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غرة شعبان 1438

االإجناز يبعث على االعتزاز بعطاء املراأة البحرينية
جاللته منح ال�سيخة عائ�سة بنت را�سد و�سام “الكفاءة”... العاهل:

�ملنام���ة - بنا: ��ستقبل عاهل �لب���الد �ساحب �جلاللة �مللك 
حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة، يف ق����رص �ل�سخ���ري �أم����س، رئي�س 
�ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي �الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان �آل 
خليفة، وحفيدة �س���احب �ل�س���مو �مللكي رئي�س �لوزر�ء �ل�سيخة 
عائ�س���ة بنت ر��سد �آل خليفة، مبنا�سبة تخرج �ل�سيخة عائ�سة من 
�أكادميية �سانت هري�ست �لع�سكرية �مللكية باململكة �ملتحدة. 
و�أعرب جاللة �مللك عن �العتز�ز باأن تكون �ل�س���يخة عائ�سة 
بنت ر��سد �أول فتاة بحرينية تتخرج من هذه �الأكادميية �لعريقة، 
مما يبعث على �العتز�ز و�لفخر بعطاء �ملر�أة �لبحرينية. وتف�سل 
جاللت���ه مبنحها و�سام �لكف���اءة. و�أ�ساد �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
رئي�س �ل���وزر�ء باللفتة �مللكية �ل�سامي���ة �لرفيعة مبنح حفيدة 
�سم���وه �ل�سيخة عائ�سة بنت ر��سد �آل خليفة و�سام �لكفاءة، وهو 
دفع���ة تقديرية وحمفزة وو�سام فخر و�عت���ز�ز، معرباً �سموه عن 
خال�س �ل�سكر و�المتنان جلالل���ة �مللك على ما يبديه جاللته من 

دع���م وم�ساندة ل�سباب �لوطن و�سابات���ه من �أجل رفعة 
�ساأن وطنهم.

ميهتا ي�سيد بت�سهيالت احلكومة البحرينية... رئي�س الوزراء: 

دور بارز لرجال االأعمال الهنود يف رفد العالقات

�ملنام���ة - بنا: �أ�ساد رئي����س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
بال���دور �لذي ي�سطلع به رجال �الأعمال �لهنود يف 

رفد �لعالقات �لثنائية.
وكان �سم���وه ق���د ��ستقب���ل عدد�ً م���ن رجال 
�الأعم���ال بجمهورية �لهند يتقدمه���م مالك �رصكة 

روزي بلو د�ميوند �لهندية ر��سل ميهتا. 
و�أ�س���اد ميهت���ا بالت�سهي���الت �لكب���رية �لتي 
تقدمه���ا مملكة �لبحري���ن لرجال �الأعم���ال و�أثنى 
عل���ى دور �الأجه���زة �حلكومي���ة فيم���ا تقدم���ه من 

ت�سهي���الت وتي�س���ري�ت للتج���ار و�لزو�ر 
6و�مل�ستثمرين. 

 

�أك���د �سم���و �ل�سي���خ عي�سى ب���ن علي بن 
خليف���ة �آل خليفة رئي�س �الحت���اد �لبحريني 
لك���رة �ل�سل���ة �أن �الإجن���از�ت �ملختلفة �لتي 
حتققه���ا �ملنتخبات �لوطني���ة يف �لبطوالت 
و �مل�س���اركات �خلارجي���ة ه���ي حم���ل تقدير 
جمل����س �الإد�رة، لكونه���ا ت�س���كل �ل�س���ورة 
�لطيبة لل�سلة �لبحرينية و �لد�فع نحو تقدمي 
�ملزيد من �لعط���اء لتحقيق �لرقي �ملن�سود 

�لذي يتطلع له �حتاد �ل�سلة.
و ق���ال �سمو �ل�سيخ عي�س���ى بن علي �آل 
خليف���ة خ���الل ��ستقبال���ه �جلهازي���ن �لفني 
و�الإد�ري و العبي منتخبنا �لوطني للنا�سئني 
و العبات منتخب �ل�سيد�ت �إن �لنتائج توؤكد 
�أن م�ستقب���ل �للعب���ة يف �ململكة بخ���ري و �إن 

�لقادم �سيكون �الأف�سل.

خالل ا�ستقباله منتخبي النا�سئني و ال�سيدات .. �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي :

اإجنازات ال�سلة دافع ملزيد من العمل والتطوير 

• من ��ستقبال �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي للمنتخبني	

تخفي�ض اأ�سعار اللحوم واخل�سار 40 % يف رم�سان

اجلبري من مو�سكو: ال دور لالأ�سد يف م�ستقبل �سوريا

ق���ّرر ع���دد م���ن جت���ار �ملو��س���ي و�خل����رصو�ت 
و�لفو�كه تبني مبادرة �أطلقها وكيل �لزر�عة و�لرثوة 
�لبحرية �ل�سيخ خليفة بن عي�سى �آل خليفة لتخفي�س 
�الأ�سع���ار قبي���ل حل���ول �سه���ر رم�س���ان �ملب���ارك، 

ا يف �ملو�سم  متعهدين باأن ت�سهد �الأ�سع���ار �نخفا�سً
بن�سب ترت�وح بني 15 % و40 %.

و�أك���د �لتج���ار �أن تخفي����س �الأ�سع���ار يف �ل�سهر 
�لف�سيل �سي�سه���م يف �إنعا�س �الأ�سو�ق و�إ�رص�ع وترية 
دور�ن ر�أ�س �ملال باإنز�ل كميات �أكرب من �ملنتجات 
لالأ�س���و�ق �ملركزية مم���ا يعّو�س �أث���ر خف�س هام�س 

�لرب���ح. وقال �لتج���ار �إنه���م ب�س���دد �لتجهيز حلملة 
دعائي���ة مبكرة حل���ث �لتجار و�لبائع���ني يف كل �أنحاء 
�ململك���ة عل���ى تخفي����س �الأ�سع���ار بالق���در �لكايف، 
تز�مًن���ا مع �قرت�ب �سهر رم�س���ان، و�إنهم ياأملون �أن 
ت�ستمر تلك �لروح طيلة �لعام وال تقت�رص على �ل�سهر 

�لف�سيل.

عو��سم � وكاالت: �أكد وزير �خلارجية �ل�سعودي 
يف �لعا�سم���ة �لرو�سية مو�سكو �أم�س �أن بالده ال تز�ل 
تعتقد باأن ب�سار �الأ�سد لي�س “له م�ستقبل يف �لبالد”.
وجاء ذلك يف �أعقاب لقاء عادل �جلبري مع نظريه 
�لرو�س���ي �سريغي الف���روف لتقريب وجه���ات �لنظر 

بني �لبلدي���ن بخ�سو�س �لتط���ور�ت يف �ملنطقة، �إذ 
ترك���زت �ملباحث���ات ب���ني �جلانبني ح���ول م�ستقبل 
�سوريا. وقال �جلبري يف موؤمتر �سحايف بعد حمادثاته 
مع الف���روف �إن �لريا�س ترغ���ب يف و�سع حد لتدخل 

�إير�ن يف �ل�رصق �الأو�سط.

كما �أو�س���ح �أن حمادث���ات �ل�س���الم �ل�سورية يف 
�آ�ستان���ة عا�سمة كاز�خ�ستان تتقدم ب�سكل جيد لكن 
ال حاج���ة لتو�سي���ع قائمة �مل�سارك���ني يف �ملباحثات 

�لتي جت���ري برعاية كل م���ن رو�سيا و�إير�ن 
وتركيا.
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فندقية  ا�ستثمارات  دوالر  مليارات   10
بالبحرين يف 5 �سنوات

م�سابقة  يف  االأول  باملركز  “�سالل” يفوز 
االأفالم الق�سرية باليمن

رئي�س “التنمية ال�سيا�سية”:  قادرون على تدريب 

املر�سحني دون ا�ستن�ساخ جتارب اأخرى

االتفاق والنجمة... هل يتكرر �سيناريو 

2015؟

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

البالد سبورت

10

26

24

22

رئي�س الوزراء: امللك حري�س على دعم وم�ساندة ال�سباب

4
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• جاللة �مللك م�ستقبالً �سمو رئي�س �لوزر�ء وحفيدته �ل�سيخة عائ�سة بنت ر��سد	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبالً عدد�ً من رجال �الأعمال بجمهورية �لهند	

كبرًيا زخًما  منحنا  واملنتجات  الزبائن  زيادة  “الت�سهيالت”: 
م�سروع لـ “البحرينية الكويتية للمقاوالت” بـ40 مليون دوالر

مارينا” “بحرين  ــروع  ــس ــ� م تــ�ــســامــيــم  عـــن  االإعـــــالن 

دينار مليون  بـ11.6  م�سروعات   3 اإنــ�ــســاء  “حقباز”: 
دينار ماليني   205 بلكفة  “البولي�سرتين”  لـ  م�سنع  اإن�ساء 

�سنوًيا   %  15 البناء  ــواد  م على  الطلب  ارتــفــاع  ــوح:  ن اآل 

املقبل “بروفيدان�س ريزيدن�س” اأكتوبر  االنتهاء من برج 

معر�ض العقارات يختتم اأعماله بنجاح

16 13 3 2

 بدور املالكي 
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مدعوم من قَِبل:

سيارتك عمرها أكثر من 3 سنوات ؟!
أمنها تأمين النخبة

وال تأمن طرف ثالث وتخسر قيمتها !

* تمتع بالتأمين الشامل *
وتصليح الوكالة حتى لو كان عمر سيارتك 15 سنة !!

مع 8 أيام سيارة بديلة !
وخدمة المساعدة على الطريق

اتساع قاعدة العمالء منحنا زخًما وقدرة على االنتشار
مفتتًحا مقرها الجديد بـ 5 ماليين دينار... رئيس “تسهيالت البحرين”: 

 زينب العكري من توبلي

ل�رشك���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  ق���ال 
البحري���ن للت�سهي���ات التجاري���ة ع���ادل 
حبي���ل اإن ال�رشك���ة ا�ستثم���رت م���ن خال 
�رشاء قطعة اأر�س واإن�ساء املبنى الرئي�س 
اجلدي���دة بكلف���ة ت�س���ل اإل���ى 5 مايني 
دين���ار، م���ا �سيعط���ي م���ردودا اإيجابي���ا 

لاقت�ساد البحريني وم�ساهمي ال�رشكة.
جاء ذلك خال افتتاح املقر الرئي�س 
اجلدي���د لل�رشك���ة برعاية حماف���ظ م�رشف 

البحرين املركزي ر�سيد املعراج.
واأ�ساف حبيل: “لدينا نظرة متفائلة 
الت���ي  والأ�س���واق  الوطن���ي  لاقت�س���اد 
نعم���ل بها رغم التحدي���ات القت�سادية، 
و�سي�ستطي���ع القت�ساد الوطني اأن يدير 

التحديات م�ستقبا ب�سكل فعال”.
ويف ه���ذا ال�سي���اق، اأو�س���ح حبيل اأن 
هناك بع����س الأف���كار ب�س���دد الدرا�سة 
تتعل���ق باملبنى القدمي، م���ن �سمنها اأن 
يت���م ا�ستخدام���ه بع�س املنتج���ات التي 
تقوم املجموع���ة بت�سويقها مثل معر�س 
ال�سي���ارات يف �سرتة، اإ�ساف���ة للخدمات 

التي ممكن ال�ستفادة منها م�ستقبا.
واأ�س���ار اإل���ى اأن زي���ادة ع���دد زبائ���ن 
ال�رشك���ة وتو�س���ع منتجاتها منحه���ا زخما 
كبرًيا وقدرة على النت�سار والتو�سع �سواء 
من خال قرو�س ال�سي���ارات وال�سخ�سية 
والعقاري���ة الت���ي �سه���دت تو�سع���ا غري 

م�سبوق خال ال�سنوات ال�سابقة.
واأو�سح اأن ت�سميم املبنى مت اتخاذه 
م���ن اأم���ور عدة اأهمه���ا اأن تك���ون الإدارة 
التنفيذي���ة قريب���ة م���ن م�س���در متويل 

الأف���راد ما يعط���ي ال�رشكة الق���درة على 
تفهم احتياجات العماء والتوا�سل معهم 
ومع املوظف���ني الذي يقوم���ون بتزويد 
ه���ذه اخلدمات، كم���ا يتم اتب���اع �سيا�سة 
ي�ستطي���ع  بحي���ث  املفتوح���ة  الأب���واب 
املوظف���ون الو�س���ول مل�سوؤوليهم دون 

معوقات.
واأك���د اأن عملي���ة التو�س���ع م�ستمرة، 
مبين���ا اأن ال�رشك���ة متتل���ك 10 ف���روع يف 
خمتلف اأنح���اء مملكة البحري���ن، وتتطلع 
للتو�س���ع من خال فروع اخ���رى تتما�سى 
م���ع ازدي���اد الطل���ب واحلاجة م���ن جانب 
القاطن���ني يف املناط���ق، خ�سو�س���ا م���ع 
التو�س���ع العم���راين الكب���ري يف اململك���ة 

واإن�ساء املدن اجلديدة.
وتابع: �سنتو�سع يف حمافظة املحرق، 
ونعت���زم تو�سع���ة ف���رع ع���راد؛ لي�ستطيع 
تلبية احتياجات الزبائن، فال�رشكة متتلك 

قطعة اأر�س يف املحرق، �سيتم ا�ستثمارها 
لتق���دمي طلبات ومنتج���ات املجموعة من 
القرو����س باأنواعها والتامني، اإ�سافة اإلى 
منتجات ال�سيارات يف امل�ستقبل القريب. 
وق���ال اإن ع���دد موظف���ي ال�رشك���ة يف 
املبنى الرئي����س ي�سل اإلى 185 موظفا، 
ومت ت�سمي���م املبنى بحيث يت�سع لتلبية 
احتياجات ال�رشكة ملا بعد 15 �سنة مقبلة.
وك�سف اأن ال�رشك���ة تعكف حاليا على 
تطوير 3 منتجات حتت مظلة الت�سهيات، 
املنت���ج الأول يتعل���ق بالتموي���ل عل���ى 
ال�سي���كات املخ�سومة، وه���ذا ما يحتاجه 
الأعمال ال�سغ���رية واملتو�سطة  اأ�سحاب 
يف ظ���ل التحديات القت�سادي���ة الراهنة 
و�س���ح ال�سيولة، وهو منتج غري متوفر يف 

ال�سوق، و�سيتم طرحه قريبا.
وتابع: “اأما املنتج الثاين، ف�سيطرح 
خ���ال 60 يوًم���ا خاف���ا لبطاق���ة امتياز، 

البطاقة الأولى، والتي �ستخدم احتياجات 
الزبائن كافة”.

و�سيق���دم الطاب���ق الأول من املبنى 
خدم���ات القرو�س واخلدم���ات التاأمينية 
هن���اك  اأن  ك���م  العقاري���ة،  واملنتج���ات 
الوجب���ات  تق���دمي  في���ه  يت���م  مقه���ى 
املحلية البحريني���ة للعماء، كما خ�س�س 
مرك���ز للريا�سة خلل���ق ج���و ي�ساعد على 
املوظفني على الإنتاج والراحة وتخفيف 
ال�سغ���وط اإميانا م���ن ال�رشك���ة مب�ساهمة 

واإنتاجية املوظفني الكبرية.
واأردف: كما وثق���ت ال�رشكة تاريخها 
ق�س����س  ع���ر  الرتاكمي���ة  وخراته���ا 
وروايات يرويها اأع�س���اء جمال�س الإدارة 
ال�سابقة من خال كت���اب األفه اأحد اأوائل 

اأع�ساء جمل�س الإدارة اإبراهيم بوهندي. 
مبيع���ات  �س���وق  اأن  حبي���ل  واأك���د 
ال�سي���ارات احلديث���ة خال الع���ام 2016 
�سه���ر تراج���ع بن�سب���ة ت�س���ل اإل���ى 5 % 
وا�ستمر ذل���ك حتى الربع الأول من العام 
اجل���اري، مبيًنا اأن ال�رشك���ة متفائلة اإذ اإن 
البحرين���ي كافي���ة  القت�س���اد  هيكلي���ة 
لإدارة التحديات ب�سكل فعال، وبالن�سبة 
ل�رشك���ة ت�سهيات البحرين فهي م�ستمرة 
يف التموي���ل وتتطلع اإل���ى �رشاكة ايجابية 
وقوية مع جمي���ع وكاء ال�سيارات بحيث 
يت���م حتفي���ز ال�سوق ل����رشاء ال�سي���ارات، 
متوقًعا اأن ت�سهد الي���ام املقبلة حت�سن 

اإيجابي مع قروب حلول �سهر رم�سان.
املا�س���ي  الع���ام  خ���ال  اأن  واأك���د 
كان هن���اك ارتف���اع اإيجاب���ي م���ن متويل 
ال�سي���ارات مقارنة بالع���ام 2015، حيث 

ازداد بن�سبة 12 %.

• جانب من املوؤمر ال�سحايف 	

 ت�سوير ر�سول احلجريي

اأكد الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة البحرين 
للت�سهيات التجارية ع���ادل حبيل اأن املقر 
اجلدي���د لل�رشك���ة ياأت���ي تتويج���اً لاإجنازات 
املتوا�سل���ة والنم���و الثاب���ت ال���ذي حققته 
ال�رشك���ة، والتي اأ�سبح���ت لعب���اً اأ�سا�سياً يف 
قطاع التمويل امل���ايل لاأفراد واملوؤ�س�سات 
عل���ى ح���د �س���واء، حي���ث و�سعت م���ن نطاق 
خدماتها ومنتجاتها لتغطي مناطق اململكة 

كافة عر �سبكة فروعها املنت�رشة جغرافياً.
وق���ال يف كلمت���ه خ���ال افتت���اح املق���ر 
اجلديد لل�رشكة وذلك بح�سور راعي الفعالية 
حماف���ظ م����رشف البحري���ن املرك���زي ر�سيد 
ال�رشك���ة  اإدارة  جمل����س  ورئي����س  املع���راج، 
عبدالرحم���ن فخرو، واأع�س���اء جمل�س الإدارة: 
اإن���ه ملن دواع���ي الفخر والعت���زاز اأن ن�سهد 
اليوم حف���ل الفتتاح الر�سمي للمقر اجلديد 

لل�رشك���ة برعاي���ة كرمية من م����رشف البحرين 
املركزي.

واأردف: اأن ق�س���ة جناحن���ا مبني���ة عل���ى 
قاع���دة �سلب���ة متمثل���ة يف احلر����س عل���ى 
املوازنة ب���ني اإدارة املخاطر ب�سكل �سمويل 
وح�سي���ف، وكذل���ك عل���ى تبن���ي الأه���داف 
التجارية، والت���ي من �ساأنها اأن تعود بالنفع 

على القت�ساد الوطني.

نبني السياسات الرامية لتعزيز االقتصاد
قصة نجاحنا مبنية على قاعدة صلبة ... حبيل:
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الع�سكري املجال  خو�ض  يف  عائ�سة  ال�سيخة  جل��دارة  كبري  ملكي  تقدير  خليفة:  الأم��ري 

العاهل مينح ال�سيخة عائ�سة بنت را�سد و�سام الكفاءة
رئي�ض الوزراء ي�سيد باللفتة امللكية ال�سامية الرفيعة بتكرمي حفيدة �سموه

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل عاه���ل الب���اد 
�ساح���ب اجلال���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل 
خليفة يف ق�رص ال�سخ���ري اأم�ض، رئي�ض الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة، وحفيدة �ساح���ب ال�سمو 
امللكي رئي����ض الوزراء ال�سيخ���ة عائ�سة بنت 
را�س���د اآل خليف���ة، وذل���ك مبنا�سب���ة تخ���رج 
ال�سيخة عائ�سة من اأكادميية �سانت هري�ست 

الع�سكرية امللكية باململكة املتحدة.
وهناأ جالة امللك ال�سيخة عائ�سة مبنا�سبة 
تخرجها م���ن هذه الأكادميي���ة العريقة وعلى 
النتائج امل�رصفة التي حققتها. م�سيداً باجلهد 
املثمر الذي بذلته يف ف���رة درا�ستها، معرباً 
جالت���ه عن العتزاز باأن تكون ال�سيخة عائ�سة 
بن���ت را�سد اأول فتاة بحرينية تتخرج من هذه 
الأكادميية العريق���ة، مما يبعث على العتزاز 
والفخر بعطاء املراأة البحرينية، وما تتمتع به 
م���ن روح العزمي���ة وال����رصار، لتحقيق اأف�سل 
املرات���ب وامل�ستوي���ات يف خمتل���ف مواق���ع 
العمل خدمة لوطنه���ا، متمنياً جالته لل�سيخة 

عائ�سة دوام التوفيق وال�سداد.
كما نوه جالة املل���ك بحر�ض اأبناء مملكة 
البحرين عل���ى التح�سيل العلم���ي الأكادميي 
والع�سكري خلدمة وطنهم وجمتمعهم، م�سيداً 
جالت���ه بعراق���ة اأكادميي���ة �سان���ت هري�ست 
الع�سكري���ة امللكي���ة باململك���ة املتحدة، وما 
تقدم���ه من برامج ومناه���ج يف خمتلف العلوم 
الع�سكرية، م�سيداً العاه���ل بالتعاون الوثيق 
ب���ن مملك���ة البحري���ن واململك���ة املتح���دة 

ال�سديقة يف خمتلف املجالت.
وقد تف�س���ل جالة امللك مبن���ح ال�سيخة 
عائ�سة بن���ت را�سد اآل خليف���ة و�سام الكفاءة 
تقديرا جلهوده���ا وما حققته من نتائج طيبة 

يف حت�سيلها العلمي.
واأ�س���اد �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�ض 
ال���وزراء باللفتة امللكي���ة ال�سامي���ة الرفيعة 
مبن���ح حفي���دة �سم���وه ال�سيخ���ة عائ�س���ة بنت 
را�س���د اآل خليف���ة و�سام الكف���اءة، وهو دفعة 
تقديري���ة وحمفزة وو�سام فخ���ر واعتزاز، لأنه 
يعك����ض احلر����ض امللكي ال�سام���ي على دعم 
وت�سجي���ع اأبن���اء الوط���ن برجال���ه ون�سائ���ه يف 
خو�ض التحديات واإثبات اجلدارة، والقدرة يف 
كافة املجالت وامليادي���ن، معرباً �سموه عن 
خال�ض ال�سكر والمتنان لعاهل الباد �ساحب 
اجلالة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة على 
م���ا يبديه جالته م���ن دعم وم�سانت���ة ل�سباب 

الوطن و�ساباته من اأجل رفعة �ساأن وطنهم.
واأك���د �ساح���ب ال�سم���و اأن ه���ذا الو�سام 
تقدي���ر ملكي كبري جل���دارة ال�سيخ���ة عائ�سة 
بن���ت را�س���د اآل خليف���ة يف خو����ض املج���ال 

الع�سك���ري بتخرجه���ا كاأول بحرينية من كلية 
�سانت هري�س���ت الع�سكرية واإبراز وجه املراأة 
البحريني���ة وقدرتها يف هذا املجال الع�سكري 
واأن هذه الثقة امللكية الغالية �ستكون حافزاً 
ملزي���د من احلر�ض عل���ى اأداء ال�سيخة عائ�سة 
بن���ت را�س���د اآل خليف���ة وغريها م���ن ال�سباب 
و�سعوره���م  ر�سالته���م  اأداء  عل���ى  للحر����ض 
بامل�سوؤولي���ة لل���دور املن���وط به���م يف خدمة 
مملك���ة البحرين يف ظل العهد الزاهر ل�ساحب 

اجلالة امللك.
وق���د رفعت ال�سيخة عائ�س���ة اأ�سمى اآيات 
ال�سك���ر وعظيم التقدير والمتنان اإلى املقام 
ال�سام���ي ل�ساح���ب اجلالة على دع���م جالته 
وت�سجيعه لأبناء مملكة البحرين، داعية اهلل اأن 
يحفظ جالته ويرعاه وميتعه مبوفور ال�سحة 
وال�سع���ادة، ملوا�سل���ة قي���ادة م�س���رية اخلري 

والعطاء يف هذا الوطن العزيز.

• •جالة امللك م�ستقباً �سمو رئي�ض الوزراء وحفيدته ال�سيخة عائ�سة بنت را�سد	 �سمو رئي�ض الوزراء مهنئاً حفيدته مبنا�سبة تخرجها )ار�سيفية(	

العاهل ي�ستعر�ض مع الزياين حت�سريات “الت�ساوري اخلليجي الـ17”
جاللته ي�سيد باللقاءات الأخوية بني قادة دول جمل�س التعاون وامل�سوؤولني

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل عاه���ل الب���اد، 
رئي�ض الدورة احلالية للمجل�ض الأعلى ملجل�ض 
التعاون لدول اخلليج العربية �ساحب اجلالة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، بق�رص ال�سخري 
اأم����ض الأم���ن الع���ام ملجل�ض التع���اون لدول 
اخللي���ج العربي���ة عبداللطيف الزي���اين، حيث 
اأطل���ع جالة امللك على �س���ري العمل اخلليجي 
امل�سرك، خال رئا�سة جالته للدورة احلالية 
اإ�ساف���ة اإل���ى التح�س���ريات للق���اء الت�ساوري 
لق���ادة دول املجل����ض التع���اون. وق���د اأعرب 
جالة امللك عن �سكره وتقديره لاأمن العام، 
وجلمي���ع منت�سبي الأمانة العامة على جهودهم 
الطيب���ة، التي يبذلونه���ا يف �سبيل حتقيق كل 
الأه���داف والتطلع���ات املن�س���ودة ملزيد من 
التق���دم والتطور، والتكامل ل���كل ما فيه خري 

و�سالح اأبناء دول املجل�ض التعاون.
واأع���رب الأمن العام ملجل�ض التعاون عن 
امتنان���ه واعت���زازه بلقاء عاهل الب���اد، رئي�ض 
ال���دورة احلالي���ة للمجل����ض الأعل���ى ملجل����ض 
التعاون �ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة، وم���ا اأب���داه جالته م���ن توجيهات 
�سدي���دة لتعزي���ز م�س���رية العم���ل اخلليج���ي 
امل�سرك، حتقيقا لأهدافها ال�سامية النبيلة، 
وقال “اإنه اأطلع جالة امللك على ما مت اجنازه 
من قرارات قمة ال�سخري التي عقدت يف مملكة 
البحري���ن يف دي�سم���ر 2016م، والتح�سريات 

اجلاري���ة لعقد اللق���اء الت�س���اوري ال�سابع ع�رص 
لق���ادة دول املجل����ض، يف الريا�ض خال �سهر 

مايو املقبل”.
وق���ال الزي���اين اإن جال���ة املل���ك اأ�س���اد 
باللق���اءات الأخوية، بن ق���ادة دول املجل�ض 
وامل�سوؤول���ني فيه���ا، مل���ا م���ن �ساأن���ه تعزيز 
دول  ب���ن  والتع���اون  والراب���ط  التوا�س���ل 
املجل�ض، منوها بالجتماع امل�سرك بن وزراء 

الداخلي���ة واخلارجي���ة والدفاع، ب���دول جمل�ض 
التعاون ال���ذي �ست�ست�سيف���ه الريا�ض اليوم 
)اخلمي����ض(، م�سي���دا جالت���ه باجله���ود التي 
تقوم بها الأمانة العام���ة ومن�سوبوها، لتعزيز 
م�سرية العمل اخلليجي امل�سرك نحو مزيد من 

التعاون والتكامل.
واأ�س���اف اأنه عررّ ل�ساح���ب اجلالة امللك 
عن �سك���ره وتقديره لتف�س���ل جالته بتكرمي 

ع���دد م���ن الق���ادة يف جم���ال العم���ل ال�سبابي 
امل�س���رك وال�سب���اب املبدع���ن املتميزي���ن 
من اأبناء دول املجل����ض لعام 2017م، تاأكيدا 
من جالت���ه واإخوانه ق���ادة دول املجل�ض على 
بال�سب���اب اخلليج���ي،  حر�سه���م واهتمامه���م 
وتوفري البيئ���ة الآمنة امل�ستقرة املحفزة على 
مزيد من العطاء وامل�ساهمة الوطنية والنتاج 

والبداع.

• جالة امللك م�ستقباً  عبداللطيف الزياين	

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل عاهل 
الباد �ساحب اجلال���ة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليف���ة يف ق����رص ال�سخري 
اأم����ض، �ساح���ب اجلالة املل���ك خوان 
كارلو�ض ملك مملكة ا�سبانيا ال�سابق 

مبنا�سبة زيارته ململكة البحرين.
ورحب جالة امللك، بجالة امللك 
خ���وان كارلو����ض، وا�ستعر����ض مع���ه 
عاقات التعاون وال�سداقة التاريخية 
الوطيدة ب���ن البلدي���ن ال�سديقن، 
م�سي���دا جالت���ه مب���ا ت�سه���ده ه���ذه 
العاق���ات من تط���ور ومن���و، بف�سل 
احلر����ض امل�س���رك عل���ى توثيقه���ا 

وتدعيمها يف �ستى املجالت.
اأع���رب جال���ة املل���ك ع���ن  كم���ا 
تقدي���ره جله���ود جالة املل���ك خوان 
كارلو����ض ودوره يف تعزي���ز العاقات 
الوثيقة وتطوير  الإ�سبانية  البحرينية 
اأ�س����ض التعاون امل�س���رك على كافة 

ال�سعد.
واأكد جالته تطلع مملكة البحرين 
ملوا�سل���ة العم���ل لتوطي���د عاقاتها 
املتميزة مع مملكة اإ�سبانيا ال�سديقة 
ل���كل ما فيه خ���ري البلدي���ن وم�سلحة 

�سعبيهما ال�سديقن.

العاهل: نتطلع لتوطيد 
عاقتنا املتميزة مع اإ�سبانيا
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نتطلع اأن يكون ل�سبابنا دور واإ�سهامات عاملية لتحقيق ال�سالم والتعاي�ش
جاللته منح “و�شاح االمتياز” للقيادات و“امليدالية” للمبدعني ال�شباب... العاهل:

املنام����ة - بن����ا: ا�شتقبل عاهل الب����الد رئي�س 
ال����دورة احلالية للمجل�س االأعل����ى ملجل�س التعاون 
ل����دول اخلليج العربية �شاح����ب اجلاللة امللك حمد 
ب����ن عي�شى اآل خليفة يف ق�رص ال�شخري، اأم�س، ممثل 
جالل����ة املل����ك لالأعمال اخلريي����ة و�ش�����ؤون ال�شباب 
رئي�س املجل�س االأعل����ى لل�شباب والريا�شة رئي�س 
اللجن����ة االأوملبية البحرينية �شم����� ال�شيخ نا�رص بن 
حم����د اآل خليفة، الذي قدم جلاللت����ه وزراء ال�شباب 
والريا�ش����ة بدول جمل�����س التعاون ل����دول اخلليج 
العربي����ة لل�ش����الم عل����ى جاللت����ه مبنا�شب����ة انعقاد 
اجتماعه����م ال� 31 يف مملكة البحري����ن، حيث نقل�ا 
اإل����ى جاللة امللك حتيات وتقدير اإخ�انه قادة دول 
جمل�س التعاون ومتنياتهم الطيبة ل�شعب البحرين 
باملزي����د من التقدم والرخ����اء، فيما كلفهم جاللته 
بنق����ل حتيات����ه الإخ�انه اأ�شح����اب اجلالل����ة وال�شم� 
ومتنيات����ه اخلال�ش����ة ل�شع�بهم ال�شقيق����ة باإطراد 

التط�ر واالزدهار.
وا�شتهل اللقاء بتالوة عط����رة من اآيات الذكر 

احلكيم.
ثم تف�شل ح�رصة �شاحب اجلاللة باإلقاء الكلمة 

ال�شامية التالية:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلم����د هلل، وال�شالة وال�شالم على ر�ش�ل اهلل، 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني،
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

اإن����ه ملن دواع����ي �رصورنا االلتق����اء بكم جمدداً 
يف بلدك����م مملك����ة البحري����ن بعد م����رور 4 �شن�ات 
الذي����ن  اإطالقن����ا الأول تك����رمي للقي����ادات،  عل����ى 
ت�ل�����ا منا�شب قيادي����ة يف جمال العم����ل ال�شبابي 
والريا�ش����ي، وكان له����م دور جل����ي يف النه������س 
واالرتقاء بهاذين املجالني يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، وتكرمينا اأي�شاً لل�شباب اخلليجي املبدع 
واملتميز الذي له ا�شهامات واأدوار بارزة يف تط�ير 

وخدمة املجتمع.
واإنن����ا نتطلع م����ن �شبابنا اأن يك�����ن لهم دور 
واإ�شهام����ات عاملي����ة، لتحقيق ال�ش����الم والتعاي�س 
والتنمي����ة امل�شتدام����ة، وق����د اأطلقن����ا ه����ذا العام 
جائ����زة املل����ك حم����د لتمك����ني ال�شب����اب لتحقي����ق 
اأه����داف التنمي����ة امل�شتدام����ة، داعني م����ن خاللها 
امل�ؤ�ش�ش����ات واملنظم����ات والقطاع����ات احلك�مية 
واالأهلي����ة واخلا�ش����ة واالأفراد ليك�����ن لهم دور يف 
متك����ني ال�شب����اب لتحقيق ه����ذه االأه����داف، والتي 
ت�شع����ى لتح�شني ال�شح����ة والتعليم وحتقيق النم� 
االقت�ش����ادي وت�فري طاقة نظيف����ة ومعاجلة تغري 

املن����اخ وغريه����ا من االأه����داف الت����ي �شت�شاهم يف 
تنمية دول العامل ب�شكل م�شتدام.

اأكرر ترحيبي بكم متمني����اً لكم طيب االإقامة، 
كم����ا اأمتن����ى الجتماعك����م كل الت�في����ق وال�ش����داد 
والريا�ش����ة  لل�شب����اب  ك�����زراء  منك����م  متطلع����ني 
ال��ش�����ل اإلى ق����رارات تنفيذية حتق����ق تطلعات 
جمل�����س  دول  ق����ادة  وال�شم�����  اجلالل����ة  اأ�شح����اب 
التعاون، وت�شاهم يف متكني ال�شباب واإ�رصاكهم يف 

بناء حا�رصهم وم�شتقبلهم.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ث����م األقى عم����ر بن �شعيد الع����ري من �شلطنة 
ُعم����ان ال�شقيق����ة كلم����ة ال�شباب املكرم����ني، قال 

فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم.

ح�رصة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة ملك مملكة البحرين حفظكم اهلل ورعاكم.

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
انه ملن دواع����ي ال�رصف واالعتزاز اأن اأقف اأمام 
ح�رصة جاللتكم يف هذا اللقاء الذي نفتخر به جميعا، 
ه����ذا اللقاء الذي يجمع بني القائ����د العظيم وباين 
نه�شة البحري����ن والداعم االأك����ر ملجل�س التعاون 
اخلليجي واحلا�شن لل�شباب وامل�جه لهم، والرا�شم 
لطريقه����م للم�شاهم����ة يف بناء البل����دان اخلليجية، 
وبني اأجيال تعاقبت على العمل ال�شبابي اخلليجي 

امل�شرتك.
ح�رصة �شاحب اجلاللة اأيدكم اهلل.

يحم����ل اللق����اء بجاللتكم ب����ني طيات����ه ر�شالة 
�شك����ر وتقدي����ر م����ن ال�شب����اب اخلليج����ي على دعم 
جاللتك����م واخ�انكم اأ�شح����اب اجلاللة وال�شم� قادة 
دول جمل�����س التعاون، عل����ى ت�جيهاتكم ال�شديدة 
مبن����ح ال�شباب اخلليجي الفر�ش����ة الكاملة، ليثبت�ا 
قدراته����م الكب����رية لبن����اء اأوطانه����م وامل�شاهم����ة 

احلقيقية يف التخطيط مل�شتقبلهم.
ح�رصة �شاحب اجلاللة.

لق����د تابع �شباب اخللي����ج العربي بكل اهتمام 
قرارات جاللتكم واخ�انكم اأ�شحاب اجلاللة وال�شم� 
ق����ادة دول املجل�س يف قمتكم االأخرية التي عقدت 
يف مملك����ة البحري����ن، وما ج����اء يف اع����الن ال�شخري، 
وال����ذي مث����ل نرا�س ي�ش����ئ للجمي����ع دروب دعم 
ال�شباب واالرتق����اء بهم، والذي �ش����ّدد على اأهمية 
دع����م وتط�ي����ر دور ال�شب����اب يف تفعي����ل الرام����ج 
واالن�شط����ة والفعالي����ات، الت����ي ت�شه����م يف تعميق 
الرتابط والتكامل وتر�شخ اله�ية اخلليجية، وتعزز 
قي����م الت�شامح واالعت����دال والتعاي�����س القائمة يف 
دول جمل�����س التع����اون وحتقق طم�ح����ات ال�شباب 

مل�شتقبل اأف�شل له.
ح�رصة �شاحب اجلاللة.

ختاما نقدم جلاللتكم خال�س ال�شكر والتقدير 

على تكرمي جاللتكم للقيادات اخلليجية التي كان 
له����م دور يف ادارة دفة العم����ل ال�شبابي يف خليجنا 
العرب����ي، وتكرميك����م لل�شب����اب املب����دع واملتميز 
ال����ذي قدم وما ي����زال يقدم الكثري م����ن االجنازات 
واملبادرات فكل ال�شكر والثناء جلاللتكم واخ�انكم 
اأ�شحاب اجلاللة وال�شم� قادة دول جمل�س التعاون 

على دعمكم لل�شباب.
اأدام اهلل على جاللتكم م�ف�ر ال�شحة والعافية

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
عق����ب ذل����ك، تف�ش����ل �شاحب اجلالل����ة مبنح 
“و�شاح االمتياز لدول جمل�س التعاون” للقيادات 
والريا�ش����ة.  ال�شب����اب  العامل����ة يف جم����ال  العلي����ا 
كم����ا تف�شل جالل����ة امللك مبن����ح “ميدالية جمل�س 
التع����اون” لل�شباب املبدعني واملتميزين يف دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
بع����د ذلك ت�����رصف ممثل جاللة املل����ك لالأعمال 
اخلريية، و�ش�ؤون ال�شب����اب رئي�س املجل�س االأعلى 
لل�شب����اب والريا�ش����ة، رئي�����س اللجن����ة االأوملبي����ة 
البحريني����ة �شم����� ال�شي����خ نا�رص بن حم����د اآل خليفة 
بتقدمي هدية اإلى �شاح����ب اجلاللة امللك املفدى 

بهذه املنا�شبة.
القي����ادات  اأوالً:  ه����م:  املكرم����ني  اأن  يذك����ر 
العلي����ا من قطاع ال�شب����اب والريا�شة بدول جمل�س 
التع����اون: ال�شي����خ �شلمان بن اإبراهي����م بن حمد اآل 
خليفة - مملك����ة البحري����ن، وعبدالرحمن الع�ي�س 
- االإم����ارات العربي����ة املتح����دة، ال�شي����خ �شلم����ان 
�شب����اح �ش����امل احلم�����د ال�شب����اح – دول����ة الك�يت 
واأحم����د الطاير – بالنيابة اإبراهيم عبد امللك حممد 
- االإم����ارات العربي����ة املتح����دة و�شع����د ب����ن حممد 
الرميحي – دولة قطر، ال�شيخة الزين �شباح النا�رص 
ال�شع�د ال�شباح – دولة الك�يت وحممد بن �شالح 
القرنا�س – اململكة العربية ال�شع�دية وخلفان بن 
�شال����ح بن حممد الناعبي -- �شلطنة عمان وحممد 
فرج قا�ش����م اخلنجي – دولة قط����ر. ثانيا: ال�شباب 
املب����دع واملتميز الذي له ا�شهام����ات واأدوار بارزة 
يف تط�ير وخدمة املجتمع ب����دول جمل�س التعاون: 
خل�د عبدالبا�شط احلمادي وعبداهلل علي اخلمريية 
من دول����ة االإمارات العربية املتح����دة وال�شيخة هال 
بن����ت علي اآل خليفة م����ن مملكة البحري����ن وراكان 
�شهي����ل ال�شمري م����ن اململكة العربي����ة ال�شع�دية 
و�ش����امل بن اأحمد احلب�شي وعمر ب����ن �شعيد العري 
م����ن �شلطنة عمان وحممد �ش����الح الك�اري ومبارك 
حممد اأحمد جابر من دولة قطر واأحمد نقا املطريي 

وج�ري حممد العازمي من دولة الك�يت.

• جاللة امللك م�شتقبال �شم� ال�شيخ نا�رص بن حمد ووزراء ال�شباب والريا�شة اخلليجيني	

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�س 
ج����ن  املتح���دة  تنزاني���ا  جمه�ري���ة 
ماق�ف����يل؛ مبنا�شب���ة ذك���رى الي�م 
ال�طن���ي لب���الده، اأع���رب جاللته فيها 
عن اأطيب تهانيه ومتنياته له م�ف�ر 
ال�شح���ة وال�شع���ادة به���ذه املنا�شبة 

ال�طنية.

الرف���اع - ق����ة دف���اع البحرين: 
ا�شتقب���ل القائ���د الع���ام لق����ة دفاع 
البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة 
بن اأحمد اآل خليفة مبكتبه يف القيادة 
العام���ة لق�ة دف���اع البحري���ن �شباح 
اأم�س، وفًدا م���ن كلية الدفاع ال�طني 
الباك�شت���اين برئا�ش���ة العمي���د بحري 

حممد �شليم.
وخالل اللق���اء، رحب القائد العام 
لق�ة دفاع البحرين ب�فد كلية الدفاع 
ال�طني الباك�شتاين، م�شيًدا بعالقات 
ترب���ط  الت���ي  املتمي���زة  ال�شداق���ة 
مملكة البحري���ن وجمه�رية باك�شتان 
االإ�شالمي���ة ال�شديق���ة، كم���ا مت بحث 
عدد من امل��ش�ع���ات ذات االهتمام 

امل�شرتك.  
ح�رص اللقاء مدي���ر دي�ان القيادة 
العامة الل�اء الركن ح�شن حممد �شعد، 
واملفت�س الع���ام الل�اء الركن عبداهلل 
ح�شن النعيمي، وم�شاعد رئي�س هيئة 
الل����اء  والتم�ي���ن  لالإم���داد  االأركان 
الرك���ن بحري ي��شف اأحم���د مال اهلل، 
واآمر الكلية امللكية للقيادة واالأركان 
والدفاع ال�طني الل����اء الركن بحري 
عب���داهلل �شعي���د املن�ش����ري، ومدير 
التعاون الع�شكري الل�اء الركن بحري 

حممد ها�شم ال�شادة.

