على امل�شتجدات 
احلديثة، موؤكداً باأن ال�ركة لي�شت يف 
معزل عن التطور والنمو املتوا�شل 

الذي ي�شهده العامل باأ�ره.
وامت���دح جواه���ري ال���دور الذي 
يق���وم ب���ه ال�ش���باب الذي���ن ميثلون 
�ريحة كب���رية بال�ركة، م�ش���رياً اإلى 
اأن ت�ش���كيل جلن���ة ال�ش���باب يه���دف 
بالدرجة االأولى اإلى �شمان ا�شتدامة 
ال�رشك���ة وازدهاره���ا، وخل���ق ارتباط 
مبا�ر بن قادة الي���وم والغد وذلك 
من خالل اإ�راك مثل هوؤالء ال�ش���باب 
يف الفعاليات والق���رارات التي يتم 
اتخاذه���ا الي���وم، وميك���ن اأن ميت���د 

تاأثريها للم�شتقبل.

“يوسف بن أحمد كانو” تبحث التعاون مع “تمكين”
قام وفد من �ركة يو�شف بن اأحمد كانو 
برئا�ش����ة ع�ش����و جمل�����س االإدارة نبيل خالد 
كانو بزي����ارة اإلى مكتب الرئي�س التنفيذي 
ل�ش����ندوق العمل متك����ن اإبراهيم جناحي؛ 

لبحث جماالت التعاون امل�شرتك.
وخالل اللقاء، اأ�ش����اد نبي����ل كانو بالدور 
املميز ال����ذي تلعب����ه )متكن( كموؤ�ش�ش����ة 
وطني����ة رائدة ذات اإ�ش����هامات وا�ش����عة يف 
دعم االقت�شاد الوطني، خ�شو�شاً يف جمال 
حت�ش����ن ق����درات املوظف����ن البحرين����ن 
يف القط����اع اخلا�����س عرب نخبة م����ن الربامج 
والت����ي  املج����االت،  املتمي����زة يف خمتل����ف 
ت�شاهم يف تنمية املوارد الب�رية. ونوه كانو 
بجهود “متكن” لدعم العاملن يف القطاع 
اخلا�س، وت�شجيع رواد االأعمال على اإطالق 

م�شاريعهم.
كم����ا اأك����د الرئي�س التنفي����ذي لتمكن 
اإبراهيم جناحي حر�س متكن على التعاون 
الدائم مع القطاع اخلا�����س، وتوفري الدعم 

للعامل����ن البحرينن مبا ي�ش����هم يف تنويع 
اأدوات االقت�شاد، وحتفيز القطاع اخلا�س، 

اأه����داف  وحتقي����ق  االأعم����ال،  رواد  ودع����م 
التنمية ال�شاملة. 

إعداد: هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com
multaqa@albiladpress.com
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ي���وم مره���ق ل���ك �ش���تتعداه بق���وة 
اإرادتك وجلدك و�شتحقق مرادك

يجعل���ك هذا اليوم تعالج ق�ش���ية اأو 
�رشاكة معينة

قد يطرح عليك �شديق قدمي بع�س 
االأفكار املميزة

تك���ون اأح���داث ه���ذا الي���وم مبثابة 
امتحان حا�شم ال�شتقرارها 

للمغام���رة  حب���ك  ب�ش���عوبة  تق���اوم 
وتبا�رش بحما�شة عالقة جديدة 

حم���اوالت ال�رشي���ك لل�ش���يطرة عليك 
متوا�شلة فانتبه جيدا 

غ���ر  العملي���ة  التنق���الت  جتن���ب 
ال�رشورية املتعبة واملجهدة 

�شتكون لديك الرغبة لتكون عونا 
لالآخرين وعلى ا�شتعداد للت�شحية 

تهت���م ب�ش���وؤون عائلي���ة ملّح���ة وقد 
تتداخل الظروف بع�شها ببع�س

ال تت����رشع يف قرارات���ك قب���ل االطالع 
على كل التفا�شيل

حافظ على برودة اأع�شابك، االإرهاق 
يوؤدي اإلى امل�شكالت

ت�ش���تمد م���ن اأعم���اق نف�ش���ك طاقة 
وقدرة على مواجهة حتديات
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 موضة تكبير الشفاه إلى 
الزوال.. وتصغيرها هو المطلوب

قام���ت اجلمعية االأمركي���ة للجراح���ة التجميلية باجراء 
اح�شاءات ا�ش���تنتجت من خاللها اأن عمليات تكبر ال�شفاه 
ارتفع الطلب عليها بن�شبة 50 % بني عامي 2000 و2016.
لكن مو�ش���ة تكبر ال�ش���فاه يبدو اأنها لن ت�شتمر حيث 