الرف���اع - ق����ة دف���اع البحرين: 
ق���ام وفد من كلي���ة الدف���اع ال�طني 
الباك�شت���اين برئا�ش���ة العمي���د بحري 
حمم���د �شلي���م، �شب���اح اأم����س، بزيارة 
اإل���ى املتح���ف الع�شكري لق����ة دفاع 

البحرين.
وخ���الل الزيارة اطل���ع ال�فد على 
خمتل���ف قاع���ات واأق�ش���ام املتح���ف، 
والتي ت�شم ت�شكيل���ة من املقتنيات 
التاريخية والل�حات الفنية الع�شكرية 
ا  والنماذج التي تع���د اإر�شيًفا ت�ثيقيًّ
للتاريخ الع�شكري البحريني يف الع�رص 

احلديث واملعا�رص.

العاهل يهنئ تنزانيا 
بالي�م ال�طني

امل�شري ي�شتقبل وفًدا 
ا باك�شتانيًّا   ع�شكريًّ

ال�فد الباك�شتاين يزور 
املتحف الع�شكري

امل�رشوع الإ�سالحي كفل احلريات واحلقوق من دون متييز
امل�اطنة حجر اأ�شا�س التنمية وتعزيز ال�حدة... نا�رص بن حمد: 

تغطي���ة - املكت���ب االإعالم���ي: اأك���د قائد 
احلر����س امللك���ي �شم���� العميد الرك���ن ال�شيخ 
نا����رص ب���ن حم���د اآل خليف���ة اأن مملك���ة البحرين 
تعي�س الي����م يف ع�رص االنفت���اح والدميقراطية 
التي اأر�شى دعائمها امل�رصوع االإ�شالحي لعاهل 
الب���الد، والذي كفل جلميع امل�اطنني حرياتهم 
وحق�قه���م ب�شكل مت�ش���او م���ن دون تفرقة اأو 
متيي���ز بينه���م، م�ش���رياً اإل���ى اأن امل�اطنة تعد 
حج���ر اأ�شا����س التنمية وتعزيز االنتم���اء ال�طني 

وال�حدة بني اأبناء ال�طن ال�احد.
ج���اء ذل���ك يف حما����رصة األقاه���ا �شم����ه يف 
مدر�ش���ة الرف���اع في����ز الدولية بح�ش����ر طلبة 
واأولي���اء اأم�ر واأع�شاء هيئة التدري�س وعدد من 
امل�ش�ؤول���ني باملدر�شة، حتدث فيها �شم�ه عن 
اأهمي���ة امل�اطنة وحق�ق وواجب���ات الفرد، كما 

تناول جتربته العلمية والعملية من�ذجاً.
وقال �شم� ال�شي���خ نا�رص بن حمد اآل خليفة 
اإن امل�اطن���ة له���ا ف���روع واأوجه كث���رية، وعلى 
امل�اط���ن واجبات وم�ش�ؤولي���ات خمتلفة يظهر 
من خاللها م�ؤ�رصات ال����الء ال�طني، منها تاأدية 
واجبات���ه العام���ة كالدف���اع ع���ن وطن���ه وحماية 
االأمالك العام���ة واخلا�شة، واالعتدال والت�شامح 
وقب�ل االآخر واحرتام حق�ق االآخرين والتعاي�س 
مع الغري والتاآخي والت�شامن، وت�شخري اإمكاناته 

وقدراته لرفعة وازدهار وطنه.
واأ�شار �شم�ه اإلى اأنه بعد تخرجه كان اأمامه 
طريق���ان، اإم���ا م�ا�شل���ة الدرا�ش���ة اجلامعية اأو 
الت�ج���ه اإلى املج���ال الع�شكري، واخت���ار �شم�ه 

االلتحاق باأكادميية �شانت هري�شت الع�شكرية 
امللكي���ة الريطاني���ة اقت���داء ب�ال���ده �شاحب 
اجلاللة امللك ولرغبته بك�رص الروتني بعد اإنهائه 

مرحلة املدر�شة.



املنام���ة - بنا: اأ�صاد رئي����س الوزراء �صاحب 
ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة 
بال���دور الذي ي�صطلع به رجال الأعمال الهنود يف 
رفد العالق���ات الثنائية، منوهاً �صموه باأن مملكة 
البحري���ن مهياأة ولديها م���ن الإمكانات ما ي�صجع 
عل���ى اتخاذها مركزاً جتاري���اً وحا�صناً للفعاليات 

التجارية والقت�صادية والجتماعية.
وكان �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س الوزراء 
قد ا�صتقبل ع���دداً من رجال الأعم���ال بجمهورية 
الهن���د يتقدمهم مالك �رشك���ة روزي بلو داميوند 

الهندية را�صل ميهتا. 
ويف اللقاء، نوه �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء بعم���ق العالق���ات التجاري���ة البحريني���ة 

الهندي���ة ومبا لعبته من دور عل���ى مر التاريخ يف 
التقريب ب���ن البلدين، مرحباً �صموه با�صت�صافة 
مملكة البحرين الفعاليات التي من �صاأنها تدعم 
العالق���ات وتزيد الرتابط التجاري وتتيح املجال 

للقطاع اخلا�س يف البلدين للم�صاهمة فيها.
فيما اأ�صاد ميهتا بالت�صهيالت الكبرية التي 
تقدمها مملكة البحرين لرجال الأعمال واأثنى على 
دور الأجهزة احلكومية فيما تقدمه من ت�صهيالت 

وتي�صريات للتجار والزوار وامل�صتثمرين. 
مملك���ة  يف  احل�صاري���ة  بالنه�ص���ة  واأ�ص���اد 
البحري���ن والتي تعك�س العمل ال���دوؤوب والناجح 
للحكومة برئا�صة �صاح���ب ال�صمو امللكي رئي�س 

الوزراء.

املنام���ة - بن���ا: ا�صتقبل رئي����س الوزراء 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن 
�صلم���ان اآل خليف���ة ع���دداً م���ن كب���ار اأف���راد 
العائلة املالك���ة الكرمية وع���دداً من الوزراء 

وامل�صوؤولن، وذلك بق�رش الق�صيبية اأم�س.
وتب���ادل �صاح���ب ال�صمو امللك���ي رئي�س 
الوزراء مع احل�صور الأحاديث الودية والأمور 

ذات ال�صلة بالوطن وال�صاأن العام. 
وا�صتذك���ر �صم���وه دور الرجال الأوائل يف 
البحرين وعطائه���م وبذلهم من اأجل وطنهم، 
منوه���اً �صموه �صم���ن ذات ال�صياق باملخزون 
الرتاثي والتاريخ���ي البحريني، موؤكداً �رشورة 
حمايت���ه وتوثيق���ه ل���دوره يف احلف���اظ عل���ى 
الذاك���رة الوطني���ة من جه���ة؛ ولأن���ه يعك�س 
اأ�صال���ة الوطن وعراقت���ه ودور رجاله الأوائل 
من جه���ة اأخرى واأن الأجي���ال املتعاقبة يجب 
اأن تعرف بهذا ال���رتاث واملوروث واإبرازه يف 

�صتى املحافل. 
بعده���ا تن���اول �صم���وه الأو�ص���اع عل���ى 
ال�صاحت���ن العربي���ة والإقليمي���ة والدولي���ة، 
اإذ اأك���د �صم���وه اأهمي���ة التم�ص���ك بالرتاب���ط 
والتع���اون العربي ل�صد ال�صتهداف �صد كل 
ما هو عرب���ي فباملواقف الواح���دة والتعاون 

امل�صرتك ميك���ن للدول العربي���ة اأن حتافظ 
على متا�صكها وقوتها، فالأحداث التي مرت 

به���ا دول الوط���ن العربي لبد م���ن الوقوف 
عندها واأخذ الع���ر منها، خ�صو�صا تلك التي 

خلقت اأو�صاعاً ما زالت الدول العربية تعاين 
منها.

تلق����ى رئي�س ال����وزراء �صاح����ب ال�صمو امللكي 
الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة برقية تهنئة من 
رئي�س جمل�س الأمة بدول����ة الكويت مرزوق الغامن؛ 
وذل����ك مبنا�صبة منح �صموه درع العمل التنموي من 

قبل جامعة الدول العربية هذا ن�صها:
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 

اآل خليفة حفظه اهلل رئي�س جمل�س الوزراء
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأت�����رشف باأن اأرفع اإل����ى مقامكم الكرمي با�صمي 
ونياب����ة ع����ن اإخ����واين اأع�ص����اء جمل�����س الأم����ة بدولة 
الكويت خال�س التهاين والتريكات مبنا�صبة منح 
�صموك����م “درع العم����ل التنم����وي” من قب����ل جامعة 

ال����دول العربية عرفان����ا منها وتقدي����را لإ�صهامات 
�صموك����م اخل����رية يف جم����ال التنمي����ة امل�صتدام����ة 
واإجماع����اً عربياً موح����داً بالدور الرائ����د ل�صموكم يف 
التحدي����ث ال�صام����ل والنه�صة احل�صاري����ة البارزة، 
وما ه����ذا الإجناز اإل اإ�صافة جدي����دة ل�صجل �صموكم 
احلاف����ل واملتوا�ص����ل يف كافة املج����الت، وتقديرا 
ل�صموك����م يف دف����ع جه����ود التنمي����ة والنه�ص����ة يف 
خمتلف دول العامل لإح����الل الأمن وتعزيز ال�صلم يف 
كافة املجتمعات لتنعم بالزدهار والرخاء، وتقديرا 
للقيم����ة النبيل����ة التي تت�صف����ون به����ا وتتحلونها 
والتزامك����م ال�صخ�ص����ي، وجهود �صموك����م التنموية 
امل�صتدامة، وتاأكيدا للدور الفعال الذي تنتهجونه 

والذي يعد رمزاً عربي����اً و�صاحب اإ�صهامات متميزة 
يف العم����ل اخل����ريي والتنموي مما جع����ل ذلك �صفة 
وعالمة ب����ارزة ل�صموكم ومثال يحت����ذى به يف العمل 
التنم����وي امل�صتدام، مم����ا حظي باح����رتام املجتمع 
العرب����ي وال����دويل ل�صموك����م، وما ه����ذا التكرمي اإل 
اعرتاف عربي على روؤية �صموكم التنموية ال�صديدة 
ومنوذج����ا وا�صح����ا ي�ص����ع �صن����اه يف جم����ال التنمية 

الب�رشية.
وال�صالم عل����ى �صموكم ورحمة م����ن اهلل تعالى 

وبركاته.
مرزوق علي الغامن
رئي�س جمل�س الأمة
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دور بارز لرجال الأعمال الهنود يف رفد العالقات الثنائية

�رضورة حماية املخزون الرتاثي والتاريخي البحريني 

رئي�س الوزراء رمز عربي وذو اإ�سهامات خريية متميزة

ميهتا ي�صيد بت�صهيالت احلكومة البحرينية... رئي�س الوزراء: 

يعك�س اأ�صالة الوطن وعراقته ودور رجاله الأوائل... رئي�س الوزراء: 

درع العمل اإ�صافة جديدة لإجنازات �صموه... رئي�س الأمة الكويتي: 

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبالً عدداً من رجال الأعمال بجمهورية الهند	

املنامة - بن���ا: ا�صتقبل نائب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء �صم���و ال�صي���خ حممد بن 
مبارك اآل خليفة يف مكتبه بق�رش الق�صيبية 
اأم�س �صفري الولي���ات املتحدة الأمريكية 

لدى مملكة البحرين وليام روباك.
اللق���اء ا�صتعرا����س م�ص���ار  وتن���اول 
العالق���ات الثنائية القائم���ة بن البلدين 
ال�صديقن و�صبل تعزيزها وتطويرها يف 
خمتلف املج���الت، اإ�صافة اإل���ى الق�صايا 

ذات الهتمام امل�صرتك.
كم���ا مت التط���رق خ���الل اللق���اء اإلى 
عل���ى  والتط���ورات  الق�صاي���ا  خمتل���ف 

ال�صاحتن الإقليمية والدولية. 

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ا�صتقبل 
وزي���ر اخلارجية ال�صيخ خالد ب���ن اأحمد بن 
حمم���د اآل خليف���ة، ع�صو جمل����س النواب 
عي�ص���ى  الها�صمي���ة  الأردني���ة  باململك���ة 

اخل�صا�صنة.
واأثن���اء اللق���اء، رحب وزي���ر اخلارجية 
باخل�صا�صن���ة، معرًب���ا ع���ن اعت���زازه بعمق 
العالق���ات الأخوي���ة الوطي���دة التي تربط 
ب���ن مملكة البحري���ن واململك���ة الأردنية 
الها�صمي���ة يف ظل ما حتظ���ى به من عناية 
كبرية م���ن قيادتي البلدي���ن للم�صي بها 
قدًما نح���و اأفق اأو�صع مب���ا يعزز امل�صالح 
اآلي���ات  تطوي���ر  يف  وي�صه���م  امل�صرتك���ة 
العرب���ي امل�ص���رتك  العم���ل  وموؤ�ص�ص���ات 
وحتقي���ق الأمن وال�صتق���رار يف املنطقة، 
الها�صمي���ة  الأردني���ة  للمملك���ة  متمنًي���ا 

ال�صقيقة دوام الرقي والزدهار. 
م���ن جهت���ه، اأع���رب اخل�صا�صن���ة ع���ن 
اعت���زازه بزي���ارة مملك���ة البحري���ن ولقاء 
وزي���ر اخلارجي���ة، منوهاً باأهمي���ة ا�صتمرار 
التن�صي���ق وتبادل وجه���ات النظر والروؤى 
بن البلدي���ن ال�صقيقن، منوًها باجلهود 
املقدرة التي تقوم بها مملكة البحرين يف 
خدمة الق�صايا العربية، متمنًيا لها املزيد 

من النماء والرخاء.

عق���د  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة   
بالدي���وان العام ل���وزارة اخلارجي���ة اأم�س، 
اجتم���اع اللجن���ة الوطني���ة حلظ���ر اأ�صلح���ة 
وزارة  وكي���ل  برئا�ص���ة  ال�صام���ل  الدم���ار 

اخلارجية عبداهلل عبداللطيف.
ومت بالجتم���اع ا�صتعرا����س تقيي���م 
م�صارك���ة وفد مملكة البحرين امل�صارك يف 
فيين���ا ل�صتعرا�س نتائ���ج موؤمتر مراجعة 
معاهدة الأمان النووي. كما مت يف الجتماع 
مناق�ص���ة العدي���د م���ن املوا�صي���ع منه���ا 
التف���اق عل���ى �رشعة التوقي���ع على اتفاق 
احل�صان���ات والمتيازات م���ع منظمة حظر 
الأ�صلح���ة الكيميائي���ة ومتابع���ة التقارير 
الواج���ب تقدميها اإل���ى الوكال���ة الدولية 

للطاقة الذرية.

املنام���ة - بن���ا: اأ�صاد وزي���ر التجارة 
وال�صناع���ة وزير الدولة ل�ص���وؤون ال�صباب 
بدول���ة الكويت خال���د الرو�ص���ان بجائزة 
»امللك حمد لتمكن ال�صباب«، موؤكداً اأن 
هذه اجلائزة تعد فخراً لي�س على ال�صعيد 
اخلليج���ي فح�ص���ب، واإمن���ا عل���ى ال�صعيد 

العاملي اأي�صاً.
واأو�ص���ح اأن اأبرز م���ا عر�س بالجتماع 
ال�صب���اب  ل���وزراء  والثالث���ن  الواح���د 
والريا�صة ملجل�س التعاون لدول اخلليجي 
العربية الذي عقد اأم�س بالعا�صمة املنامة، 
ت�صمن ورقة عمل مميزة قدمتها اململكة 
العربية ال�صعودية تعني بتقدمي الريا�صة 
للجمي���ع، وتبحث �صبل تطويره���ا، م�صرياً 
اإل���ى اأن الورقة �صوف تعر�س على اللجان 
املخت�ص���ة للب���ت يف م���دى اإم���كان تنفيذ 
بنوده���ا، وحتقي���ق اأهدافه���ا الإيجابي���ة، 
ال�صرتاتيجي���ة  اخلط���ة  اأهمي���ة  موؤك���دا 
للجن���ة وزراء ال�صب���اب والريا�ص���ة للدورة 
والت���ي   ،)2018-2022( ال�صرتاتيجي���ة 
ا�صتعر�ص���ت خالل الجتم���اع، ومن املقرر 

اأن تنفذ اعتباراً من مطلع العام املقبل.

حممد بن مبارك ي�صتعر�س 
العالقات مع ال�صفري الأمريكي    

تعزيز اأفق امل�صالح 
امل�صرتكة مع الأردن

�رشعة اإبرام احل�صانات مع 
“حظر الأ�صلحة الكيميائية” 

جائزة “امللك حمد لتمكن 
ال�صباب” فخر عاملي

• �صمو رئي�س رئي�س الوزراء م�صتقبالً عدداً من كبار اأفراد العائلة املالكة والوزراء وامل�صوؤولن	

التم�ص���ك بالرتابط والتع���اون امل�صرتك ل�صد ال�صتهداف �ص���د كل ما هو عربي 

• مرزوق الغامن	
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تتقدم أسرة دار »                   « 

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

موسى الحلبي
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل

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

أهلها وذويها الصبر والسلوان
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�ل�سيخة لبنى بنت عبد�هلل رئي�ًسا للجمعية �لبحرينية لتنمية �ملر�أة
“العمومية” ت�شيد بدعم �شمو ال�شيخة زين وتنتخب املجل�س اجلديد بالتزكية

بح�شور الرئي����س الفخري للجمعي���ة البحرينية لتنمية 
امل���راأة �شم���و ال�شيخة زين بن���ت خالد اآل خليف���ة، انتخبت 
اجلمعي���ة العمومية جمل�س اإدارة جدي���د للجمعية بالتزكية 
وبرئا�شة ال�شيخة لبنى بنت عبداهلل اآل خليفة ودخول وجوه 

جديدة.
اجتماعه���ا  للجمعي���ة  العمومي���ة  اجلمعي���ة  وعق���دت 
ال�شاب���ع اأم�س الأول يف نادي درة الرف���اع لرعاية الوالدين، 
وذل���ك لت�شكيل جمل����س اإدارة جديد، وذل���ك بعد ا�شتقالة 
املجل����س ال�شاب���ق، وتق���ّدم لع�شوي���ة املجل����س اجلديد 9 
�شي���دات بع�شهن من املجل�س ال�شابق، كما مت ا�شتعرا�س 
التقريري���ن الأدب���ي وامل���ايل عل���ى احل�شور وال���ذي يبني 

اأن�شطة اجلمعية يف العامني املا�شيني.
واألق���ت ال�شيخة لبن���ى بنت عب���داهلل اآل خليفة رئي�شة 
جمل����س الإدارة كلمة اأك���دت خاللها اأن الأي���ام مّرت �رسيعة 
يف تاري���خ اجلمعي���ة احلافل بالإجنازات من���ذ انطالق عملها 
وحل���د الآن، م�ش���رة اإلى اأن الأيام طوت معه���ا 15عاًما من 
الإجنازات، وها نحن نلتق���ي يف حفلنا ال�شنوى لت�شاركوننا 
فرحتنا مبا حققته اجلمعية البحرينية لتنمية املراأة، ممثلة 
برئي�شته���ا الفخري���ة ال�شيخ���ة زي���ن بنت خال���د اآل خليفة، 
ومنت�شبيه���ا  الفا�ش���الت  وع�شواته���ا  اإدارته���ا  وجمل����س 
والعاملني به���ا، والداعمات له���ا، وا�شتعر�شت الإجنازات 

التالية:
اأولً: م���ن خالل م����رسوع م�شغل )دار دان���ات( دربنا نحو 
60 امراأة يف مهارات خمتلفة من الكرو�شية وال�شك والنقدة 

واخلياطة والتف�شيل. 
ثانًيا: من خالل م�رسوع )مركز ود لال�شت�شارات الأ�رسية( 
مت التعام���ل مع 232 حالة، وقدمن���ا دورات تدريبية لعدد 
325 �شخ�ًش���ا، بواقع 100 اخت�شا�شية اجتماعية من وزارة 

الرتبي���ة والتعليم، و45 من فئة ال�شباب وال�شابات، و180 
من الن�شاء. 

ثالًثا: م����رسوع )ا�رساقات( وحمالته الإعالمي���ة: واأبرزها 
حمل���ة )ما بن�شكت( حلماية الأطفال م���ن التحر�س اجلن�شي 

حيث ا�شتفاد من احلملة اأكرث من 3700 طفل.
رابًع���ا: م�رسوع )ر�شول ال�ش���الم( وهو عبارة عن معر�س 
متنقل عن ال�شرة النبوية ون�رس ال�شالم، حيث قام املعر�س 

بزيارة 4 دول.
خام�ًش���ا: م���ا قدمن���اه للمتقاعدي���ن وكب���ار ال�ش���ن يف 
)ن���ادي درة الرفاع الجتماع���ي( حيث مت تقدمي دورات يف 
حف���ظ القراآن الك���رمي بال�رساكة مع وزارة الع���دل وال�شوؤون 
الإ�شالمي���ة وبلغ ع���دد احلافظات 80 حافظ���ة. ومت تقدمي 
دورات ل�400 �شخ�س يف جمال التاأهيل الجتماعي، و400 
يف املج���ال ال�شح���ي، و186 يف املج���ال الريا�شي، مبجموع 

1.086 م�شتفيًدا من الدورات.
�شاد�ًش���ا: مل نن�س املراأة ذات الإعاقة ال�شمعية، فلدينا 
عدد 16 ام���راأة قدمنا لهن دورات تدريبية اأ�شبوعية ودعم 

اقت�شادي من خالل عر�س منتجاتهن يف معر�شنا ال�شنوى.
وقال���ت “اإن امل�شوؤولي���ة الجتماعية م���ن اأهم الدوافع 
الت���ي ننطلق منها للنهو����س باملراأة لدفع عجل���ة التنمية 

والنهو�س بوطننا الغايل”.
وبعدها، مت الت�شويت على التقريرين الأدبي واملايل، 
ومت اإعالن ت�شكيل جمل�س الدارة اجلديد يف الجتماع الأول 

بال�شكل التايل: 
ال�شيخة لبنى بنت عب���داهلل اآل خليفة رئي�شة اجلمعية، 
خديجة عل���ي ال�شيد نائب���ة رئي�شة اجلمعية، م���وزة يو�شف 
�شليبي���خ اأمينة �رس اجلمعي���ة، وع�شوية ال�شيخة �شيخة بنت 
عب���داهلل اآل خليفة، نادية ا�شماعي���ل مظفر علي، اأمل ح�شن 
بن �شم�س، حن���ان عبداهلل بهزاد، هدى اأحمد جمال، و�شيخة 

�شاهني امل�شحكي.
وهن���اأت رئي�شة وع�ش���وات اجلمعي���ة الرئي�س الفخري 
للجمعي���ة، �شم���و ال�شيخ���ة زين ب���ن خالد اآل خليف���ة بنجاح 
النتخابات، مع وعد ل�شموها مبزيد من الإجنازات �شتحققها 

اجلمعية يف ظل دعم �شموها مل�شرة اجلمعية وبراجمها.

الزراع���ة  وكي���ل  اأطلق���ه  لن���داء  ا�شتجاب���ة 
وال���رثوة البحرية ال�شي���خ خليفة ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة ب�رسورة تخفيف الع���بء على املواطنني 
بتخفي����س الأ�شع���ار قبيل حلول �شه���ر رم�شان 
املبارك، قّرر عدد من جتار املوا�شي واخل�رسوات 
والفواكه، تبنى املبادرة متعهدين باأن الأ�شعار 
ا ه���ذا املو�ش���م بن�شب  �ش���وف ت�شه���د انخفا�شً

ترتاوح بني 15 % و40 %. 
وتواف���ق رد التج���ار يف اجتم���اع اأم����س م���ع 
م�شوؤويل اإدارتي الرثوة النباتية واحليوانية، على 
املب���ادرة، موؤكدين اأن زي���ادة كميات املنتجات 
الغذائية املطروحة بالأ�شواق بف�شل ت�شهيالت 
اأذون���ات ال�شت���راد م���ن قب���ل وكال���ة الزراعة 
وال���رثوة البحري���ة �ش���وف ي�شه���م يف ال�شيط���رة 
عل���ى الأ�شعار ويق�شي متاًم���ا على زيادتها غر 
املربرة التي كنا ن�شهدها من قبل، م�شرين اإلى 
اأنهم قرروا تخفي�س هوام�س الربح بن�شبة كبرة 
ا�شتجاب���ة للمب���ادرة وتخفيف الع���بء عن كاهل 

املواطنني واحلد من الغالء.
واأكد التجار اأن تخفي�س الأ�شعار يف رم�شان 
�شي�شه���م يف اإنعا����س الأ�ش���واق واإ����رساع وت���رة 
دوران راأ����س املال من خ���الل اإنزال كميات اأكرب 
من املنتجات لالأ�شواق املركزية مما يعّو�س اأثر 

خف�س هام�س الربح.
وقالوا “اإنه���م ب�شدد التجهي���ز لعمل حملة 
دعائي���ة مبكرة حل���ث التج���ار والبائعني يف كل 
اأنح���اء اململكة عل���ى تخفي�س الأ�شع���ار بالقدر 
الكايف تزامًن���ا مع اقرتاب �شه���ر رم�شان واإنهم 
ياأمل���ون اأن ت�شتم���ر تلك الروح طيل���ة العام ول 

تقت�رس علي ال�شهر الف�شيل”. 

وم���ن جهت���ه، اأ�ش���ار تاج���ر املوا�ش���ي حممد 
الع�شفور اأن وكيل الزراعة والرثوة البحرية دعا 
اإلى تخفي�س الأ�شعار بالقدر الذي يحقق توازًنا 
بني العر�س والطلب ويتيح الفر�شة لكل �رسائح 

املجتمع لال�شتفادة من تلك الإجراءات.
وم���ن جانبه، اأكد تاجر املوا�شي علي الكاأ�س 
اأن مب���ادرة خف�س الأ�شعار مبنا�شبة رم�شان هي 
الأولى من نوعها و�شي�شتفيد منها اجلميع نظًرا 
للق���وة ال�رسائية الت���ي ي�شهدها ال�ش���وق يف هذا 
املو�ش���م، م�شًرا اإلى اأن احلاج���ة الفعلية ل�شوق 
اللح���وم يف اململكة ل تتخط���ي 22 طنًّا يف اليوم 
مقابل 90 طنًّا كانت تطرحها �رسكة املوا�شي يف 
ال�شابق وكانت ت�شتفيد منها املطاعم والفنادق 

اأكرث من املواطنني. 
وب���دوره، اأكد التاجر حم���زة الأ�شد اأن التجار 
تخفي����س  يف  كامل���ة  امل�شوؤولي���ة  �شيتحمل���ون 
الأ�شع���ار، م�شي���ًدا بالت�شهي���الت الت���ي قدمتها 

وكال���ة الزراع���ة وال���رثوة البحرية خ���الل الفرتة 
املا�شي���ة وفتحه���ا ا�شتراد املوا�ش���ي من عدة 
بل���دان ه���ي جورجي���ا، كازاخ�شت���ان، ال�ش���ودان، 

واثيوبيا.
ويف ال�شياق ذاته، اأكد مدير “�رسكة ال�رسبتلي” 
�شدي���ق عبدالرحيم ان�شمامهم للمبادرة، م�شًرا 
اإل���ى اأن ال�رسكة �ش���وف تعمل عل���ي تنفيذ كافة 
جوانبها اإمياًن���ا منها بال���دور املجتمعي و�شعًيا 
لتخفي���ف الع���بء ع���ن املواطن���ني واملقيمني، 
واأ�ش���اف اأن ال�رسك���ة ملتزم���ة متاًم���ا بتخفي����س 
ال�شع���ر ل�شالح امل�شتهلك طيل���ة �شهر رم�شان 

الكرمي.
كما اأ�شاد اأبو ح�ش���ن مدير �رسكة نادر وجالل 
باملب���ادرة قائالً اإنها �شتلقى ا�شتح�شان اجلميع، 
موؤكًدا ثبات اأ�شعار ال�رسكة وا�شتجابته بتخفي�س 
اأ�شعار اخل����رسوات والفواكه بن�شب كبرة و�شخ 

خمتلف الكميات يف الأ�شواق. 

يف رم�سان جتار �ملو��سي و�خل�رضو�ت: تخفي�ض �لأ�سعار 40 % 
ا�شتجابة ملبادرة اأطلقها وكيل “الزراعة” مبنا�شبة قرب حلول ال�شهر الف�شيل

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية

بدور �ملالكي  

400 مليون دينار للصحة
 

�شه���دت جل�ش���ة احلكومة الأخرة وقف���ة للجهود 
املبذولة يف �شبيل تطوير القطاع ال�شحي.

وجاء توجيه رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمر خليف���ة بن �شلمان اآل خليف���ة ل�شتمرار العمل 
يف تطوير اخلدمات ال�شحي���ة جودًة، والكوادر الطبية 
تدريب���اً وتاأهي���اًل، وتعزي���ز ذل���ك باخل���ربات املهنية 
العالي���ة وباأح���دث املع���دات والأجه���زة، ا�شت���دراكا 
لأهمية جعل الع���الج داخل بالدنا اخليار الأف�شل اأمام 

املواطن.
ول ت���كاد تخل���و جل�شة م���ن جمل�س ال���وزراء دون 
اللتفات للقط���اع ال�شحي باعتباره ركي���زة اأ�شا�شية 
بربنامج عم���ل احلكومة وعماد �شح���ة الإن�شان، وخر 
مثال على ذل���ك ر�شد احلكومة ميزاني���ة تفوق 400 
مليون دينار لتقدمي اخلدمات ال�شحية ال�شاملة وفق 

ت�رسيح ر�شمي.
يف احل���وار ال�شح���ايف الأخ���ر م���ع وزي���رة ال�شحة 
فائق���ة ال�شال���ح ا�شرتعي���ت انتباهها ب���اأن معلومات 
اإدارات ال���وزارة ت�شتند الى اإح�شاءات وم�شوح م�شت 
عليها اأع���وام، وهو اأمر يتطلب حتديثا؛ للوقوف على 
قاعدة معلومات �شلب���ة قبل ال�رسوع يف اتخاذ قرارات 
ا�شرتاتيجية، ووعدت الوزيرة باإجراء درا�شات وم�شوح 

جديدة.
ومل يغف���ل توجي���ه �شمو رئي����س ال���وزراء الكادر 
الطب���ي )2057 طبيبا(، وذلك يتطلب تنمية طاقاتنا 
الوطني���ة، و�شد �شواغ���ر املواقع املهم���ة، ملن غادر 
املرفق ال�شح���ي، �شواء متقاع���دا اأو م�شتقيال، واحلد 

من ت�رسب الكفاءات.
واأعتق���د جازم���ا اأن كل البحريني���ني ي�شاط���رون 
امل�شوؤول���ني ال�شحي���ني بطموح���ات �شتب����رس الن���ور 

بتظافر اجلميع، واأبرزها:
- اأن ت�شبح املنامة مركزا رائدا بالطب احلديث.
- خف�س الأعداد املتزايدة للم�شابني بالأمرا�س 

املزمنة.
- تاأمني خم���زون منا�شب م���ن الأدوية ال�رسورية 

وتوطني �شناعة الدواء.
- تدري�س الأبناء بالتخ�ش�شات الطبية النادرة.

- ال�شتم���رار باإجن���از م�شاري���ع البني���ة التحتي���ة 
ال�شحية )امل�شت�شفيات واملراكز املتخ�ش�شة(.

- حتول البحرين لعا�شمة لل�شياحة العالجية.
  

تيار
“�شح���ة اجل�شم يف قلة الطعام، و�شحة القلب يف 

قلة الذنوب والآثام، و�شحة النف�س يف قلة الكالم”.
الأ�شمعي

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com
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 إنماء وتنمية

أمانة 
العاصمة 

• ع�صو جمل�س اأمانة العا�صمة عزيزة كمال	

10 اأيام حد اأق�سى لال�ستفادة من تخفي�ض الر�سوم البلدية
للتحقق من �صحة بيانات �صاحب الطلب

وافق اأع�صاء جمل�س اأمانة العا�صمة على املادة )3( بعد 
تعديلها ون�صها باأن تدقق وتبت اأمانة العا�صمة اأو البلدية 
املخت�ص���ة يف الطلبات وامل�صتندات التي ت���رد اإليها ب�صاأن 
الر�صوم البلدية، ويتم تفعيل ا�صتفادة �صاحب الطلب بعد 
م���رور 10 اأيام عم���ل من تاريخ تقدميه لطلب���ه بعد التحقق 
م���ن مدى �صحة م���ا ت�صمنته من معلوم���ات وبيانات وتقدم 
تقاري���ر �صهرية للوزير املخت�س ب�ص���وؤون البلديات بقوائم 
املتقدم���ن لال�صتفادة من التخفي����س، وبيان القرار �صواًء 

باملوافقة اأو الرف�س ومربرات ذلك.
وبّينت اأمان���ة العا�صمة اأن قرار رق���م )3( ل�صنة 1999 
ب�ص���اأن تخفي�س بع�س الر�صوم البلدي���ة  يف املادة )3( باأن 

“تفح�س اإدارة ال�صوؤون املالي���ة بالهيئة البلدية املركزية 
الطلبات وامل�صتندات التي ت���رد اإليها من اإدارات املناطق 
البلدية املختلفة، وعليها التحقق من مدى �صحة ما ت�صمنته 
م���ن معلومات وبيانات واإبداء ال���راأي يف �صاأن متّتع اأ�صحاب 
هذه الطلبات بالتعديل امل�صار اإليه يف املادة الأولى من هذا 
الق���رار ومقدار ما ي�صتحق من ر�ص���وم بلدية على م�صاكنهم 
ح���ال �رسيان التعديل يف �صاأنهم، وذلك مبذكرة تعر�س على 
املدير الع���ام امل�صاعد لل�صوؤون الإداري���ة واملالية ثم على 
املدير العام للهيئ���ة البلدية املركزية، متهيًدا ل�صت�صدار 
الق���رار بالتخفي�س من وزي���ر الإ�صكان والبلدي���ات والبيئة 

حال ثبوت الأحقية يف ذلك التخفي�س”.

تخفي�ض ر�سوم بلدية على م�ساكن الأ�رس امل�ستاأجرة
لتفعيل ا�صرتاتيجية خدمة املجتمع 

مّرر اأع�صاء جمل����س اأمانة العا�صمة م�صودة 
القرار الوزاري ب�ص���اأن تخفي�س بع�س الر�صوم 
البلدية ل�صتحداث اآلية جديدة لالأ�رس البحرينية 
م�صاك���ن  وتقي���م يف  م�صكًن���ا  الت���ي ل متل���ك 
م�صتاأج���رة، وذلك م���ن خالل تطوي���ر الإجراءات 
وت�صهي���ل ح�ص���ول املواطنن عل���ى اخلدمات 
البلدي���ة، وال���ذي ج���اء بح�صب اخلط���اب الوارد 
من وكيل ال���وزارة ل�صوؤون البلدي���ات نبيل اأبو 

الفتح.
وبّن رئي����س اللجن���ة املالي���ة والقانونية 
اأحمد ب���ن هندي اأن م���ربرات اللجنة هو تطوير 
الإج���راءات وت�صهيل ح�ص���ول املواطنن على 

اخلدم���ات البلدي���ة، وحر����س املجل����س عل���ى 
توفري احلي���اة الكرمية للمواطن���ن، والرتقاء 
بامل�صت���وى املعي�ص���ي للمواطن���ن عن طريق 

تخفي���ف الأعب���اء املعي�صي���ة من خ���الل ر�صوم 
بلدي���ة خمف�ص���ة ومن�صجم���ة مع ق���درات هوؤلء 

املواطنن.
واأ�صاف اأن م���ن الأهداف املرتتبة احلر�س 
على تنفيذ برنامج عمل احلكومة، والذي يهدف 
اإل���ى دع���م املواطن���ن والرتق���اء مب�صتواهم 
املعي�ص���ي بالتع���اون والتن�صيق م���ع املجال�س 
البلدية، وبح�صب برنامج عمل احلكومة برئا�صة 
�صاحب ال�صمو امللكي رئي����س الوزراء والروؤية 
2030 وال�صرتاتيجي���ة الوطنية  القت�صادي���ة 
وبالتن�صيق مع املجال����س البلدية، قد اعتمدت 
ا�صرتاتيجي���ة جدي���دة للوزارة خلدم���ة املجتمع 
“اإمن���اء وتنمي���ة” تقوم عل���ى اأ�صا����س اجلودة 

ال�صاملة.

مروة خمي�ض

العزاب بقائمة الأحقية يف توزيع اأكيا�ض القمامة

درا�سة بيئية متكاملة لل�سوق املركزية

وقف ن�ساط ال�سجل التجاري لل�رشكة املعلنة املخالفة

ا اعتماد ترخي�ص الأن�سطة الطبيعية اخلا�سة اإلكرتونيًّ

انخفا�ص الباعة اجلائلني املخالفني من 40 اإلى 15 %

اإلزام حرا�ص احلدائق باخل�سوع لدورات تدريبية

6 تراخي�ص مل�رشوعات اإ�سكانية يف “العا�سمة”

خالل 3 اأ�صهر من احلمالت املكثفة

ل�رسعة اإنقاذ احلالت الطارئة

ت�صدرتها املناطق ال�صكنية اخلا�صة واملت�صلة 

ك�صف���ت اأمان���ة العا�صم���ة ع���ن اإح�صائية 
لإجمايل عدد خمالف���ات الباعة اجلائلن خالل 
الربع الأول لعام 2017 والتي بلغت نحو 470 

خمالفة.
وبّينت اأمانة العا�صمة خالل اجتماع جمل�س 
اأمان���ة العا�صم���ة العتيادي م���ن دور النعقاد 
الثالث للدورة البلدية الرابعة يوم اأم�س باأنها 
ر�ص���دت الكثري م���ن الباعة اجلائل���ة من خالل 
حم���الت مكثف���ة مت���ت م�ص���ادرة ب�صاعاتهم، 
حيث تراجع���ت ر�صدها للمخالفات من 42 % 

اإلى 15 % خمالفة.
واأ�صارت الإح�صائي���ة التي ر�صدتها اأمانة 

العا�صمة ح���ول عدد الباع���ة اجلائلة املخالفة 
منذ بداي���ة �صهر يناير من ع���ام 2017 والتي 
بلغ���ت نح���و 198 خمالفة ونح���و 200 خمالفة 

ا ملحوًظا يف  يف فرباير، فيما �صجل���ت انخفا�صً
مار����س من العام نف�صه والت���ي بلغت نحو 72 

خمالفة.

ع���دد  اأن  اإل���ى  العا�صم���ة  اأمان���ة  اأ�ص���ارت 
تراخي����س البن���اء ال�ص���ادرة خالل الرب���ع الأول 
من الع���ام 2017 بلغت نح���و 747 ترخي�ًصا يف 
خمتلف مناطق املحافظ���ة ت�صدرتها تراخي�س 

املناطق ال�صكنية اخلا�صة واملت�صلة 311.
تراخي����س  الثاني���ة  املرتب���ة  يف  وج���اءت 
اخلدم���ات واملراف���ق العامة والت���ي بلغت نحو 
تراخي����س  ن�صي���ب  وكان  تراخي����س،   309
م�رسوع���ات الإ�صكان 6، ومناط���ق العمارات نحو 
 ،41 ال�صتثماري���ة  والعم���ارات  ترخي�ًص���ا،   40
املعار����س التجاري���ة 4، املناط���ق اخلدمية 5، 

ال�صناع���ات اخلفيف���ة 5، املناط���ق الزراعية 1، 
امل�رسوع���ات ال�صناعي���ة الإنتاجي���ة 5، املناطق 

الرتفيهية 3، امل�رسوعات ذات الطبيعة اخلا�صة 
17 ترخي�ًصا.

واف���ق اأع�ص���اء جمل����س اأمان���ة العا�صم���ة عل���ى 
اإل���زام حرا�س الأم���ن يف احلدائق واملتنزه���ات العامة 
واملراف���ق العام���ة التابعة لأمان���ة العا�صمة للخ�صوع 
اإل���ى دورات يف الإ�صعاف���ات الأولي���ة. وب���ّن ع�ص���و 
جمل����س اأمانة العا�صمة �صالح ط���رادة اأنه الهدف منه 
ه���و توف���ري كافة اخلدم���ات التي يحتاجه���ا املواطن 
ومرتادي املرافق العامة، والتعامل ال�صليم والفوري 

يف حال حدوث عار����س �صحي طارئ اإلى اأحد مرتادي 
واملراف���ق  واملتنزه���ات  احلدائ���ق  العامل���ن يف  اأو 
العام���ة، و�رسع���ة اتخ���اذ ال���الزم يف احل���الت الطارئة، 
وتق���دمي الإ�صعافات الأولية ال�صحيح���ة والكافية يف 
الوق���ت املنا�ص���ب. وبّينت جلنة اخلدم���ات واملرافق 
العام���ة املجل�س على بع�س احل���الت التي حدثت يف 
مملكة البحرين مثل حالة طالب مدر�صة البالد القدمي 

وال���ذي تعر�س حل���ادث بل���ع ل�صان ول���ول عناية اهلل 
ومعرفة املدر�صن بالإ�صعافات الأولية لفقد حياته.  
واأو�صح���ت اأن الدقائ���ق الأولى للم�ص���اب قد تكون 
ا وم�صريية للحفاظ عل���ى حياة امل�صاب يف  مهم���ة جدًّ
مث���ل هذه احل���الت وغريها من احل���الت لذلك يجب 
املب���ادرة فوًرا بالإ�صعاف���ات الأولية، وهذا لن يتم ما 

مل يكن حار�س الأمن عارف بالإ�صعافات الأولية.

ق����ّرر جمل�س اأمانة العا�صم����ة تو�صيع دائرة 
الر�ص����وم البلدية والتي ت�صم����ل على التخفي�س 
لفئ����ة العزاب، والتي كانت تقت�����رس �صابًقا على 
الأ�����رسة يف امل����ادة)1(. وا�صرتط����ت الأمان����ة باأن 
يعام����ل الف����رد البحرين����ي غري املت����زوج بنف�س 
معاملة �صاحب الأ�رسة اإن كان امراأة اأو رجال ويبلغ 

من العمر 21 �صنة واأكرث.
وواف����ق املجل�س عل����ى امل����ادة )1( والتي 

تن�س “باأن تعامل الأ�رس البحرينية التي ل متلك 
م�صكًنا وتقيم يف م�صاكن م�صتاأجرة، معاملة الأ�رس 
البحريني����ة التي تقي����م يف م�صاكن مملوكة لهم، 
�صاملة الأحقية يف توزيع اأكيا�س القمامة، وي�رسي 
هذا التعديل يف حق امل�صتفيد من التعديل بعد 
م����رور ع�رسة اأيام عمل من تاري����خ تقدمي الطلب 
مت����ى م����ا تق����دم بطلب����ه م�صتوفًي����ا امل�صتندات 

املطلوبة التي تثبت اأحقيته يف ذلك”.

اأّيد اأع�صاء جمل�����س اأمانة العا�صمة تو�صية 
لوزير الأ�صغ����ال و�صوؤون البلدي����ات والتخطيط 
العم����راين ع�ص����ام خل����ف بعم����ل درا�ص����ة بيئية 
متكامل����ة لل�ص����وق املركزي����ة، وتر�صيح ممثلن 
من اأمان����ة العا�صمة لالن�صمام اإل����ى هذه اللجنة 
يف حال اإقراره����ا.  واأ�صارت رئي�صة للجنة الإعالم 
والعالق����ات العامة مبجل�س اأمان����ة العا�صمة مها 
اآل �صهاب باأن اللجن����ة تهدف اإلى حت�صن بيئة 
ال�ص����وق وتوفري ما يلزم لتحقيق اأق�صى درجات 

اللتزام بال�صرتاطات وال�صحة البيئية.
وبررت جلن����ة اخلدمات واملرافق العامة اأن 

املقرتح �صي�ص����ب يف م�صلحة مرت����ادي ال�صوق 
املرك����زي من الباعة وامل�صرتين من ناحية �صحة 

ونظافة ال�صوق والب�صائع املعرو�صة فيها.
وبّين����ت اللجنة رد مدير عام اأمانة العا�صمة 
ال�صي����خ حمم����د بن اأحم����د اآل خليف����ة تاأييده اإلى 
مق����رتح ت�صكيل اللجنة، واق����رتح ت�صكيل فريق 
عم����ل ي�صم ممثلن ع����ن ق�صم النظاف����ة وق�صم 
الأ�صواق باأمانة العا�صمة، بالإ�صافة اإلى ممثلن 
من جه����ات اأخ����رى مث����ل وزارة ال�صح����ة والبيئة 
وهيئ����ة تنظيم �ص����وق العمل، لتك����ون الدرا�صة 

�صاملة ومتكاملة.

ر�ص����دت اأمان����ة العا�صم����ة نح����و 203 م����ن 
الإعالن����ات املخالفة واملزالة، وق����د بلغت خالل 
الربع الأول من العام 2017 نحو 203 خمالفات، 
كان����ت اأغلبيته����ا اإعالن����ات مل�صق����ة بلغت نحو 
136 اإعالًن����ا. كانت عدد املخالفات املزالة على 
اأعم����دة الإنارة 131، و67 على لوحات الإعالنات 
املوؤج����رة، 88 م����ن الإعالنات غ����ري دعائية بدون 
اإعالن����ات   72 اإر�صادي����ة،  26اإعالن����ات  ر�ص����وم، 

اأ�صقطتها الرياح.
وق����ال مدير ع����ام اأمان����ة العا�صم����ة ال�صيخ 

حممد بن اأحمد اآل خليف����ة، اإن اجلهاز التنفيذي 
خم����ول لوق����ف ن�ساط ال�سج����ل التج����اري لل�رشكة 
املعلن����ة يف حال����ة تك����ررت خمالف����ات الإعالنات 
لديها �صواء اأكانت من دون ترخي�س اأم جتاوزت 

املدة املحددة لها.
ون����ّوه رئي�س جمل�س اأمان����ة العا�صمة حممد 
اخلزاعي باأن يتم اتخاذ اإجراءات قانونية وترفع 

ب�صفة ر�صمية نحو الإعالنات املخالفة.
واأ�صار اإل����ى اأن الإعالنات املل�صقة هي من 

اأخطر الإعالنات بالأخ�س التجارية.

واف���ق وزي���ر الأ�صغ���ال و�ص���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين ع�ص���ام خلف عل���ى اعتماد 
تراخي����س الأن�صط���ة ذات الطبيعة اخلا�صة املطلة 
عل���ى �ص���وارع غ���ري جتاري���ة ع���ن طري���ق الربي���د 
املعام���الت،  اإجن���از  �رسع���ة  ل�صم���ان  الإلك���رتوين 

وتر�صيح اأمن �رس اللجنة الفنية باملجل�س للتن�صيق 
مع اجلهاز التنفيذي ب�صاأن الطلبات واعتمادها عن 
طري���ق الربيد الإلكرتوين. وج���اء ذلك، يف بند رده 
على مقرتح مدير عام اأمانة العا�صمة باآلية اعتماد 

الأن�صطة ذات الطبيعة اخلا�صة.



"“برنت” يرتاجع 
اإلى 52 دوالرا للربميل 

�سنغاف���ورة - روي���رتز: وا�سل���ت اأ�سع���ار 
النف���ط اجتاهها الن���زويل اأم�س، حي���ث اأظهرت 
االأمريكي���ة  بيان���ات زي���ادة خمزون���ات اخل���ام 
وم�ست���وى قيا�سي���ا للإم���دادات يف بقي���ة اأنحاء 
العامل، وهو ما األقى بظلل من ال�سك على قدرة 
منظم���ة “اأوبك” على خف�س االإمدادات وموازنة 

ال�سوق.
 وانخف�س����ت العق����ود االآجل����ة خل����ام غ����رب 
تك�سا�س 13 �سنت����ا اأو 0.3 % اإلى 49.43 دوالر 
للربميل بعدما زادت 0.7 % يف اجلل�سة ال�سابقة.

حجري: درا�سة تاأ�سي�س �رشكة قاب�سة بحرينية عراقية
 

ال�سناب�س - بيت التجار: عقد اجلانب البحريني مبجل�س االأعمال البحريني العراقي امل�سرتك بغرفة 
جتارة و�سناعة البحرين اجتماعه الدوري برئا�سة خلف حجري، حيث متت مناق�سة مو�سوع تاأ�سي�س �رشكة 
قاب�سة تتكفل بال�سمان ال�سحي، اإلى جانب بحث اإمكانية عقد االجتماع الثاين ملجل�س االأعمال امل�سرتك 

البحريني العراقي خلل العام اجلاري 2017.
 واأكد حجري اأن هناك دعوة من رجل اأعمال خليجي يرغب بامل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�رشكة القاب�سة يف 
جمهورية العراق، حيث �سيتم بحث امل�رشوع بني اجلانبني. كما مت تكليف فريق لعمل درا�سة خا�سة عن 
امل�رشوع، اإلى جانب التاأكيد على اأهمية تبادل الزيارات بني الوفود التجارية البحرينية والعراقية والذي 

�سوف ي�سهم يف بناء م�ساريع ا�ستثمارية م�سرتكة ت�سب يف م�سلحة الطرفني.
 واأ�س���ار حجري اإلى توافر االإمكان���ات والفر�س اال�ستثمارية بني اجلانبني البحريني والعراقي والذي 
من �ساأنه اأن ينعك�س على زيادة حجم التجارة البينية بني الطرفني، م�سيداً بالعلقات الثنائية املتميزة 

التي تربط البحرين ودول اخلليج بجمهورية العراق.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

السنة التاسعة - العدد 3117 

الخميس
27 أبريل 2017 

غرة شعبان 1438

business@albiladpress.com

9

اقتصاد

2.16 مليون م�سافر يعربون “املطار” يف الربع الأول
 تراجع حركة ال�سفر 3 % ... “الطريان املدين”:

اأظه���رت اأح���دث بيان���ات ر�سمي���ة ن�رشتها 
ل���وزارة  التاب���ع  امل���دين  الط���ريان  �س���وؤون 
املوا�سلت على موقعه���ا اأن حركة ال�سفر عرب 
مط���ار البحرين ال���دويل تراجعت بن�سبة 2 % يف 
الرب���ع االأول من الع���ام اجل���اري 2017 مقارنة 

بالفرتة املماثلة من العام املا�سي.
وبل���غ اإجمايل عدد امل�سافري���ن )القادمني 
واملغادري���ن( للمملكة عرب املط���ار خلل الربع 
االأول نح���و 2.16 ملي���ون م�ساف���ر، بانخفا����س 
ق���دره 45.466 األ���ف م�ساف���ر مقارن���ة بقراب���ة 
2.206 مليون م�سافر يف ذات الفرتة من العام 

املا�سي. 
امل�سافري���ن  ع���دد  اإجم���ايل  تراج���ع  كم���ا 
)القادم���ني واملغادري���ن( عرب املط���ار بن�سبة 
5 % يف �سه���ر مار����س، حيث بل���غ عددهم نحو 
718.21 اآالف م�ساف���ر مقارن���ة بقرابة 752.3 

اآالف م�سافر يف مار�س 2016.
واأظه���رت البيان���ات اأن ع���دد املغادري���ن 
خ���لل الربع االأول بلغ نحو 1.06 مليون م�سافر، 
بانخفا����س بن�سب���ة 1 %، مقارن���ة بقرابة 1.08 

مليون م�سافر يف الفرتة ذاتها من 2016.
كما تراجع ع���دد املغادرين يف �سهر مار�س 
بن�سب���ة 3 % اإذ بلغ نح���و 360.12 األف م�سافر، 

مقارنة بقرابة 371.46 األف م�سافر.
وبلغ عدد القادمني عرب املطار خلل الربع 
االأول نح���و 1.08 ملي���ون م�ساف���ر، بانخفا����س 
بن�سب���ة 2 %، مقارنة بقرابة 1.1 مليون م�سافر 
يف الف���رتة املماثل���ة م���ن العام املا�س���ي. كما 
تراج���ع ع���دد القادم���ني ع���رب املط���ار يف �سهر 

مار����س بن�سبة 5 %، اإذ بلغ نح���و 352.42 األف 
م�سافر مقارنة بقراب���ة 372.56 األف م�سافر يف 

مار�س 2016.
كما بلغ ع���دد العابري���ن )الرتانزيت( ممن 
ا�ستخدم���وا املط���ار نح���و 14.26 األ���ف م�سافر 
خلل الربع االأول، برتاجع بن�سبة 45 %، مقارنة 
بقرابة 26.01 األف م�سافر يف الفرتة نف�سها من 
الع���ام املا�سي. واأي�ًسا تراج���ع اأعداد العابرين 

“الرتانزيت” يف مار�س بن�سبة 31 %.

وات�س���ح م���ن البيان���ات اأن ع���دد الرحلت 
امل�سجلة بلغ نح���و 129.1 األف رحلة خلل الربع 
االأول، مقارن���ة بقراب���ة 129.16 األ���ف رحلة يف 

الفرتة املماثلة من العام املا�سي.
كما ات�س���ح ارتفاع اأعداد الرح���لت بن�سبة 
1 % يف مار����س املا�سي م���ن نحو 44.09 األف 
رحل���ة يف مار�س 2016 اإلى قراب���ة 44.71 األف 
رحل���ة يف مار�س املا�سي. واأظهرت البيانات اأن 
اأعداد الطائرات القادمة واملغادرة عرب املطار 

�سه���دت تراجًعا بن�سبة 1 % خ���لل الربع االأول، 
اإذ عددها نحو 24.72 األف طائرة مقارنة بقرابة 
25.05 األ���ف طائرة يف الف���رتة ذاتها من العام 
املا�سي. يف حني ات�سح وجود انخفا�س طفيف 
بن�سب���ة 0.16 % يف ع���دد الطائ���رات القادم���ة 
واملغ���ادرة للمطار يف �سه���ر مار�س املا�سي اإذ 
بلغ���وا نحو 8.52 اآالف طائ���رة يف مار�س مقارنة 

بقرابة 8.53 اآالف طائرة يف مار�س 2016.
ال�سح���ن اجل���وي،  وفيم���ا يتعل���ق مبج���ال 
اأ�س���ارت البيانات اإلى اأن الكميات التي �سحنت 
ع���رب املطار بلغ���ت نح���و 57.38 األف طن خلل 
مقارن���ة   ،%  9 بن�سب���ة  بزي���ادة  االأول،  الرب���ع 
بقراب���ة 52.66 األف طن يف الفرتة املماثلة من 
الع���ام املا�س���ي، اإذ ازدادت الكميات التي مت 
ا�ستريادها بن�سبة 11 %، كما ازدادت الكميات 

التي مت ت�سديرها بن�سبة 5 %.
و�سهدت مبيع���ات �رشكة البحري���ن لتزويد 
ا بن�سبة 3 %  وقود الطائرات )بافكو( انخفا�سً
خلل الرب���ع االأول، لت�سل كمي���ة ما مت تزويده 
للطائ���رات نح���و 33.86 مليون غال���ون مقارنة 
باأك���ر م���ن 34.92 ملي���ون غال���ون يف الف���رتة 

املماثلة من العام املا�سي.

 انطالق املعر�ض البحريني امل�رصي 16 مايو

• اأثناء املوؤمتر ال�سحايف	

 ال�سناب����س - بي���ت التج���ار: تنطلق 
يف 16 ماي���و املقب���ل اأعم���ال املعر����س 
البحرين���ي امل�رشي امل�سرتك االأول، الذي 
تنظم���ه غرفة �سناع���ة وجت���ارة البحرين 
حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 

الوزراء.
ورحبت ع�سو جمل����س االإدارة رئي�س 
االأعم���ال  مبجل����س  البحرين���ي  اجلان���ب 
البحرين���ي امل����رشي امل�س���رتك بالغرف���ة 
اأفنان الزياين مب�سارك���ة كربى ال�رشكات 
ال���وزارات  م���ن  والعدي���د  البحريني���ة 
االقت�سادي���ة  واملوؤ�س�س���ات  وال����رشكات 
والهيئ���ات يف اأجنح���ة املعر����س، ال���ذي 
�سي�ستقطب كبار امل�سوؤولني يف اململكة 
واأ�سحاب االأعمال من اجلانبني البحريني 

وامل�رشي.
واأ�سافت الزي���اين يف موؤمتر �سحايف 
اأم����س اأن الغرف���ة ودعم���ا منه���ا ل�رشكات 
وموؤ�س�س���ات القط���اع اخلا����س البحريني 
قامت مبن���ح ال�رشكات العار�س���ة اأ�سعاراً 
تناف�سي���ة ومزاي���ا خا�س���ة، حي���ث تتوفر 
االأجنح���ة ب�سع���ر رم���زي وه���و 45 دينارا 
الأر�سية اجلن���اح مب�ساح���ة 9 اأمتار مربعة 
اأو 110 دنان���ري لنف�س القيا����س م�سّيدا، 
وذل���ك للعار�سني م���ن البحري���ن ودول 

اخلليج العربي.
الدخ���ول  �سيك���ون  كم���ا  واأ�ساف���ت 

جمانا للتج���ار واملهتمني؛ بهدف االطلع 
ع���ن كث���ب عل���ى الفر����س اال�ستثمارية 
املتاحة وخلق �رشاكات وحتالفات جتارية 
وا�ستثمارية خ�سو�سا يف ظل متيز ال�سوق 
البحريني���ة مبوقع جغرايف يف قلب اخلليج 
العربي وبوابة لدخول االأ�سواق اخلليجية، 
ف�سل عن وجود قوانني وت�رشيعات جاذبة 
ت�ستقطب خمتلف اال�ستثمارات االأجنبية، 
وم���ا تقدمه جمهوري���ة م����رش العربية من 
حزمة حوافز وت�سهيلت للم�ستثمرين يف 

م�ساريع واعدة يف م�رش.
ي�ستم���ر  ال���ذي  املعر����س  وي�سم���ل 
3 اأي���ام قطاع���ات االأعم���ال االقت�سادية 
واال�ستثمارية املهمة كالقطاع ال�سناعي، 
والطبي،  ال�سيديل  واال�ستثماري،  املايل 
ال�سياح���ة التقليدية والعلجي���ة، القطاع 
العقاري والهند�س���ي، الن�سيج وال�سجاد، 
االأث���اث، �سناع���ة االأغذي���ة، املجوه���رات 
وغريه���ا م���ن القطاع���ات التجاري���ة، كما 
�سي�سم املعر�س جناحاً جمانياً للحرفيني 
واآخر للر�سامني من البلدين للعمل �سويا، 
اإلى جانب تنظي���م حفل فني للمو�سيقى 
العربي���ة يف ال�سال���ة الثقافي���ة بالتعاون 
مع دار االأوب���را امل�رشية مب�ساركة الفنانة 
البحريني���ة جنم���ة عب���داهلل واإح���دى فرق 

الفنون ال�سعبية البحرينية.

“هواوي” تطلق حلولً فريدة يف “الأنظمة ال�سحابية”
خلل القمة العاملية للمدن االآمنة 2017

�سيد علي املحافظة من دبي

اأعلنت �رشكة هواوي اإط���لق احللول االأولى 
من نوعها يف جمال االأنظمة ال�سحابية املتكاملة، 
واحلل���ول ال�سحابي���ة ملقاطع الفيدي���و، وحلول 
اإدارة االأزمات والك���وارث، وامل�سممة خ�سي�ًسا 
به���دف مواجهة خمتل���ف التهدي���دات االأمنية، 
وتوف���ري احلماي���ة للمواطن���ني يف خمتلف مدن 

العامل.
جاء ذلك، خلل القمة العاملية للمدن االآمنة 
2017، الت���ي انطلقت من دبي يومي 26 و27 
اأبري���ل حتت �سعار “التنمي���ة اجلديدة يف تقنية 
املعلوم���ات واالت�ساالت طريقنا لبلوغ ال�سلمة 
العام���ة امل�سرتكة”، والت���ي ت�ست�سيفها �رشكة 
ا من  ه���واوي، مب�سارك���ة اأكر م���ن 350 خمت�سًّ
القط���اع احلكوم���ي وخب���رًيا و�رشيًكا م���ن قطاع 

تقنية املعلومات واالت�ساالت.

أساليب الجريمة

من جهته، قال رئي�س خدمات القطاع العام 
يف هواوي ف���ان �سيونغ: “ت�سع���ى املدن اليوم 
ملواكب���ة حراك التح���ّول الرقمي، م���ا قد يوؤدي 
لظهور ثغرات جدي���دة يف جمال ال�سلمة العامة 
تفر�س على قطاع ال�سلمة العامة اإيجاد احللول 

املتطورة املنا�سبة لها”. 
وذكر كبري خرباء ال�سلم���ة العامة العاملية 
به���واوي هونغ اإنغ ك���وه اأن املن�سات واالأنظمة 
االإيكولوجي���ة ال�ساملة يف عاملن���ا الرقمي تقود 
م�س���رية التحّول نحو الرقمن���ة يف املدن، وتغري 
طريق���ة توا�س���ل وتفاعل االأف���راد، وم���ن اأبرز 
االأمثلة على ذلك موقع في�سبوك، وتطبيق اأوبر، 

و”وي �سات”.
واأ�س���اف: نح���ن ن�سهد اليوم تط���وًرا كبرًيا 
ومت�سارًع���ا يف اأ�ساليب وط���رق ارتكاب اجلرائم 
والتهدي���دات االأمنية االأخ���رى، وحتتاج هيئات 
م���ن  الق�س���وى  العام���ة لل�ستف���ادة  ال�سلم���ة 

التقني���ات املتط���ورة الت���ي تتيح له���ا فر�سة 
الرب���ط والتع���اون م���ع بع�سها البع����س بهدف 

التعامل مع خمتلف اأوجه التحديات الطارئة. 
وبنّي اأن من�سة هواوي والنظام االإيكولوجي 
ال�سامل لل�رشكاء تقدم اليوم كل ما حتتاجه هذه 
الهيئات من دعم لتطوير مناذج ال�سلمة العامة 
امل�سرتكة التي ت�ساعدها يف اإبقاء جميع احلاالت 

املتغرية با�ستمرار حتت كامل �سيطرتها”.

 الفيديوهات السحابية

من جانبه، اأ�سار مدير عام احللول احلكومية 
يف ه���واوي باي جيان هوا اإل���ى اأن هواوي اليوم 
اأطلقت حل���ول الفيدي���و ال�سحابي���ة املتكاملة 
نظ���ام  عل���ى  باالعتم���اد  نوعه���ا  م���ن  االأول���ى 

املعلومات الذكية املوزعة. 
وب���نّي اأنه ميكن حلل���ول الفيديو ال�سحابية 
اأن توفر كام���ل الدعم الأنظم���ة التحليل الذكي 
الفيدي���و  خدم���ات  م���ن  وغريه���ا  املتنوع���ة 

التطبيقي���ة، وذل���ك باالعتم���اد عل���ى املن�س���ة 
ال�سحابية املفتوحة. 

واأ�ساف اأنه باإمكان حلول الفيديو ال�سحابية 
اأن توف���ر اأي�ًسا العديد من اخلدمات العامة اإلى 
املوؤ�س�سات والهيئات االأخرى مثل دليل حركة 
املرور والتعرف على الطرق املزدحمة وخدمات 

البحث عن االأ�سخا�س املفقودين.
وذكر اأن اأنظمة مقاطع الفيديو االجتماعية 
والعدي���د م���ن اأنظمة مقاط���ع فيدي���و ال�سلمة 
العامة يت���م ت�سميمه���ا حاليًّا ب�س���كل منف�سل 
ال يتي���ح اإمكانية تبادل وحتلي���ل البيانات بني 

خمتلف الهيئات احلكومية واملناطق. 
ولف���ت اإل���ى اأنه م���ع ارتفاع ن�سب���ة اجلرائم 
وغياب حل���ول مقاطع الفيدي���و امل�سرتكة بني 
املناط���ق، ي�ستهل���ك جمع وحتلي���ل املعلومات 
كمية كبرية م���ن الوقت واجله���د واملال، االأمر 
الذي ي���وؤدي اإلى ح���دوث تاأخ���ري يف اال�ستجابة 

الفاعلة والفورية.

• • فان �سيونغ	 هونغ اإنغ كوه	

 اأمل احلامد



تعت���ر خب���رة التجميل وف���رد وعالج ال�س���عر �سو�س���ن املاي 

اخل���رة، عنوان النج���اح يف عامل الأعمال، موؤك���دة اأن الأمر يبداأ 

باملوهب���ة، ومير ب�سقله���ا بالدرا�سة والتدري���ب، لينتهي بالو�سول 

اإىل الهدف.

وتق���ول املاي وه���ي مالكة مرك���ز �سو�سن امل���اي للتجميل اأنها 

تعب���ت كثرا وتعرثت كثرا حتى و�سل���ت اإىل هنا، )...( املناف�سة 

�سديدة، وال�سوق حالها مرتدي، لكننا جند مكانا لو�سع اأقدامنا.

- كيف كانت البداية؟
نح��و  من��ذ  املج��ال  ه��ذا  يف  اأعم��ل 

20 عام��ا، حي��ث ب��داأت هاوي��ة. �صقل��ت 
موهبت��ي بال�ص��ر واملتابع��ة والدرا�ص��ة 

والتدري��ب. ومع م��رور الوقت اكت�ص��بت 

اخل��رة الت��ي اأعتز به��ا والت��ي جعلتني 

خبرية يف فرد وعالج ال�صعر على م�صتوى 

البحرين واملنطقة.

ع��امل  يف  �ص��يء  اأه��م  ه��ي  اخل��رة 

الأعمال. 

م��ن  متع��ددة  مواق��ع  يف  تنقل��ت 

البحري��ن، فق��د بداأت باملح��رق، ثم اإىل 

عايل واأخريا ا�ص��تقر الأمر بي يف مدينة 

عي�صى.

اأعم��ل بنف�ص��ي، وت�صاع��دين بع���ض 

عدده��ن  خف�ص��ت  اللوات��ي  العام��الت 

موؤخ��را ب�صب��ب الأو�ص��اع القت�صادي��ة 

الأعم��ال،  م�صت��وى  وتراج��ع  املرتدي��ة 

وارتفاع كلفة الت�صغيل. 

 10 نح��و  ال�صاب��ق  يف  ل��دي  يعم��ل 

عامالت، ا�صط��ررت اإىل تقلي�صهن اإىل 4 

عامالت حاليا.

املناف�ص��ة �صدي��دة يف ال�ص��وق فهناك 

نح��و 2000 �صال��ون ن�صائ��ي يف اململكة، ما 

ي�صّع��ب الأمر عل��ى العامل��ن يف القطاع، 

لكن يبقى لكل جمتهد ن�صيب.

- حدثين���ا ع���ن الأ�سالي���ب الإدارية 
التي تتبعينها وكيف ا�ستفدت من 

اجليل ال�سابق؟

اأنتمي اإىل اأ�صرة جتارية، ومل يعرف 

اأف��راد العائل��ة يوم��ا العم��ل كموظفن، 

التج��ارة والأ�ص��واق  فكله��م يعمل��ون يف 

والأعمال اخلا�صة، ولكن كل يف جمال.

والن�ص��ح  امل��ايل  الدع��م  تلقي��ت 

والإر�ص��اد م��ن اأخ��ي الكب��ري، بع��د وف��اة 

وال��دي، فه��و كان مبثابة الراع��ي الأول 

يل، ف�ص��ال ع��ن زوج��ي ال��ذي طامل��ا بقي 

بجانب��ي يق��دم يل الدعم ب��كل الو�صائل 

املتاحة.

يعم��ل اأخ��ي يف جم��ال املع��ادن. قدم 

يل ن�صيح��ة م��ن ذه��ب، مفاده��ا “احلذر 

من �صباك الع�صاب��ات واملحتالن”، لكني 

وعل��ى الرغم من ه��ذه الن�صيحة اإل اأين 

كن��ت فري�صة له��وؤلء الذي��ن ل يخافون 

 3 اأخ�ص��ر  جعلن��ي  ال��ذي  الأم��ر  اهلل، 

�صالونات.

- ما امل�ستجدات واملتغريات التي 
تتبعينه���ا يف الإدارة، وكي���ف تكون 

روؤيتك للتعامل معها؟
اأتعامل مع املوظف��ات بطيبة وح�صن 

ال�ص��دة،  يتطل��ب  العم��ل  اأن  رغ��م  ني��ة، 

فم��ن ال�صروري لإجن��اح اأي م�صروع عدم 

التعام��ل بالعواط��ف، ولكن م��اذا اأعمل، 

التطبع”. غلب  “الطبع 
كل اللوات��ي عمل��ن ل��دي اأحببنن��ي 

ب�صب��ب معاملتي احل�صنة، حت��ى اللواتي 

�صرحتهن، ذهنب بالود والت�صوية.

رغ��م معاملت��ي بطيب��ة، لكنن��ي بعد 

التج��ارب واخل�صائ��ر الت��ي حلق��ت ب��ي، 

غ��ريت قليال م��ن �صيا�صت��ي، فاأن��ا اأتعامل 

ب�صدة عند ارتكاب الأخطاء.

- كيف تقيمني جتربتك بالعمل؟

جتربت��ي كان��ت غني��ة، والطموح ل 

ينتهي. وا�صتفدت كثريا من التكنولوجيا 

وو�صائ��ل التوا�صل الجتماعي يف عر�ض 

خدماتي. ومبو�صوع الدعاية والت�صويق، 

فاأنا اأ�صتقبل زبونات من خارج البحرين، 

واأحيان��ا يطلبونن��ي للعم��ل اأي�ص��ا خارج 

اململكة، ول�صيم��ا يف مو�صوع فرد وعالج 

ال�صعر، كوين خبرية يف هذا املجال.

التطوي���ر يف  م���ا ط���رق  براأي���ك،   -
الأعمال؟

وطريق��ة  عمل��ي  تو�صي��ع  اأح��اول 

الإدارة ب�صت��ى الو�صائ��ل، واأق��دم دورات 

يف جمال فرد وعالج ال�صعر، ولدي طرق 

معاجل��ة ح��روق ال�صع��ر واإ�ص��الح التلف 

وغريها من امل�صاكل.

اأمتل��ك قناة على “اليوتيوب” تن�صر 

عليه��ا طريق��ة الع��الج، لإف�ص��اح املجال 

اأمام اجلميع لال�صتفادة، وهو اأمر اعتره 

طريق��ة اإداري��ة ت�صاه��م يف الرتويج يل 

ومل�رشوعي.

إعداد: المحرر االقتصادي
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10 مليارات دوالر ا�ستثمارات فندقية بالبحرين يف 5 �سنوات
ترفع الطاقة ال�ستيعابية اإلى 4000 غرفة بحلول العام 2020

ال�سي���ف - “التنمي���ة القت�سادية”: �سهد 
قط���اع الفن���ادق واملطاع���م يف البحري���ن من���وا 
�سنوي���ا بن�سب���ة 3 %، معتم���دا عل���ى احت�سان 
اململكة ل� 15 فندقا من فئة 5 جنوم، و4 جنوم 
ومنتجع���ات �ساطئية بقيم���ة ا�ستثمارية ت�سل 
اإل���ى اأك���ر م���ن 10 ملي���ارات دولر بال�سنوات 

اخلم�س املقبلة.
وتت�سمن القائمة وفق���ا للأرقام ال�سادرة 
ع���ن جمل����س التنمي���ة القت�سادية، ع���ددا من 
اأ�سه���ر الفنادق عل���ى امل�ستوى ال���دويل، مثل: 
منتج���ع ون اآند اأونلي، وفن���دق ويندهام جراند، 
وفن���دق فريمون���ت، وفن���دق ومنتج���ع في���دا، 
 ”The Address وفن���دق ومنتجع “ذي اأدر�س
اإلى جانب فندق اأيبي�س وفندق بوملان اإ�سافة 
اإل���ى احت�س���ان البحرين لأكر م���ن 190 فندقا 
ومنتجعا، تت�سم���ن 18 فندقا من فئة 5 جنوم، 
و48 فندق���ا م���ن فئة 4 جن���وم، و35 فندقا من 
فئ���ة 3 جن���وم، و81 فندق���ا م���ن فئ���ة ال�سقق 
الفندقي���ة و11 منتجعا �ساطئي���ا ومنها: فندق 
الف���ور �سيزونز خليج البحرين الذي مت افتتاحه 
اأخ���ريا، وفندق ومنتج���ع اأرت روتانا جزر اأمواج، 
وفن���دق داون ت���اون روتان���ا، وفن���دق وي�سنت 
وفن���دق ل���و مرييدي���ان البحرين �سيت���ي �سنرت 

بطاقة ا�ستيعابية تفوق 16500 غرفة.
ال�سياحي���ة  الهوي���ة  اململك���ة  واأطلق���ت 
اجلديدة حتت �سعار “بلدنا بلدكم”، يف م�سعى 

من هيئ���ة البحري���ن لل�سياح���ة واملعار�س اإلى 
تن�سيط �سناعة ال�سياحة ع���ر مبادرات ريادية 
تعزز من فر����س ال�ستثمار يف الب���لد. ويتمثل 
اله���دف ال�سرتاتيجي من احلمل���ة اإلى رفع هذا 
املبل���غ لي�س���ل اإلى ملي���ار دولر بحل���ول العام 
2020؛ لي�ساع���ف بذل���ك م�ساهم���ة القطاع يف 
الن���اجت املحل���ي الإجمايل للبحري���ن من 3.6 % 

اإلى 6.6 %.
وقامت هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س 
بافتت���اح 6 مكات���ب دولي���ة له���ا يف الأ�س���واق 
امل�ستهدف���ة مثل بريطاني���ا، وفرن�سا، والهند، 
واأملاني���ا ورو�سي���ا؛ بهدف الرتوي���ج ملقومات 

البحرين ال�سياحية. 

واأك���د الرئي�س التنفي���ذي ملجل�س التنمية 
القت�سادي���ة خالد الرميحي اأهمي���ة ما ت�سهده 
اململك���ة م���ن تط���ورات يف �سعي���د ال�سياح���ة 

وال�سيافة”. 
وقال “�ست�سيف ال�ستثمارات امل�ستقبلية 
يف قط���اع ال�سيافة �سل�سلة جديدة من الفنادق 
الدولي���ة للمملك���ة وتزيد من انت�س���ار الفنادق 
القائم���ة. ومن املتوقع اأن ترف���ع هذه الفنادق 
غرف���ة   4000 بح���وايل  ال�ستيعابي���ة  الطاق���ة 
خ���لل العام 2020، خ�سو�س���ا يف فئة الفنادق 

املتو�سط���ة والراقي���ة و�س���ول اإل���ى الفن���ادق 
الفاخرة كاملنتجعات”.

ه���ذه  ت�ساه���م  اأن  “يرج���ح  واأ�س���اف 
ال�ستثمارات يف تلبي���ة الطلب املتزايد وجذب 
الزوار اإلى اململكة، فق���د حققت البحرين منوا 
قوي���ا من ناحية اأع���داد ال�سي���اح الوافدين عام 
2016، اإذ �سهدت زيادة بن�سبة 6 % ا�ستقبلت 
اململك���ة خلله���ا 12.2 مليون �سائ���ح، وهو ما 
يوؤك���د مركز البحرين ال�سياح���ي يف املنطقة، اإذ 
اإن هن���اك اأكر م���ن 300 ملي���ون �سخ�س على 

مقربة �ساعت���ني بالطريان ج���وا، غالبيتهم من 
دول جمل�س التعاون اخلليجي”.

وم���ن املتوق���ع اأن ي�سه���د القط���اع من���وا 
متوا�س���ل، فف���ي الع���ام 2015 �ساه���م قط���اع 
ال�سياح���ة ب���� 6 % م���ن اإجمايل النم���و، اإذ بلغت 
اإيرادات القطاع 1.9 مليار دولر. ومن املتوقع 
اأن ينم���و �س���وق ال�سياح���ة يف اململك���ة مبعدل 
�سنوي مركب ن�سبت���ه 4.8 % لي�سل اإلى مليار 

دولر بحلول العام 2020. 
وكان قط���اع ال�سياح���ة يف البحري���ن اأك���ر 
م�ساهم مبا����رش يف الناجت املحل���ي الإجمايل لأي 
اقت�س���اد يف دول جمل�س التع���اون اخلليجي يف 

العام 2014.
وت�سع���ى البحرين لتطوير قطاعي ال�سياحة 
وال�سياف���ة والقطاعات الفرعي���ة التابعة لهم. 
فلدى البحرين حزمة من م�ساريع البنية التحتية 
العملق���ة قي���د الإن�س���اء والتي ت�س���ل كلفتها 
الإجمالي���ة اإل���ى اأكر م���ن 32 ملي���ار دولر، اإذ 
ي�ساهم بع�سه���ا يف دعم قط���اع ال�سياحة، ومن 
ذلك م�رشوع اإن�ساء ج����رش ثان يربط بني البحرين 
وال�سعودي���ة وي�سمل �سبكة ال�س���كك احلديدية 
اخلليجي���ة، اإ�ساف���ة اإلى م����رشوع تطوي���ر مطار 
البحري���ن ال���دويل با�ستثم���ار تبل���غ قيمته 1.1 
ملي���ار دولر، وم���ن املتوق���ع اأن يرف���ع الطاقة 
ال�ستيعابي���ة للمطار بن�سب���ة 65 % لت�سل اإلى 

14 مليون م�سافر �سنويا.

• اأحد امل�رشوعات ال�سياحية يف اململكة	

• خالد الرميحي	

البحرين ت�سارك يف موؤمتر االأمن ال�سيرباين باأمريكا

 �رشكة اأجنبية ال�ست�سدار تاأ�سريات دخول م�سافري “طريان اخلليج” 

ال�سيف - تنظي����م الت�سالت: تراأ�ست 
هيئ����ة تنظي����م الت�س����الت ممثل����ة مبدير 
اإدارة الأم����ن ال�سيراين خال����د بن دعيج اآل 
خليفة وفد البحري����ن يف موؤمتر الت�سالت 
يف املنطقة الو�سطى )CRCC( الذي عقد 
الأ�سب����وع املا�س����ي يف وا�سنط����ن العا�سمة 
بالولي����ات املتحدة الأمريكية، بتنظيم من 
القيادة املركزية الأمريكية وبالتعاون مع 
جلنة الت�سالت الفيدرالية الأمريكية حتت 
عن����وان “الت�س����دي للمخاط����ر ال�سيرانية: 

الو�سيلة ل�سمان جناح املهمة”.
وق����ال خالد ب����ن دعي����ج اإن “م�ساركتنا 
يف املوؤمتر اأتاح لن����ا الفر�سة قيمة للتعلم 
وتب����ادل اخلرات مع نظرائن����ا حول اأف�سل 
ال�سب����ل للت�سدي للتهدي����دات ال�سيرانية 
التي توؤثر على منطقتنا. حيث تبني لنا من 

خ����لل املناق�سات اننا ام����ام منعطف خطري 
يحتم علين����ا الت�سدي للتحدي����ات احلالية 
وامل�ستقبلية التي تواجهن����ا جميعا ب�سكل 

�رشيع ووا�سح ومبتكر”. 
ورك����ز املوؤمتر عل����ى تب����ادل اخلرات 
يف جم����ال الت�س����دي للمخاط����ر ال�سيرانية 
املتزايدة، ف�سل عن طرح الأفكار اجلديدة 
حول الأم����ن ال�سيراين ومبادرات الت�سدي 
له����ذه املخاطر. كما تن����اول ا�سرتاتيجيات 
ومب����ادرات وحتدي����ات الأم����ن ال�سي����راين 
الوطني����ة املتعلق����ة بالت�س����دي للمخاط����ر 
ال�سيا�س����ات  ذل����ك  يف  مب����ا  ال�سيراني����ة، 
واحلكومي����ة  والتنظيمي����ة  القانوني����ة 
واملعاي����ري الدولي����ة الت����ي لها بال����غ الأثر 
على التق����دم يف جمال الت�س����دي للمخاطر 

ال�سيرانية.

 املح����رق - ط����ريان اخللي����ج: دخل����ت 
طريان اخللي����ج يف �رشاك����ة ا�سرتاتيجية مع 
يف اإف اإ�س غلوب����ال - �رشكة توفري خدمات 
التاأ�س����ريات الأك����ر يف الع����امل - لت�سهيل 
للم�سافري����ن  التاأ�س����ريات  ا�ست�س����دار 
القادم����ني للبحري����ن، اإذ �ستد�سن اخلدمة 
الإلكرتوني����ة ل�ست�س����دار التاأ�سريات على 
 gulfair.com الإلك����رتوين  الناقلة  موقع 

يف هذا ال�سيف.
وقال رئي�س القط���اع التجاري بطريان 
اخلليج اأحمد جناحي عقب توقيع التفاقية 
“ندخ���ل يف ه���ذه ال�رشاكة لتاأم���ني خدمات 
يحتاجها م�سافري طريان اخلليج، وحتتاجها 
الناقلة الوطنية يف معر�س �سعيها امل�ستمر 
للرتويج للبحرين كوجهة ل�رشيحة كبرية من 

امل�سافرين؛ واأي�ساً جلعل عملية ا�ست�سدار 
التاأ�سريات اأ�سهل يف ذات الوقت”.

م���ن جهت���ه اأك���د الرئي����س التنفي���ذي 
زوب���ني  غلوب���ال  اإ����س  اإف  يف  ملجموع���ة 
كاركاري���ا اأن “تطويع الإمكان���ات احلديثة 
لإمت���ام معام���لت التاأ�س���ريات التقليدي���ة 
ميثل حموراً خلدماتنا. ي�سعدنا التعاون مع 
طريان اخلليج ومع حكومة البحرين ل�سمان 
مرون���ة اأك���ر ومعاملت اإلكرتوني���ة اأف�سل 
ل���زوار اململكة؛ م���ع احلفاظ عل���ى اجلانب 

الأمني من ا�ست�سدار التاأ�سريات”.
ومت الإعلن عن هذه ال�رشاكة يف معر�س 
ال�س���وق العرب���ي لل�سف���ر بدب���ي، اإذ كانت 
الناقلة الوطنية اأح���د العار�سني اإلى جنب 

هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س.
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التاريخ 26/04/2017

CR2017-69996 اعالن رقم

تنازل –عن احملل التجاري

تقدم الينا املعلن ادناه :جنود علي مصلح املضلحي بطلب حتويل احملل التجاري التالي 

الى السيد / سعد صالح سعد حسن مرسل

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

تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

االسم التجاريرقم القيد

كفتيريا السعيدة82735

تقدم الينا ورثة املرحوم ادناه: خليل غلوم رضا محمود حسني بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي: إلى السيد/ عبداملهدي خليل غلوم رضا محمود شنبه

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب يعزز به اعتراضه

التاريخ 24/04/2017
CR2017-69994 اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

جتارة/بيع معدات االتصاالت وقطع غيارهازمزم فون55966

نوع النشاطاالسم التجاريرقم القيد

العنوانالنشاطاالسم التجاري رقم القيد

وزارة الصناعة والتجارة
التاريخ :25/04/2017

   CR2017-70329 اعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري

احملل  حتول  طالبة  العمادي  ابراهيم  عبداللطيف  وفاء  السيدة/  إلينا  تقدمت 
اجلاري التالي:ـ

زينا صالون 

وسبا

صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام 
- صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام - 

نسائي - تصفيف الشعر وأنواع التجميل اآلخرى - تصفيف الشعر 
وأنواع التجميل األخرى - نسائي - جتارة/بيع العطور ونستحضرات 

التجميل وصابون الزينة

محل 99 
طريق 1202 
مجمع 112

اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  السويدي  سعيد  محمد  أمل  السيدة/  إلى 
تاريخ اإلعالن بكتاب  من  يوماً  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانونيي 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

90055-01
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معرض الخليج 
للعقار 2017

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

برج سكني يضم 304 وحدات في السيف   

مشروع لـ “البحرينية الكويتية للمقاوالت” بـ40 مليون دوالر
قال رئيس مجلس إدارة الرشكة البحرينية 
الكويتية للتجارة واملقاوالت نارص النارص، 
إن الرشكة استثمرت مبرشوعني يف البحرين 
بقيمة إجاملية تصل إىل 60 مليون دوالر.
وأضاف أن أح��د املرشوعني وهو “فيجن 
ت��اور” الذي ت��م طرحه يف األس��واق يف 
م��ارس 2016 تج��اوزت حجوزاته ال� 85 
% من املبيعات محققا نسبة نجاح بفرتة 
قياس��ية، مبيًنا أن كلف��ة املرشوع بلغت 

نحو 20 مليون دوالر.
وأك��د أنه تم تنفيذ أك��ر من 40 % من 
أعامل الربج اإلنشائية إىل اآلن، فيسكتمل 
يف ديسمرب 2017، ويتم تسليم الوحدات 

يف مارس 2018.
وأوض��ح النارص أن اإلقب��ال عىل مرشوع 
فيج��ن تاور ش��جع الرشكة عىل توس��يع 
دائرة االس��تثامر يف اململكة، إذ س��تطرح 
مرشوًعا جديًدا يف الربع الثالث من العام 
الجاري بكلفة 40 مليون دوالر وس��تبدأ 
األعامل اإلنشائية بالربع األخري من 2017 
ع��ىل أن تنته��ي أعامل البن��اء خالل 30 

شهرا.
وأش��ار إىل أن امل��رشوع س��يقام يف موقع 
حيوي يف منطقة الس��يف ويتميز بإطاللة 

بحري��ة مبارشة يف الوترج��اردن، مبيًنا أن 
امل��رشوع عبارة عن مبنى س��كني بنمط 
مختل��ف؛ ليتناس��ب مع جمي��ع رشائح 

املجتم��ع البحريني والخليجي وس��يضم 
304 وح��دات س��كنية متتاز مبس��احاتها 
املختلفة بوج��ود أكر من 18 “بنتهاوس” 

وأكر من 24 “دوبلكس”، وسيكون الربج 
مبسطحات تفوق 47 ألف مرت مربع.