�شيحل مكانها مو�شة ال�شفاه.
وهذه املو�ش���ة �ش���ائعة ج���داً يف ق���ارة اآ�ش���يا، وقالت 
دكتورة التجميل يف نيويورك ميلي�ش���ا دوف���ت اإن العملية 
تتم من خالل ر�ش���م خط جديد لل�شفاه العليا لتبدو ال�شفاه 

رقيقة.
التخدي���ر  ت�ش���تلزم  العملي���ة  اأن  الدكت���ورة  وتذك���ر 
املو�ش���عي، وت�ش���تلزم العملية وقتاً ب���ني 15 و30 دقيقة 

لكل �س���فة وتبق���ى اخلي���وط امل�س���تعملة يف اجلراحة ملدة 
اأ�ش���بوع، وبع���د ذل���ك اإما ت���زول وحده���ا اأو يق���وم الطبيب 

باإزالتها.
وال ب���د من االإ�ش���ارة اأن تكلف���ة هذه العملي���ة تتخطى 
تكلف���ة عملية تكبر ال�ش���فاه التي ت���رتاوح عادًة بني 500 
دوالر و2000 دوالر، فعملي���ة الت�ش���غر تكلف بني 1000 
دوالر  و3000 دوالر، وذل���ك بح�ش���ب البل���د التي يتم فيه 
اج���راء العملي���ة. االطب���اء ين�ش���حون باعتماد نظ���ام غذائي 
يعتمد على ال�ش���وائل خالل االأ�ش���بوع االأول التايل للجراحة، 
وذلك كي يتم التخفيف من االأوجاع املرافقة لعملية م�شغ 

الطعام. واإن االأمل الذي ت�شببه العملية يعترب معتدالً.

•     اأكدت املمثلة ريهام 	
عبد الغفور اأن م�شل�شل 
رم�شان كرمي، هو ا�شم 

على م�شمى و�شينال 
اإعجاب امل�شاهدين، الأنه 

ينقل العديد من املواقف 
االجتماعية التي حتدث يف 

الواقع.
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مبيًعا الألبومات  اأكرث  قائمة  “دامن” يت�صدر 
ت�صدر مغني �لر�ب كندريك لمار قائمة �أكرث �لألبومات مبيعا خالل �لعام بعد �أن باع �أحدث �ألبوم 

له، ويحمل ��صم )د�من( �أكرث من 600 �ألف ن�صخة، متفوقا على �ألبوم )مور ليف( للمغني دريك.
و�أ�ص����ارت �أرقام من �صبكة نيل�صن �صاوند�ص����كان �ملتخ�ص�صة يف متابعة حركة مبيعات �لألبومات 
�لغنائي����ة و�لت�ص����جيالت �ملو�ص����يقية يف �لوليات �ملتحدة وكن����د� �إلى �أن )د�من( ثال����ث �ألبوم لالمار 
�حلا�ص����ل على جائزة غر�مي يت�ص����در قائم����ة بيلبورد 200 لأك����رث �لألبومات �لغنائية و�لت�ص����جيالت 

�ملو�صيقية مبيعا، حيث باع 603 �آلف ن�صخة.
 وحت�ص����ى قائم����ة بيلبورد 200 عدد �لن�ص����خ �ملباعة م����ن �أي �ألبوم ومبيعات �لأغ����اين )ع�رش �أغان 
تعادل �ألبوما و�حد�( و�ل�ص����تماع �ملبا�رش على �لإنرتنت )1500 ��ص����تماع يعادل �ألبوما(. وتفوق �ألبوم 
)د�م����ن( على �ألبوم )مور ليف( ملغني �لر�ب �لكندي دريك، و�لذي ظهر على قائمة بيلبورد 200 يف 
مار�س بعد بيعه 505 �آلف ن�ص����خة يف �أول �أ�ص����بوع من طرحه. وجاء يف �ملركز �لثاين هذ� �لأ�صبوع �ألبوم 
)�صري�س فور �إيفريثنغ( للمغني و�ملوؤلف جون ماير بعد �أن باع 132 �ألف ن�صخة، يف حني تر�جع )مور 

ليف( للمركز �لثالث ببيعه 87 �ألف ن�صخة.