ووص��ف الن��ارص االس��تثامر يف البحرين 

بالجيد، إذ تش��هد الس��وق منوا ملحوظا 
خصوصا يف القط��اع العقاري والتطويري، 
ك��ام لوح��ظ وج��ود مش��اريع عىل منط 
مختلف جدا عن املشاريع السابقة وهي 

يف ازدهار قوي.
وأوض��ح أن القطاع العق��اري يف البحرين 

مستقر ويعد مالذا آمنا للمستثمرين.
يش��ار إىل أن م��رشوع فيج��ن ت��اور هو 
أحد مش��اريع الرشكة الكويتية البحرينية 
للتج��ارة واملقاوالت، ويق��ع هذا الربج يف 
البحري��ن وتحدي��دا يف منطق��ة الجفري، 
وميتاز بقربه من املناطق الحيوية كمراكز 
التسوق والخدمات املختلفة، ويتميز أيضا 
بتصميم خارجي فريد من نوعه ويتكون 
من 27 طابقا ويحتوي عىل أكر من 120 
وح��دة س��كنية صممت بط��راز حديث 

يخدم االحتياجات العائلية.
ويحت��وي الربج عىل مجموعة من املرافق 
الخدمي��ة كالن��وادي الصحية واملس��ابح 
وصاالت الرتفي��ه إضافة إىل مجموعة من 
املالع��ب الرياضي��ة ومواقف الس��يارات 
جميعه��ا صمم��ت وفق أح��دث املعايري 
العاملي��ة لتلب��ي احتياجات مس��تخدمني 

الربج.

بطاقة إنتاجية تبلغ 160 طًنا شهرًيا.. “بالوست باو”:

إنشاء مصنع لـ “البلوليسترين” بلكفة 2.5 مليون دينار 

أطلقت هويتها الجديدة في معرض العقار 2017

آل نوح: ارتفاع الطلب على مواد البناء 15 % سنوًيا 

قال املدير الفني يف رشكة بالوست 
ب��او العربية املحدودة الس��عودية 
س��لطان الع��ي إن الرشك��ة لديها 
متخصص  مصن��ع  إلنش��اء  خط��ة 
إلنتاج قوالب الفلني العازلة حراريا 
“البلوليس��رتين”، والديك��ورات يف 
الف��رتة املقبلة بتكلفة تصل إىل 2.5 
مليون دين��ار )25 ملي��ون ريال(، 
بطاقة إنتاجية ت��رتاوح ما بني 150 

و160 طن شهرًيا.
وأوضح العي ل� “البالد” أن الرشكة 
إس��كاين  لتنفيذ مرشوع  تقدم��ت 
مع وزارة اإلس��كان، وتدرس افتتاح 
املصنع يف حال تم إرس��اء املناقصة 
عليه��ا، الت��ي من املتوق��ع أن يتم 
إرساؤها قريًبا عىل الرشكة الفائزة، 
خصوًص��ا أن التوج��ه الحكومي يف 
البحرين لتنفيذ مش��اريع إسكانية 

كبرية.
وأض��اف أن الرشك��ة س��تعمل يف 
النصف الث��اين من الع��ام الجاري 
الستخراج التصاريح، وإيجاد املكان 
الصناع��ي املناس��ب، واالنتهاء من 
الحصول عىل التسهيالت والتمويل، 
مش��ريًا إىل إمكان البدء بتأس��يس 

مصن��ع صغ��ري لبع��ض منتج��ات 
البلوليسرتين العازلة حرارًيا بتكلفة 
تبلغ نحو 1.25 مليون دينار بطاقة 
إنتاجية تقدر بقرابة 75 طنا شهرًيا، 
ثم يتوسع املصنع إلنشاء املنتجات 
اإلنش��ائية يف حال أثبتت الدراسة 
متكامل،  مصن��ع  إنش��اء  ج��دوى 
بتكلفة تص��ل إىل 2.5 مليون دينار 
بطاقة إنتاجية ت��رتاوح ما بني 150 

و160 طنا شهرًيا من املواد الخام.
وذكر أن إنشاء املصنع من املقرر أال 

يتجاوز 24 شهرًا للتشغيل النهايئ.
وعن املشاركة مبعرض العقار، أوضح 
أننا نشارك سنوًيا يف املعرض، وهذه 
املش��اركة الخامسة، وتختلف هذه 
املش��اركة عن املرات األخرى التي 
كانت يت��م فيها ع��رض املنتجات، 
وت��م ه��ذه امل��رة إضاف��ة خدمة 
البن��اء وإع��داد الخرائط وتس��ليم 
للمش��رتين،  النهائية  التش��طيبات 

وكذلك إضافة منتجات جديدة.
وذك��ر العي أن الرشك��ة تعمل يف 
الس��وق الس��عودي منذ 12 عاًما، 
وتأسس��ت س��نة 2005، وتعم��ل 
يف مج��ال إنتاج األب��واب والنوافذ 

واألس��قف والجدران ذات أش��كال 
هندس��ية متعددة وميول مختلفة 
وكذل��ك عمل الفتح��ات املعامرية 
املطلوب��ة، وتعمل ه��ذه الخطوط 
عىل تخفيض تكلفة البناء وتشغيل 
واملش��اريع  باملن��ازل  الكهرب��اء 
اإلنش��ائية، بطاق��ة إنتاجية تقارب 

300 طن شهرًيا.
وأش��ار إىل أن الرشك��ة مش��اريع 
يف الس��وق الس��عودية، كام تنفذ 
مش��اريع يف الس��وق املحلي��ة، إذ 
تنف��ذ حالًيا مش��اريع اس��تثامرية 
لبناء مجمعات س��كنية ومس��اجد 
يف مناط��ق عدة تابعة إىل األوقاف 
الجعفري��ة، ك��ام س��تنفذ قريًب��ا 

مرشوعا إسكانيا لوزارة اإلسكان.
وأوض��ح أن املنتجات التي تصنعها 
الرشك��ة تعمل عىل توف��ري تكلفة 
البن��اء بنس��بة تق��ارب 20 % عن 
املع��زول، مؤكًدا  الخرس��اين  البناء 
االقب��ال ع��ىل اس��تخدام منتجات 
حرارًي��ا؛  العازل��ة  البلوليس��رتين 
بس��بب زي��ادة الوع��ي بأهمي��ة 
اس��تخدامها، وكونه��ا توفر الطاقة 

املستخدمة.

أطلقت رشك��ة عبدع��ي عيىس آل 
ن��وح وأوالده هويته��ا الجديدة يف 

معرض الخليج للعقار.
وأوضحت شريي آل نوح أن الرشكة 
تحتفل هذا العام باستكامل 65 عاًما 
عىل تأسيس��ها، ما دفعنا إىل رضورة 
تغي��ري الهوية وطرح ش��عار جديد 
للرشكة باالس��تفادة من هذا التاريخ 
واإلرث الرشكة، فضال عن اس��تثامر 
العم��ر الطوي��ل يف تصمي��م جناح 

الرشكة يف املعرض.
وأش��ارت إىل أن الجن��اح يض��م إىل 
جان��ب الهوي��ة الجدي��دة تصمياًم 
مكوًنا من األخشاب ومواد الديكور 
 ،)DNA( عىل شكل الحمض النووي
كام متيز بدمج املنتجات الخش��بية 

وجميع مواد البناء يف تنفيذه.
الجدي��دة للرشكة،  املش��اريع  وعن 
قالت إن الرشكة فتحت فرًعا جديًدا 
يف منطقة توبي، حيث تس��عى من 
خالله الس��تقطاب فئة جديدة من 
املشرتين، خصوًصا أن أعامل الرشكة 
تركز عىل تزويد مواد البناء للمقاولني 

الف��رع  أن  مضيف��ة  واملطوري��ن، 
الجديد يحتوي عىل مواد بناء سواء 
للراغبني يف بناء منازلهم الجديدة أو 
إجراء تغيريات عىل الحالية، مؤكدة 
أن املنتجات املستوردة لهذا الغرض 

حملت الطابع الشبايب.
وأضافت أن الرشكة تس��تهدف عىل 
ال��دوام التعاق��د وج��ذب منتجات 

جديدة تحتاجها األسواق.
وأش��ارت إىل أن الرشك��ة ف��ازت يف 
العام��ني املاضي��ني بأفض��ل تصميم 
للجن��اح يف معرض العق��ار، ونأمل 
أن نف��وز ه��ذا العام للم��رة الثالثة 
خصوًصا بعد كشف الهوية الجديدة 

باملعرض.
ويف س��ؤالها ع��ن من��و الطلب عىل 
مواد البناء، أكدت آل نوح أن هناك 
طلبا متزايدا عىل مواد البناء واملواد 
اإلنش��ائية متاش��يا مع ارتفاع أعداد 

املرشوعات اإلنشائية يف البحرين.
وأضافت “شهد املعرض اإلعالن عن 
الجديدة،  املرشوع��ات  م��ن  الكثري 
األمر ال��ذي يؤكد أهمي��ة البحرين 

كمرك��ز مه��م لتأس��يس املش��اريع 
اإلسكانية والتجارية.

وأش��ارت إىل ع��دم امتالكه��ا أرقاما 
إحصائي��ة دقيقة، إال أن الطلب عىل 
مواد البن��اء خالل األع��وام املاضية 
ش��هدت زيادة بنسبة ترتاوح ما بني 
10 % و15 % س��نوًيا، متأملة زيادة 

هذه النسبة خالل العام الجاري.
وقالت إن الرشكة لديها أقسام أخرى 
ويفيِ مجاالت متعددة كوجود مصنع 
لثني وقط��ع الحديد، وكذلك مصنع 
للتصمي��م وإنت��اج الديكورات عىل 
مستوى الخليج، وهناك أيًضا أقسام 

أخرى مكملة يف اإلنشاء والبناء.
وأعربت عن شكرها وتثمينها للدعم 
الكب��ري ال��ذي يقدمه س��مو رئيس 
ال��وزراء يف دعم هذا املعرض خاصة 
ودع��م قط��اع البن��اء مام يس��اهم 
يف بن��اء جدي��د وبتقني��ات عالي��ة 
الج��ودة، ونح��ن يف رشك��ة آل نوح 
نقب��ل التحدي ونس��تمر يف اإلبحار 
يف عامل البناء والتش��ييد لبناء مملكة 

البحرين العزيزة.
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العاصمة على رأس القائمة بـ 84 مشروعا  

“األشغال”: 266 ترخيص بناء بالربع األول 

سهلة الفك والتركيب وأسعارها مناسبة   

األكواخ الخشبية... فكرة جديدة تلقى إقبال المستهلكين 

املنام��ة - وزارة األش��غال: احتل��ت أمانة 
العاصم��ة املركز األول يف أكرث عدد لرخص 
البناء الصادرة للمش��اريع االستثامرية يف 
املرك��ز البلدي الش��امل للرب��ع األول من 
الع��ام 2017، إذ بلغ��ت 84 رخصة، تلتها 
بلدية املنطقة الش��املية ب� 77 رخصة ثم 
بلدي��ة املنطق��ة الجنوبية ب��� 53 رخصة 
وأخ��را بلدي��ة املحرق ب��� 52 رخصة، أي 
م��ا مجموعة 266 ترخيصا عىل مس��توى 

اململكة.
وق��ال وزير االش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين عصام خلف، يف ختام 
معرض الخليج للعقار إن املعرض يحتضن 
تحت مظلته أعمدة االقتصاد يف البحرين، 
إذ يقدم خدمة مميزة للمستثمر واملطور 
ليطلع عىل أحدث املنتج��ات والخدمات 
واملشاريع يف القطاعات االستثامرية والذي 
يع��زز مكان��ة مملك��ة البحري��ن كموقع 

اسرتاتيجي ومفضل لالستثامر العقاري.
وذكر الوزير أن مش��اركة ال��وزارة ممثلة 
يف املركز البلدي الش��امل يف املعرض تتيح 
لزواره واملهتمني بالقطاع العقاري االطالع 

عىل مؤرشات النمو االقتصادي يف البحرين 
وتب��ني توزيعه��ا يف مختل��ف املناطق اىل 
جانب عرض لتفاصيل الحركة االستثامرية 
املحلية، كام يقدم البلدي الش��امل خالل 
مش��اركته معلومات حول اختيار املنطقة 
رشح  إىل  إضاف��ة  لالس��تثامر  املناس��بة 
ح��ول التس��هيالت التي تقدمه��ا اململكة 

للمستثمرين.
وأش��ار إىل عدد رخص التطوي��ر العقاري 
الصادرة يف املركز البلدي الش��امل حسب 
املناطق للفرتة م��ن يناير 2016 إىل نهاية 
م��ارس 2017، إذ تقدمتها منطقة الحد ب� 
154 بعدها الجنبية ب��� 73 ترخيصا تلتها 
رأس زوي��د ب��� 56 ترخيصا ث��م دملونيا ب� 
42 ترخيص��ا بعد ذلك الل��وزي والواجهة 
البحرية ب� 41 ترخيصا ثم الفاتح ومنطقة 
توبيل ب� 36 ترخيصا وأخرا منطقة السيف 

ب� 33 ترخيصا.

رغم الظروف املناخية القاسية من ارتفاع 
لدرجات الح��رارة والرطوب��ة يف البحرين 
واملنطقة، إال أن األكواخ والغرف الخشبية، 
بدأت تدخل السوق املحلية وتلقى إقباال 
من املس��تهلكني، بحس��ب املدير العام ل� 
“لوغ هومز” عيل العصفور، الذي أكد أن 
فك��رة املرشوع بدأت قب��ل نحو 4 أعوام، 
لكنها “نضجت” عرب دراسة متأنية لتنطلق 

رسميا قبل عام ونصف العام تقريبا.
وأوض��ح العصفور ل� “الب��الد” أن “بداية 
امل��رشوع ج��اءت بطيئ��ة ك��ون الفكرة 
احتاجت إىل الكثر من البحث والدراسة، 
خصوًص��ا أنه��ا جديدة عىل األس��واق، إذ 
تس��تغرق وقًتا ليتقبلها الناس عىل الرغم 
من أنها مس��تخدمة من عرشات الس��نني 
كتجارب فردية، )...( قررت تنفيذ املرشوع 
بعد تجربتي الشخصية باستخدام األكواخ 
الخش��بية والتي ما زال��ت صامدة وجيدة 

عىل مدار 3 أعوام.
وق��ال إن “الرشك��ة تعم��ل ع��ىل تنفيذ 
االكسس��وارات واملس��تلزمات الخارجي��ة 
للحدائ��ق، مب��ا يف ذلك األك��واخ والغرف 
الخش��بية وأطق��م الجل��وس واملظ��الت 
وألع��اب وأكواخ األطف��ال، ووجدنا إقباال 
ممتازًا عليها خصوًصا أن تكلفتها منخفضة 
نس��بي، كام يت��م تركيبها يف ف��رتة وجيزة 
ت��رتاوح ب��ني يوم��ني و3 أي��ام، فضال عن 
توفرها أجواء ش��به طبيعي��ة تؤثر إيجابا 

عىل الجالس��ني داخلها، إضافة إىل سهولة 
إعادة هيكلتها ونقلها من مكان إىل آخر”.
وأش��ار العصف��ور إىل أن ه��ذه األك��واخ 
والغرف الخش��بية مقاومة للرطوبة، فهي 
باردة صيفا مبس��اعدة املكيف��ات ودافئة 
ش��تاء، )...( وأصب��ح الن��اس يقبلون عىل 
تركيبه��ا عىل األس��طح؛ خصوًص��ا أنها ال 
تش��كل عبًئا إضافًيا عىل املباين القامئة وال 
تحتاج إىل اس��تخراج تصاري��ح من وزارة 
العمراين  البلدي��ات والتخطي��ط  ش��ؤون 

إلنشائها.
وذك��ر أن املنتج��ات يتم اس��ترادها من 
هولن��دا ويت��م تركيبه��ا يف البحرين عىل 
“اللوغ��و”،  األطف��ال  ألع��اب  طريق��ة 

وأصبح��ت منترشة؛ ألنها أق��ل تكلفة من 
البناء التقليدي بنحو النصف.

وأش��ار إىل أن الرشكة تشارك للمرة الثانية 
يف معرض العقار بعد مش��اركتها ألول مرة 
يف الع��ام املايض، كام ش��اركت يف معرض 
البحري��ن للحدائق يف العام املايض والعام 
املختلفة،  للمنتج��ات  للتس��ويق  الجاري 
مضيًفا أن الرشكة بدأت العمل عىل خطتها 

التسويقية ملدة عامني بدعم من متكني.
يش��ار إىل أن املنتج��ات هولندي��ة الصنع 
تناسب األجواء الخليجية الحارة واملشمسة 
وتعتمد عىل الحفاظ ع��ىل البيئة، بحيث 
أن كل املنتجات يتم تصنيعها باعتامد من 

مجلس رعاية الغابات املتجددة.

• عصام خلف	

تش��ارك رشكة املركز الريايض ألول مرة يف معرض العقار لعرض 
املنتج��ات واملعدات الرياضية؛ بهدف تس��ويقها للمش��اريع 

العقارية الجديدة. 
وأفاد حس��ن امله��زع أن حضور الرشكة يف املع��رض جاء نظرًا 
لوج��ود طلب عىل املعدات الرياضية؛ لتجهيز املش��اريع، 
مؤكدا أن نس��بة الطلب عىل هذه املعدات يف تزايد 

بنسبة 20 %.
ومن املعلوم أن الرشكة تعمل بعدة أنشطة 
كاملق��اوالت والتطوير واملش��اريع الصحية 

وتجهيز املشاريع الحكومية.
كام تقوم الرشك��ة بتجهيز النوادي الرياضية والصحية 
بجميع املعدات وبن��اء النوادي وتركيب النجيل االصطناعي 

للمالعب واألرضيات لجميع املشاريع والصاالت الرياضية.
وكان��ت الرشك��ة قد س��لمت مؤخ��رًا ناديي الدي��ر والجرسة 

الرياضيني.

معدات 
رياضية 

تستهدف 
“األندية 

الصحية” 

الجالوي: على الشركات بلورة صورة 
موحدة لدعم االقتصاد الوطني 

ش��اركت مجموعة صالح الجالوي الوكيل املعتمد ألصباغ الناش��يونال يف البحرين 
برشاك��ة متميزة وللم��رة الثانية عىل التوايل م��ع رشكة مصانع األصب��اغ الوطنية 

املحدودة )ناشيونال( يف معرض البحرين للعقار 2017. 
واس��تعرضت الرشكتان أبرز منتجاته��ا من األصباغ من خ��الل منصة عرض كبرة 

تخّللها عرض تفصييل شامل للمعروضات كافة.
وقال��ت عضو مجل��س إدارة مجموعة صال��ح الجالوي والرئي��س التنفيذي ندى 
اقة يف مجال األصباغ ومواد  الجالوي: “مجموعة صالح الجالوي من الرشكات الس��بّ
البناء من��ذ العام 1961، ولعل تواجدنا اليوم يف هذا املعرض هو دليل واضح عىل 

مواكبة الرشكة لكل التطورات يف مجاالت البناء والعقار”. 
وأضاف��ت “اعتزازن��ا كبر كرشكة وطني��ة أن نكون من املس��اهمني يف بناء نهضة 
وعم��ران البحري��ن يف مجال اختصاصنا، وإذ نتطّلع للمزيد يف س��بيل تعزيز هذه 

الرؤية من خالل تدعيم عالقاتنا مع رشكائنا يف اململكة وخارجها”. 
ونّوه��ت الجالوي إىل رضورة أن تس��هم الرشكات الوطنية كاف��ة إىل بلورة صورة 
موحدة لدعم اقتصاد اململكة بالوسائل كافة، واملساعدة عىل خلق بيئة اقتصادية 
تنافسية تسهم يف نقلة نوعية للبحرين عىل األصعدة كافة يف ظل القيادة الحكيمة 

ودعمها الالمحدود. 
واختتمت بالقول: وإذ أنّوه بالش��كر وبالدور البارز والفاعل لرشاكتنا اإلسرتاتيجية 
املهمة واملس��تمرة لعقود مع رشكة مصانع األصباغ الوطنية املحدودة )ناشيونال( 
عىل دعمه��ا الالمحدود لنا كوكالء يف البحرين، وعىل التقنية العالية املس��تخدمة 
يف منتجاتها الصبغّية مام يس��مح لن��ا باالنتقال مبفهوم األلوان بعيدا عن املفاهيم 

التقليدية املتبعة يف هذا املجال.
من جهته، قال مدير املبيعات والتصدير برشكة )ناشيونال( إلياس الفياض “تسعى 
رشكة مصانع األصباغ الوطنية املحدودة )ناش��يونال( ومنذ العام 1969 ومن خالل 
وكيلها اإلس��رتاتيجي يف البحرين مجموعة صال��ح الجالوي إىل بلورة مفهوم جديد 

لألصباغ بتقنيات حديثة تتبعها رشكة الناشيونال عىل مستوى عاملي. 
وتابع “نتطّلع بشكل كبر إىل إيجاد مساحة واسعة من العالقات بيننا وبني عمالئنا 
يف مملكة البحرين، حيث تش��هد أصباغ الناش��يونال منّوا مطردا يف السوق املحلية 
البحرينية؛ وذلك بس��بب الس��معة العالية التي تحظى به��ا رشكة مصانع األصباغ 

الوطنية املحدودة )ناشيونال( عامليا. 
ون��ّوه إلياس بالش��كر الجزيل لحكوم��ة مملك��ة البحرين ع��ىل إتاحتها الفرص 
والتس��هيالت للرشكات املحلّية واألجنبية بأن تستعرض منتجاتها مام سّهل عملية 

التعريف باملنتج وسهولة وصوله إىل العمالء. 
يذك��ر أن مجموعة صالح الجالوي ورشكة األصباغ الوطنية املحدودة )ناش��يونال( 
ق��د حازتا عىل املركز الثالث يف مع��رض العقار 2016 كأفضل تصميم منصة عرض 

يف املعرض. 
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استطاعت بيع 2500 وحدة سكنية خالل 4 سنوات   

المناعي: سوق العقار 
البحريني قوي ومستقر

يضم فندقا وشققا وبرجا ومركزا للتسوق   

اإلعالن عن تصاميم مشروع “بحرين مارينا” 

اعت��رت املدير العام للمبيع��ات والتطوير 
العق��اري برشكة “فونتان��ا العقارية” إميان 
املناعي اإلقبال الكبري الذي ش��هده معرض 
العقار هذا العام، وحجم وكمية املرشوعات 
الت��ي أعلن عنه��ا دلياًل عىل قوة الس��وق 

العقاري البحريني واستقراره. 
وأوضحت أن اس��تقرار الس��وق يرجع إىل 
حزم��ة القوانني التي تم ترشيعها وتنفيذها 
ع��ىل أرض الواق��ع، م��ا أس��هم يف حفظ 
البحرينيني والخليجيني  حقوق املستثمرين 
واألجان��ب، موجهة ش��كرها إىل الحكومة 
لدعمها الدائم ال��ذي أدى إىل انتعاش ثاين 

أكر قطاع بعد القطاع املرصيف.
وأضاف��ت املناع��ي أن نظرته��ا إىل القطاع 
ا،  العق��اري البحرين��ي نظرة تفاؤلي��ة جدًّ
فهي تبذل أقىص ما يف جهدها للمس��اهمة 
يف تط��ور هذا القطاع، مش��رية إىل حصولها 
مؤخرًا عىل ش��هادة اعتاد كمدرب عقاري 
عاملي للعقارات العاملية من جامعة كمردج 

يف بريطانيا، وبتقدير امتياز.

وأضافت “ق��ّررت أن أضع خرايت وخدمايت 
يف خدمة البحري��ن، وذلك من خالل عمل 
ورش لتثقيف الراغبني يف االستثار بالقطاع 
العق��اري، وكيفي��ة الحصول ع��ىل مردود 
رسيع ومضمون من خالل االستثار يف هذا 

املجال.
وقال��ت املناع��ي إنها متكنت م��ن بيع أكرث 
من 2500 وحدة س��كنية عر التملك الحر 
خالل 4 سنوات، مرجعة ذلك إىل املصداقية 
التي اتس��مت بها الرشكة منذ نشأتها حيث 
أصبحت “فونتانا” عنواًنا للرقي وأصبح اسًا 

عامليًّا يف القطاع العقاري.
الت��ي  املرشوع��ات  إىل  ذل��ك  وأع��ادت 
ت��م اس��تكالها، حي��ث التزمت بتس��ليم 
املرشوعات يف أوقاتها، موضحة أنها وجهت 
الدع��وة إىل نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
الش��يخ خالد بن عبدالله آل خليفة الفتتاح 
أحدث مرشوعات فونتانا العقارية والتي تم 
تس��ليمه بالكامل وهو 413 وحدة س��كنية 
ويضم 26 جنسية من مختلف أنحاء العامل.

وكش��فت عن توقيع عقد م��ع نادي رويال 
جول��ف إلدارة ملع��ب الجولف يف مرشوع 
فونتان��ا جاردن، باعتباره أول ملعب جولف 
يف مبنى س��كني، مضيفة أن مرشوع فونتانا 
إنفينيت��ي حصل عىل الرتخيص طبًقا لقانون 
التطوي��ر العقاري، ألننا من أوائل املطورين 
الذي��ن يحرصون عىل اس��تكال اإلجراءات 
القانوني��ة يف مرشوعاته��ا، مؤك��دة وصول 

البناء إىل الطابق السابع.
وأوضح��ت املناع��ي أن جن��اح الرشك��ة يف 
املعرض يحتوي عىل نوعي��ة األثاث الفعيل 
نفسه املس��تخدم يف مرشوع فونتانا جاردن 
ب��ل واإلن��ارة نفس��ها أيًضا، حت��ى يتعرف 
املستثمر عن قرب عىل نوعية الخدمة التي 

سيحصل عليها.
وأك��دت أن الرشك��ة الت��ي س��تنفذ النه��ر 
الصناعي الجاري يف مرشوع فونتانا إنفينيتي 
هي نفسها التي نفذت مرشوًعا مشابًها أمام 
ب��رج خليفة يف ديب، وذل��ك يف إطار حرصنا 

عىل مستوى الجودة املقدمة للزبون.

املنامة - بحرين مارينا: أعلنت رشكة بحرين مارينا 
للتطوير، اململوكة بالكامل للهيئة العامة للتأمني 
االجتاع��ي، أنها أنتهت من وض��ع التصميات 
الخاصة مبرشوعها العقاري الذي س��يقام يف قلب 

املنامة والذي يحمل نفس اسم الرشكة.
وتوقع��ت الرشك��ة خ��الل مش��اركتها يف معرض 
الخليج للعقار، أن تكتمل أعال التنفيذ للمرحلة 
األوىل لهذا املرشوع متعدد االستخدامات بحلول 

العام 2020 وفقا للمخطط.
وقال الرئيس التنفيذي لرشكة بحرين مارينا يزن 
حداد “نسعى مبشاركتنا يف هذا الحدث العقاري 
املهم عىل مس��توى منطقة الخليج إلبراز التطور 
العقاري الذي تتمتع به مملكة البحرين وأحدث 
املرشوعات يف هذا املجال. كا يس��عدنا أن نعلن 
خ��الل هذه املش��اركة عن التقدم ال��ذي أحرزه 

مرشوع “بحرين مارينا”.
وأضاف “ميتاز املرشوع بتصاميم عرصية حديثة، 
إضافة إىل مرافق سكنية وترفيهية ومرافق بحرية 
متطورة وفق أعىل املعايري، ما سيس��هم يف خلق 

ُف��رص عمل جديدة واس��تثارات تع��ود بالنفع 
والفائدة عىل االقتصاد املحيل”.

والجدي��ر ذك��ره أن رشك��ة “Benoy”، الرشك��ة 
العاملي��ة الرائ��دة يف أعال التصمي��م التي متتاز 
بخرتها الواسعة يف املشاريع العمالقة يف املنطقة، 
وهي الرشكة التي عين��ت من قبل رشكة بحرين 

مارينا لتكون املصمم الرئيس للمرشوع.
وأعرب رئي��س رشك��ة “Benoy” ملنطقة الرشق 
األوسط وشال إفريقيا بول بريست، عن سعادته 
كون الرشكة جزءا من أحد أضخم وأهم املعارض 

العقارية يف البحرين.
وأضاف “نح��ن فخورون برشاكتنا االس��رتاتيجية 
مع بحرين مارينا، أحد أهم املش��اريع التنموية 
يف مملكة البحرين. ونتطلع إىل العمل عن كثب 
مع املس��ؤولني من أج��ل إنجاح ه��ذا املرشوع 

الوطني”.
يشتمل هذا املرشوع املتعدد االستخدامات، عند 
اس��تكال أعاله، عىل فندق م��ن فئة الخمس 
نجوم وش��قق فندقية متكامل��ة الخدمات وفلل 

فندقية بواجهات بحرية وش��اطئ بحري، إضافة 
إىل برج سكني يضم ُشققاً للتملك الحر. 

ما سيش��تمل املرشوع عىل مركز للتسوق ومركز 
ترفيه��ي وتعليم��ي عائ��يل متكام��ل، وأماك��ن 
مخصص��ة ملتاجر التجزئة واملطاع��م، إضافة إىل 
مرىس ون��اٍد لليخوت يتس��ع الس��تقبال يخوت 

وقوارب مختلفة األحجام.
يذك��ر أن رشك��ة بحري��ن مارين��ا أرس��ت عقد 
املق��اوالت الخاص��ة باألع��ال البحرية ملرشوع 
“بحرين مارينا” عىل رشكة الحس��نني للمقاوالت 
لتنفيذ أع��ال املرحلة األوىل من املرشوع والتي 
تتضم��ن األع��ال التأهيلية والبحري��ة وتحديد 
حدود املرشوع الجديد، والقيام بتسوية األرايض، 
وإع��داد مّصدات األم��واج الصخرية، إىل جانب 
بن��اء األرصف��ة والجس��ور البحرية، مب��ا يف ذلك 
تجهيز مكونات الشاطئ البحري باستخدام مواد 
وتقني��ات صديق��ة للبيئة تحقق االس��تدامة يف 
إطار التزام املرشوع بالحرص عىل س��المة البيئة 

البحرية الفطرية واستدامتها للمستقبل.

“ايرا” تعرض مشروعين عقاريين 
سكني  وتجاري 

أعلن مدير املبيعات والتس��ويق يف رشكة “ايرا ريل ستيت” البحرين محمد أرشف عن أن 
الرشكة طرحت مرشوعني عقاريني “ايرا فيو” و”ايرا دبلومات” يف معرض العقار 2017.

وأكد أن جناح الرشكة يش��هد إقباالً من الزوار الراغبني يف االطالع عىل املش��اريع العقارية 
املعروضة.

وأوضح أن الرشكة تعمل عىل تطوير املش��اريع العقارية وتنفيذها، باإلضافة إىل تسويقها 
عىل الراغبني يف الحصول عىل وحدات.

وأشار أرشف إىل أن املرشوع األول برج “ايرا فيو”، يتكون من 37 طابًقا، ويضم 224 وحدة 
سكنية، لش��قق مكونة من غرفة نوم واحدة، حيث وصلت األعال اإلنشائية إىل الطابق 

21 وسيتم االنتهاء منها يف شهر سبتمر من العام 2018.
أما املرشوع اآلخر والذي يحمل اسم “ايرا دبلومات”، فيتكون من 27 طابًقا، ويضم 108 
مكاتب تجارية، وستبدأ األعال اإلنشائية خالل 6 شهور من اآلن، فيا ينتهي بعد عامني.
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معرض الخليج 
للعقار 2017

كش��فت مدي��رة العالق��ات العام��ة يف رشكة 
حقباز العقارية نبيلة الس��بينايت ل� “البالد” أن 
الرشكة ب��دأت بضخ مبل��غ 11.6 مليون دينار 
كاس��تثامرات يف 3 مش��اريع عقارية للس��كن 

واملكاتب التجارية قيد التنفيذ.
وقالت “إنها املشاركة الثانية لحقباز يف معرض 
الخليج للعق��ار، وذلك به��دف اغتنام الفرصة 
واإلع��الن عن مرشوعاتن��ا أمام املس��تثمرين، 
خصوصا ما يتعلق بانطالق مرشوع “ذا هاب”، 
الذي س��يصبح معلام بارزا يف ضاحية الس��يف 
حيث يوفر املكاتب التجارية ضمن فئة التملك 

الحر”.
وأضافت الس��بينايت أن املرشوع يتكون من 14 
طابق��ا، منه��ا 4 ملواقف الس��يارات فيام تضم 
األخ��رى 30 وحدة مكتبية، بواقع 3 وحدات يف 

كل طابق متفاوتة املساحات.
وأش��ارت إىل أن األعامل اإلنش��ائية للمرشوع 
س��تبدأ يف ش��هر يونيو املقبل، ومن املتوقع لها 
أن تنته��ي خ��الل ع��ام ونصف الع��ام، بكلفة 

استثامرية تصل إىل 2.1 مليون دينار.
وذك��رت أن هن��اك مرشوعا آخر يحمل اس��م 
“برج س��ام”، يتكون من 29 طابًقا، ويضم 104 

وحدات س��كنية، 40 منها اس��توديو، و44 من 
غرفة نوم واحدة، و20 وحدة تضم غرفتي نوم، 
مضيفة أن األعامل اإلنشائية للمرشوع سيرشع 
بها خالل أسبوعني، وستنتهي خالل عام ونصف 
العام، فيام تبلغ كلفته حوايل 4.5 ماليني دينار.
وأكدت السبينايت أن املرشوعني قد حققا إقبال 
كب��ر من املس��تثمرين الراغبني يف االس��تثامر 

باملجال العقاري.
وقال��ت إن مرشوعهم الثال��ث عبارة عن برج 
يحمل اسم “جنى” يف منطقة السيف، يتكون 
من 21 طابقا ويحتوي 96 وحدة س��كنية، 32 
وحدة منها م��ن غرفة نوم واح��دة، و64 من 
غرفتي نوم، مؤكدة بيع��ه بالكامل، حيث من 
املقرر تس��ليم الوح��دات خالل ش��هر واحد، 
وبذلك س��يتم تس��ليمه إىل العمالء قبل املدة 
املح��ددة معهم وذل��ك يعكس م��دى التزام 
الرشك��ة ومصداقيته��ا م��ع عمالئه��ا. وبلغت 
الكلف��ة االس��تثامرية لربج “جن��ى” 5 ماليني 

دينار.
يش��ار إىل أن رشكة حقباز العقارية تأسس��ت 
الع��ام 2102، وهي تعمل يف مج��ال التطوير 
العقاري وبيع ورشاء العقارات وإدارة األمالك.

توق��ع مدير التس��ويق يف مؤسس��ة “الطاقة 
املتج��ددة إلدارة األمالك واملق��اوالت” ميثاق 
عطية الله أن تربم مؤسسة صفقات يف األيام 

التالية ملعرض العقار 2017.
وه��ي  املؤسس��ة  وتعم��ل 
مج��ال  يف  بحريني��ة 
إنارات  تصني��ع 
 ”LED “

عالية الجودة.
وأض��اف عطية الله: “ما لفت انتباه الزوار أن 
معظم منتجاتنا مضمونة كتابًيا ملدة 3 سنوات؛ 
بس��بب نقاء املواد املستخدمة يف التصنيع، ما 
يؤدي إىل منتجات تجذب انتباه أغلب الزوار 
برون��ق إضاءتها وعمرها االف��رايض الطويل، 
والنقطة األك��ر جاذبية أن أس��عار املنتجات 
مقاربة لس��عر املنتجات ذات الجودة العادية 

واملوجودة يف األسواق”.

“الطاقة 
المتجددة”: 

إبرام صفقات 
بعد المعرض

“فنادق الخليج” تشّيد
108 شقق فاخرة بالجفير 

املنام��ة - فن��ادق الخليج: أعل��ن الرئيس التنفي��ذي ملجموعة فنادق 
الخليج جارفيلد جون��ز عن بدء املجموعة يف مرشوع “أجنحة الخليج 
الفاخرة - الجفر”، مشكال اإلضافة الثالثة إىل سلسلة املجموعة للشقق 

الفاخرة.
ويضم املرشوع 108 شقق فاخرة، ومن املتوقع أن يتم االنتهاء منه مع 

بداية العام 2018.
وأش��ار جونز عىل هامش مش��اركة املجموعة يف معرض سوق السفر 
العريب بديب إىل مش��اريع املجموعة الحديث��ة وأهمها املنتجع الصحي 
“سبا الخليج”، والذي افتتح أخرتا ويقع عىل مساحة 3100 مر مربع 
ويتك��ون من 3 طوابق مجهزة بأحدث األجه��زة واملرافق موفرا لزوار 

الفندق العديد من الخدمات مبعاير عاملية. 
وعىل هامش خطط املجموعة يف اإلستثامرات التوسعية، فقد استحوذت 
املجموعة عىل 100 % من أس��هم رشكة البحرين للسياحة، التي تضم 
يف محفظته��ا فندق كراون بالزا ومركز البحرين للمؤمترات، كام قامت 
اإلدارة أخرا برشاء “بلوك 338” باملنطقة الس��ياحية بالعدلية، إذ يتم 
التخطي��ط حالي��اً لتطوير بناء متعدد الطواب��ق؛ ليحتوي عىل مطاعم 
عدة، ومن املتوقع بدء أعامل البناء يف النصف الثاين من العام الحايل. 
ك��ام تعتزم مجموع��ة فنادق الخلي��ج تعزيز حضوره��ا مبناطق دول 
الخليج املجاورة عرب تدش��ني مجموعة فنادق عرصية فاخرة، إذ بدأت 
أعامل التش��ييد لبن��اء مرشوع “فندق الخلي��ج ديب” من فئة الخمس 
نجوم مبنطقة بيزنس باي وعىل مس��افة 1.5 كم من برج خليفة وديب 

مول والذي سيحتوي عىل 224 غرفة بواجهة بحرية.

سكنية ومكاتب تجارية    

“حقباز”: إنشاء 3 مشروعات بـ 11.6 مليون دينار

بيع 60 % من المشروع    

االنتهاء من برج “بروفيدانس ريزيدنس” أكتوبر المقبل 
ق��ال املدي��ر العام لرشك��ة “آي آر آي اس” 
العقاري��ة ع��ي مجت��اب إن العم��ل بربج 
“بروفيدان��س ريزيدنس” اإلس��كاين البالغة 
كلفت��ه 18 ملي��ون دوالر، يس��ر عىل قدم 
وس��اق، ومن املق��رر أن يس��لم يف أكتوبر 

املقبل.
وأكد عىل هامش مشاركة الرشكة يف معرض 
الخلي��ج للعقار 2017 أنه تم بيع 60 % من 

الوحدات يف املرشوع.
ويق��ع امل��رشوع يف منطق��ة الجف��ر، فيام 
يتكون من 28 طابًقا، تضم 126 شقة بغرفة 
نوم واحدة وغرفتني و3 غرف مجهزة تجهيزًا 
كامال باملرافق ووس��ائل الراح��ة الرضورية 

التي تدعم الحياة العرصية.
وذك��ر أن الرشك��ة توفر تس��هيالت مميزة 
للراغب��ني يف رشاء الوحدات، إذ يتم دفع 60 
% مقدًما و40 % من املبلغ عىل مدى عامني 

والتي باإلمكان تغطيتها باإليجار الشهري.
وأوضح أن املرشوع يحتوي عىل العديد من 
الخدمات، منها 3 مس��ابح إحداها مخصص 
للنساء، وسوانا، ومواقف مخصصة للشقق.

وعن أس��عار الش��قق، أوض��ح مجتاب أن 
أسعار الشقق تبدأ من 75 ألف دينار لتلك 

املكونة من غرفة واحدة، ترتفع إىل 94 ألف 
دين��ار للغرفتني، تص��ل إىل 108 آالف دينار 

ل�3 غرف.
يش��ار إىل أن امل��رشوع الفري��د م��ن نوعه 
يشكل إقامة انسيابية، وموقع جذاب ومثر.
كام يع��د املرشوع انع��كاس فعي للمدينة 
أو املنطقة النابضة بالحياة، إذ توفر العديد 

من عوامل الجذب. 

وأكد مجتاب أن الرشكة راعت يف التشطيبات 
أدق التفاصي��ل، ك��ام حافظ��ت عىل أعىل 
مس��توى من الرفاعية يف اس��تخدام املواد، 
مع وجود خي��ار للتأثيث الكامل املدرج يف 

برنامج التأجر.
وأش��ار إىل أنه تم تصميم الطوابق بطريقة 
ت��ريض جمي��ع األذواق، حي��ث التصامي��م 

املتنوعة واألحجام املتفاوتة.
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فالح هادي الجنابي

واملمار�س����ات  ال�سيا�س����ات  تث����ر 
واملخطط����ات امل�سبوه����ة م����ن جان����ب 
نظام املاليل يف اإي����ران غ�سب �سعوب 
دول املنطق����ة والعامل مل����ا تت�سبب به 
من اأ�����رار مادية ومعنوية على خمتلف 
الأ�سعدة، وب�سبب ا�ستمرار هذا النهج 
والأم����ن  لل�س����الم  املع����ادي  املري����ب 
وال�ستق����رار يف املنطق����ة والعامل، فاإن 
املنطق����ة  دول  يف  ال�سعب����ي  ال�س����ارع 
ب�س����كل خا�ص، ب����داأ يعلن ب����كل �راحة 
رف�س����ه الكامل لهذا النه����ج ومطالبته 

بالعمل من اأجل اإنهائه.
واملحتقن����ة  املتوت����رة  الأو�س����اع 
الت����ي �ساهم����ت ال�سيا�س����ات املريب����ة 
له����ذا النظ����ام باختالقه����ا يف املنطقة 
والعامل، تقابله����ا جهود اإيجابية نوعية 
مبذول����ة على الدوام م����ن قبل املجل�ص 
الوطني للمقاومة الإيرانية، املعار�سة 
الرئي�سي����ة بوجه النظ����ام والتي جت�سد 
يف نف�ص الوق����ت معار�سة دميقراطية 
تعتم����د عل����ى اأف����كار ومب����ادئ وقي����م 
اإن�سانية وح�سارية يزداد العامل معرفة 
به����ا عاما بع����د عام، والت����ي تقوم على 
اأ�سا�����ص رف�����ص التط����رف وال�ستبداد 
الدين����ي ومع����اداة الإره����اب والدع����وة 
واملطالبة باإقامة جبهة من اأجل مواجهة 

التطرف الديني والق�ساء عليه.
ت�سلي����ط الأ�س����واء ب�س����ورة ملفتة 
للنظر عل����ى ظاهرة التطرف واخلطورة 
الكبرة التي بات ميثلها التطرف على 
الأو�س����اع يف املنطقة، وكذلك الرتكيز 
على ق�سية التدخالت ال�سافرة للنظام 
الإي����راين يف دول املنطق����ة، اإلى جانب 
تن����اول النتائ����ج والتداعي����ات ال�سلبية 
لدور ه����ذا النظام عموم����ا يف املنطقة، 
�س����ارت �سم����ن اأولوي����ات التح����ركات 
والن�ساط����ات امل�ستمرة التي ميار�سها 
املجل�ص الوطني للمقاومة الإيرانية مع 
مالحظة دوره الوا�س����ح جدا يف الدعوة 
ال�سع����وب  ب����ن  ال�سلم����ي  للتعاي�����ص 
اخل����الف  ونب����ذ  والطوائ����ف  والأدي����ان 
والنق�سام والح����رتاب واملواجهة على 

اأ�سا�ص منه.
الدور الإن�س����اين النبيل الذي لعبه 
املجل�����ص الوطني للمقاوم����ة الإيرانية 
كمعار�سة دميقراطي����ة موؤمنة مببادئ 
الإن�س����ان والتعاي�����ص ال�سلمي  حق����وق 
والنفتاح ب����ن ال�سعوب واحل�سارات، 
جعل املجل�ص يربز كق����وة دميقراطية 
ذات ثق����ل ودور ي�س����ار ل����ه بالبن����ان، 
خمتل����ف  وعل����ى  الكب����ر  واحل�س����ور 
الأ�سع����دة وامل�ستوي����ات ل����ه اإقليمي����ا 
ودوليا، اأك����د ما حتظى ب����ه املعار�سة 
الإيراني����ة م����ن اح����رتام وتقدي����ر م����ن 
 جان����ب خمتل����ف �سع����وب ودول العامل.

ه����ذه املعار�س����ة الدميقراطي����ة التي 
تق����ود حمل����ة �سيا�سي����ة � فكري����ة م����ن 
اأج����ل التغي����ر ال�سيا�س����ي اجل����ذري يف 
اإيران من خ����ال اإ�سقاط النظام القائم 
“ال�سب����ب الرئي�س����ي ملعظ����م م�س����اكل 
واأزم����ات املنطقة”، اأثبتت على الدوام 
اأنه����ا عامل اإيجابي يف ا�ستتباب ال�سالم 
والأمن وال�ستقرار يف املنطقة والعامل، 
ودعمها يعت����رب من هذا املنطلق واجبا 
ومهمة اإن�ساني����ة ل يجب جتاهلها اأبدا. 

“احلوار”.

 عن دعم 
المقاومة اإليرانية 
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سوالف

بع����ص  يع���ود  اأن  م���ن املمك���ن  ه���ل 
النواب اإلى م�ساره���م املعتاد وهو “اإغالق 
هواتفهم” النقالة وهواتف مكاتبهم وعدم 
الرد عل���ى النا�ص مع اقرتاب �سهر رم�سان 
املبارك والتن�سل من امل�سوؤولية خوفا من 
دفع ولو دين���ار واحد ي�ساعدون به الفقراء 
واملحتاج���ن من اأه���ايل دائرتهم؟ لالأ�سف 
هذا املفهوم امل�سن طرح نف�سه يف بع�ص 
الدوائ���ر بالأعوام املا�سية حيث تغر ا�سم 
النائب و�سكل���ه وموقعه اجلغ���رايف مبجرد 
ق���رب �سهر رم�س���ان، واختف���ى نهائيا من 
امل�سه���د برمت���ه ومل يعد يتذك���ر اأحدا من 
الفق���راء واملحتاجون  دائرت���ه، خ�سو�س���ا 
الذين ل يطلبون من���ه �سدقة واإمنا حتركا 

مكثف���ا للجمعيات اخلرية، فم���ن الواجب 
علي���ه ال�س���وؤال ع���ن اأحواله���م والت�س���ال 
تقاري���ر  ورف���ع  معاناته���م  وتتب���ع  به���م 
اإل���ى اجلمعي���ات اخلري���ة مل�ساعدته���م ب� 

“املق�سوم”.
لق���د �سمع���ت ق�س�س���ا تبك���ي ال�سماء 
وتطي���ح اجلب���ال ع���ن فق���راء وحمتاج���ن 
يحاولون الت�سال بنائب دائرتهم من اأجل 
التحرك واإي�سال الطلبات عن طريق مكتبه 
اإلى اجلمعيات اخلرية وغرها من اجلهات 
ذات ال�س���اأن ولكنهم يعودون اإلى بيوتهم 
كالطيور املجروح���ة، ف�سعادة النائب خرج 
ومل يع���د واأ�س���اع هاتف���ه يف املحيط عمدا 
ويتمنى اأن ل اأح���د يعرف ا�سمه مع اقرتاب 

املنا�سبات ك�سهر رم�سان اأو العيد. 
حلظ���ة ال�سعادة احلقيقي���ة لأي حمتاج 
اأو فقر هي ال�سوؤال عنه، فهو من اأو�سلك 
اإل���ى الكر�س���ي واأعطاك كل م���ا متلكه من 
امتيازات، فكيف كنت ترك�ص وراء �سوته 
يف ذلك الوق���ت واليوم هجرت���ه واأ�سبحت 
ل تع���رف امل���د من اجل���زر واأدرج���ت ا�سمه 
يف لئح���ة التطني����ص والن�سي���ان؟ ولعلي ل 
اأذه���ب بعيدا ح���ن اأق���ول اإن هناك بع�ص 
الن���واب يتعم���دون ال�سفر خ���ارج البحرين 
قبل رم�سان باأيام قليل���ة خوفا من ح�سار 

املحتاجن مكاتبهم.
اأعي���د عليك���م ما ذكرت���ه... م���ا اأتع�ص 
الإن�سان عندما تغ���ره املادة ويتنكر لأهل 

“فريجه” ب�سبب حفنة اأوراق، كيف تقبلها 
على نف�سك اأيه���ا النائب الكرمي اأن يكون 
بيت���ك ومطبخ���ك مليئ���ا باخل���رات واأنواع 
الطع���ام واأن���ت تعل���م اأن يف دائرتك بيوتا 
اإن وجدت طعام الفط���ور لن جتد ال�سحور، 
ومطابخها مبلل���ة بالدموع واحل�رات. كيف 
تقبلها على نف�سك ال�سالة يف م�سجد بعيد 
ج���دا عن دائرت���ك حتى ل ي�ساه���دك اأهايل 
الدائ���رة من امل�سلن، ه���ذا حدث ومع كل 

اأ�سف!
لأبن���اء دائرت���ك م���ن املحتاج���ن رب 
العباد الذي ل ين�س���ى اأحدا، واأهل البحرين 
“اأهل فزعة ونخوة” ولكن الق�سية هي نهر 

ال�سوء الذي جف من �سدرك.

“رمضان على األبواب... 
افتحوا تلفوناتكم يا نواب”!

 علي 
الصايغ

ali.alsayegh15 
@gmail.com

لمحات

كلم���ا طوي���ت الأي���ام، كلما غابت 
عن ذاكرتن���ا بع����ص التفا�سيل، واإن 
كانت تلك التفا�سيل لي�ست مهمة يف 
حينه���ا، لكنها تغدو مهم���ة جداً � اأكرث 

مما نت�سور � يف حن اآخر. 
اأرى اأن لتوثي���ق ال���رتاث ال�سعبي 
الهوي���ة  يلخ����ص  اإذ  ك���ربى  اأهمي���ة 
الإن�سانية يف اأي مكان وزمان باأبعادها 
ويوؤ�سفن���ا  ومكنوناته���ا،  واأ�سكاله���ا 
حقيق���ًة اأن ُي�س���األ اأحد من���ا اليوم عن 
بع����ص املوروثات ال�سعبية اأو عاداتنا 
وتقاليدن���ا اأو اأعرافن���ا القدمية التي 
كانت �سائ���دة، ون�سدم بعدم معرفته 
حت���ى ال�س���يء الي�سر عنه���ا، ونحن ل 
جند مربراً مقنعاً واحداً جلهلهم بهذه 

املوروثات.
اخلا�س���ة،  نظ���ري  وجه���ة  م���ن 
ال�سعب���ي،  ال���رتاث  اإحي���اء  مل�ساري���ع 
�س���واء كان���ت بنيوي���ة اأو ثقافي���ة اأو 
فني���ة واإلى اآخره من جم���الت، �رورة 
ق�سوى حتى نق���دم اإلى اجليل احلايل 
والأجي���ال املتعاقب���ة البحرين بحلتها 
احلقيقية، واأن يتعرفوا على البحرين 
بكل تفا�سيلها الب�سيطة اجلميلة، واأل 
يع���رف الآخ���رون عنا اأكرث مم���ا نعرفه 
نحن اأو ُن�س���األ عن بلدنا ول جند جواباً 

�سحيحاً للرد! 
امل�ساأل���ة لي�س���ت جم���رد ����رورة 
معرفية وح�س���ب، واإمنا وجوب الجتاه 
اإلى اأبعد من ذلك، اأي حماولة احلفاظ 
عل���ى موروثاتنا ال�سعبية ب���اأن نبقيها 
ل�سيقة بنا وبحياتنا اليومية العادية.

نعم، تقع عل���ى عواتقنا م�سوؤولية 
كربى ك���ي نحافظ على تاريخنا واإرثنا 
ال�سعبي والثقايف، فال ينبغي اأن يجف 
حرب عن الكتاب���ة، ول اأن جتمد �سواعد 
عن العم���ل، ول اأن تق���ف اأدمغتنا عن 
التذكر والبحث وال�سوؤال، ول األ�سنتنا 
عن احلديث عم���ا ينتمي اإلينا وننتمي 

اإليه وما مييزنا نحن كبحرينين. 
ه���ذه لي�س���ت م�سوؤولي���ة اجلهات 
احلكومي���ة فقط، ب���ل اإنه���ا م�سوؤولية 
الآب���اء  الأف���راد،  باأكمل���ه،  املجتم���ع 
والأمه���ات، ال����ركات واملوؤ�س�س���ات، 
علين���ا اأن ندع���م ونوثق ونن����ر ثقافة 
ر�سينة بن اأبنائنا حتى يعرفوا متام 
املعرف���ة البحرين حق معرفة، وكل ما 
يتعلق به���ا، ل اأن نكون غرباء وجهالء 
بتاريخن���ا وتراثنا اأو اأ�س���ارى للحداثة، 
غافل���ن بذلك عن هويتن���ا البحرينية 

الأ�سا�ص. 
كل  اإل���ى  �سادق���ة  دع���وة  ه���ذه 
اجلهات اأفراداً وموؤ�س�سات باأن يتبنوا 
م�ساري���ع ت�س���ب يف �سال���ح تثقي���ف 
البحريني  الن����صء برتاثن���ا وتاريخن���ا 
الزاخر، واأن يكر�سوا جهودهم يف اإحياء 

تراثنا ال�سعبي.

إحياء التراث 
الشعبي

الت�ريحات التي اأطلقها وزير الدفاع الأمركي 
)جيم�ص ماتي�ص( حول اإيران، ع�سية زيارته اململكة 
وزي���ر  وت�ريح���ات  موؤخ���را،  ال�سعودي���ة،  العربي���ة 
اخلارجي���ة الأمرك���ي )ريك����ص تيلر�س���ون( يف ذات 
املو�س���وع، ثم اإع���الن الرئي����ص الأمرك���ي دونالد 
ترام���ب نيته مراجع���ة التفاق النووي ال���ذي اأبرمته 
الإدارة الأمركي���ة ال�سابقة للرئي�ص ب���اراك اأوباما؛ 

كلها موؤ����رات اإلى توجه ا�سرتاتيج���ي جديد لإدارة 
ترام���ب حيال اإي���ران. مع���روف اأن التف���اق النووي 
ال���ذي اأبرمته اإدارة اأوباما وجمموعة 5 + 1 مع اإيران 
يف الع���ام 2015 مل يتطرق يف بنوده اإلى ملف اإيران 
ودورها يف ال�رق الأو�سط، الأمر الذي بدا للمراقبن 
مبثاب���ة ال�س���وء الأخ����ر بع���دم م�ساءلة اإي���ران عن 
�سيا�ساتها يف املنطقة العربية. اليوم تبدو الق�سية 

معكو�س���ة متاما، اإذ اإن روؤي���ة اخلارجية الأمركية يف 
الإدارة اجلدي���دة ت���رى اإع���ادة النقا����ص وفتح ملف 
االتفاق النووي مع اإيران �سكا من اأ�سكال ال�سغوط 
على اإيران لإعادة �سب���ط �سيا�ساتها الفو�سوية يف 
ال����رق الأو�سط، وملا ظلت ت�سبب���ه تلك ال�سيا�سات 
من عدم ال�ستقرار واللعب مب�سائر اأكرث من 3 دول 
عربية يف الإقليم. ومع تواتر الت�ريحات التي تاأتي 

من اأركان الإدارة الأمركية حول اإيران يبدو وا�سحا 
اأن هن���اك ترتيب���ات و�سيا�س���ات جدي���دة يف جعب���ة 
الإدارة اجلدي���دة، ول�سيم���ا اأن الرئي����ص الأمركي 
اجلدي���د دونالد ترامب، يعك�ص يف ت�رفاته اهتماما 
كبرا بالوع���ود التي قطعها اأثناء حملته النتخابية. 
واإع���ادة النظر يف التف���اق النوي مع اإي���ران كان يف 

اأجندة تلك الوعود. “اإيالف”.

إيران وإدارة ترامب وسياسات 
فراج العقالالشرق األوسط )1(

�ساع���ت يف ه���ذه الأي���ام طرف���ة ع���رب و�سائل 
التوا�سل الجتماعي، عن الأمر ال�سهابي - ورمبا 
هو الأم���ر ب�سر ال�سهابي، وللعل���م ل �سلة قرابة 
بيني وبينه – وخادمه يف حوارية ل تخفى مراميها 

على اأحد.
تقول الرواية: قال الأم���ر ال�سهابي  خلادمه 
يوم���اً: “متيل نف�سي اإلى اأكل���ة الباذجنان”، فقال 
اخل���ادم: “الباذجنان؟! بارك اهلل يف الباذجنان، هو 
�سي���د املاأكولت، حلم بال �سح���م، �سمك بال َح�َسك، 
ي���وؤكل مقلياً وي���وؤكل م�سوياً، يوؤكل ك���ذا ويوؤكل 
كذا...”. فقال الأمر: “ولكنني اأكلت منه قبل اأيام 
فنالني الك���رب” )اأي توجعُت منه(. فقال اخلادم: 
“الباذجنان؟! األ لعن���ة اهلل على الباذجنان... فاإنه 
ثقي���ل غليظ نّفاح”، فقال الأمر: “ويحك... متدح 
ال�س���يء وتذم���ه يف وق���ت واحد؟!”، فق���ال اخلادم 
:”اأنا خادم لل�سلطان يا مولي ل خادم للباذجنان، 
فاإذا ق���ال ال�سلطان: نعم، قلُت له نعم، واإذا قال: 

ل، قلُت: ل”!
ه���ذه الق�س���ة، اأو الطرف���ة، ذكرتن���ي بحادثة 
عاينتها يف اإحدى املوؤ�س�سات يف الن�سف الثاين من 
الت�سعينات، حيث ت�سلم اأحد الأ�سخا�ص م�سوؤولية 

واح���دة من هذه املوؤ�س�س���ات، وهو مل يدرج فيها، 
ومل يك���رب معه���ا، فم���ا اإن حط���ت قدم���اه اأر����ص 
موؤ�س�سته اجلدي���دة، حتى اأراد اأن يري الآخرين اأنه 
على علم واطالع مبا يجري يف املوؤ�س�سة، وبطبيعة 
كل من فيها، فواجه اأربعة �سنوف من املوظفن، 
الذي���ن اأعتقد اأنه كان �سيواجهه���م على اأية حال، 
ويف اأية موؤ�س�سة، خ�سو�ساً اإن اأراد التغير، اأو اأراد 
ب�سط ثقافة جديدة، اأو حتى لو مل يكن يريد تغير 
اأي �سيء، فالبد اأن تربز له هذه ال�سنوف اجلديدة.

ات�سح ل���ه اأولً “املقاوم���ون للتغير”، وهذا 
�سنف خط���ر يف اأية موؤ�س�سة، قاب���ل لال�ستعال اأو 
النفج���ار، حتى وهو يرى التق���دم وقلة اخلطوات 
الالزم���ة لالإجن���از؛ اإل اأن���ه ل ميكن���ه اإل اأن يعان���د، 
يف  يتفاع���ل  ل  العج���الت،  يف  الع�س���ّي  وي�س���ع 
الجتماعات، يث���ر اللغط، يبحث عن ال�سلبيات يف 
اأي قرار ويكرّبها ويجعل منها نهاية العامل وبذلك 

فهو معرقل خطر.
�سن���ف “النا�سح���ن”، وه���و ال�سن���ف الذي 
يتنزل عليه امل�سوؤول اجلديد، وخ�سو�ساً من خارج 
املوؤ�س�س���ة، كما يتنزل املطر م���ن ال�سماء، في�سعر 
اأن الوق���ت ح���ان لالإ�س���الح والتعدي���ل وت�سحيح 

امل�س���ار، ولكن امل�سوؤول اجلديد ما كان لريد من 
يحرفه عن خطته، اأو من يحّول عينيه عن الهدف.

الأحي���اء”،  “املوت���ى  الثال���ث ه���م  ال�سن���ف 
املطيع���ون ج���داً، ب���ل اأك���رث م���ن ال���الزم، وي�سعر 
امل�س���وؤول معهم اأنه يكلم نف�س���ه، ويناق�ص ذاته، 
ويعق���د الجتماعات التي فيها ي�سع القرارات من 
دون نقا�ص، ويف حال الف�سل م�ستعد امل�سوؤول اأن 

يقول اإن اأحداً مل ينّبهه.
ال�سنف الرابع من املوظفن هو الأخطر، فهو 
�سن���ف “الباذجنانين” الذين يقول���ون ما يقوله 
رّب العم���ل، يعرِّفون الألوان كم���ا يراها �سيدهم، 
ويقي�س���ون احلق والباط���ل مبعاي���ر رب عملهم، 
ينفخون يف كل فكرة قاله���ا �سيدهم، وي�سّغرون 
م���ن كل ما �سب���ق اأن �سّغ���ره �سيده���م. خطر هذا 
ال�سن���ف اأنه ي�رّع بدف���ع امل�سوؤول اإل���ى الهاوية، 
لأنه يحبب لل�سيد اأعماله واآراءه ال�سلبية، واإن بدت 
جلياً اأنها �سيئة املاآلت، ينتظر امل�سوؤول ليتحدث 
حت���ى يثني على كالمه، هذا ال�سنف الذي �سيبقى 
قريباً م���ن دوائر �سنع الق���رار، ومر�سّياً عنه، ويف 
الغال���ب يف���وز ببع����ص املزاي���ا، ويتلب�س���ه الدور 

اأحياناً، ولكن بعد اأن جعل كرامته مم�سحة.

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابييا له من باذنجان

   ذرائع
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مواجهة متوترة بني مدمرة اأمريكية و�شفينة اإيرانية
دب���ي � اف ب: ك�شفت البحري���ة االأمريكية اأن مدمرة �شاروخي���ة وجهت طلقات حتذيرية 
م�شيئ���ة باجتاه �شفينة تابعة للحر����س الثوري االإيراين يف مواجهة متوت���رة باخلليج العربي، 
ح�ش���ب فران�س بر�س. وقال امل���الزم اإيان ماكونوى، من االأ�شط���ول اخلام�س، اإن احلادث وقع 

يوم االثنني املا�شي. 
واأ�شاف اأن ال�شفينة االإيرانية كانت على بعد األف مرت من املدمرة “يو اإ�س اإ�س ماهان”. 
واأ�شاف ماكون���وي اأن املدمرة “قامت بعدة حماوالت لالت�ش���ال بال�شفينة االإيرانية عرب 
االأثري وبثت ر�شائل حتذيرية واإ�شارات قبل اأن تطلق 5 طلقات حتذيرية - وهو اإجراء معرتف 

به دوليا- لتحديد نوايا ال�شفينة االإيرانية”. 
وابتع���دت ال�شفين���ة االإيرانية يف وقت الحق. ومل تعلق ال�شلط���ات االإيرانية على احلادث 
اأم�س االأربعاء.  وتقع حوادث م�شابهة بني القوات البحرية االأمريكية واالإيرانية يف مياه اخلليج 

العربي.
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ابوظبي ـ أ ف ب: 

ا�شدرت حمكم���ة ا�شتئناف ابوظبي 
االحتادي���ة اأم����س االربعاء حكم���ا ب�شجن 
تاجر اي���راين مل���دة 10 �شن���وات بعدما 
ادانت���ه مبحاول���ة اع���ادة ت�شدي���ر مولد 
كهربائي الى اي���ران “ل�شالح برناجمها 
النووي”، بح�شب ما افادت وكالة االنباء 

الر�شمية.
واعتربت املحكمة ان حماولة اعادة 
ت�شدي���ر املولد “خ���رق للحظر الدويل” 
على الربنامج الن���ووي االيراين، واأمرت 
اي�شا بابعاده عن دولة االمارات العربية 
املتح���دة بع���د انق�ش���اء ف���رتة العقوبة 

وم�شادرة املولد واجهزة اخرى.
تاري���خ  االنب���اء  وكال���ة  ومل حت���دد 

توقيف التاجر.
الن���ووي املربم  االتفاق  ومبوج���ب 
بني طه���ران والدول الك���ربى، مت رفع 
النووي  بالربنامج  العقوبات املتعلق���ة 
لكن مت االبقاء على العقوبات املتعلقة 

بحقوق االن�شان والربنامج ال�شاروخي.

بغداد ـ اف ب:

 اأعلن���ت الق���وات العراقي���ة، اأم����س 
االأربعاء، ا�شتعادة ال�شيطرة على مدينة 
احل����ر االأثري���ة الواقع���ة عل���ى م�شافة 
125 كيلوم���رتاً، جن���وب املو�ش���ل من 
تنظيم داع�س. و�رعت القوات العراقية 
الثالث���اء بعملي���ة وا�شع���ة م���ن 3 حماور 
لتحرير ق�شاء احل�ر واملناطق املحيطة 
به جنوب املو�شل. وانتهى اليوم االأول 

بتحرير 12 قرية.
ودم���ر م�شلح���و داع�س اآث���ار مدينة 
احل����ر القدمي���ة الواقعة اإل���ى اجلنوب 
م���ن املو�ش���ل. وقال م�ش���وؤول يف وزارة 
حج���م  اإن  العراقي���ة  واالآث���ار  ال�شياح���ة 
االأ����رار التي حلت باملدينة، اأحد مواقع 
ال���رتاث العاملي امل�شجلة ل���دى منظمة 
االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
اأن  غ���ري  وا�شح���ة.  غ���ري  “يوني�شك���و”، 
الوزارة تلقت تقاري���ر تفيد اأن املدينة 

قد اأزيلت من على االأر�س.

أنقرة ـ رويترز: 

قال اجلي�س الرتكي اأم�س االأربعاء اإنه 
رد باملثل على قذائف مورتر انطلقت من 
منطقة خا�شعة ل�شيطرة احلكومة ال�شورية 
اأ�شاب���ت موقعا ع�شكري���ا يف اإقليم هاتاي 

بجنوب �رق البالد، بح�شب رويرتز.
وذك���ر اجلي����س يف بي���ان اأن هجوم���ا 
منف�ش���ال بقذائف املورت���ر �شنته وحدات 
حماية ال�شعب الكردية ال�شورية ا�شتهدف 
موقع���ا ع�شكريا اآخر يف هاتاي اأي�شا. وقال 
اجلي�س اإن الهجومني مل ي�شفرا عن خ�شائر 
ب�رية. وق���ال بيان للجي����س اإن الطائرات 
الرتكية ق�شفت الثالثاء مواقع للم�شلحني 
االأك���راد يف منطق���ة �شنج���ار بالع���راق ويف 
�شم���ال ����رق �شوريا مما اأ�شف���ر عن مقتل 
نح���و 70 م�شلح���ا. واأ�ش���اف اأن الطائرات 
ق�شف���ت اأهداف���ا للمقاتل���ني االأك���راد يف 

�شمال العراق ، مما اأوقع 6 قتلى.

سيول ـ اف ب: 

قالت وكال���ة اأنباء يونه���اب الكورية 
اجلنوبي���ة اإن اجلي�س االأمريكي بداأ يف نقل 
اأجزاء من نظام الدفاع امل�شاد لل�شواريخ 
)ث���اد( املثري للجدل اإلى موقع ن�ر خمطط 

�شلفا يف كوريا اجلنوبية.
واأك���دت �شول اأن���ه مت مت نقل بع�س 
اأج���زاء نظ���ام ث���اد االأمريك���ي اإل���ى موق���ع 
يف جن���وب الب���الد واإن عملي���ة ن����ر النظام 
�شتكتم���ل لي�شبح جاهزا للت�شغيل بنهاية 
العام احلايل. واتفق���ت الواليات املتحدة 
وكوريا اجلنوبية عل���ى ن�ر )ثاد( ردا على 
تهديد كوريا ال�شمالي���ة باإطالق �شواريخ 
لكن ال�شني عار�شت اخلطوة وقالت اإنها 
ل���ن ت�شهم ب�ش���يء يذك���ر يف ردع ال�شمال 
لكنه���ا �شتوؤدي اإلى زعزعة التوازن االأمني 
االإقليمي. وميث���ل تنامي التهديد النووي 
وال�شاروخ���ي الكوري ال�شم���ايل اأكرب حتد 
اأمني على االأرجح يواجه الرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب.

اأبوظبي: �شجن اإيراين 
“خرق احلظر” النووي 

 العراق ي�شتعيد “احل�ر” 
االأثرية من “داع�س”

 اجلي�س الرتكي يرد 
على قذائف �شورية

 بدء ن�ر منظومة ثاد يف 
كوريا اجلنوبية

�ل�سعودية حتبط عملية �إرهابية لتفجري حمطة برتولية 
اعرت�شت زورقاً مفخخاً بجازان وتوعدت احلوثيني

وج����اء يف البيان “متكن رجال حر�س احلدود 
مبركز العا�شق بقط����اع املو�شم مبنطقة جازان 
)...( من �إحباط حماولة �إرهابية لتفجري ر�صيف 
وحمط����ة توزي����ع املنتج����ات البرتولي����ة التابعة 
ل�رك����ة اأرامك����و ال�شعودي����ة بج����ازان با�شتخدام 

زورق مفخخ”.
واأ�شاف انه مت ر�شد الزورق “عند انطالقه 
من اإح����دى اجل����زر ال�شغ����رية باملي����اه اليمنية، 
وتزايد �رعته عند دخوله اإلى املياه ال�شعودية 

)...( باجت����اه ر�شيف وحمطة توزي����ع املنتجات 
البرتولية”.

وعن����د اعرتا�����س الزورق من قب����ل دوريات 
حر�����س احل����دود البحري����ة، ات�شح “ع����دم وجود 
اأ�شخا�����س على متنه وخ�شوعه للتحكم االآيل من 
بعد مما اقت�شى التعامل معه باإطالق النار على 
حمركات����ه وتعطيله����ا قبل اق����رتاب الزورق من 

هدفه مب�شافة ميل ون�شف ميل بحري”.
وتب����ني خ����الل عملي����ة فح�����س ال����زورق اأنه 

“بحال����ة ت�ريك كاملة مب����واد �شديدة االنفجار، 
حيث مت تاأمني املوقع والتعامل معه يف عر�س 

البحر”.
ويف بيانه����ا اأم�����س االربعاء، �ش����ددت وزارة 
الداخلي����ة ال�شعودي����ة عل����ى ان ق����وات حر�����س 
ه����ذه  ملث����ل  باملر�ش����اد  “�شتك����ون  احل����دود 
املح����اوالت االإرهابية، وال����ذود عن حدود البالد 
�لربية و�لبحرية، و�إحب����اط �أي حماوالت �إرهابية 

قبل متكنها من حتقيق اأهدافها”.

“امللي�شي����ات احلوثية”  وجددت اتهامه����ا 
بالعم����ل عل����ى “تهديد اأم����ن املم����رات املائية 
واملن�شاآت البحري����ة بالزوارق املفخخة واالألغام 

البحرية”.
وكانت قوات التحال����ف العربي اأكدت قبل 
نح����و �شه����ر م����ن االآن اأنه����ا اعرت�ش����ت �شاروخا 
بال�شتي����ا اأطلق����ه احلوثي����ون م����ن �شنع����اء نحو 
ج����ازان، وقالت اإنها دمرت����ه دون اأي اأ�رار، كما 

اأكدت اأنها ا�شتهدفت موقع االإطالق.

•  عملية تفجري الزورق املفخخ )اف ب(	

الرياض ـ أ ف ب: 

انطلق من جزيرة مينية م�ستهدفا  ب��زورق مفخخ  ال�سعوديون هجوما  احل��دود  اأحبط حر�س 

الغربي  ال�ساحل  على  “ارامكو”  ل�سركة  تابعة  برتولية  منتجات  توزيع  وحمطة  ر�سيف  تفجري 

للمملكة، حيث قاموا باعرتا�سه قبل بلوغه هدفه، وفقا ملا اعلنته اأم�س االربعاء وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة يف بيان نقلته وكالة االنباء الر�سمية ان احلادث وقع الثالثاء يف املياه ال�سعودية 

يف  احلوثيني  املتمردين  ل�سيطرة  اخلا�سعة  احلدودية  املناطق  من  القريبة  ج��ازان  منطقة  قبالة 

اليمن.

�لعاهل �لأردين: م�ستمرون بالدفاع يف �لعمق �ل�سوري
عب���د  املل���ك  االأردين،  العاه���ل  اأك���د   � عم���ان 
اأم����س االأربع���اء، عل���ى اال�شتم���رار يف  اهلل الث���اين، 
اال�شرتاتيجية الدفاعية “يف العمق” ال�شوري، “دون 
احلاجة لدور للجي�س االأردين داخل �شوريا” املجاورة 
ل���الأردن. وت�ريح���ات العاهل االأردين ج���اءت خالل 

لقائه مع عدد م���ن وزراء االإعالم ال�شابقني ومديري 
االإع���الم الر�شم���ي وروؤ�ش���اء حترير �شح���ف حاليني 
و�شابق���ني، ح�شب م���ا قالت وكالة االأنب���اء االأردنية 
“ب���رتا”. وتناول اللقاء ال�ش���اأن املحلي وم�شتجدات 
االأو�ش���اع اإقليمي���ا ودولي���ا، وفيما يتعل���ق باالأزمة 

ال�شوري���ة، اأكد املل���ك عبداهلل الثاين اأن���ه “ال يوجد 
بدي���ل عن احل���ل ال�شيا�شي، ولن يت���م حتقيق ذلك 

دون تعاون رو�شي اأمريكي على جميع امللفات”.
واأ�ش���اف “لن ن�شم���ح للتطورات عل���ى ال�شاحة 
ال�شوري���ة وجنوب �شوري���ا بتهدي���د االأردن”، وقال 

“نحن م�شتمرون ب�شيا�شتنا يف الدفاع يف العمق دون 
احلاجة لدور للجي�س االأردين داخل �شوريا”.

واأ�ش���ار العاه���ل االأردين اإل���ى اأن “احلرب �شد 
االإرهاب وداع����س تتجاوز �شوريا والعراق، وتتطلب 

ا�شرتاتيجية �شمولية يف اأنحاء العامل”.

اخلارجي���ة  وزي���ر  اأك���د  وكاالت:   � عوا�ش���م 
ال�شع���ودي يف العا�شم���ة الرو�شي���ة مو�شكو اأم�س 
االربع���اء اأن ب���الده ال تزال تعتق���د اأن ب�شار االأ�شد 

لي�س “له م�شتقبل يف البالد”.
وج���اء ذلك يف اأعق���اب لقاء ع���ادل اجلبري مع 
نظريه الرو�شي �شريغي الفروف لتقريب وجهات 
النظ���ر ب���ني البلدي���ن بخ�شو����س التط���ورات يف 
املنطقة، اإذ تركزت املباحثات بني اجلانبني حول 

م�شتقبل �شوريا.
وقال اجلبري يف موؤمتر �شحفي بعد حمادثاته 
مع الفروف اإن الريا�س ترغب يف و�شع حد لتدخل 

اإيران يف ال�رق االأو�شط.
كما اأو�ش���ح اأن حمادث���ات ال�ش���الم ال�شورية 
يف اآ�شتان���ة عا�شم���ة كازاخ�شت���ان تتق���دم ب�شكل 
جيد لك���ن ال حاجة لتو�شيع قائم���ة امل�شاركني يف 
املباحث���ات الت���ي جت���ري برعاية كل م���ن رو�شيا 

واإيران وتركيا.
ورغ���م التعار����س املعل���ن يف وجه���ات نظ���ر 
البلدين بخ�شو�س امللف ال�شوري غري اأن الفروف 

�ش���دد على اأن���ه ال توجد خالفات غ���ري قابلة للحل 
بني البلدين حينما يتعلق االأمر بالتو�شل اإلى حل 

لالأزمة ال�شورية.
وترف����س مو�شك���و الدع���وات لتنح���ي االأ�شد 
وتقول اإن م�شتقبله يجب اأن يتحدد عرب �شناديق 

االقرتاع.
م���ن جانب اآخر، اأكدت فرن�شا ا�شتخدام قوات 
النظام ال�شوري غاز ال�شارين ال�شام يف هجومه على 
خان �شيخون بريف اإدلب )�شمال غرب �شوريا( يف 
الراب���ع من اأبريل اجلاري باأوامر من ب�شار االأ�شد اأو 

حا�شيته املقربة، وذلك بح�شب ما خل�س له تقرير 
الأجهز اال�شتخبارات الفرن�شية.

وق���ال وزير اخلارجي���ة الفرن�شي ج���ان مارك 
اآيرول���ت عق���ب اجتم���اع ملجل�س الدف���اع -عر�س 
خالله التقرير الذي ت�شم���ن نتائج حتاليل اأجهزة 
اال�شتخب���ارات الفرن�شية- اإن���ه “ال �شك يف اأنه مت 
ا�شتخدام غ���از ال�شارين، وال �شك���وك اإطالقا حول 
م�شوؤولي���ة النظ���ام ال�ش���وري بالنظر اإل���ى طريقة 

ت�شنيع ال�شارين امل�شتخدم”.
اأع���د  ال���ذي  اأن التقري���ر  اآيرول���ت  واأو�ش���ح 
باال�شتناد اإلى عينات وحتاليل قامت بها االأجهزة 
الفرن�شي���ة، يوؤك���د “من م�شدر موث���وق اأن عملية 
ت�شني���ع ال�شارين مطابقة لالأ�شل���وب املعتمد يف 
املختربات ال�شورية. الطريقة حتمل ب�شمة النظام 

وهذا يتيح لنا حتديد م�شوؤوليته يف الهجوم”.
وقارن���ت االأجه���زة الفرن�شي���ة ب���ني طريق���ة 
ت�شنيع غاز ال�شاري���ن امل�شتخدم يف خان �شيخون 
م���ع عينات من هج���وم كيميائي وق���ع عام 2013 

على �راقب بريف اإدلب واتهم النظام بتنفيذه.

الجبير من موسكو: ال دور لألسد في مستقبل سوريا
فرنسا: النظام مسؤول عن كيميائي خان شيخون

•  اجلبري والفروف اأظهرا تباينا يف املوقف خالل املوؤمتر ال�شحفي مبو�شكو )رويرتز(	
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ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

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

الرسائل واختصارها.

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

عشرينيــــة العطـــاء

مواطنة تناشد رئيس الوزراء 
إنقاذ أمها من السرطان

يف الع���ام “1997” حف���ر ا�س���م 
مدر�سة يف كوكب الرتبية والتعليم، 
فه���ي كباق���ة ال���ورد الت���ي يفوح 
منه���ا ن�سيم العل���م والذكريات بها 
ك�رشي���ط جميل يعزف اأجمل الأحلان. 
والعلم ال���ذي تقدمه تلك املدر�سة 
لي�س باأي علم. اإل���ى يومنا هذا ويف 
الع���ام “2017” اأنا كطالب يف تلك 
اإل  بوقت���ي  ا�ستمت���ع  ل  املدر�س���ة 
فيها، لأين قد كونت يل اأ�سحابا يف 
ه���ذه املدر�سة الت���ي مازالت تقوم 
“مدر�سة  بتثقي���ف طلبتها، فه���ي 
عبدالرحمن كان���و الدولية” مدر�سة 
العطاء والعلم. ففي تلك املدر�سة 
العظيمة جند فيها اأربع ورود حمراء 
ورائحته���ا كرائح���ة الع���ود الفواح 

الذي دام ع�رشون عاما.
املحب���ة  ت�ستح���ق  وردة  اأول 
والح���رتام فه���ي مدي���رة املدر�سة 
الأ�ست���اذة عائ�س���ة حمم���د جناح���ي 
)حفظه���ا اهلل( فه���ي اأم املدر�س���ة 
اأج���ل  م���ن  الدائم���ة  مب�ساهماته���ا 
اأبنائه���ا الط���اب يف تطوي���ر العلم 
كالأم  املدر�س���ة  تقدم���ه  ال���ذي 
الت���ي تتابع اأم���ور ابنه���ا الدرا�سية 
الطلبة يف  والأخاقي���ة واحت�سن���ت 
قلبه���ا، واأي�س���ا مدي���رة املدر�س���ة 
فهي �سيدة لاأعمال اخلريية، حيث 
�سارك���ت بع�رش رح���ات خريية ملدة 
ع����رش �سن���وات با�ستمرار اإل���ى قارة 
اإفريقي���ا وبالأخ�س للب���اد املليئة 
الأيت���ام،  والأطف���ال  باملحتاج���ن 
وب���داأت الرحل���ة م���ن الع���ام 2007 
اإل���ى )تنزاين���ا( وحت���ى الآن 2017 
اإل���ى )مدغ�سق���ر( والت���ي كان قبل 
ح���وايل 4 اأ�سهر وهدفها هو كيفية 
تو�سيع الأعمال اخلريية من النطاق 
املحل���ي اإلى النط���اق العاملي ومن 

اأهم الأهداف كذلك ر�سم البت�سامة 
وال�سع���ادة له���م فت�ستح���ق بلقب 

املديرة املثالية. 
والوردة الثانية فهي الأ�ستاذة 
عف���اف �ساملن التي بذلت جهدها 
يف اإر�س���اد اأبنائها وبناته���ا الطلبة 
الثاني���ة  الأم  �سع���ور  واأعطته���م 

باملدر�سة. 
وه���ي  الثالث���ة  ال���وردة  اأم���ا 
الأ�ست���اذة اأني�سة عبداهلل امل�سوؤولة 
يف جائ���زة املغف���ور ل���ه ب���اإذن اهلل 
تعال���ى “عبدالرحم���ن جا�سم كانو” 
موؤ�س����س املدر�س���ة حي���ث قدم���ت 
للمدر�س���ة  والإخا����س  املحب���ة 

وطابها.
 Mrs واأخ���ريا ال���وردة الرابع���ة
�سحي���ح   Mary Gerloimous
ه���ي ل جتي���د اللغة العربي���ة ولكن 
تخ�س���ى الكلم���ات العربي���ة بتعبري 

حبها لطابها وعملها.
�سكرا لكم اأيتها الوردات التي 
كان���ت وما زال���ت تزي���ن املدر�سة 

احلبيبة. 
�سك���ري وتقديري ملدر�ستي ل 
ميك���ن اأن يو�سف بح���روف اأو حتى 
بكلم���ات. واأي�س���ا حب���ي وحتيات���ي 
اأيديكن  الأربع، �سلم���ت  لل���وردات 
واأدعو اهلل تعالى اأن يطول اأعماركم 

ويزيد من عطائكم. 
املرح���وم  ق���ول  تن�س���وا  ول 
عبدالرحم���ن جا�سم كان���و رحمة اهلل 
علي���ه “اإنن���ي اأقدم ه���ذه املدر�سة 
هدي���ة لوطني واأ�سعه���ا اأمانة بن 
اأيديكم، فحافظوا عليها وا�ستمروا 

يف تطويرها”.

بقلم: عبدالرحمن الشيخ
مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية

نا�سدت مواطنة رئي�س الوزراء 
�ساح����ب ال�سم����و امللك����ي الأم����ري 
خليفة ب����ن �سلمان اآل خليفة اإنقاذ 
حياة والدتها التي تاقفها مر�س 
ال�رشطان واأنه����ك كاهل العائلة يف 
ع����اج والدتها، وروت ل����� “الباد” 
اأنه����م اكت�سف����وا اإ�ساب����ة والدتها 
مبر�����س ال�رشط����ان قب����ل 6 اأ�سهر، 
ومت عاجها على نفقتهم اخلا�سة 
تايلن����د،  م�ست�سفي����ات  اأح����د  يف 
وبلغت كلفة الع����اج ما يزيد على 
اأ�سبوع  8300 دينار، وقبل حوايل 

مت اكت�س����اف وجود اأورام �رشطانية 
يف الث����دي. والآن تتلق����ى الع����اج 
يف تايلن����د ولك����ن تكلف����ة الع����اج 
جت����اوزت قدرتهم املالي����ة والتي 

جتاوزت 12 األف دينار.
واأك����دت املواطن����ة اأن �ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�����س الوزراء هو 
ماذ لكل مواطن واأياديه البي�ساء 
ممتدة للجميع، واأن الأمل يف �سموه 

بعد اهلل لإنقاذ حياة والدتها.

البيانات لدى المحرر

د.  خالد إسماعيل العلوي

استشاري االرشاد النفسي

أحبها... ولكن!

 المشكلة:
اأن��ا �س��اب اأبل��غ م��ن العم��ر 18 �سن��ة، تعرفت عل��ى فتاة 

جميلة وعلى خلق اأي�سا، وكانت عالقتنا ال تزيد عن ال�سنة 

والن�س��ف تقريب��ا. ال�سراح��ة اأحببتها الأخالقه��ا ومن ثم 

جلماله��ا. م��ع االأي��ام اأخربتن��ي باأنه��ا حتب �سخ�س��ا غريي، 

والغري��ب اأنها �سارحتني باأنها حتبه وال ت�ستطيع اأن تن�ساه، 

وال�سراح��ة اأنها �سدمتني بهذا ال��كالم ومل اأعرف كيف اأرد 

عليها. 