�كت�ش�ف كوكب يحتمل �أن يكون م�أهوال

مليــ�ر�ت �لب�شــــر �شربــــو� مي�ًهــــ� ملوثـــة ب�إ�شع�عـــ�ت نوويــــة
ك�ص����فت در��ص����ة جدي����دة �ص����ادمة �أن �ملي����اه 
�جلوفي����ة �لتي �����رشب منها ملي����ار�ت �لب�رش قد تكون 
ملوثة؛ ب�ص����بب جتارب �لأ�صلحة �لنووية �لتي �أجريت 
من����ذ عقود. وبحث �لعلماء يف �أكرث من 6 �آلف بئر يف 
�لعامل، بع�ص����ها يحوي �ملياه منذ �أكرث من 10 �آلف 
�ص����نة، حيث وجدو� �أن �أكرث من ن�صفها يحتوي �آثار� 
ملركب �لرتيتيوم. ويرتبط عن�رش �لرتيتيوم بزيادة 
خطر �لإ�ص����ابة بال�رشطان؛ لأنه يهاجم �أن�صجة �أع�صاء 

�جل�ص����م ب�ص����كل مبا�رش، ويعترب نظري� للهيدروجني، 
وُي�صتخدم يف ��صتخر�ج �لطاقة �لنووية.

و�نت�رشت �ملو�د �مل�ص����عة يف جميع �أنحاء �لعامل؛ 
ب�صبب �لتجارب �لنووية �لتي �أُجريت يف �خلم�صينات. 
وعل����ى �لرغم من �أن معظم �ملي����اه �جلوفية موجودة 
يف �لآب����ار �لعميق����ة من����ذ �آلف �ل�ص����نني، �إل �أن وجود 
�أن بع�ص����ها معر�����س للتل����وث  �لرتيتي����وم ُيظه����ر 
�حلدي����ث. وق����ال من �ملعه����د �لفدر�يل �ل�ص����وي�رشي 

للتكنولوجيا يف زيورخ جيم�س كري�ص����ر �إن “ن�صف 
�لآب����ار تقريبا حت����وي جزء� من �ملي����اه �جلوفية �لتي 

يرجع تاريخها �إلى �أقل من 50 �أو 60 عاما”.
و�أو�ص����ح كري�ص����ر �أن �ملياه �جلوفية تعد �أكرب 
�حتياط����ي للمياه �لعذب����ة على وج����ه �لأر�س، وذلك 
يف  �لكب����رية  �جلليدي����ة  �ل�ص����فائح  �حت�ص����اب  دون 

غرينلند و�لقطب �جلنوبي.
ووجد �ص����احب �لدر��ص����ة من جامعة كاجلاري يف 

كند� �صكوت جا�صي�ص����كو �أثر للرتيتيوم يف �أكرث من 
ن�صف �لآبار �لبالغ عددها 6455 بئر�.

وقال �لباحث����ون، �إن هذ� �لكت�ص����اف مهم جد�؛ 
لأن �لرتيتي����وم �نت�رش يف جميع �أنحاء �لعامل عن طريق 
�لتج����ارب �لنووي����ة �لت����ي �أُجري����ت يف �خلم�ص����ينات، 
وميكن �أن يظهر يف هطول �لأمطار كمنتج لختبار�ت 
�لأ�ص����لحة �لنووية يف منت�صف �لت�ص����عينات، كما قد 

حتوي �لآبار على ملوثات �أخرى حديثة.

�أوب�م� يك�شف عن وظيفته �جلديدة

�أعل����ن �لرئي�����س �لأمريك����ي �ل�ص����ابق بار�ك 
�أوبام����ا �أن �أول م�����رشوع ل����ه بعد مغادرة كر�ص����ي 
�لرئا�صة هو م�صاعدة وحتفيز �جليل �لقادم على 

�مل�صاركة يف �ل�صيا�صة.
وق����ال �أوباما، يف لق����اء ��صت�ص����افته جامعة 
�ص����يكاغو، وهو �أول حدث عام له منذ �أن �أ�ص����بح 
دونال����د تر�م����ب رئي�ص����ا “هناك �ص����بب يجعلني 
متفائ����ل د�ئم����ا، حت����ى عندم����ا ل تك����ون �لأمور 
بالطريق����ة �لت����ي �أريده����ا، وهذ� ب�ص����ببكم �أنتم، 

�ل�صباب”.
�ل�ص����ابق،  �لأمريك����ي  �لرئي�����س  و�ص����ارك 
�لإثن����ني، لأول مرة يف �حلياة �لعام����ة، منذ تركه 
�ل�صلطة، حيث �ختار �صيكاغو، �ملدينة �لتي بد�أ 
منها عمله �ل�صيا�ص����ي؛ للظهور بعد ثالثة �أ�صهر 

بعيد� عن �لأنظار.