واأخ��ذت حتدثن��ي عن��ه وع��ن ت�سرفات��ه وعرف��ت م��ن 

كالمه��ا اأنه دائم��ا يجرحه��ا ويعذبها والغري��ب اأنني اأعرف 

ال�سخ���ص الذي حتب��ه ون�سحتها ب��رك ه��ذا ال�سخ�ص فهو 

يع��رف كيف يلعب على البن��ات وردت علي بكل برود وقالت 

اأحبه بعيوبه. 

لالأ�س��ف كي��ف له��ذه البن��ت اأن ت�سي��ع عمره��ا م��ع هذا 

ال�سخ���ص وه��ي تبلغ م��ن العم��ر 17 �سنة، وهو حت��ى اليوم 

يكل��م اأكرث من بن��ت بالهاتف وهي ال تعل��م بذلك؟. حاولت 

م��ع االأيام اأن اأجعلها تن�ساه ولك��ن لالأ�سف مل اأ�ستطع. �سعب 

علي اأن اأن�ساها فقد اأحببتها من كل قلبي وم�ستعد اأن اأ�سحي 

بعم��ري م��ن اأجلها. اأريد ح��ال مل�سكلتي، ماذا اأفع��ل؟ كل يوم 

تزداد حالتي �سوءا وال اأدري اإىل متى ي�ستمر هذا احلال. 

 الحل:
عزي���زي ال�س���اب )املهم���وم(.. “لي�س كل 
م���ا يتمناه امل���رء يدركه.. جت���ري الرياح مبا ل 
ت�سته���ي ال�سف���ن”. لقد بداأت به���ذه املقولة 
لك���ي اأوؤكد لك ب���اأن الإن�س���ان ل ياأخذ من هذه 
الدني���ا اإل ن�سيب���ه ال���ذي كتب���ه اهلل �سبحان���ه 
وتعالى له.. فمهما قلت اأو �سعيت اأو تراجعت 
ع���ن قرارك يف حلظة ما.. �سوف لن حت�سل اإلى 
عل���ى ن�سيبك ال���ذي قرره ل���ك اهلل �سواء هذه 

الفتاة اأو غريها. 
ولك���ن يج���ب اأن تعل���م اأن���ه اإذا فاتك هذا 
الن�سي���ب الذي تبحث عنه وت����رش عليه، فابد 
اأن ياأتي يوم يعو�س���ك رب العاملن بن�سيب 
اأف�س���ل منه بكثري مما يجعل���ك تندم على كل 
حلظ���ة ت�سيعها الي���وم يف اإ����رشارك على هذه 
الفتاة التي ق���د تكون غري منا�سبة لك كزوجة 

للم�ستقبل ل�سيما اأنها مرتبطة ب�ساب اآخر.
ولعل اهلل �سبحانه وتعالى يبعدك عنها الآن 
حت���ى واإن كنت حتبها وترغب اإليها بعواطفك 
اجليا�س���ة دون ا�ستخ���دام عقل���ك يف اإ�س���دار 
الق���رار امل�سريي، فاتعظ اأيه���ا ال�ساب بالآية 
الكرمي���ة “وع�سى اأن حتبوا �سيئا وهو �رش لكم، 

وع�سى اأن تكرهوا �سيئا وهو خري لكم”... نعم 
الآية الكرمي���ة وا�سحة يف معناها وتف�سريها... 
فا ينبغي اأن ن�رش على قراراتنا ب�سدة وتع�سف 
ل�سيم���ا واأن���ك �س���اب متدين تع���رف ربك ومل 
تتخ���ل عن �سلوات���ك بل اإنك م���داوم على كل 
الفرو�س كما يب���دو من ر�سالتك، واأنت تعرف 
رب���ك يف وقت ال�سي���ق... لهذا جل���اأت اإليه يف 
مثل هذه املحنة ولو اأنني ل اأطلق عليها حمنة 
بق���در ما هي م�سكل���ة ب�سيطة وعاب���رة اإل اأنها 
متث���ل الكثري ل�ساحبه���ا، ولكن اأع���ود واأقول 
لك ونعم الأخ���اق احلميدة والتن�سئة ال�ساحلة 
وقلبك ال�س���ايف والنق���ي ونواي���اك ال�سادقة 
كم���ا يبدو يل من حماولت���ك وم�ساعيك اخلرية 
يف حث الفت���اة على العدول ع���ن قرارها جتاه 
ذل���ك ال�س���اب اللع���وب اإل اأن احل���ظ كما يبدو 
غري حمال���ف لك يف نظرك، بي���د اأين اأرى احلظ 
معك مبج���رد ابتعادك عن ه���ذه الفتاة. دعها 
و�ساأنها حتدد م�سريها مع ال�سخ�س الذي تود 
�الرتباط به. �أما �أنت ف�ضيكون ن�ضيبك �أف�ضل 
كما بينت لك �سابقا لأنك اإن�سان �سالح تبحث 
ع���ن اخلري.. وه���ذا ال�ساح م���ن رب العاملن، 
ف���ا ت�ستعجل عل���ى رزقك ون�سيب���ك فهو اآت 
اإلي���ك عاجا اأم اآجا، ف���كل ما عليك هو التحلي 

بال�سرب والتوكل على اهلل.
ورمبا تكون هذه الفت���اة منا�سبة لك باإذن 
اهلل تعال���ى فق���د ترتاج���ع عن قراره���ا وتعيد 
النظ���ر يف عاقتها بذلك ال�س���اب وتعرفه على 
حقيقته وم���ن ثم تختارك اأن���ت لأنك الأف�سل 
بعد اأن تتحرى بنف�سها عن ذلك وتقتنع متاما 
بذل���ك، فا داع���ي لأن تقنعها اأن���ت باأ�سلوبك 
فدعه���ا تتخ���ذ الق���رار املنا�س���ب بقناعته���ا 
ال�سخ�سي���ة وبالأ�سل���وب الأمث���ل يف نظره���ا، 
وح���اول اأن تعزز موقف���ك بال�سمت وال�سمود 
الرجويل حفاظا عل���ى كرامتك دون اللجوء اإلى 
الأ�ساليب امللتوية مثل ت�سويه �سمعة الطرف 

الآخر اأو الت�سهري اأو الذم وما �سابه ذلك.
وبعد ه���ذا ال����رشد م���ن التحاور ح���ول هذا 
املو�س���وع اأرى اأنكما ما زلتم���ا �سغريين على 
�لزو�ج و�الرتب���اط يف هذه �لفرتة �حلالية �لتي 
حتت���اج اإل���ى الكثري م���ن الأمور الت���ي ل جمال 
لذكره���ا الآن، اإل اأن���ه ل باأ�س باأن حتفز نف�سك 
على ذلك م���ن خال اإنه���اء درا�ستك اجلامعية 
واللتح���اق بالوظيف���ة ث���م التهيئ���ة للحي���اة 
الأ�رشي���ة، وفقك اهلل يف حتقيق مرادك وغايتك 

احل�سنة اأيها ال�ساب ال�سالح. المهموم

الحياة جميلة... ولكن!

األطفال ينبغي أن يناموا على سرير األم حتى سن الثالثة
اأ�سار اقرتاح نيلز بريجمان )طبيب اأطفال 
بجامعة كيب ت���اون بجنوب اإفريقي���ا( اإلى اأن 
قل���وب الأطفال الر�سع تكون حتت املزيد من 
ال�سغط اإذا ترك���وا ينامون مبفردهم؛ ليخالف 

بذلك التحذيرات ال�سحية. 
ويدعي القرتاح اأن نوم الطفل على �سدر 
اأم���ه يوفر راح���ة اأف�س���ل خ�سو�س���اً  لاأطفال 
الر�س���ع م���ن و�سعه���م يف �رشير خا����س طوال 

الليل.
ووجد بريجم���ان اأن ن���وم الأطفال وحدهم 
يجعل م���ن ال�سعب توطيد عاق���ة وثيقة بن 

الأم وطفلها.
ولك���ن جاء ذلك الق���رتاح الذي يحث على 

ت���رك الأطفال حديثي ال���ولدة ينامون يف 
�رشير الأم ليخال���ف التحذيرات ال�سابقة 
للق�سي���ة املثرية للجدل، والتي حتث 
الآب���اء على ترك اأطفاله���م ينامون يف 
�رشيره���م اخلا����س، حيث تبع���ت هذه 
املخ���اوف  م���ن  �سن���وات  التحذي���رات 
املتزاي���دة ب�س���اأن وفي���ات ال�رشي���ر يف 
بريطاني���ا، واملخاطر الت���ي ميكن اأن 
تت�سبب به���ا الأم لطفلها من اإ�سابة 
اأو اختن���اق اأثناء الن���وم. فقد وجدت 
درا�س���ة حديث���ة عن وفي���ات الر�سع 
اأن  املتح���دة  اململك���ة  يف  املفاج���اأة 

ما يق���رب من ثلثي الوفي���ات غري املربرة قد 
حدثت عند م�ساركة الطفل لل�رشير مع الأم.

وبينما كانت اأكرب موؤ�س�سة لاأبوة والأمومة 
باململك���ة املتح���دة “نا�سون���ال �سايلدب���ريث 
ترا�ست” يف �سالح نوم الأطفال موؤيدة نومهم 
يف �رشير والدتهم، يف ظل جمموعة من املبادئ 
التوجيهي���ة ال�سارمة، ظلت املوؤ�س�سة الرائدة 
 the Foundation for the“ باململك���ة 
Study of Infant Deaths” �س���د ذل���ك، 
والت���ي تو�سي ب���اأن املكان الأك���ر اأمانا لنوم 

غرف���ة الطف���ل هو �رشير  يف  خا����س 

والديه ولكن لي�س يف �رشيرهم اخلا�س.
ومع ذلك اأ�رش بريجمان يف حديثه ل�سحيفة 
الديل���ي مي���ل الربيطاني���ة اأن وفي���ات ال�رشير 
واإ�ساب���ات الأطف���ال الأخ���رى لي�س���ت ب�سبب 
وجود الأم، اإمنا كانت ب�سبب اأ�سياء اأخرى مثل 
الأبخ���رة ال�سام���ة، ال�سجائ���ر، الو�سائد الكبرية 

والألعاب اخلطرة.
ووج���د بريجمان اأن قلوب الأطفال الر�سع 
تكون حتت �سغ���ط اأكر ي�سل اإلى 3 اأ�سعاف 
اأثناء النوم على �رشير مبفردهم، بدل من �سدر 

والدتهم. 
وك�سف���ت الدرا�س���ة اأي�س���ا ع���ن حدوث 
ا�سط���راب يف دورة ن���وم العقل عند 
نوم الأطف���ال يف �رشير خا�س وهي 

اأمر حيوي لتطور العقل. 
وح���ذر بريجمان من اأن نق�س 
الن���وم يف تلك املرحل���ة ميكن اأن 
ي�سبب م�س���اكل �سلوكي���ة للطفل 
الن���وم  ا�سط���راب  اإن  اإذ  لحق���اً. 
وال�سغ���ط عل���ى القل���ب ميكن اأن 
يجع���ل من ال�سعب عليهم تكوين 

عاقات.

ترجمة: 
مرام عماد المصري



الصخير       االتحاد البحريني للسيارات

أكد س��مو الش��يخ عيىس ب��ن عيل بن 
االتح��اد  رئي��س  خليف��ة آل خليف��ة 
البحرين��ي لكرة الس��لة أن اإلنجازات 
املختلف��ة الت��ي تحققه��ا املنتخب��ات 
الوطني��ة يف البط��والت و املش��اركات 
الخارجي��ة ه��ي محل تقدي��ر مجلس 
اإلدارة، لكونها تش��كل الصورة الطيبة 
للس��لة البحرينية و الدافع نحو تقديم 
املزي��د م��ن العط��اء لتحقي��ق الرقي 

املنشود الذي يتطلع له اتحاد السلة.
و قال س��مو الش��يخ عي��ىس بن عيل 
آل خليف��ة خالل اس��تقباله الجهازين 
الفن��ي و اإلداري و العب��ي منتخبن��ا 
الوطني للناش��ئني و العب��ات منتخب 
الس��يدات أن اإلنجاز ال��ذي تحقق يف 
البطولة الخليجية للناشئني عرب حصول 
املنتخ��ب عىل اللقب و النتيجة الطيبة 
التي خرج بها فتيات الس��لة البحرينية 
يف دورة األلع��اب الرياضي��ة للم��رأة 
الخليجي��ة بالدوح��ة ه��و تأكيد عىل 
مدى ما وصلت إليه الس��لة البحرينية 
من مستوى طيب، مشريا سموه إىل أن 
هذه النتائج تؤكد أن مس��تقبل اللعبة 

يف اململك��ة بخري و إن القادم س��يكون 
األفض��ل بإذن الله، الفتا س��موه إىل أن 
منتخب الناش��ئني مقبل عىل املشاركة 
يف البطولة اآلس��يوية، و إن االتحاد لن 
يدخر جهدا يف تهيئة األجواء املناس��بة 

لهذه املشاركة املهمة.
وأضاف س��موه “مثة شعور طيب وراء 
م��ا تحق��ق يف اآلون��ة األخ��رية، و إن 
التكريم يؤكد أننا ماضون يف املزيد من 
التخطيط ملا فيه صالح السلة البحرينية 
و تطويرها، كام إنن��ا نعتز لكون هذه 
النتائج اإليجابي��ة تحققت عىل أيادي 
األجه��زة الفنية الوطني��ة التي نحرص 
دامئا عىل فتح املجال لها إلبراز قدراتها 

يف مختلف االستحقاقات الخارجية”
و ق��د أعرب أف��راد منتخبن��ا الوطني 
للناش��ئني و منتخبن��ا للس��يدات عن 
تقديرهم الخالص لس��مو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل آل خليفة ع��ىل هذه املبادرة 
الطيبة، مؤكدين أن لقاء سموه يشكل 
حاف��زا له��م ملواصلة التأل��ق لتحقيق 
املزي��د م��ن املكتس��بات باملس��تقبل 

القريب.

إنجازات السلة البحرينية دافع لمزيد من العمل والتخطيط والتطوير 
خالل استقباله منتخبي الناشئين و السيدات .. سمو الشيخ عيسى بن علي :

اتحاد السلة       المركز اإلعالمي 
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أصب��ح داركلي��ب والنجمة عىل بعد 
خط��وة من التأه��ل لنه��ايئ دوري 
الدرجة األوىل للك��رة الطائرة بعدما 
فازا ع��ىل األه��يل واملح��رق بثالثة 
أش��واط مقاب��ل ش��وط يف املواجهة 
التي جمعتهام مساء أمس عىل صالة 
االتح��اد ضم��ن منافس��ات الجولة 
الثانية من املربع الذهبي ملس��ابقة 

الدوري.
داركليب رد الدي��ن لألهيل وأنتهت 
اشواط املباراة 25/21، 9/25، 26/24، 
25/22، ليتفوق عىل النسور بتقدمه 
بانتصارين مقابل انتصار لألهيل، ويف 
حال فوزه يف املباراة القادمة يوم غد 

الجمعة سيتأهل للنهايئ.
ويف املواجهة الثاني��ة، متكن النجمة 
كذلك م��ن رد اعتب��اره عىل املحرق 
بعدم��ا ف��از 3/1 وانتهت األش��واط 
 ،25/19  ،14/25  ،27/25  ،25/18
ليتقدم ه��و اآلخر بانتصارين مقابل 
انتص��ار للمح��رق ويفصل��ه انتصار 

لبلوغ النهايئ عندما يلتقيان غدا.

داركليب يتخطى األهلي

أج��رى مدرب داركلي��ب تغيرياً عىل 
تش��كيلة فريق��ه يف الش��وط األول 
عندما أرشك العبا االرتكاز أمين عيىس 
ومحمد عباس أساسيني واراح محمد 
عباس، كام أرشك فاضل عباس مبركز 
2 بدال من محم��ود عبدالواحد، أما 
األهيل فإنه لعب بتشكيلته املعتادة.
وكان��ت الكرة األوىل ل��دى “العنيد” 
يف أحس��ن حاالته��ا، األم��ر ال��ذي 
انعكس بصورة إيجابية عىل الناحية 
محم��د  تأل��ق  حي��ث  الهجومي��ة، 
يعق��وب يف الرضبات الس��احقة من 
مركزي 4 و6، وبرز املحرتف “تيتون” 
إىل  باإلضاف��ة  الف��رتات،  بع��ض  يف 
الكرات الرسيعة ب��ني الحني واآلخر 
ألمين وعباس، أما األهيل فإنه ارتكب 
العديد من األخطاء التي كانت عبارة 

عن هدايا مجانية ملنافسه، وباألخص 
االرس��ال الذي اضاعه الفيس لتصبح 
النتيج��ة 23/20، واالرس��ال الضائع 
اآلخ��ر للبديل عيل مره��ون لتصبح 
النتيج��ة 24/21 وينته��ي الش��وط 

لداركليب 25/21.

إعصار أهالوي

الشوط الثاين دخل األهيل كاإلعصار 
الهائج ال��ذي أكل األخرض واليابس، 
حيث تس��لم عيل الصرييف اإلرس��ال 
عندما كان��ت النتيج��ة 2/1 ولغاية 
النتيج��ة 11/1 وذل��ك بفضل حائط 
الصد القوي مل��ريزا عبدالله يف وجه 
يعقوب وتيتون وارصار صانع العاب 
داركليب محمود حسن عىل توجيه 
كرات��ه لألط��راف األمر الذي س��هل 
مأمورية حوائط األهيل، وقاد الفريق 
للسيطرة عىل مجريات املباراة طوال 
وعرضا، حيث ق��ام مدرب داركليب 
بإجراء عدة تغيريات مل تنفع الفريق 

لينتهي الشوط أهالويا بنتيجة 25/9.
تقارب األداء

شهد الشوط الثالث تقاربا يف املستوى 
م��ع افضلي��ة داركلي��ب يف الفاعلية 
الهجومية ملحم��ود عبدالواحد الذي 
استعاد شيئاً من عافيته هذا الشوط 
مبركز 2 يف تخليص الكرات الهجومية 
ليك��ون عون��ا ملحمد يعق��وب مع 
ليحرز  للفري��ق  الدفاعية  التغطي��ة 
ويواص��ل   16-12 التق��دم  العني��د 
تقدمه 14-19 مس��تفيدا من أخطاء 
األه��يل الهجومي��ة رغ��م تقليص��ه 
الف��ارق عن��د النتيج��ة 24/22 ث��م 
24/24، إال الرضبة الهجومية املوفقة 
لعبدالواح��د م��ن مرك��ز4 والهجوم 
الطائ��ش م��ن عنان الصغ��ري اهدى 

داركليب الفوز 26/24.

داركليب يتفوق

 تراجع أداء األهيل يف الشوط الرابع 
وارتك��ب عنان الصغ��ري عدة أخطاء 

هجومية، باإلضافة إىل سوء استقبال 
الك��رة األوىل، وعم��د رض��ا عيل إىل 
إرشاك عب��اس الخب��از وعيل مرهون 
ب��دال من م��ريزا وعن��ان الكبري رغم 
متيزهام يف األش��واط السابقة وعدم 
ارتكابهام للكثري م��ن األخطاء التس 
تس��تدعي إخراجه��ام، واتضح جليا 
ع��دم الرتكي��ز الذي تع��رض له عيل 
حبيب األمر الذي افسح املجال أمام 
داركليب للس��يطرة والتقدم 16/14 
يف ظل متي��ز عبدالواح��د ويعقوب 
يف تخلي��ص الك��رات الهجومية من 
املنطقة الخلفي��ة واألمامية، قبل أن 
يقلص األهيل النتيجة 19/18 بفضل 
النجاعة الهجومي��ة أللفيس يف أكرث 
من مناس��بة لكن “العني��د” واصل 
صحوت��ه مس��تغال أخطاء منافس��ه 

ليفوز 25/22.
أدار اللقاء طاقم تحكيم دويل مكون 
من األول محمد منصور والثاين سيد 

جعفر حسني.

النجمة يرد الدين للمحرق

األول  الش��وط  النجم��ة  حس��م 
املنظ��م  الجامع��ي  األداء  بفض��ل 
وتع��دد الخي��ارات الهجومية لدى 
املعد حس��ني الحاييك حيث يوجد 
يوسف خالد وحس��ن عقيل مبركز 
4 واملحرتف ليلسون مبركز 2 الذين 
برزوا يف تخليص الكرات الهجومية، 
مع تألق الجيش والحاييك يف تنفيذ 
الك��رات الرسيع��ة م��ن منتصف 
الش��بكة، وذلك يعود إىل اس��تقرار 
الرهي��ب  ليف��رض  األوىل  الك��رة 
ويتق��دم 18/12، حيث  س��يطرته 
ظه��ر املحرق ب��أداء متواضع وكان 
املح��رتف “جايس��ون” ه��و األبرز 
يف الهجوم واالس��تقبال بينام غاب 
األخط��اء عىل  وتع��ددت  البقي��ة 
مس��توى الهجوم واالستقبال ليفوز 

النجمة بالشوط 25/18.
املح��رق ف��رط يف الفوز بالش��وط 

الث��اين، فبعدما كان متقدما 20/16 
بفضل حوائط صده وتألق محرتفه 
جايس��ون نجح النجمة شيئاً فشيئاً 
أن  دون  الف��ارق  تقلي��ص  م��ن 
يستس��لم لتصب��ح النتيجة 24/23 
وذلك ع��رب الضغط ع��ىل املحرتف 
باإلرس��االت التي أخرجته من جو 
العديد  يرتك��ب  املب��اراة وجعلته 
من األخط��اء الهجومي��ة خصوصاً 
يف النقاط األخرية مع بروز حس��ن 
عقي��ل يف الصد والهج��وم ليتقدم 
النجم��ة 25/24 ثم اح��رز املحرق 
التعادل برضبة س��احقة من مركز 
2 لعيل ابراهيم 25/25 ومن رضبة 
ناجحة لحس��ن عقيل مقابل رضبة 
طائش��ة لعيل ابراهيم فاز النجمة 

.27/25
اس��تعاد املحرق توازنه يف الش��وط 
الثالث ولع��ب بجامعيته املعروفة 
وكان املحرتف جايسون بارزاً بصورة 
كب��رية وش��كل الخي��ار األول لدى 
الفريق  العافية، وأظه��ر  محم��ود 
دفاعي��ة وحوائ��ط صد  اس��تامتة 
جيدة مع اس��تغالل جميع املراكز 
يف الهجوم واإلرساالت القوية التي 
اربك��ت النجمة الذي تأثر بس��وء 
الهجومي��ة  واألخط��اء  االس��تقبال 
ليهزم بالشوط بكل سهولة 25/14.

يف الش��وط الرابع تأل��ق الربازييل 
الخي��ار  وكان  كعادت��ه  ليلس��ون 
الهجوم��ي األول س��واء م��ن مركز 
1 و2 ليوج��ع املح��رق برضبات��ه 
الساحقة التي ال ترد وال تصد، كام 
قالت حوائط الصد كلمتها وس��ط 
أخطاء محرقاوي��ة بالجملة لينتهي 

الشوط نجامويا 25/19.
أدار املب��اراة طاق��م تحكيم دويل 
مكون من األول عب��اس عبدالرضا 

والثاين عبدالله حبيب.

دارك����ل����ي����ب ي���س���ك���ت ج���م���اه���ي���ر األه���ل���ي
الجولة الثانية للمربع الذهبي لدوري الطائرة

المح��رق رأس  ف��وق  تس��قط  النجم��ة  “ليلس��ون”  ضرب��ات 
النهائي لبلوغ  و”العنيد”  “ال��ره��ي��ب”  يفصل  واح��د  ف��وز 

داركليب تفوق على األهلي  النجمة عاد بقوة أمام المحرق
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انطلقت بطولة سباعيات كرة القدم ملجلس أهايل املحرق والتي ينظمها فريق النجوم الريايض، وذلك 
مبشاركة مثانية فرق هي: مجالس الحياك، مجلس عائلة السكران، مجلس حسني بن جاسم النايم، مجلس 

الصاغة، مجلس مجيد النايم، مجلس شباب البنائني، مجلس بيت الحجي ومجلس الحدادة، وُتقام املباريات 
عىل ملعب الحاالت )حالة السلطة وحالة النعيم وعراد(، وتنطلق عند الثامنة مساًء، وآخر مباراة يف 

التاسعة والنصف.
وسُيختتم الدور التمهيدي للبطولة اليوم الخميس بعد بدأ يف اليومني السابقني، يف حني ستقام يوم غٍد 

الجمعة مبارايت نصف النهايئ، عىل أن ُتقام املباراة النهائية يوم الثالثاء املقبل الثاين من شهر مايو.
وأكد رئيس اللجنة اإلعالمية مجيد النايم إن البطولة تحظى باهتامم أهايل املحرق وتشهد حضوراً كبرياً، 

خصوصاً أنها تستقطب أبناء املنطقة يف أجواء تنافسية رائعة.

تنطلق منافسات “أكادميية السائقني 
الشباب لدول مجلس التعاون 

الخليجي” يوم السبت املقبل املوافق 
29 أبريل الجاري عىل مضامر حلبة 

البحرين الدولية وتستمر حتى 2 من 
شهر مايو املقبل، وستكون فعاليات 

األكادميية السبت واألحد 29 و30 
من شهر أبريل، وعىل مضامر حلبة 
ديب أوتودروم 1 و 2 من شهر مايو 

املقبل.
 وستشارك مجموعة من الشباب 
الواعد واملتسابقني املتميزين من 

دول مجلس التعاون الخليجي، إذ 
تم اختيارهم وانتقاؤهم وترشيحهم 
من قبل اتحادات وأندية السيارات 

يف الخليج، وسيشارك من مملكة 
البحرين طالل عثامن بشارة ومحمد 

جالل، من الكويت عبدالعزيز 

النجادي وعيل سليم، من اململكة 
العربية السعودية يوسف العمودي 

وعمر الوليد، من عامن أمين زاهر 
وعبدالله الرواحي، ومن اإلمارات 

سعيد العيل وآمنة القبييس.
 من جهته، أكد رئيس االتحاد 

البحريني للسيارات رئيس لجنة 
الكارتنغ الدولية الشيخ عبدالله 

بن عيىس آل خليفة أن هذه 

املبادرة جاءت كمرشوع رئيس 
ضمن جدول أعامل االجتامع األول 
للجنة التنظيمية لرياضة السيارات 

والدراجات النارية عىل مستوى 
الخليج الذي عقد يف شهر مارس 

املايض يف البحرين.
ووصف الشيخ عبدالله بن عيىس آل 

خليفة هذه الفعالية التي اعتربها 
باكورة لبطوالت خليجية مقبلة بأنها 

فرصة مثالية الكتشاف املواهب 
وتنمية قدراتها وصقلها عرب هذا 
الربنامج الفريد من نوعه الذي 

تقدمه اللجنة التنظيمية، وفرصة 
أيضاً من أجل تخريج سائقني شباب 

واعدين من مختلف دول مجلس 
التعاون الشقيقة خصوصاً مع 

التطور الكبري الذي تشهده رياضة 
املحركات يف بلداننا.

السبت  انطالق منافسات أكاديمية السائقين الخليجيين الشبابانطالق بطولة سباعيات الكرة لمجالس المحرق
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مجيد النايم

طالل بشارة

تقام مساء اليوم )الخميس( 
املباراة النهائية لكأس زين لكرة 

السلة لفئة الشباب، التي ستجمع 
بني املنامة واملحرق، عند الساعة 

5:30 مساًء، عىل صالة اتحاد 
اللعبة بأم الحصم.

واستحق املنامة واملحرق الوصول 
إىل املباراة النهائية عن جدارة 

بعد أن تغلبا عىل الحالة واالتحاد 

عىل التوايل يف مبارايت الدور نصف 
النهايئ، إذ حقق حامل اللقب 

املنامة انتصارًا سهال عىل الربتقايل 
بنتيجة )81/64(، يف حني حقق 
املحرق فوزًا صعًبا عىل حساب 

البنفسج بنتيجة )90/82(.
وسيكون هذا النهايئ هو الثالث 

بني الناديني هذا املوسم، إذ سبق 
والتقيا يف نهايئ دوري الرجال، 

ونهايئ دوري األشبال.
ويسعى املنامة إىل املحافظة 

عىل لقبه الذي حققه يف املوسم 
املايض، والفوز باللقب الثالث 

عىل مستوى الفئات بعد أن حقق 
صغار “الزعيم” بطولتي دوري 

الناشئني والرباعم.
يف املقابل، يتطلع املحرق إىل 

تحقيق الفوز والظفر بالبطولة 

الثالثة له عىل مستوى الفئات 
السنية بعد أن حقق صغار 

“الذيب” لقبي كأس الناشئني 
ودوري األشبال.

ويقود تدريب املنامة املدربان 
الوطنيان محمد نجف وهاين 
علم، ويضم الفريق مجموعة 

مميزة من الالعبني أمثال مؤيد 
أمري ومحمد جاسم وعيل نبيل 

وحسني محمود وبقية الالعبني.
أّما املحرق فيدربه الوطنيان 

حسني نبيل وعيل أكرب، ويضم 
الفريق العبني مميزين أمثال 
محمد نارص الذي قاد فريقه 
للمباراة النهائية بتسجيله 25 

نقطة يف سلة االتحاد، إىل جانب 
باقر عيىس وعبدالله ربيعة 

وجامل جاسم.

المنامة والمحرق في نهائي كأس “شباب السلة”
محمد الدرازي

أكد رئيس االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة الشيخ عيل بن محمد آل 

خليفة أن رشكة الخليج لصناعة 
البرتوكيامويات )جيبك( تعترب 

إحدى الرشكات الرائدة يف دعم 
وخدمة املجتمع البحريني بشكل 

عام والحركة الرياضية بشكل خاص 
لتشكل أمنوذجا مثالياً ملا تقوم به 

من دور مهم وكبري يف دعم مختلف 
الربامج املجتمعية يف اململكة.
جاء ذلك لدى استقباله مدير 

العالقات العامة واإلعالم برشكة 
الخليج لصناعة البرتوكيامويات 

)جيبك( زهري توفيقي الذي قدمه 
له شيك الرعاية لبطولة كأس سمو 

ويل العهد للكرة الطائرة. 
وأشاد الشيخ عيل بن محمد آل 

خليفة بالدعم الذي قدمته الرشكة 
والذي ينم عن الحس الوطني الكبري 

ملجلس إدارتها يف تقديم الدعم 
الالزم ملختلف الفعاليات والبطوالت 

الرياضية التي تقام عىل أرض 
اململكة لتحقيق النجاح املطلوب 

لها، السيام وأن املسابقة تحمل 
اسام غالياً عىل الجميع، مشرياً إىل 

أن رعاية الرشكة ألغىل الكؤوس 
سيسهم بال شك يف تعزيز فرص 

نجاح املسابقة من جميع النواحي.
وأضاف أن رعاية الرشكة يجسد 

دورها الريادي يف خدمة املجتمع 

وإميانها العميق بأهمية دعم 
الشباب الريايض باعتباره الركيزة 

األساسية لبناء األوطان، مثمنا رعاية 
الرشكة التي ستسهم بشكل كبري يف 

دعم املسابقة وإخراجها باملظهر 
الالئق واملتميز، مؤكداً عىل رضورة 

تفاعل جميع مؤسسات ورشكات 
القطاع الخاص لرعاية األحداث 

الرياضية ملا لذلك من آثار إيجابية 
يف نجاح جميع البطوالت.

ومن جهته أكد مدير العالقات 
العامة واإلعالم برشكة الخليج 

لصناعة البرتوكيامويات )جيبك( 
السيد زهري توفيقي إن رعاية 
الرشكة ملنافسات بطولة كأس 

سمو ويل العهد ميثل نهج أسايس 
لدى مجلس اإلدارة الحريص كل 

الحرص عىل دعم الحركة الشبابية 
والرياضية يف اململكة.

وأضاف “لقد أخذنا عىل عاتقنا 
مسؤولية دعم سائر األنشطة 
املجتمعية ومنها الرياضة بل 

أننا نعترب أنفسنا رشكاء لالتحاد 
البحريني للكرة الطائرة برئاسة 

الشيخ عيل بن محمد آل خليفة 
ونفخر بالعمل معه، وحني نسجل 
هذا املوقف املرشف فإننا نفتخر 

ونعتز بهكذا رشاكة، والبد أن نكون 
حارضين بقوة وسط هذا الحدث 

علي بن محمد يتسلم الدعم من زهير توفيقيالوطني”.

“جيب��ك” راعي��ًا لبطولة كأس ول��ي العهد للك��رة الطائرة
علي بن محمد: دور ريادي للشركة في خدمة الرياضة

الرفاع       االتحاد البحريني للكرة الطائرة



تدخل مس��ابقة كأس االتحاد 
البحرين��ي لكرة اليد ملوس��م 
2017/2016 مراحلها األخرية، 
حين��ا تق��ام الي��وم املباراة 
النهايئ،  للدور نص��ف  األوىل 
والت��ي تجمع فريقي االتفاق 
والنجم��ة يف متام الس��اعة 7 
مساًء عىل صالة اتحاد اللعبة 

بأم الحصم.
لق��اء ب��كل تأكي��د ال يقبل 
القس��مة عىل اثنني، البد من 
فائز يحجز من خالله املقعد 
األول يف النه��ايئ والب��د من 

خ��ارس ينتهي معه موس��مه 
الري��ايض. وم��ن املؤم��ل أن 
الصال��ة  مدرج��ات  تش��هد 
حضورا جاهريي��ا غفريا من 
ِقبل أنصار وعش��اق الناديني؛ 
م��ن أجل دع��م ومس��اندة 
العبيه��ا وتحقي��ق ه��دف 

الصعود. 

االتفاق والنجمة

االتف��اق يعت��ر “الحص��ان 
األس��ود” يف لعبة ك��رة اليد 
بس��بب  الجاري؛  للموس��م 

مستوياته ونتائجه الكبرية يف 
مس��ابقتي الكأس والدوري، 
وال��ذي وصل ب��ه األمر ألن 
املرب��ع  مباري��ات  يخ��وض 
الذهب��ي ووص��ل للمب��اراة 
الفاصل��ة أمام األهيل واحتل 
املركز الرابع يف النهاية، وأيضاً 
يف مس��ابقة الكأس بوصوله 
اجتيازه  بع��د  املرحلة  لهذه 
النجمة،  أما  فريق ساهيج. 
فهو متوهج هذا العام؛ ألنه 
الفري��ق األقل خس��ارة من 
بني الفرق الكبار عىل صعيد 

إضاف��ة  ال��دوري  مس��ابقة 
إىل أن��ه اس��تطاع اإلطاح��ة 
ب��� “حامل اللق��ب” األهيل 
لهذه  باللقب، ووصل  لُيتوج 
املرحلة بعد عبوره املستحق 

عىل فريق الشباب.
محم��د  االتف��اق  م��درب 
املراغي يع��ول عىل نجومية 
أكر املرزوق وحس��ن عيىس 
ومجيد  طال��ب  وس��يدعيل 
القط��ري  وحس��ني  حمي��د 
وحس��ني عيل وعيل حسني، 
وعار املدين وحس��ني صالح 

وم��ن خلفه��م الحارس عيل 
مدرب  يعتمد  فيا  خميس، 
النجم��ة ال��ريب بري��دراغ 
عىل حراس��ة مرم��اه ملحمد 
العبيه  وسواعد  عبدالحسني 
الخ��رة كع��يل م��ريزا وعيل 
عيد وحس��ني باب��ور وكميل 
بش��ام  وب��الل  محف��وظ 

ومحمود الونة.
املدرب��ان كاله��ا ي��دركان 
أهمي��ة وحساس��ية اللق��اء 
ال��ذي م��ن ش��أنه أن يؤثر 
ع��ىل أداء الالعبني حتى وإن 

كان��ت الكفة متي��ل للنجمة 
من حي��ث امتالكه العنارص 
والخ��رة  العالي��ة  الفني��ة 
الكافية ملث��ل هذه األوقات، 
إال أن ذل��ك ق��د ال يكون له 
عنفوان وحيوية  أمام  وجود 
العب��ي االتفاق، خصوصاً إذا 
م��ا ذكرنا املوس��م 2015 إذ 
شهد سقوط النجمة - الذي 
كسب لقب الدوري آنذاك - 
أمام االتفاق يف الكأس.. فهل 
يتكرر الس��يناريو اليوم أيضاً 

أم أن للنجمة كلمة أخرى؟

االتفاق والنجمة... هل يتكرر سيناريو 2015؟
في الدور قبل النهائي لكأس اليد

علي مجيد

فريق النجمة لكرة اليد فريق االتفاق لكرة اليد
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محفوظ: لقاء مهم  خميس: قلة األخطاء
أشار العب النجمة كميل محفوظ إىل أن مباراة اليوم مهمة بالنسبة لفريقه؛ 

كونه يطمح بتحقيق الفوز والوصول ملنصة التتويج للمرة الثانية عىل التوايل هذا 
املوسم.

وقال محفوظ ل� “البالد سبورت” تحقيق لقب الكأس وضمه إىل الدوري يعتر 
موسم استثنايئ للنجمة ولالعبني، كا أن الجميع يف عزمية وشغف لتحقيق الفوز 

اليوم وكسب املباراة النهائية واملركز األول من أجل املشاركة يف البطولة الخليجية 
لألندية )أبطال الكؤوس( املتوقع حدوثها يف مملكة البحرين.

وبني محفوظ “استعدادنا مل يختلف كثرياً عن املباريات السابقة باستثناء بعض 
الجزئيات ملكامن القوة والضعف لدى االتفاق، وأيضاً بتقوية الجوانب الدفاعية والهجومية لصفوفنا. 

مضيفاً أن فريقه عىل علم ودراية بهوية الخصم االتفاقي الذي يعتر من الفرق القوية التي ال ترفع الراية 
مبكراً، وشاهدناه بصورة واضحة من خالل املربع الذهبي للدوري أمام األهيل، ولهذا يجب علينا جميعاً 

الثبات باألداء واستغالل الفرص الهجومية بالقدر املمكن لزيادة غلة األهداف وعدم الرتاخي أمامه. 
متمنياً من الجاهري النجاوية الحضور بكثافة وبث الحاس والروح بتشجيعهم؛ لتحقيق االنتصار.

بني حارس مرمى االتفاق عيل خميس أن الفريق الذي سيظهر بأقل األخطاء 
ويلعب برتكيز ذهني وفني كبري ويسجل األهداف، بكل تأكيد سيخرج فائزاً من 

مباراة اليوم.
وقال خميس ل� “البالد سبورت”: “املباراة صعبة للغاية؛ ألنها يف مرحلة حساسة 
ومهمة، تتطلب الكثري من العطاء والجهد يف الشقني الدفاعي والهجومي حتى 

تستطيع تحقيق ما تصبو إليه”، مضيفاً أن “الدور قبل النهايئ له تأثرياته الخاصة 
يف حسابات وأنفس الالعبني الذين يطمحون بكل تأكيد تحقيق الفوز والوصول 

للمباراة النهائية بعدما خرسنا ذلك يف مسابقة الدوري”.
وأشار خميس إىل أن طموح وآمال فريقه لن يكون تحقيقها سهاًل؛ بسبب قوة وخرة النجمة املدجج 

بالنجوم الدولية وهو فريق كبري عىل صعيد اللعبة محلياً وخارجياً، ولكن سيسعى فريقه لتقديم ما يف 
جعبته ومجاراته حتى الرمق األخري والخروج بأفضل نتيجة ممكنة، وهذا سيتحقق برشط التسلح بالروح 

والعزمية والثقة بالنفس إضافة لاللتزام بالنواحي الفنية بأرضية امليدان. وطالب خميس من جمهور 
االتفاق الحضور اليوم بأكر عدد ممكن؛ ملتابعة الفريق ومؤازرته وإحداث التغيري.

كميل محفوظ  علي خميس

بحضور حياة بنت عبدالعزيز وعيسى والعطيش

توبلي يكرم أبطال اليد والتنس للموسم 2017/2016

بحض��ور رئيس االتح��اد البحريني 
لك��رة الطاولة الش��يخة حياة بنت 
ورئي��س  خليف��ة  آل  عبدالعزي��ز 
االتح��اد البحريني لك��رة اليد عيل 
عيىس وأمني الرس باالتحاد البحريني 
للك��رة الطائ��رة ف��راس الحلواجي 
والنائ��ب الرمل��اين ع��يل العطيش 
الرياضيني،  املس��ؤولني  وعدد م��ن 
أقام نادي توبيل أمس األول الثالثاء 
حفل تكريم فرقه الرياضية للموسم 

الريايض 2017/2016.
وانطلق الحفل البهي��ج الذي أقيم 
يف الصال��ة الرياضة الخاصة للنادي، 
بآيات من الذك��ر الحكيم، ثم ألقى 
رئي��س الن��ادي ميك أم��ان الكلمة 

االفتتاحي��ة، رحب فيه��ا بالحضور 
والنيابية  الرياضي��ة  والش��خصيات 
لتلبية دعوته، كا وأثنى عىل اختيار 
5 العبني من فئة األش��بال لكرة اليد 
)أبطال الدوري والكأس( للمشاركة 
يف دورة ن��ارص الرمضاني��ة، معتراً 
وج��ود العبني من نادي��ه يف بطولة 
تحمل اس��م رئي��س املجلس األعىل 
اللجنة  للش��باب والرياضة رئي��س 
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة محل 
اعتزاز وفخر ل��ه خصوصاً ولجميع 
منتسبي توبيل عموماً، وقدم تهانيه 
لكاب��ن م��درب األش��بال الختياره 
ضمن الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني 

لكرة اليد الستحقاقه املقبل.
وكش��ف أمان أن ناديه يف املوس��م 
املقب��ل 2018/2017 سيش��ارك يف 
منافس��ات لعب��ة التن��س بالعنر 
النس��ايئ وألول مرة يف تاريخ توبيل 

وذلك عر ثالث العبات.
وبعده��ا، ألق��ت الش��يخة حي��اة 
بنت عبدالعزي��ز كلمتها، إذ أبدت 
س��عادتها لقرار مجلس إدارة توبيل 
حيال زج العنر النس��ايئ يف لعبة 
التن��س، وأثن��ت عىل ه��ذا القرار 
ال��ذي ي��دل ع��ىل جه��ود وعطاء 
مجل��س اإلدارة برئاس��ة ميك أمان 
الذي يعتر من الرجال املخلصني يف 
عملهم واملتابع��ني عن كثب لكافة 

ألع��اب فرق��ه. مؤك��دة يف الوقت 
ذات��ه، أن توجه إدارة توبيل يس��ري 
وفق منظومة سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة التي تهدف االرتقاء 
متمني��ة  والرياضي��ني،  بالرياض��ة 

التوفيق والنجاح لهم.
ثم ب��دأت مراس��م تكري��م الفرق 
الرياضي��ة للعبت��ي الي��د والطاولة 
من ِقب��ل رئيس الن��ادي ميك أمان 
وع��يل عيىس والش��يخة حياة بنت 
عبدالعزيز وف��راس الحلواجي، كا 
تم تكريم أمهات الالعبني املتميزين 
يف ب��ادرة طيبة الق��ت عىل إعجاب 

واستحسان الحارضين.

علي مجيد

لقطات من التكريم

“اتحاد الترايثلون” يستضيف 
خبراء رياضيين
تغطية - املكتب 

اإلعالمي: أعلن 
االتحاد البحريني 

للرتايثلون عن 
استضافة مجموعة 

من الخراء الدوليني 
يف مجاالت السباحة 
والدراجات والجري 

اليوم الخميس؛ 
وذلك لتقديم عدد 

من املحارضات الفنية والتطبيقية بالتعاون مع 
رشكة “تكرتيس” الرياضية.

وقال رئيس االتحاد البحريني للرتايثلون الشيخ 
صقر بن سلان آل خليفة إن “الرنامج يأيت 

ضمن سلسلة من الرامج السنوية التي ينظمها 
االتحاد بالتعاون مع جهات رياضية مختلفة؛ 
وذلك طبقاً السرتاتيجية االتحاد املنبثقة من 

اسرتاتيجية اللجنة األوملبية برئاسة سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة”.

وبني الشيخ صقر بن سلان آل خليفة أن 
الفرصة ستكون متاحة للعامة يف املشاركة 

بورشة العمل الخاصة برياضية الجري، والتي 
سيتم عرها تقديم رشح علمي عن كيفية 

البدء يف مارسة الرياضة والتميز فيها، وتفادي 
اإلصابات الناتجة عنها، داعيا الراغبني يف 

املشاركة بالورشة إىل التواجد يف نادي الرفاع 
للجولف اليوم عند الساعة 5:45 مساء مع 

رضورة ارتداء لباس ريايض.

صقر بن سلمان 



ترأس وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هشام الجودر االجتامع الواحد والثالثني 
لوزراء الش��باب والرياضة بدول مجلس 
التع��اون لدول الخلي��ج العربية، والذي 
عقد صب��اح اليوم يف فندق روتانا أمواج 

مبملكة البحرين.
وأكد وزير ش��ؤون الشباب والرياضة يف 
مس��تهل كلمته يف الجلس��ة االفتتاحية، 
أن دول املجل��س تتطل��ع بكث��ر م��ن 
األمل والتفاؤل ملس��رة العمل الش��بايب 
الريايض املش��رك بدول الخليج العريب، 
مس��تلهمني م��ن توجي�هات ق��ادة دول 
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية، 
والت��ي تضمنه��ا إعالن الصخ��ر، ووجه 
عىل أهمية دعم وتطوير دور الش��باب 
يف تفعيل الربامج واألنشطة والفعاليات 
التي تس��هم يف تعميق الرابط والتكامل 
وترس���خ الهوية الخليجية، وتعزيز قيم 

التسامح والتعايش.
وأضاف وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
أن قادة دول املجلس آمنوا بأنه ال ميكن 
الحدي��ث عن التنمية املس��تدامة  دون 
التطرق لدور الشباب الفاعل، ومن هذا 
املنطلق قدمت مملكة البحرين العديد 

من املب��ادرات الحتواء أف��كار وطاقات 
الشباب يف مجال تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة، إذ أطلقت جائزة امللك حمد 
لتمكني الشباب لتحقيق أهداف التنمية 
املس��تدامة، عالوة ع��ىل تنظيمها مؤمتر 
الشباب الدويل بشكل سنوي، ليصب يف 
االتجاه ذاته، إضاف��ة إىل إطالق مبادرة 
مؤمتر دور الرياض��ة يف تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة.
وبدورهم، أشاد وزراء الشباب والرياضة 
باللفت��ة الكرمية من ل��دن عاهل البالد 
جاللة امللك حمد ب��ن عيىس آل خليفة 
بتخصي��ص جائ��زة امللك حم��د لتمكني 
التنمي��ة  أه��داف  لتحقي��ق  الش��باب 
املس��تدامة، والتي تسعى لحث الجهات 
الحكومي��ة والقط��اع الخ��اص والقطاع 
األه��ي واألفراد عىل االهت��امم واحتواء 
الشباب لتش��جيعهم عىل تحسني البنية 
التحتي��ة املتعلقة بالش��باب إضافة إىل 
تنش��يط دوره��م وتحفيزه��م للدخول 
بق��وة يف عملية تنفيذ أه��داف التنمية 
املس��تدامة التي حددتها األمم املتحدة، 
وق��رر املجل��س ال��وزاري ح��ث الدول 
األعضاء عىل نرش إطار عام الجائزة عىل 

مواقع التواصل االجتامعي واملؤسس��ات 
له��ا،  التابع��ة  الش��بابية  والقطاع��ات 
وتكلي��ف اللجان الفني��ة بوضع أهداف 
التنمي��ة املس��تدامة 2030 ضمن برامج 
عملها املس��تقبلية، كام أشادوا مببادرات 
مملك��ة البحري��ن الرامي��ة إىل تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة وبنجاح مؤمتر 
الش��باب الدويل التاسع الذي تستضيفه 
مملك��ة البحرين مبش��اركة ألف ش��اب 

وشابة من مختلف دول العامل.
وتم خ��الل االجتامع اس��تعراض الخطة 
الش��باب  وزراء  للجن��ة  اإلس��راتيجية 

والرياضة للدورة اإلس��راتيجية )-2018
2022(، والت��ي م��ن املق��رر أن يب��دأ 

تنفيذها اعتباراً من مطلع العام 2018.
كام ص��در عن االجتامع ق��رارات، بتويل 
الوكيل املس��اعد لتنمية الش��باب إميان 
فيص��ل جناح��ي منصب نائ��ب رئيس 

اللجنة الش��بابية. واختي��ار رئيس بيوت 
الش��باب الش��يخ راش��د بن خليفة آل 
خليف��ة رئيس��اً للجنة جمعي��ات بيوت 
الش��باب بدول مجلس التعاون. واختيار 
عبدالكريم عبدالحميد املر رئيساً للجنة 
اإلعالمية الشبابية بدول مجلس التعاون.
ورف��ع وزراء الش��باب والرياض��ة بدول 
املجلس برقيات ش��كر وتقدير إىل عاهل 
الب��الد جاللة امللك حمد ب��ن عيىس آل 
خليفة، ورئي��س مجلس الوزراء صاحب 
الس��مو املليك األمر خليفة بن س��لامن 
آل خليف��ة، وويل العه��د النائ��ب األول 
لرئي��س مجلس الوزراء صاحب الس��مو 
املليك األمر سلامن بن حمد آل خليفة، 
وممث��ل جالل��ة امللك لألع��امل الخرية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة عىل اس��تضافة مملكة البحرين 
االجتامع الوزاري، وعىل الحفاوة وحسن 
لالجتامع،  املمي��ز  والتنظيم  االس��تقبال 
وتوجه��وا ببالغ الش��كر والتقدير لوزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة عىل حس��ن 

اإلعداد والتنظيم لالجتامع.

متفائلون بمسيرة العمل الشبابي الرياضي بدول المجلس
المملكة تترأس االجتماع الوزاري الخليجي.. الجودر:

الجودر يتوسط وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون

ضاحية السيف       وزارة شؤون الشباب والرياضة

الخميس 27 أبريل 2017 
غرة شعبان 1438

العدد 3117  23 sports@albiladpress.comرياضة

بن هندي يشيد بجهود وكفاءة ناصر بن حمد “األولمبية” تشارك بدورة التضامن اإلسالمي الرابعة
ضاحية السيف – اللجنة األوملبية:  تشارك اللجنة األوملبية البحرينية يف الدورة الرابعة أللعاب 
اتحاد التضامن اإلسالمي التي تقام يف العاصمة األذربيجانية باكو يف الفرة ما بني 12 – 22 من 

مايو املقبل.
وتشارك اللجنة األوملبية يف الدورة بثالث ألعاب رياضية، وهي: ألعاب القوى، الرماية، املصارعة 
وستغادر البعثة البحرينية إىل باكو بتاريخ 10 و11 مايو املقبل عىل أن تكون العودة بتاريخ 23 
من الشهر ذاته. ويف هذا السياق، أكد األمني العام للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر 

أن املشاركة يف دورة ألعاب اتحاد التضامن اإلسالمي التي يشارك فيها نحو 4 آالف ريايض ميثلون 
57 دولة إسالمية يتنافسون يف 24 لعبة ستقام عىل 16 منشأة رياضية يعترب فرصة لالحتكاك، 

وتحقيق أفضل النتائج واملستويات يف رياضات ألعاب القوى والرماية واملصارعة التي ستشارك بها مملكة البحرين.
وأضاف “تأيت هذه املشاركة بناء عىل موافقة مجلس إدارة اللجنة األوملبية وتنفيذا لروزنامة املشاركات الخارجية للعام 

2017 يف مختلف الدورات املجمعة، حيث إن دورة ألعاب التضامن اإلسالمي تشكل أحد املحطات املهمة للمنافسة عىل 
إحراز امليداليات امللونة واالستعداد األمثل لالستحقاقات القادمة، وتعزيز التواصل والتعاون والتعارف مع باقي الرياضيني 

من مختلف البلدان اإلسالمية..”. وعرب عسكر عن أمله يف أن تتكلل املشاركة يف دورة ألعاب اتحاد التضامن اإلسالمي 
بالنجاح والتوفيق لترشيف سمعة الرياضة البحرينية خصوصا بعد النتائج املبهرة التي حققتها املنتخبات الوطنية مبختلف 

الدورات الرياضية، ويف مقدمتها دورة األلعاب األوملبية “أوملبياد ريو 2016”.
يذكر أن ألعاب التضامن اإلسالمي تقام كل 4 سنوات، وتشارك فيها الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، ويرشف 

عليها االتحاد الريايض أللعاب التضامن اإلسالمي، وأقيمت النسخة األوىل للدورة يف اململكة العربية السعودية العام 2005، 
فيام ألغت اللجنة املنظمة، الدورة الثانية التي كان من املقرر إقامتها يف إيران العام 2009، واستضافت إندونيسيا الدورة 

الثالثة العام 2013، لتفوز بعد ذلك العاصمة األذربيجانية برشف تنظيم  الدورة الرابعة بعد توقيع اتفاقية املدينة املضيفة 
مع االتحاد الريايض للتضامن اإلسالمي، وذلك بعد نجاحها التنظيمي الكبر بدورة األلعاب األوروبية العام 2015.

رفع مستشار جاللة امللك لشؤون الشباب والرياضة صالح بن عيىس بن 

هندي أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل ممثل جاللة امللك لألعامل الخرية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة؛ مبناسبة تحقيقه املركز الثالث 

يف سباق الرايثلون “تحدي الكناري” الذي أقيم يف جزر الكناري اإلسبانية 

بتنظيم من رشكة “تشالنج”، ومبشاركة 500 العب من مختلف دول العامل.

وقال صالح بن هندي يف ترصيح بهذه املناسبة، إن إنجاز سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة يضاف إىل سجل سموه الحافل بالعديد من اإلنجازات املحلية والدولية، إذ إن سموه 

صار عالمة بارزة يف تاريخ الرياضة املحلية نظر ما حققه من نتائج مرشفة، معرباً عن فخره واعتزازه 

مبا يحققه سموه من إنجازات مضيئة أسهمت يف تعزيز مكانة وموقع اململكة عىل خارطة الرياضة 

الدولية.

وأضاف بن هندي أن سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يعد قدوة للرياضيني البحرينيني كافة، 

ومثال يستلهم من خالله الشباب الريايض كافة معاين اإلرصار واملثابرة للوصول إىل أهدافهم 

وتطلعاتهم وتحقيق إنجازات شخصية تنعكس باإليجاب عىل قطاع الرياضة عموما يف اململكة. 

وأشار بن هندي إىل أن ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من مستوى رفيع مل يكن ليتحقق لوال الدعم 

واالهتامم البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة بالشباب والرياضيني يف اململكة، وذلك من خالل توفر 

اإلمكانات والسبل كافة التي تسهم يف االرتقاء بالشباب والرياضيني وتحفيزهم عىل التميز والعطاء 

وتطوير قدراتهم؛ لترشيف الوطن ورفع رايته يف أبرز املحافل الرياضية.

صالح بن هندي عبدالرحمن عسكر

تفتتح اليوم منافسات الجولة 17 
)قبل األخرة( م��ن دوري “فيفا” 
ألندية الدرجة األوىل لكرة القدم، 
وذلك بإقامة لقاءين عند 7 مساء.
يلع��ب الرف��اع مع املح��رق عىل 
اس��تاد مدينة خليف��ة الرياضية، 
فيام يلع��ب املنامة مع الحد عىل 

االستاد الوطني.
ويش��ر ترتيب ال��دوري حاليا إىل 
ص��دارة املالكية برصيد 32 نقطة، 
املنام��ة 29 نقط��ة، الرف��اع 28، 
املحرق 26، الحد 22، األهي 19، 
الرف��اع الرشق��ي 16، النجمة 15، 
البحرين والحالة 13 لكليهام، مع 

لقاء مؤجل بني املحرق والحد.
وتتمث��ل أهمية مواجه��ات اليوم 
يف كونها قد تكون محددة ملالمح 
البطل بش��كل كبر، م��ع إمكانية 
حس��م متص��در الرتي��ب فريق 
املالكي��ة للق��ب يف ح��ال لعبت 
النتائ��ج دورا معه اليوم، خصوصا 
أنه س��يلعب لقاء الجولة الحالية 
أمام النجمة يوم الس��بت املقبل، 
والذي سيشهد لقاء الرفاع الرشقي 
مع الحالة واأله��ي مع البحرين 

أيضا.
بدوره��ا، ف��إن الف��رق األخ��رى 
املنافس��ة للاملكية س��تعول عىل 
االس��تفادة من تع��ر املالكية )إن 
ح��دث(؛ لالق��راب والدخ��ول يف 
سباق املنافسة، خصوصا مع تبقي 

جولة أخرة بعد هذه الجولة.
الرفاع واملحرق

طاب��ع اللق��اءات ب��ني الجانب��ني 
ول��ه  األوىل،  بالدرج��ة  تناف��ي 

خصوصية كبرة.
مواجهة مهم��ة لكليهام، خصوصا 
م��ع رغبته��ام الكبرة وس��عيهام 

الجاد نحو املنافسة عىل اللقب.

س��بق للنادي��ني أن التقي��ا ع��ىل 
 3 يف  األول  الفري��ق  مس��توى 
مناسبات هذا املوس��م، إذ انتهى 
لق��اء ذه��اب ال��دوري بالتعادل 
وهي نتيجته��ام يف لقائهام بكأس 
االتح��اد “التنش��يطية”، يف وقت 
فإن لقاءهام بالدور نصف النهايئ 
انته��ى ملصلح��ة املح��رق بهدف 

دون رد.
وي��رشف ع��ىل تدري��ب الرف��اع 
س��لامن رشيدة،  الوطني  املدرب 
فيام املحرق بقيادة أملانية متمثلة 

يف املدرب روبرت جاسربت.
ويع��ول رشي��دة ع��ىل مجموعة 

ممي��زة م��ن املحلي��ني كمحم��د 
الرميحي، محمد حس��ني، حس��ني 
سلامن، س��يد ضياء سعيد، كميل 
األسود وحس��ان جميل، باإلضافة 
بوين��و،  املحرفني:أزم��ات،  إىل 

هيوغو وأسامة بوغامني.
أما جاس��ربت فيعتم��د هو اآلخر 
عىل مجموعة مميزة من املحليني 
كالحارس سيد محمد جعفر، وليد 
الحيام، محمد البناء، عبدالوهاب 
ع��ي، عبدالله عبدو وإس��امعيل 
واملحرفني:أحم��د  عبداللطي��ف، 

ديب، نيلسون، فيلبينهو وساملو.
وسيفتقد الرفاع يف مواجهة اليوم 

لخدمات الحارس األس��ايس حمد 
ال��دورسي بعد ط��رده يف الجولة 

السابقة خالل لقاء النجمة.
املواجهة لن تكون سهلة، والفريق 
األكر تركيزا وأقل أخطاء س��تكون 

النقاط الثالث من نصيبه.
املنامة والحد

اللق��اء الثاين اليوم لن يقل ش��أنا 
وأهمية عن اللقاء الس��ابق، وإن 
كان الح��د ق��د خرج من س��باق 
املنافسة عىل الحفاظ عىل اللقب 

الذي أحرزه املوسم املايض.
لك��ن يف املقابل، رغب��ة املنامة يف 
باقية  املنافس��ة  اس��تمراره بخط 

وكبرة أيضا.
بدوره، فإن الحد يأمل يف تعويض 
الخس��ارة خالل الجولة الس��ابقة 
أم��ام املالكي��ة وتحس��ني رصيده 

النقطي.
وي��رشف ع��ىل تدري��ب الطرفني 
مدرب��ان وطني��ان: خال��د تاج يف 
املنامة ومحمد الشمالن يف الحد.

ويعول ت��اج عىل مجموعة مميزة 
م��ن الالعبني املحلي��ني كالحارس 
أرشف وحيد، محمد عادل، عيىس 
م��وىس، عي حرم وع��ي حبيب، 
واملحرفني: تياغو، إيفرتون، لويس 

وون جاي يل.
أما الشمالن فيعتمد عىل مجموعة 
متميزة من املحليني أمثال الحارس 
عباس أحمد، سيد محمد عدنان، 
إبراهيم العبيديل، مس��عود قمرب، 
راش��د الحوطي وأحم��د الختال، 
داي��و،  املحرف��ني:  إىل  باإلضاف��ة 

أوتيش، أوروك ومحمد الداود.
املواجهة س��تكون قوية وبال شك 
فإن الس��عي الحثيث واملنافس��ة 
الحامية س��تكون موجودة للظفر 

بنتيجة الفوز.

فريق الرفاع فريق المحرق

قمة بين الرفاع والمحرق.. والمنامة يالقي الحد
افتتاح الجولة 17 لدوري “فيفا” الكروي

أحمد مهدي
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تد�شني املوقع الإلكرتوين للمحاكم العليا والتمييز

“املرور” تنظم دورة حول التفكري ال�شرتاتيجي

“الكوارث” تتعامل مع �سقوط “طائرة احلد”

“املراأة البحرينية” تثّمن ت�سكيل جلنة قانون الأ�رسة

قادرون على تدريب املر�شحني دون ا�شتن�شاخ جتارب اأخرى

ا�شتكمال توزيع 4200 وحدة من �سقق اللوزي 

تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف البوكوارة

جتربة البحرين ذات خ�سو�سية... رئي�س “التنمية ال�سيا�سية”:

تنفيذا لأمر ويل العهد... “الإ�سكان”:

املنام���ة - بنا: اأكد وزير �س���وؤون الإعالم، رئي�س 
جمل����س اأمن���اء معه���د البحري���ن للتنمي���ة ال�سيا�سية 
عل���ي الرميح���ي اأن مملك���ة البحرين لديه���ا جتربتها 
الدميقراطية الرائدة منذ انطالق امل�رشوع الإ�سالحي 
لعاه���ل البالد �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة باإرادة ذاتية واإجماع �سعبي منقطع النظري 
جت�ّسد يف اإق���رار ميثاق العمل الوطن���ي بن�سبة 98.4 
% يف العام 2001 والتحول اإلى امللكية الد�ستورية، 
م�س���دًدا على اأن البحري���ن متثل منوذًج���ا يحتذى به 
يف تعمي���ق املمار�سة الدميقراطية واإع���داد وتاأهيل 
الكوادر الوطنية ومتكينهم من امل�ساركة يف ال�سوؤون 

ال�سيا�سية والعامة.
واأ�س���اف: اإننا قادرون عل���ى تدريب املر�سحني 
دون ا�ستن�ساخ جتارب اأخرى، والبحرين لديها اآلياتها 
وموؤ�س�ساته���ا الوطنية الفاعل���ة واملوؤثرة يف تر�سيخ 
القيم الدميقراطية ون�رش ثقافة املمار�سة ال�سيا�سية 
امل�سوؤول���ة، والتوعية مببادئ حقوق الإن�سان واإر�ساء 
قواعد العم���ل الربملاين والبلدي امل�س���وؤول يف اإطار 
دولة القان���ون واملوؤ�س�سات، والتي بلغت مرحلة من 

الن�سج والكفاءة.
واأ�س���ار الرميح���ي يف ه���ذا ال�س���دد اإل���ى جهود 
ال�سلط���ة الت�رشيعي���ة بغرفتيه���ا الن���واب وال�سورى، 
ومعه���د البحري���ن للتنمي���ة ال�سيا�سي���ة، واملوؤ�س�سة 

الوطني���ة حلقوق الإن�سان، واملجل����س الأعلى للمراأة، 
والأمانة العام���ة للتظلمات، والعديد من املوؤ�س�سات 
ال�سحفي���ة والإعالمي���ة واللجان الوطني���ة امل�ستقلة، 
واأكرث م���ن 630 جمعي���ة اأهلية و�سيا�سي���ة ون�سائية 
واجتماعي���ة، واإ�سهاماته���ا النوعي���ة يف ن����رش وتعميم 
الثقافة ال�سيا�سية واحلقوقية، ومتكني املواطنني، 
رج���الً ون�س���اًء، م���ن ممار�س���ة حقوقه���م ال�سيا�سي���ة 
والقت�سادية والجتماعية والثقافية، وفًقا للد�ستور 

واملواثيق الدولية.
ال�سيا�سي���ة والتنموي���ة  التج���ارب  اأن  واأ�س���اف 

البحرينية حتظى بتقدير عامل���ي واإقليمي، واهتمام 
دويل بنقل هذه اخلربات الوطنية.

واأك���د الوزي���ر اعت���زازه مب���ا حققه اأمن���اء معهد 
البحري���ن للتنمي���ة ال�سيا�سي���ة من اإجن���ازات وطنية 
من���ذ اإن�سائ���ه وتنظيم���ه مبوج���ب املر�س���وم امللكي 
رق���م )39( ل�سن���ة 2005، وتعديالت���ه لعامي 2008 
و2009، واإ�سهامات���ه الرائ���دة على م�ستوى املنطقة 
والعامل يف تر�سي���خ املبادئ الدميقراطي���ة ال�سليمة 
يف ظل �سيادة القان���ون، وتدعيم التجربة الربملانية 
واملجال����س البلدي���ة واجلمعيات احلقوقي���ة، وتنمية 
الوع���ي ال�سيا�س���ي ب���ني املواطن���ني وفًق���ا لأحكام 

الد�ستور وميثاق العمل الوطني.
واأ�سار اإلى متّكن املعهد، وبال�رشاكة مع ال�سلطة 
الت�رشيعي���ة بغرفتيه���ا واملجال�س البلدي���ة والأجهزة 
احلكومية واملوؤ�س�سات التعليمية واملجتمع املدين، 
عن تنظيم 86 فعالية وبرناجًما متخ�س�ًسا من دورات 
تدريبية ومنتديات وحما����رشات توعوية وم�سابقات 
وطني���ة لن����رش الثقاف���ة ال�سيا�سي���ة واحلقوقية خالل 
الع���ام املا�سي وحده ا�ستفاد منه���ا 3384 م�سارًكا، 
منهم برملانيون وبلديون واأ�ساتذة وطالب املدار�س 
واجلامعات، مبن فيهم الطلبة املبتعثون يف اخلارج، 
وغريه���ا من الإ�سهامات العلمي���ة والبحثية والربامج 

النوعية ذات الأهمية.

املنام���ة - وزارة الإ�س���كان: تنفي���ًذا لأم���ر ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة بتوزيع 4200 وح���دة �سكنية يف 
حمافظ���ات اململك���ة كاف���ة، اأك���د الوكي���ل امل�ساعد 
لل�سيا�سات واخلدم���ات الإ�سكانية خالد احليدان باأن 
وزارة الإ�سكان انته���ت ام�س من توزيع �سقق م�رشوع 
الل���وزي الإ�سكاين، وذلك بع���د ا�ستقبالها اآخر دفعة 

من م�ستحقيها.
ولفت الوكيل امل�ساع���د لل�سيا�سات واخلدمات 
الإ�سكاني���ة اإلى اأن���ه �سيعقب توزيع م����رشوع اللوزي 
ال�ستمرار يف توزيع امل�ساري���ع الأخرى التي ي�سملها 
برنام���ج التوزي���ع املعلن عن���ه، وال���ذي يت�سمن اإلى 
جانب �سقق الل���وزي وم�رشوعي دم�ستان والرملي كال 
م���ن م�ساريع املدينة ال�سمالية وعايل وريا�س ع�سكر 
ومدين���ة �رشق احلد وم����رشوع اأم احل�س���م، اإ�سافة اإلى 

ال�سقق ال�سكنية يف م�رشوع توبلي. 
وق���ال اإن اإدارة اخلدم���ات الإ�سكاني���ة توا�سلت 
م���ع املواطن���ني امل�ستحقني؛ من اأج���ل احل�سور اإلى 
ال���وزارة واإمت���ام الإج���راءات، وثكموا اأم���ر �سمو ويل 

العه���د بتوزي���ع امل�ساري���ع الإ�سكاني���ة، ومتوجهني 
بال�سك���ر اإل���ى القي���ادة واحلكومة على م���ا توليه من 
اهتم���ام باملواطنني وتق���دمي اخلدم���ات الإ�سكانية 

لهم.

افتت����ح رئي�����س املجل�س العل����ى للق�ساء 
بالنياب����ة رئي�����س حمكم����ة التميي����ز امل�ست�سار 
�سامل الكواري �سباح اأم�س يف فندق ال�سوفيتل 
اللقاء ال����دوري الرابع لروؤ�س����اء املحاكم العليا 
والتمييز بدول جمل�����س التعاون لدول اخلليج 

العربية.
ورحب امل�ست�سار �سامل الك����واري بروؤ�ساء 
املحاكم العليا والتمييز بدول جمل�س التعاون 
ل����دول اخللي����ج العربي����ة عل����ى تلبي����ة الدعوة 

حل�سور اللقاء الت�ساروي الرابع يف البحرين.
متث����ل  الت�ساوري����ة  اللق����اءات  ان  وق����ال 
ح�سيل����ة جله����ود متوا�سل����ة له����ا اث����ر كبري يف 
امل�س����رية الق�سائي����ة اخلليجي����ة ته����دف ال����ى 
تعزي����ز التعاون امل�سرتك ب����ني اأع�ساء جمل�س 
التعاون اخلليجي يف جميع املجالت، ول �سيما 

يف املجال القانوين والق�سائي.
وتف�س����ل امل�ست�س����ار الك����واري يف اللقاء 
بتد�سني املوقع الإلكرتوين اخلا�س باملحاكم 
العليا والتمييز، اإذ اأطلع روؤ�ساء املحاكم العليا 

والتميي����ز عل����ى العر�����س املقدم م����ن الأمانة 
العامة لدول اخلليج العربي للتعريف باملوقع 
الإلك����رتوين وعلى م����ا قامت به م����ن الإجراءات 

الفنية.
كما رحب����وا به����ذه الإجنازات الت����ي تخدم 
اجلوان����ب الق�سائي����ة ب�س����كل متكام����ل، يت����م 
بتق����دمي كل الأخبار واملعلوم����ات والدرا�سات 
كم����ا مت التف����اق على مواف����اة الأمان����ة العامة 
بالأبح����اث والدرا�س����ات والأح����كام واملب����ادئ 
الق�سائي����ة ذات الهتم����ام امل�سرتك بني دول 

املجل�س لن�رشها على املوقع الإلكرتوين.
كما تناول اللقاء متابعة اخلطة الت�سغيلية 
للخطة ال�سرتاتيجية للمحاكم العليا والتمييز 
بدول جمل�����س التعاون لدول اخللي����ج العربية 
العلي����ا  املحاك����م  ق�س����اة  وتاأهي����ل  واإع����داد 
والتمييز بدول جمل�����س التعاون، وما يت�سمنه 
م�رشوع النظام املوحد للمحاكم العليا والتمييز 
لدول جمل�����س التعاون، واآلية الربامج املوحدة 

لق�ساة املحاكم العليا والتمييز.

تنفي���ًذا  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
لتوجيه���ات وزي���ر الداخلي���ة بتطوي���ر العن����رش 
الب�رشي، وتفعي���اًل لروؤي���ة الإدارة العامة للمرور 
للتطوي���ر والتحدي���ث م���ن اأجل تق���دمي اأف�سل 
دورة  الإدارة،  نّظم���ت  للجمه���ور،  اخلدم���ات 
بعن���وان  ال�ضب���اط،  م���ن  ملجموع���ة  تدريبي���ة 
»التفكري الإ�سرتاتيج���ي« قدمها رئي�س جمعية 

البحرين للجودة خالد بومطيع.

وت�سمن���ت ال���دورة، العديد م���ن التمارين 
التدريبي���ة ودرا�س���ة بع�س احل���الت الواقعية 
للح�س���ول عل���ى فك���ر ا�سرتاتيج���ي حم���رتف، 
التفك���ري،  فل�سف���ة  مناق�س���ة  اإل���ى  بالإ�ساف���ة 
للقي���ادات  ال�سرتاتيج���ي  الفك���ر  و�سياغ���ة 
وامل�ستقبلي���ة  احلالي���ة  التحدي���ات  ملواجه���ة 
وبعي���دة امل���دى، وو�س���ع البدائ���ل املنا�سب���ة 

وحتقيق التميز يف الأداء.

املنامة - وزارة الداخلية: يف اإطار عمل اللجنة 
الوطني���ة ملواجه���ة الك���وارث و�سم���ن خطتها يف 
اختب���ار جهوزية خمتلف اجلهات املعنية وحتديث 
وتطوي���ر اخلط���ة الوطنية ملواجه���ة الكوارث، مت 
اأم����س تنفي���ذ مترين عمل���ي حتت �سع���ار “وطني 
البحري���ن 2017” ت�ضمن فر�ضي���ة �ضقوط طائرة 

ركاب على منطقة ماأهولة بال�سكان. 
و�سارك���ت يف التمرين قطاع���ات عدة بوزارة 
الداخلية بالتعاون مع قوة دفاع البحرين واحلر�س 
الوطن���ي ووزارات ال�سح���ة والأ�سغ���ال والبلديات 
واملوا�سالت والرتبية والتعليم واملجل�س الأعلى 
للبيئ���ة واملركز الوطني ملواجهة الكوارث وهيئة 

الكهرباء واملاء.
 واأع���رب رئي����س الأم���ن العام رئي����س اللجنة 
الوطني���ة ملواجهة الكوارث الل���واء طارق احل�سن 
ل���دى تفقده املرك���ز الوطني ملواجه���ة الكوارث 
ومواق���ع اإج���راء التمري���ن، عن تقدي���ره للم�ستوى 
املتق���دم م���ن العم���ل امل�س���رتك ب���ني خمتل���ف 
مت  التمري���ن  اأن  موؤك���دا  والأجه���زة،  القطاع���ات 
تنفيذه بنجاح وحق���ق اأهدافه املرجوة عرب تعاون 
جمي���ع اجله���ات املعني���ة م���ن وزارات وهيئ���ات 
وعملها بروح الفريق الواحد، الأمر الذي من �ساأنه 
تعزي���ز اأعم���ال التدري���ب امل�ستم���رة ملواجهة اأي 

خماطر والتعامل مع خمتلف احلوادث. 

الق�سيبية - جمل�س النواب: اأعربت جمعية 
املراأة البحرينية عن تقديرها للجهود املبذولة 
يف اجت����اه اإ�س����دار قانون موحد لأح����كام الأ�رشة، 
وتاأم����ل اأن ي����وؤدي ت�ساف����ر جه����ود ال�سلطتني 
التنفيذي����ة والت�رشيعي����ة وموؤ�س�س����ات املجتمع 
املدين، وب�سكل خا�س اجلمعيات الن�سائية اإلى 
�رشع����ة اإ�سدار هذا القانون، وه����و مطلب طاملا 
نا�سل����ت من اأجله هذه اجلمعي����ات و�سعت اإليه 

منذ ال�سبعينات.
وثّمن����ت جمعية امل����راأة البحريني����ة مبادرة 
جالل����ة املل����ك عاه����ل الب����الد بت�سكي����ل اللجنة 
ال�رشعية ملراجعة م�سودة قان����ون اأحكام الأ�رشة، 

وتراه����ا خط����وة مهم����ة يف اجتاه اإ�س����دار قانون 
موح����د للطائفت����ني الكرميتني لإنه����اء معاناة 
الن�ساء يف املحاكم ال�رشعية، ولتنظيم العالقات 

الأ�رشية.
واأ�ساف����ت »اإن اجلمعية �ساأنه����ا �ساأن كل 
املجتم����ع  وموؤ�س�س����ات  الن�سائي����ة  اجلمعي����ات 
امل����دين املعني����ة باملو�س����وع، تدع����م اإ�س����دار 
قان����ون ع�����رشي موح����د لأح����كام الأ�����رشة، ينهي 
الو�س����ع الراه����ن وغ����ري ال�سحي����ح، فم����ن غري 
املقبول اأن يك����ون هناك قانون ل�سق واحد من 
املجتمع يحتكم اإليه، ويرتك ال�سق الثاين بدون 

مثل هذا القانون«.

• علي الرميحي	

• جانب من توزيع الوحدات	

وافق اأع�ساء املجل����س بالإجماع على تغيري 
ت�سنيف عدد من العقارات مبجمع 917 مبنطقة 
البوكوارة من �سكن خا�س هذا اإلى �سكن خا�س 

بواجهة جتارية.
واقرتح���ت اإدارة التخطي���ط العمراين تغيري 
ت�سنيف العق���ارات اإلى ت�سنيف مناطق ال�سكن 
اخلا�ص بواجهة جتارية امتداداً للن�ضاط التجاري 

الواقع جنوباً على ال�سارع نف�سه.
وق���ال رئي����س جلن���ة الفنية البل���دي حممد 
مو�س���ى يف اجتم���اع املجل����س البل���دي رق���م 15 
ل���دور النعقاد الثالث من الف�س���ل الرابع اأم�س 
اأن العقارات املطل���وب تعديل ت�سنيفها مطلة 
عل���ى اجلزء املعتمد جتاري اأ�سالً من طريق رقم 
1713 من تقاطعه �سارع اأم جيليد اإلى تقاطعه 

مع طريق رقم 1715.
وبنينَّ اأنه ح�سب الق���رار رقم 2 ل�سنة 1990 
ب�س���اأن حتدي���د ال�س���وارع التجاري���ة وال�سناعية 
اخلفيفة وتعيني اخلدمات بها يف مدينة عي�سى 
واملنطقت���ني  والغرب���ي  ال�رشق���ي  والرفاع���ني 

الغربية. 
وتاب���ع اأن���ه ل مان���ع م���ن التعدي���ل اجلزئي 
املقرتح للعقارات بحيث يتم ال�سماح باملحالت 
التجاري���ة على طري���ق 1713 فقط؛ حفاظاً على 
الطاب���ع ال�سكني للعقارات املطلة على اأكرث من 

طريق.
بيع الزوايا اإلكرتونًيا

وافق اأع�ساء جمل�س بلدي اجلنوبية بالإجماع 
على اإع���ادة هيكلة اإجراءات بيع الزوايا من خالل 
اآلي���ة اإلكرتوني���ة جديدة، بحيث يت���م اإلغاء جلنة 
الزواي���ا احلالي���ة ودرا�س���ة الطلب���ات م���ن خالل 
اجله���ات املخت�س���ة عرب نظام اإلك���رتوين �سيتم 

اإن�ساوؤه لهذا الغر�س. 
وق���ال رئي����س اللجنة الفني���ة البلدي حممد 

مو�سى اإن املقرتح له اإيجابيات منها اإلغاء جلنة 
الزواي���ا احلالي���ة وا�ستبدالها بنظ���ام الكرتوين 
متكام���ل بحيث �سيتم ت�سكي���ل جلنة للتظلمات 
للب���ت يف الطلب���ات املرفو�س���ة الت���ي يتظل���م 

اأ�سحابها.
وتاب���ع يت���م درا�س���ة وجتدي���د قيم���ة بي���ع 
الزواي���ا من خالل اأ�سعار تقديرية من جانب جلنة 
التثم���ني �سمن 3 فئ���ات A.B.C وتراجع كل 6 
اأ�سه���ر بالتن�سيق مع جه���از امل�ساحة والت�سجيل 

العقاري.
يف  املقرتح���ة  الآلي���ة  �ست�سه���م  واأو�س���ح 
اخت�س���ار الوق���ت واجله���د الالزم���ني للدرا�سة 
والبت يف طلب���ات الزوايا، كما اأنه���ا تتوافق مع 
توجه���ات احلكومة يف حتويل خدم���ات الوزارات 

اإلى الكرتونية.
واق���رتح البل���دي يو�س���ف ال�سب���اغ اأن يتم 
دفع قيم���ة الزوايا اإلكرتوني���ا؛ لتجنب الزدحام 
وتخفي���ف العبء على املواطنني، كما اقرتح اأن 

يتم حتديد موعد نهائي لإنهاء معاملة البيع.

مواقف بدل من حديقة
اأح���ال وزي���ر الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع�س���ام خل���ف تو�سي���ة 
ا�ستغ���الل عق���ار مبجم���ع 807 مبدين���ة عي�س���ى 
كمواق���ف عامة لل�سي���ارات بدل م���ن حديقة مع 
اإع���ادة تخطيط���ه اإل���ى وزارة الإ�س���كان لإب���داء 

مرئياتها.
من جهت���ه، ت�ساءل البلدي عبداهلل القبي�سي 
عن �سبب اإحالة مو�سوع اأر�س متلكها البلديات 

اإلى وزارة الإ�سكان. 
واأو�س���ح املدي���ر الع���ام للبلدي���ة عا�س���م 
عبداللطيف اأن هناك مذكرة بني وزارة الإ�سكان 
ووزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العمراين تو�سي باأخد راأي وزارة الإ�سكان يف اأي 

عقار يقع �سمن م�ساريعها الإ�سكانية.
ب���ني  روتين���ي  الإج���راء  ه���ذا  اأن  وتاب���ع 
الوزارت���ني، واأن���ه ل يوج���د اأم���الك للبلدية، بل 
جميعها اأمالك الدول���ة، واأن البلدية ل متانع من 

ا�ستغالل العقار. 

بيع الزوايا اإلكرتونًيا 

ليلى مال اهلل

•  جانب من جل�سة جمل�س بلدي اجلنوبية	



طرحت �رشكة “لوكا�س فيلم” الإعالن الدعائي الأول 
للج���زء اجلديد م���ن �سل�سلة “حرب النج���وم”، والذي 

.”The Last Jedi“ يحمل ا�سم
وي�س���ارك يف بطول���ة اجلزء اجلدي���د داي�سي 
ريديل، مارك هامي���ل، جون بويجا، ادم درايفر، 
لورا ديرن، او�سكار اإ�سحق، ومن تاليف واإخراج 
ل���� راي���ن جون�س���ن. ومن املق���رر عر�س���ه ب�سهر 

دي�سمرب اجلاري.
يذك���ر اأن اجلزء الأخري م���ن ال�سل�سلة مت عر�سه 

الع���ام املا�سي، وحق���ق اإيرادات بلغت ال���� 350 مليون 
دولر، وم���ن املتوقع اأن يحقق اجلزء اجلديد من ال�سل�سلة اأرقاماً 

قيا�سي���ة جديدة ملا يحمل���ه من اإبهار عل���ى امل�ستوي التقن���ي املعروف بها 
يف ال�سل�سل���ة. كم���ا ان حبك���ة اجلزء املا�س���ي The Force Awakens مل ت���رق للعديد من 

العا�سقني لل�سل�سة

بع����د حادث وفاة رجل يف اح����دى حمطات ال�سكك 
احلدي����د خالل الرتويج لفيلم ري�س للنجم الهندى 

�ساروخ����ان، �سدر ا�ستدع����اء ل�ساروخان من قبل 
هئية الإدعاء الهندية للتحقيق يف احلادث.

واأك����د قائد �رشطة ال�س����كك احلديد تارون 
ب����اروت اإن طل����ب ال�ستدعاء �سم����ل اإلى جانب 
�ساروخ����ان كالً م����ن املنتج امل�س����ارك للفيلم، 

و�رشكة “اإك�سل الرتفيه”، التي �سعت بطلب اإذن 
من ال�سكك احلديد للرتويج للفيلم على منت اإحدى 

القطارات. يذكر اأن اأح����د الأ�سخا�س كان قد تويف بنوبة 
قلبي����ة يف 23 يناي����ر املا�سي بع����د وقوع حالة تداف����ع �سديد يف حمط����ة ال�سكة احلديد يف 
مومباي لإلقاء نظرة على �ساروخان. من جانب اآخر، اأ�سارت �سحف هندية اأن �ساروخان قرر 

توظيف عدد من  الن�ساء حرا�سا �سخ�سيني له.

”The Last Jedi“

استدعاء شاروخان

أرباح دريك

يع���ود اأحمد حلم���ي اإلى ال�سينم���ا يف فيلم جديد ب���داأ بتح�سريه يف �رشية تام���ة يف الأيام 
املا�سية، على اأن ينطلق الت�سوير قريباً للحاق مبو�سم عيد الأ�سحى.

حلم���ي يتع���اون يف الفيل���م مع املخرج خال���د مرعي، وينتظ���ر انتهاء املعاجل���ة اخلا�سة 
بالفيلم لرت�سيح فريق العمل، وحتديد موعد انطالق الت�سوير.
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بع���د امل�ساركة يف اأك���ر من 40 فيلم���اً واإجناب 
ولَدين جميَلني واإط���الق موقع اإلكرتوين ناجح، تتابع 
غوينيث بال���رتو يف عمر الرابعة والأربعني ن�ساطاتها 
املكثفة لكنها تبدو هادئة اأكر من اأي وقت م�سى...

توحين بأنك امرأة عفوية جدًا. كيف 
تصفين غوينيث بمزاياها وعيوبها؟

عيوب���ي كثرية، منه���ا قلة ال�سرب، لكن���ي اأحاول 
اأن اأه���دئ نف�سي. اأري���د اأن اأ�سبح اأك���ر اتزاناً لأنني 
اأتول���ى مهام���اً متع���ددة يف الوق���ت نف�س���ه: الأولد، 
العم���ل، الطبخ... ميك���ن اعتبار قل���ة ال�سرب من اأكرب 
عيوب���ي. لكن تتعلق اأهم ميزة يف �سخ�سيتي بوفائي 
لأ�سدقائي. تّت�سل ب���ي �سديقاتي حني يحتجن اإلى 
التكل���م عن م�ساكلهن اأو اأت�سل اأنا بهّن! اأنا م�ستعدة 

دوماً لتقدمي امل�ساعدة.