�شي�رة ط�ئرة ملوؤ�ش�س “غوغل”

�ص���تطرح �ل�رشك���ة �لم�ص���نعة لل�ص���يار�ت 
�لطائ���رة “كيت���ي ه���وك” �ملدعوم���ة م���ن جانب 
�ملدير �لتنفي���ذي ل�رشكة غوغ���ل، لري بيدج، يف 
�لأ�ص���و�ق �أول �ص���يارة طائ���رة قبل نهاي���ة �لعام 
�جل���اري. ووفق ما جاء يف موقع “ذي �إن�ص���ايدر”، 
فاإن �ص���يارة “كيتي هوك” هي طائرة كهربائية، 
تبدو، يف ن�صختها �حلالية مثل �لدر�جات �لنارية، 
م�صري� �إلى �أن ن�صختها �لنهائية �صت�صبح خمتلفة 
عن �لنموذج �لذي ظهر يف �لفيديو �ملن�صور على 

موقعها �لر�صمي.
وتزن “كيت���ي هوك” نح���و 100 كيلوغر�م، 
وميكنها �ل�ص���فر ب�رشعة ت�ص���ل �إلى 25 ميال )40 
كيلوم���رت�( يف �ل�ص���اعة. وتط���ري “كيت���ي هوك” 
ب�ص���كل عمودي مث���ل طائرة هليكوب���رت، ولكنها 

تعمل بالطاقة �لكهربائية.

“ديور”  “�ل.يف.�م.�ت�س” ت�شتحوذ على 
ي�ص���تحوذ �مللياردير �لفرن�ص���ي برن���ار �أرنو 
بالكامل على �لعالمة �لتجارية كري�ص���تيان ديور 
عرب �رشكته �ل.يف.�م.�ت�س لل�صلع �لفاخرة يف �إطار 
�تف���اق قيمته 12 مليار ي���ورو )13 مليار دولر( 
يه���دف لتب�ص���يط ��ص���تثمار�ته يف �إع���ادة هيكلة 

يطالب بها بقية �مل�صتثمرين منذ وقت طويل.
ويف �إط���ار �صل�ص���لة من �ملعام���الت �ملعقدة 
ت�ص���رتي �ل.يف.�م.�ت����س عالمة كري�ص���تيان ديور 
كوتور من كري�ص���تيان ديور �لقاب�صة مقابل 6.5 
ملي���ار�ت يورو ت�ص���مل ديون �ل�رشكة. و�ص���يوحد 
ذلك عالمة جتارية عمرها 70 عاما �رتدتها جنمات 
�ل�ص���ينما مثل جري����س كيل���ي، و�إليز�بيث تيلور، 
وجنيف���ر لور�ن����س، وناتايل بورمت���ان مع قطاعي 
كري�ص���تيان ديور للعطور وم�صتح�رش�ت �لتجميل 

�ململوكني ل�رشكة �ل.يف.�م.�ت�س بالفعل.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

�أ�شلحة وقن�بل يف “�شرقة �لقرن”
�أقدم ع�رش�ت �مل�ص���لحني �لذين يعتقد باأنهم ينتمون �إلى ع�صابة بر�زيلية باقتحام �رشكة 
نق���ل �أم���و�ل، يف جنوب �رشق �لبار�غ���و�ي و�رشقة ماليني �لدولر�ت من خزنتها، فيما و�ص���فها 

م�صوؤولون باأنها “�رشقة �لقرن”.
وترك نحو 50 م�ص���لحا مدججني بالأ�ص���لحة و�لقنابل مدينة �ص���يد�د دل �إ�صتي بعد تنفيذ 

عملية �ل�صطو �لتي ��صتمرت �صاعتني، وكاأنها �صاحة حرب.
و�أ�ص���فرت عملية �ل�ص���طو �إ�ص���افة �إلى �لتخريب عن مقت���ل �رشطي بار�غو�ياين، بح�ص���ب 

�ل�صلطات و�صهود.

ع���رث فريق دويل من علم���اء �لفيزياء �لفلكي���ة على كوك���ب LHS 1140b �لو�قع خارج 
�ملنظومة �ل�صم�صية، و�لذي ينتمي �إلى �لكو�كب �لكبرية �ل�صبيهة بالأر�س.

ويقع �لكوكب يف منطقة تاأثري جاذبية جنمه، حيث يحتمل وجود �ملاء �ل�ص���ائل، وبح�ص���ب 
�لعلماء، فاإن هذ� �جلرم �لفلكي مر�صح ليكون كوكبا �صاحلا للحياة �أو ماأهول.

يذك���ر �أن �لكوكب ي���دور حول �لقزم �لأحمر LHS 1140، و�لذي ي�ص���ع كمية من �لطاقة 
�لعالية، تقل عما تر�صله �لأجر�م �مل�صابهة.

 وتتميز مبثل هذ� �لإ�ص���عاع �لنجوم �لفتية �لتي تدمر عادة �أجو�ء �لكو�كب. مع ذلك، فاإن 
حجم �لكوكب يزيد عن حجم �لأر�س ب� 1.4 مرة، �لأمر �لذي ي�صري �إلى �أن �صطحه �حتوى حميطا 

من �حلمم ماليني �لأعو�م، ما �أ�صبع �أجو�ءه ببخار �ملاء.
وح�ص���ب �لعلماء، فاإن عم���ر �لكوكب يبلغ 5 مليار�ت عام، وتزي���د كتلته عن كتلة �لأر�س 
7 �أ�ص���عاف، ما يدل على �أن كوكب LHS 1140b يعد جرما فلكيا كثيفا جد�، وت�ص���م بنيته 

�صخور� جبلية. �أما نو�ته، في�صكلها �حلديد.

 Social
media

قتل ر�شيعته 
و�نتحر عرب 

اليف” “في�شبوك 

�ص���وَّر رجل تايلندي نف�ص���ه عرب خدمة في�ص���بوك لي���ف وهو يقتل طفلته �لر�ص���يعة ثم 
ينتح���ر، وفق ما �أعلنته �ل�رشطة �لتايلندية. و�ص���نق �لرجل، �لبالغ من �لعمر 21 عاما، طفلته ثم 

نف�صه يف فندق مهجور يف جزيرة فوكيت، وذلك بعد م�صادة مع زوجته.
و�أر�ص���لت �رشكة في�ص���بوك �لتعازي لالأ����رشة يف هذ� �حلادث “�مل���روع”، وقالت �إن حمتوى 
�لفيدي���و ُحذف عن �ملوق���ع. وتعهدت �ل�رشكة مبر�جع���ة طريقة عملها، بع���د �أن ظلت لقطات 

فيديو حلادث قتل يف �لوليات �ملتحدة على �ملوقع ل�صاعات، خالل �ل�صهر �جلاري.
ور�أى �أق���ارب �لرجل �لفيديو و�أبلغو� �ل�رشطة، لكنها و�ص���لت متاأخ���رة �إلى مكان �حلادث، 
فلم تتمكن من �إنقاذ �لرجل �أو �لر�صيعة. ويظهر �لرجل يف �لفيديو، وهو يلف عقدة حول رقبة 

ليها من �ل�صقف، ثم قام ب�صحب �جلثة. ر�صيعته قبل �أن ُيدَّ

�لتقى كل من ليونيل مي�ص���ي وكري�صتيانو رونالدو باملمثلة جوليا روبرت�س بعد لقاء 
�لكال�صيكو �لأحد �ملا�صي. وعرب كل من بر�صلونة وريال مدريد عن فخرهما بلقاء لعبيهما 

بجوليا روبرت�س. 
وكم���ا تناف����س �لناديان على �أر�س �مللعب، تناف�ص���ا �أي�ًص���ا يف �لتفاخ���ر بالظهور مع 
روبرت�س، و�صاركا �ل�صور �لتي جتمع جنميهما مع جوليا روبرت�س على موقع “�ن�صتغر�م”.
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

�لطق�س ح�صن مع كميات 
من �ل�صحب و�لأتربة يف 

بع�س �ملناطق غد�ً.

�لرياح �صمالية �رشقية من 7 �إلى 
12 عقدة تتحول �إلى �صمالية 

غربية من 12 �إلى 17 عقدة غد�ً.

�رتفاع موج �لبحر من قدم �إلى 3 �أقد�م قرب �ل�صو�حل 
ومن 3 �إلى 6 �قد�م يف عر�س �لبحر. درجة �حلر�رة 

�لعظمى 33، و�ل�صغرى 24 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

 فساتين زفاف على كورنيش 
بيروت في حملة ضد االغتصاب 
نظمها نشطاء لبنانيون بهدف 

دعوة نواب البالد إلى إلغاء 
قانون يعفي المغتصبين من 

المالحقة القانونية بمجرد الزواج 
من ضحاياهم.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492
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