تبدين منفتحة أكثر من أي وقت 
مضى. هل من خلطة سحرية لبلوغ 

هذه الحالة؟
اأح���ب عم���ري! قبل الحتف���ال بعي���دي الأربعني، 
�سعرُت بتوتر �سديد؛ لأنني مل اأكن اأعرف ما ينتظرين 
بعد تلك املرحلة. لكني اأ�سعر اليوم بدرجة فائقة من 
ال�سعادة والراحة وال�سرتخاء. ل يهمني ما يقال عني 
اأو ع���ن حياتي اأو عن جتاعيدي. اأعترب هذا العمر نعمة 

حقيقية. 
اأظن اأن املراأة التي ت�سل اإلى هذا العمر تكت�سب 
اأدوات ت�سم���ح لها بتعزيز انفتاحه���ا وا�سرتخائها. ل 

نفع من الهتمام بتفا�سيل ل ت�ستحق العناء.

 هل تذكرين أول مرة ظهرتِ فيها 
على غالف مجلة؟

ح�س���ل ذل���ك منذ ف���رتة طويلة ج���داً... كنُت يف 
الع�رشينيات من عمري على الأرجح. كنُت حمظوظة 
حتم���اً للظهور عل���ى غالف جمل���ة مرموقة مثل 
“اإيل”. اأحرتم املجالت التي جتروؤ على اإظهار 

ن�ساء من الأعمار كافة. هذا مده�س!

ما أكثر مجال نجحتِ فيه؟
ول���داي! اأعتربهما �سبب وج���ودي! الأمومة 
من اأهم اإجنازاتي. اأ�سع���ر باأن قلبي ممتلئ! اإنها 

جتربة مذهلة!

قبل بدء التصوير، شاهدناك 
تكّلمينهما.

نعم. ح���ني اأ�ساف���ر اأت�س���ل بهم���ا لإيقاظهما يف 
ال�سباح واأتناق�س معهما للحظات.

 تحضرين حفالت فرقة “كولدبالي” 
مع آبل وموزس. ما أكثر أغنية 

تردّدينها؟
جميع الأغاين! نع�سق كري�س! املو�سيقى 
الت���ي يقّدمه���ا مده�سة! كان���ت اجلولة التي 
�سارك فيها للت���و ا�ستثنائية! تعجبني الأغاين 
اجلديدة ونحب ولداي واأنا جميع الأغاين. لقد 
حفظا الكلم���ات كلها ومل يوقفا الغناء طوال 

احلفلة املو�سيقية.

أنت ممثلة وأم وأصبحتِ سيدة 
أعمال بعد إطالق موقعك 
  .goop.comاإللكتروني

كيف نشأ هذا المشروع؟
 ح���ني كن���ُت اأقي���م يف لن���دن مع 
طفلّي، مل اأع���د اأريد ال�سفر ومت�سية 

اأي���ام كاملة يف مواقع الت�سوير. لكني ل اأ�ستطيع منع 
نف�س���ي من العمل. ل���ذا قررُت اإط���الق م�رشوع خمتلف 
واأن�س���اأُت هذا املوق���ع. يعمل يف هذا امل����رشوع اليوم 

اأكر من خم�سني �سخ�ساً.

هل تّطلعين على كل ما يحصل في 
الموقع؟

نعم. ميكن اعتباري قل���ب املن�ّسة الناب�س! اإلى 
جانب اهتمامي بالإدارة الفنية، اأهتم اأي�ساً بال�سوؤون 
التجاري���ة التي تك���ون معقدة لكن مث���رية لالهتمام. 
اأحب اأن اأكت�سب املعارف يومي���اً واألحظ اأننا نتقّدم. 

اأعي�س فرتة حما�سية من حياتي. اأنا �سعيدة جداً.

تقدمين جميع أنواع النصائح على 
موقعك. ما هي أفضل نصيحة 

يمكنك قولها اآلن؟
يج���ب اأن يع���رّب النا����س ع���ن حقيقته���م ط���وال 
حياتهم. لقد هدرُت وقت���اً طويالً؛ لأنني امتنعُت عن 
ال���كالم يف مواق���ف معّينة. تظن امل���راأة عموماً اأنها ل 
تريد اإي���ذاء اأحد، لكن قد يدفعها هذا املوقف اأحياناً 
اإلى فق���دان هويته���ا احلقيقية. هذا م���ا تعّلمُته من 

احلياة.

 أنت ماهرة في مجال الطبخ. هل 
تنصحين بطبق معيّن؟

رو�ست���و الدجاج! اإنه طبق �سهل. عند العودة اإلى 
املن���زل، يكفي و�سع���ه يف الفرن م���ع البطاطا! اأحب 
اأي�س���اً حت�سري الطبق مفتوحاً. قبل انتهاء مدة الطبخ 
بع����رش دقائق، اأ�سيف قطعاً �سغ���رية من الباغيت ثم 

اأتلذذ باخلبز املنقوع بدهون الدجاج! لذيذ جداً!
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اإعداد: طارق البحار

”Night School“ كيفين هارت” في“

“أكلة عربية”!

يق���وم “الطفل املدي���ر”، الذي ي���وؤدي األيك بولدوين 
�سوت���ه بنربة ماكرة �رشيعة، بكل م���ا ذكرناه �سابقاً واأكر. 
يف نظ���ر والدي���ه املهوو�سني به، وهما مدي���ران تنفيذيان 
يف �رشك���ة للحيوانات الأليفة )ليزا ك���ودرو وجيمي كيمل(، 
يبدو طفالً جميالً ياأكل، ويبكي، وي�ضحك، وينام، ويتغّوط، 
وقد ُنقل فجاأة اإلى باب منزلهما مبا يتما�سى مع توجيهات 
اجلمعي���ة الأمريكي���ة لأف���الم احلرك���ة املالئم���ة للعائالت. 
لك���ن اأخاه البالغ من العمر 7 �سن���وات تيم )مايلز باك�سي( 
ي�سع���ر يف احلال باأن ثمة خطباً ما يف هذا الطفل. ول يقت�رش 
اإح�سا�سه هذا على الغ���رية الطبيعية التي ي�سعر بها الولد 

البكر عندما ي�سبح اأخاً.
ب���دا مفه���وم حت���ّول مول���ود جديد اإل���ى مدي���ر �رشكة 
ي�ستقطب النتباه كله، ويحتاج بدوره اإلى َمن يدير حياته، 
ذكي���اً كفاي���ة لي�سمن جناح كت���اب مارل ف���رازي امل�سور 

املوؤلف من 36 �سفحة. 
ماكغراث  توم  يقّدم  الأقل،  الفيلم على  ويف م�ستهل 

 Dream وهو خمرج خم�رشم قّدم اأعمالً عدة مع
 Megamind بينها  م��ن   ،Works

كثرياً   Madagascar و�سل�سلة 
م�����ن امل�������س���اه���د 
امل������م������ت������ع������ة 
على  ب��الع��ت��م��اد 
ه����ذه ال�������س���ورة، 
الأخ��رية  ب��اأن  علماً 
قد تكون اأي�ساً من 
تيم  خميلة  ابتكار 
والن�سطة،  الغريبة 
بو�سوح  جتلت  التي 

خم��ت��ل��ف  يف 
اأج�����������������زاء 
ال����ف����ي����ل����م 
م�����ن خ���الل 

لكن  بالألوان.  املفعمة  اليقظة  اأحالم  من  �رشيعة  �سل�سلة 
ن�س مايكل ماكولرز �رشعان ما ي�سطدم بن�سخته اخلا�سة 
اأُ�سيء  كثرية  اأعمال  غ��رار  على  املتنامية.  امل�ساكل  من 
 Mars Needs مثل  ال�سا�سة،  اإل��ى  الكتب  م��ن  نقلها 
يعمد  )بالكاد(،   Dr. Seuss’ The Lorax و   Moms
م�سدره  روح  ويخون  التفا�سيل  جتميل  اإلى  العمل  هذا 
املذهلة، فيغرق يف تعقيدات �رشدية غري مالئمة يف حماولة 

يائ�سة لتحويله اإلى فيلم �سينمائي طويل.
يت�س���ح اأن الطف���ل املدي���ر لي�س طفالً البت���ة. اإنه اأحد 
املديري���ن الق�سريي القامة الذي���ن ل اأهل لهم يف مكاتب 
 The Boss Baby رشكة الأطف���ال”، التي ت�سّكل جواب�“

عن ال�سوؤال املعهود: “من اأين ياأتي الأطفال؟”.
ق���رر املدير اأن ين���زل اإلى الأر�س وين�س���ّم اإلى عائلة 
عادية تعي�س يف ال�سواح���ي.  ت�سمل مهمته، التي ي�ساركه 
تي���م يف اإجنازها، التحقيق يف طف���رة مقلقة اأخرية يف قطاع 
تربي���ة اجلراء املناف�سة وعرقلته���ا لأن هذه الطفرة توؤدي 
اإل���ى تراجع يف �سوق الأطفال الت���ي تعتمد بدورها على 

احلب. 
اأعتق���د اأن ه���ذه طريق���ة غريبة جداً 
يف  النخفا����س  لتربي���ر 
مع���دل ال���ولدات ح���ول 
العامل، مع اأنني اأتخيل اأن 
ب�سع���ة ماليني من حمبي 
القط���ط يرف�سون تربيراً 

مماثالً. 
ل��ك��ن ه����ذه ال��دع��اب��ة 
متيزها  تفقد  م��ا  ���رشع��ان 
معدي  اأن  يت�سح  ع��ن��دم��ا 
ينتقدون  ل  الفيلم 
ال�رشكة  ا�ستخفاف 
ب�����ع�����م�����الئ�����ه ب���ل 

يج�سدونه.

غوينيث بالترو تجد الهدوء أخيرًا!

“The Boss Baby”... من أين يأتي األطفال؟

رفع���ت �رشك���ة الت�سجي���الت املو�سيقي���ة 
ال�سابقة ملغني ال���راب الكندي دريك دعوى 
ق�سائي���ة �سد�رشكة “كا�س م���وين ريكوردز” 
للمطالبة بن�سيب من اأرباح اأول �ستة األبومات 
منف���ردة له مماقد ي�سل اإل���ى ع�رشات املاليني 

من الدولرات.
وقالت �رشك���ة “اأ�سباير ميوزيك ج���روب”، التي 
تزع���م اأنها وقعت عقدا مع دري���ك يف 2008،اإنها مل تتلق 
�سوى “دفعات م�سبقة قليل���ة” من “كا�س موين” رغم اإبرام عقد يف 
2009 ين�سعل���ى ال�سماح لدريك بالت�سجيل لل�رشكة اجلديدة مقابل ح�سولها على ثلث 

اأرباح األبوماته.
واتهم���ت الدعوى اأمام حمكمة بولية نيويورك “كا�س م���وين” اأي�سا بحث دريك يف 
2013 علىالإخ���الل باتفاق “الحتكار الفني” مع اأ�سباي���ر بتوقيع اتفاق مناف�س يحرم 

ال�رشكة من اأكرمن ع�رشة ماليني دولر.

تعاق���دت �رشك���ة يونيفر�س���ال الرتفيهية 
مع املمثل الكومي���دي كيفني هارت، لبطولة 
 ،”Night School  “ الكومي���دي  الفيل���م 
بينما دخل تي���م �ستوري يف مفاو�سات لإخراج 

الفيلم.
وح���ددت ال�رشك���ة 28 من �سبتم���رب 2018 
موعدا لطرح الفيلم بال�سينمات، ويقوم هارت 
اأي�سا باإنت���اج الفيلم بالتعاون مع املنتج ويل 
باك���ر، فيم���ا تخت���ار ال�رشك���ة باق���ي املمثلني 

امل�ساركني بالفيلم متهيدا لبدء ت�سويره.

ك�سف���ت املمثلة املك�سيكية �سلمى حايك عن �رش �سبابها الدائم، 
اإذ اأكدت اأنه يكمن يف اأكلة عربية يعرفها الكثري.

وقال���ت حايك يف حوارها مع جمل���ة “People” الأمريكية، اأن 
�رش جمالها يكمن يف”�سوربة الكوارع”، موؤكدة اأن هذه ال�سوربة 
تغينها عن اللجوء حلقن البوتك�س، م�سيفة اأن�سوربة الكوارع 
الت���ي تعد من العظ���ام والنخ���اع مليء باجلالت���ني والدهون 
ويحت���وي عل���ى النخ���اع، م�س���رية اإلى اأن���ه مه���م لالحتفاظ 

بال�سباب.
ولفتت اإلى اأن هذه ال�سوربة تغنيها عن حقن البوتك�س 
ال���ذي تلجاأ اإلي���ه ال�سيدات حالياً ب�سكل كب���ري، قائلة: “لقد 

اأغناين عن ا�ستخدام البوتك�س”.
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توجد الآن خدمة جديدة تتيح اإمكانية ا�ستعرا�ض 
ماليني الأبحاث العلمية جماناً على ال�سبكة الدولية.

 unpaywall وحتم���ل اخلدم���ة اجلدي���دة ا�س���م 
وه���ي عب���ارة ع���ن برنام���ج م�ساعد يت���م تثبيت���ه على 
مت�سف���ح الإنرتن���ت بجهاز الكمبيوت���ر، وميكن تنزيل 

ه���ذا الرنام���ج ع���ر تطبي���ق impactstory مفتوح 
امل�س���در، ال���ذي مت ابت���كاره بتمويل م���ن املوؤ�س�سة 
الوطني���ة للعلوم وموؤ�س�س���ة "األفريد ب���ي. �سلون" يف 
الولي���ات املتحدة، واأحدثت هذه اخلدمة بالفعل جلبة 

يف عامل الأبحاث العلمية. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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حتى لو عاك�ستك الظروف ثابر وكرر 
املحاولت. 

ال تفرط يف تن���اول الطعام فال�سمنة 
بادية عليك.

قد تتاأرجح الي���وم بني و�سع �سحي 
رائع وحيوية فائ�سة. 

اح���زم اأم���رك واأق���دم عل���ى م����روع 
االرتباط ب�رسعة.

حت���دث اأمور جميلة ل���ك ورمبا تروق 
الآخرين فتَحب وحِتب. 

ل حت���اول اللعب بعواط���ف احلبيب، 
بل كن �سادقاً معه. 

اإذا كن���ت م�ساباً مبر����ض القلب فال 
تعر�ض نف�سك لالإرهاق.

تذكر اأنه يوم جميل ول يجوز �رب 
طموحاتك واآمالك. 

التغي���رات املهمة  حت���دث بع����ض 
ويوفر لك طاقة.

تكت�س���ب الطاق���ة املمي���زة فتعي�ض 
ان�سجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث. 

الظ���روف منا�سب���ة ج���داً، واأو�ساعك 
املادية على اأف�سل ما يرام.

جتد نف�سك مندفعاً للقيام بخطوات 
م�ستقبلية جتاه ال�ريك.

الحمل:
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الميزان:
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الحوت:
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العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

العرب���ي  الحت���اد  الحت���اد  اأطل���ق 
لالأف���الم  الأول���ى  م�سابقت���ه  للتط���وع 
التوعوية الق�سرة يف اجلمهورية اليمنية 

حتت �سعار “لأجلك وطني”.
للتط���وع  العرب���ي  الحت���اد  وك���رم 
وموؤ�س�س���ة التنوي���ر للتنمي���ة الجتماعية 
ع�س���و الحت���اد وممثل���ه يف اجلمهوري���ة 
الأف���الم  مب�سابق���ة  الفائزي���ن  اليمني���ة 

التوعوية الق�سرة يف اليمن.
وقال اأمني عام الحت���اد عبد الرزاق 
املري�س���ي: اإن اجلائ���زة ته���دف اإلى ن�ر 
الوعي يف اأو�ساط املجتمع بكافة الق�سايا 
اجلوهرية التي تخدم التوجهات الوطنية 
الجتماع���ي  الن�سي���ج  عل���ى  واحلف���اظ 
والتع���اون وتعزيز اأوا����ر الأخوة واملحبة 
وال�سالم، ونبذ العنف والتطرف، وت�سجيع 
ال�سب���اب املب���دع عل���ى اإب���راز مواهبه���م 
وقدراته���م الإبداعية، واإبراز طرق ُملِهمة 
يف تعزي���ز الإيجابية داخل املجتمع واحلد 

من الظواهر ال�سلبية.
يف  التك���رمي  احتف���ال  واأقي���م 
اليم���ن، بح�س���ور الكثر م���ن املهتمني 

والأكادمييني والإعالميني اليمنيني
حي���ث قام ممث���ل الحت���اد يف اليمن 
الفائزي���ن  وتك���رمي  اجلوائ���ز  بتق���دمي 
بامل�سابق���ة الت���ي �سب���ق اأن اأعل���ن عنها 

مببادرة تطوعية من الحتاد.
فلم���اً   20 امل�سابق���ة  يف  و�س���ارك 
املحافظ���ات  خمتل���ف  م���ن  مب�سارك���ني 
اليمنية، فاز منها 3 اأفالم، واحتل املركز 
الأول الفيل���م ال�سامت “�س���الل”، الذي 
ت���دور فكرته ح���ول طفل مين���ي يرف�ض 
الواق���ع والتنمي���ط من حول���ه ويحاول اأن 

يك���ون على �سجيت���ه، اأما املرك���ز الثاين 
فذهب لفيل���م “ري�سة �س���الم”، واملركز 
الثال���ث لفيلم “افتقد اأب���ي” كما �سيتم 
الت�سويت على الفلمني الآخرين من قبل 

اجلمهور..
وتقدم اأمني الع���ام الحتاد بال�سكر 
والتقدي���ر ملوؤ�س�س���ة التنوي���ر للتنمي���ة 
اليم���ن،  الجتماعي���ة ع�س���و الحت���اد يف 
على اإقامته���ا للم�سابق���ة واجلهود التي 
اأن  اإل���ى  اإجناحه���ا م�س���راً  املبذول���ة يف 
امل�سابق���ة �ست�سه���د تط���وراً يف الأع���وام 

القادمة اإن �ساء اهلل.
يذك���ر ان اجلائ���زة اأطلقه���ا الحتاد 
مملك���ة  يف  ومق���ره  للتط���وع  العرب���ي 
البحري���ن، تاأتي �سم���ن اأهداف���ه وروؤيته 
يف اجلان���ب التوع���وي يف اأنح���اء الوط���ن 
العربي خ�سو�ساً يف ظل الظروف العربية 

الراهنة. 

نظمها االتحاد العربي للتطوع بمشاركة 20 عمال فنًيا

“ضالل” يفوز بالمركز األول في 
مسابقة األفالم القصيرة باليمن

البحرين زاخرة بمواهب فنية في القيادة السينمائية 

“fashion way” يجمع النجوم في البحرين

في اللقاء األسبوعي... مكناس ورئيسة “روتاري السلمانية”:

عق���د ن���ادي روت���اري ال�سلمانية ن���دوة نقا�سية 
ع���ن “ال�سينم���ا تاريخه���ا وم�ستقبلها” خ���الل اللقاء 
الأ�سبوع���ي للنادي الذي عقد موؤخ���را بفندق جولدن 
�رك���ة  اإدارة  جمل����ض  رئي����ض  مب�سارك���ة  تولي���ب 
برومو�سف���ن القاب�س���ة رجل الأعمال اأك���رم مكنا�ض، 
واأدارتها امل�رفي���ة رئي�سة نادي روتاري ال�سلمانية 
اأم���رة اإ�سماعيل، حي���ث ا�ستعر�ست الن���دوة تاريخ 
ال�سينم���ا واأه���م التحديات الت���ي تواجهها يف ح�سور 
عدد كبر من رموز املجتمع البحريني يف جمال ريادة 
الأعم���ال وال�سخ�سيات البارزة م���ن املهتمني بدعم 
قط���اع ال�سينما يف اململكة حي���ث اأطلق رجل العمال 
اأكرم مكنا����ض مبادرة لدعم وتطوي���ر ثقافة �سناعة 
ال�سينم���ا اخلليجي���ة لتكون ق���ادرة عل���ي املناف�سة 

العاملية وجذب امل�ساهد العربي. 
وحت���دث مكنا����ض يف الن���دوة عن تاري���خ بداية 
ال�سينم���ا يف الع���امل من���ذ بداي���ة ال�س���ور املتحرك���ة 
بال�س���وت  لأف���الم  وحتوله���ا  ال�سامت���ة  والأف���الم 
وال�س���ورة وانتقالها الى الدول العربي���ة، موؤكدا اأن 
تطور اأدوات العمل يف قط���اع ال�سينما ي�سهد تزايدا 
غ���ر م�سبوق م���ع العتماد كليا عل���ى تقنيات فائقة 
اجلودة يف الت�سوير واإبعاد وزوايا الروؤية وا�ستخدام 
تقني���ات الت�سوير املج�س���م وثالثي الأبع���اد لإنتاج 

اأفالم ومواد فنية عالية اجلودة وكذلك رحلة تكوين 
كي���ان متحف دبي ورحلة تط���ور الرتفيه الب�ري من 
بدايت���ه يف ثالثيني���ات القرن الثامن ع����ر اإلى ولدة 
ال�سينم���ا احلديثة ح���ول العامل، م�س���را الى ما حدث 
من تط���ور خيال الظل اإل���ى اآلت الت�سوي���ر واأجهزة 
�سندوق الدنيا والفواني�ض ال�سحرية و�سولً لل�سور 
املج�سم���ة وتقنيات الر�س���وم املتحرك���ة والت�سوير 

ال�سينمائي احلديثة.
وق���ال رج���ل العم���ال اإن مملكة البحري���ن تزخر 
بالعديد م���ن الك���وادر الفنية والطاق���ات البداعية 
الت���ي حتت���اج لفر�س���ة حقيق���ة للظه���ور والتمي���ز، 
بالإ�ساف���ة اإلى اأن كافة مقوم���ات العمل ال�سينمائي 
الناج���ح تتوف���ر فعليا يف البحرين م���ن حيث املواقع 
التي ت�سلح لت�سوير اأفالم ميكنها املناف�سة عامليا 
م�سرا اإلى اأن البحري���ن ميكنها فعليا اأن حتقق دور 

الريادة على م�ستوى املنطقة يف هذا املجال. 
واأو�سح مكنا�ض اأن �سناع���ة ال�سينما متثل اأهم 
م���وارد الدخل القت�سادي يف ع���دد من الدول وذلك 
نت���اج ما مت الرتكي���ز عليه م���ن عوامل لإجن���اح تلك 
ال�سناع���ة الهام���ة والتي يت���م النف���اق عليها وفق 
اآليات مقننة وعوامل ت�ستند اإلى الحرتاف واملوهبة 
والق���درة عل���ى حتقي���ق النج���اح م���ن خ���الل ا�سن���اد 

املهم���ات مل���ن ي�ستطي���ع تنفيذها بدق���ة واحرتاف 
وال�سعي املتوا�سل نحو اكت�س���اف اجلديد واملبتكر 
يف ه���ذا املجال الفني والذي يحتاج لبيئة من البداع 
بعي���دا ع���ن الروت���ني حتى ميك���ن بالفع���ل حتقيق 
اله���دف احلقيقي من تل���ك ال�سناعة وهو انتاج عمل 

فني غر تقليدي. 
من جانبها، اأكدت رئي�ض نادي روتاري ال�سلمانية 
امل�رفية اأمرة ا�سماعي���ل اأن �سناعة ال�سينما متثل 
ال���دور الأب���رز يف تنمي���ة الف���كار املجتمعي���ة ودعم 

الثقاف���ات وتعدي���ل ال�سلوكي���ات وتعزي���ز القي���م 
املجتمعي���ة ل���دى �ريحة كبرة م���ن املواطنني وهو 
م���ا يزيد من اأهمية الرتكي���ز عليها ب�سورة كبرة مع 
تزايد التط���ور التقن���ي والتكنولوج���ي والتو�سع يف 
ا�ستخدام تقنيات الرجمي���ات وتطبيقات التوا�سل 
الجتماع���ي التي انت�رت يف كل م���كان على م�ستوى 

العامل. 
واأ�ساف���ت رئي�ض ن���ادي روت���اري ال�سلمانية اأن 
دعم قط���اع ال�سينما يف البحرين ه���ي جتربة ت�ستحق 

العن���اء ملا �سيك���ون لها من اثر ايجاب���ي يدعم فكرة 
التطوير حي���ث اأن مملكة البحري���ن تتميز باحتوائها 
على من���اذج من املبدع���ني واملبتكري���ن يف خمتلف 
املج���الت والفنون و�سوف يحقق���ون ذاتهم يف حال 
فتح اأبواب جديدة من الب���داع امامهم عر قطاعات 

وفنون ال�سينما املختلفة. 
واأ�سارت امل�رفية اأمرة اإ�سماعيل اإلى اأن نادي 
روت���اري ال�سلماني���ة يحر�ض دوما عل���ى توفر كافة 
�سبل الدعم يف القطاع���ات التنموية والإبداعية التي 
م���ن �ساأنها حتقيق اإ�سافة جديدة للمجتمع البحريني 
مبا يعزز م���ن تنام���ي الثقافات والعم���ل املجتمعي 
وحتقي���ق الذات واكت�ساف املوهوب���ني وهي مبادئ 
يحر����ض النادي عل���ى حتقيقه���ا فعليا عل���ى ار�ض 

الواقع. 
واأو�سحت اإ�سماعيل اأن الفرتة املقبلة �ست�سهد 
ن�ساط���ا متزايدا يف جمال دع���م الأن�سطة التي ترتبط 
بالعم���ل يف قطاعات تطوير ال�سينما من خالل تنظيم 
جمموعة م���ن الفعاليات واملب���ادرات التي تعزز من 
ا�ستقط���اب املواه���ب واملبدع���ني لتحفيزه���م على 
اإعادة اكت�س���اف مواهبهم من خالل تل���ك الفعاليات 
الت���ي تدع���م املب���ادرة الت���ي �سيتم اطالقه���ا لدعم 

وتطوير العمل ال�سينمائي. 

فه���د  بن���ت  مو�س���ي  الأم���رة  رع���ت 
fas - ” ء����ن م�س���اري موؤخرا عر����ض اأزي���ا
بفن���دق  البحري���ن  مملك���ة  يف   ”ion way
انرتكونتيتت���ال بح�سور جنوم  الريجن�س���ي 
الفن والريا�سة والطرب والإعالم يف اخلليج 

العربي.
و�س���ارك يف املعر����ض ع���دد كب���ر من 
امل�سمم���ات ال�سعودي���ات واخلليجيات من 
امل�ساهر. وتنوعت فقرات املهرجان الذي 
�سارك���ت يف تقدمي���ه من���ال العي�سى ومنى 
احل�سني. كما �سارك املطرب اأحمد ال�سعيد 
باأغني���ة وطنية، وقدمت الفنان���ة البحرينية 
حنان ع���دداً من الأغني���ات، واختتم العر�ض 
بتك���رمي راعي���ة العر����ض الأم���رة مو�سي 
بنت فهد للرع���اة وامل�سممات وال�سيوف، 
وفازت امل�سمم���ة القطرية مو�سي احلربي 
بجائ���زة اأف�س���ل م�سمم���ة ح�س���ب ا�ستفتاء 

اجلمهور.
وقال���ت راعية احلفل الأم���رة مو�سي: 
“ي�سع���دين وي�رفني ح�سور الفتتاح لدعم 
بناتن���ا امل�سمم���ات ال�ساب���ات ال�سعوديات 
واخلليجيات، واأ�سعر بالفخر واأنا اأرى الفتاة 
واملراأة ال�سعودي���ة تخو�ض غمار كل جمال، 
وتق���ف ب���كل قوه لتظه���ر مواهبه���ا يف كل 
جم���ال، واإن �س���اء اهلل ياأت���ي يوم ن���رى فيه 
و�سوله���ن للعاملية”. واأك���دت حرم �سفر 
خادم احلرمني مبملك���ة البحرين �سارة بنت 
بندر حر�سه���ا وت�سجيعها للمراأة ال�سعودية 
ع���ر ح�سورها لكل منا�سب���ة تقام يف مملكة 

البحرين. وهذه �سور من الفعالية:

tariq_albahhar

The Fate of the Furious في صدارة األفالم بالبحرين
يت�س���در حالي���ا فيل���م الأك�س���ن 
 The Fate of the Furious الرائع
ترتيب الأفالم يف ال�سينما املحلية يف 
البحري���ن كما العاملي���ة والذي مازال 
حتى كتابة هذه ال�سطور يحطم اأرقاما 
قيا�سية، فقد بلغ���ت عائدات الفيلم 
يف ج���زءه الثام���ن والأح���دث يف تل���ك 
ال�سل�سل���ة، نح���و 532.5 مليون دولر 
يف عطلة “عي���د الف�سح” حول العامل، 
ويعد مثل هذا الرقم اأقوى بداية على 
امل�ستوى العاملي على الإطالق، حيث 
تفوق على فيلم “حرب النجوم” وقال 
املمث���ل فان ديزل، الذي ظهر يف كل 

اأجزاء ال�سل�سلة، اإنه ي�سعر ب� “العرفان 
والتوا�سع” بعد جناح الفيلم. 

وي�س���ارك يف بطول���ة ه���ذا اجلزء 
ت�سارل���ز ث���رون، وتري���ز غيب�س���ون، 
ولوداكري����ض وم���ن املتوق���ع �سدور 
جزئني جديدين من هذه ال�سل�سلة يف 

عامي 2019 و2021.
الناجح���ة يف  ام���ا باق���ي الف���الم 
 The البحرين احتل الفيلم الكارتوين
Boss Baby ه���ذا ال�سب���وع املرتبة 
 Smurfs: The الثاني���ة وجاء فيل���م
Lost Village يف املرتب���ة الثالث���ة 
من حيث القب���ال اجلماهري واحلجز 
عر الهواتف الذكية من خارج وداخل 

اململكة.

•  نفت الفنانة 	
العمانية بثينة الرئي�سي 

خر زواجها من فنان 
من دولة خليجية، 

واأ�سافت اأن الإ�ساعات 
تالحقها اأينما تكون.

BUZZ 

مسافات

طارق البحار طماأن���ت منى ال�سابر والدة املمثلة حال الرتك 
متابعيها عر اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي ان 

اأولدها بخر.
واو�سحت عر تعليق لها ان ابنتها حال لي�ض 
له���ا اي عالق���ة بح�سابها عل���ى "ان�ستغ���رام" لأن 
والدها قام بتغر كلمة ال�ر وحال ل تعرفها حيث 
كتبت: "للعلم ح�س���اب حال لي�ض لديها اي عالقه 
بهذا الكونت ابوها غر الرقم ال�ري حتى حال ما 
بتعرف���ه فاأي �س���ور او تعليقات حال ل عالقة لها 

بها اأبدا".
وا�ساف���ت ان ه���ي واولده���ا وجدته���م ل���ن 
ي�رحوا ب���اأي �سي والمر م���رتوك للمحامي حيث 
قال���ت: "نح���ن الولد وان���ا واجلدة لي����ض لنا اي 
ت�ريح���ات او تعليقات نحن تاركني جميع الأمور 
بي���د مكت���ب املحامي���ة ال�سيخة �سل���وى اخلليفة 
للتعام���ل مع جمي���ع الأمور وان كّنا نري���د ن�ر اأي 
خ���ر �سيكون من خ���الل ح�سابي فق���ط �ساكرين 
للجمي���ع تعاونه���م وتفهمهم ونرج���و من اجلميع 
اإعطائن���ا م�ساحة من الهدوء لتع���ود جميع الأمور 

لطبيعتها".
وكان���ت منى ال�ساير ف���ازت بح�سانة اأولدها 
بعد فرتة وانتقلوا للعي�ض معها بعد اأن كانوا مع 

والدهم وزوجته دنيا بطما.

والدة حال الترك تنفي 
صلة ابنتها بمواقع 
التواصل االجتماعي

ميريام فارس في البحرين
ت�ستع���د النجم���ة مري���ام فار����ض؛ لإحياء 
حفل غنائي �سخ���م يف البحرين بتاريخ 4 مايو 

املقبل.
وحددت مريام فار�ض موعدا لع�ساقها يف 
البحرين على م�رح "كارول باي" يف املنامة مع 

كال من اإيلي اأيوب واملطرب رواد جنم. 
ون����رت مري���ام اخل���ر عل���ى �سفحته���ا 
الر�سمي���ة، لتح�س���د اإعجاب اأكرث م���ن 3 اآلف 
�سخ����ض يف حلظ���ات قليل���ة، ومن املق���رر اأن 
تق���دم "فار�ض" باقة من اأجم���ل اأغنياتها التي 
ا�ستهرت بها واأحبها اجلمه���ور، ل�سيما اأغاين 

األبومها الأخر.

وكانت "فار�ض" ع���اودت ن�ساطها الفني 
بع���د غيابها لفرتة اإثر وفاة والدها، و�ساركت 
متابعيه���ا عر ح�سابه���ا ال�سخ�سي على موقع 
"ان�ستغرام" باأحدث اإطاللتها من حفل الزفاف 
ال���ذي اأحيت���ه يف اأبوظبي، وظه���رت "فار�ض" 
بف�ستان اأ�سود طويل ذو اأكمام وا�سعة وفتحة 
م���ن الأم���ام. وموؤخ���را قال���ت الفنان���ة مريام 
فار�ض اإنها رفعت اأجرها يف احلفالت والأفراح 
اخلا�سة، م�سيف���ة: "عليت اأجري، واأ�سبحت ل 
اأغن���ي اإل يف اأفراح عائ���الت مقتدرة فقط، من 

اأولد احلكام وال�سيوخ".
واأ�ساف���ت اإنها غن���ت لأم كلثوم، وعمرها 

14 �سنة، واأنها تتدرب على الغناء دائما، لفتة 
اإلى اأنه���ا تبحث دائما ع���ن التميز والختالف. 
واأو�سح���ت يف ت�ريح���ات تلفزيوني���ة اأنها مل 
تطلب من اأحد الغناء يف حفل زفافها، ولكنها 
ف�سلت الغناء يف عر�سها بنف�سها، منوهة اإلى 

اأنها تع�سق الغناء ومتتلك اآلت مو�سيقية.
ي�س���ار اإل���ى اأن اآخ���ر اأعم���ال "فار�ض" كان 
كليب اأغنية "غروك" ال���ذي حقق جناحاً كبراً 
وانت�س���اراً وا�سعاً، من كلم���ات اأ�سر الريا�ض، 
واأحلان حم���د اخل����ر، وتوزيع ع���ادل فرحان، 
وميك�ض ربي���ع �سيداوي، واإنتاج �ركة مريام 

ميوزيك، واإخراج  �ريف ترحيني.

•  عبد الرزاق املري�سي	
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الريا�شة بعد اخلم�شني حتفظ ذهنك ن�شيطا
اأو�صح���ت درا�صة ن�رشته���ا الدورية الربيطانية للط���ب الريا�صي اأن ممار�ص���ة التمرينات 
الريا�شية املعتدلة مرات عدة اأ�شبوعيا تعد اأف�شل و�شيلة للحفاظ على الن�شاط الذهني ملن 

جتاوزوا �صن اخلم�صني.
وتو�شل���ت الدرا�ش���ة - الت���ي راجعت 39 درا�ش���ة �شحية اأخرى - اإل���ى اأن مهارات الفكر 
والذاكرة تتح�شن كثريا مبمار�شة مترينات ريا�شية منتظمة ي�شتفيد منها القلب والع�شالت.
وت�شري النظرية التي ت�شتند اإليها الدرا�شة اإلى اأن متارين الريا�شة تفرز هرموناً ي�شاعد 

يف تكوين اأع�شاب جديدة، كما اأنها تن�شط حركة الدم والأك�شجني واملواد املغذية للمخ.
واأو�شح���ت اأن الن�شاط البدين ي�شاهم يف تقليل خطر الإ�شابة باأمرا�ض خمتلفة، من بينها 

مر�ض ال�شكري من النوع الثاين وال�رسطان.
وقال رئي�ض ق�شم �شحة البالغني لدى هيئة ال�شحة العامة يف اإجنلرتا جو�شتني فارين اإن 

اأي ن�شاط بدين ينطوي على فوائد للمخ واجل�شم.
واأ�صاف اأن كل 10 دقائق من الريا�شة حتقق بع�ض الفوائد، كما تقلل ممار�شة الريا�شة 
مل���دة 150 دقيقة اأ�شبوعيا احتم���الت الإ�شابة بالكتئاب واخلرف بواق���ع الثلث، ف�شال عن 

حت�شني ال�شحة العقلية يف اأي مرحلة عمرية.
وذك���ر فارين اأن الذهاب اإلى العم���ل بالدّراجة الهوائية اأو م�شيا يعد ن�شاطا ريا�شيا، كما 

يعترب حمل حقائب الت�شوق الثقيلة مثال على ممار�شة ريا�شة تقوية الع�شالت.

ال�شعودي اإياد احلكمي اأمريا لل�شعراء

ابتكـار طبـي ثـوري.. جتربـة اأول رحـم ا�شطناعـي بنجـاح
متك���ن علماء اأمريكيون اأخريا من تطوير رحم 
�شناع���ي ي�شبه الكي�ض، يف م�شع���ى اإلى اإيجاد حل 
لالأطف���ال اخل���دج، اأي الر�شع الذي���ن يولدون يف 

فرتات مبكرة جدا.
وبح�ص���ب درا�صة ن����رشت يف “جورن���ال نيت�رس 
كومينيكاي�صن���ز”، ي���وم الثالث���اء، ف���اإن العلم���اء 
ا�صتطاع���وا تطوير الرحم ال�صناع���ي عرب حماكاة 

الرحم الأ�صلي ووظائف امل�صيمة.

ويتيح الرحم ال�شناعي اململوء مبادة �شائلة، 
لالأطف���ال اخل���دج، اأن ي�شتكمل���وا منوه���م عل���ى 

م�شتوى الرئتني وباقي الأع�شاء، ب�شكل �شليم.
وت�صه���د الولي���ات املتحدة، مي���الد 30 األف 
ر�شي���ع ب�ش���كل مبك���ر، ب�ش���كل �شن���وي، اأي بني 
يف  الر�ص���ع  وزن  يزي���د  ول  و26،   23 الأ�شب���وع 
الأعم���ار املذك���ورة عن 500 غ���رام، كما ل تكون 
الرئتان يف و�شع ي�شمح لهما بالتفاعل مع الهواء، 

الأمر الذي يفاقم احتمال الوفاة.
ويتج���اوز مع���دل الوفيات بني م���ن يولدون 
مبكرا 70 %، اأما من يعي�شون فيواجهون م�شاكل 

�صحية مزمنة حني يكربون.
واأو�ش���ح األن فلي���ك، املخت����ض يف اجلراحة 
مب�شت�شف���ى الأطفال يف فيالديلفي���ا، اأن الفريق 
ال���ذي قام بتطوير الرحم �شع���ى اإلى اإيجاد نقطة 
و�ش���ل بني رح���م الأم والع���امل اخلارج���ي، اأمال يف 

الو�ش���ول بالر�شع اإلى ال�شهر ال�شابع على الأقل، 
حتى تكون �شحتهم قد حت�شنت.

لكن الرحم الذي جرى تطويره اأخريا مازال يف 
حاج���ة اإلى قرابة 10 اأعوام حتى يتم ا�شتخدامه يف 
امل�شت�شفي���ات. وياأمل الفريق العلمي اأن يح�شل 
الرح���م ال�شناع���ي عل���ى موافق���ة م���ن الهيئ���ات 
ال�شحي���ة؛ عل���ى اعتبار اأن���ه يوفر بيئ���ة للر�شيع 

ت�شبه رحم الأم اإلى حد كبري.

م�شنة تت�شلق عامود كهرباء احتجاجا

ينت����رس منذ يوم���ني عل���ى مواق���ع التوا�شل 
الجتماعي ت�شجيال م�شورا مل�شنة مغربية تت�شلق 
عام���ود كهرب���اء بالق���رب من الربمل���ان املغربي 
للتعب���ري عن قهرها ج���راء فقدانه���ا قطعة اأر�ض 

)بطريقة الن�صب عليها(، ح�صب نا�صطني.
ابن���ة �صواح���ي  واأظه���ر الت�صجي���ل عائ�ص���ة 
العا�شم���ة الرب���اط، وه���ي جتل����ض عل���ى اإح���دى 
درج���ات �شل���م العامود ف���وق ذراع الإن���ارة على 
ارتف���اع �شاهق، وتهدد باإ�رسام النريان يف نف�شها 
والنتحار بعد و�شولها لفقدان الأمل يف حت�شيل 

حقها يف اأر�صها امل�صلوبة.
وبح�ص���ب النا�صط���ني جل���اأت عائ�ص���ة - يف 
عقده���ا اخلام����ض - اإلى اأكرب اأعم���دة الكهرباء يف 
�ش���ارع عالل بن عبداهلل عل���ى مقربة من الربملان 
املغربي لإ�شماع �شوته���ا للربملان بعد اأن اأقدم 
اأقاربه���ا عل���ى بي���ع اأر�شه���ا دون علمه���ا وف�شل 

القانون يف اإن�شافها وحت�شيل حقها.

مبنطاد  الف�شاء  “نا�سا” تغزو 
اأطلقت وكالة الط���ريان والف�شاء الأمريكية 
“نا�ص���ا” منط���ادا يف حج���م ا�صت���اد ريا�ص���ي من 
نيوزيلندا الثالثاء، مهمته جمع بيانات يف الف�شاء 

القريب.
اأخفق���ت؛  لالإط���الق  ع���دة  وبع���د حم���اولت 
ب�شب���ب العوا�ش���ف والأعا�ش���ري، جنح���ت حماولة 
الثالث���اء، لي�شته���ل املنط���اد رحلة م���ن املخطط 
اأن ت�صتم���ر 100 ي���وم. و�صمم���ت نا�ص���ا املنطاد 
لر�ص���د اجل�صيمات الكونية عالية الطاقة القادمة 
من خ���ارج املجرة ل���دى اخرتاقه���ا الغالف اجلوي 
لالأر����س. ومن املتوق���ع اأن يدور ح���ول الكوكب 
مرت���ني اأو 3. و�شيجمع املنط���اد، الذي اأطلق من 
واناكا يف �ص���اوث اأيالند بنيوزيلندا، البيانات من 

ارتفاع 34 كيلومرتا فوق الأر�ض.

الألعاب قد توؤذي اأذن طفلك

ح���ذر طبي���ب الأطف���ال جوزي���ف كال من اأن 
الأ�شوات املرتفع���ة للغاية متثل خطرا على اأذن 
الطف���ل �شواء دامت هذه الأ�شوات فرتات طويلة 

اأو حتى ق�شرية.
واأو�ش���ح ع�ش���و الرابط���ة الأملاني���ة لأطب���اء 
الأطف���ال واملراهق���ني اأن م���ا ي�شم���ى “ال�شجيج 
الق�ش���ري”، كال�ش���ادر م���ن م�شد�ض الألع���اب اأو 
ال�شافرة، قد يلحق �رسرا م�شتدميا باأهداب الأذن.

ولتجن���ب هذا اخلط���ر ين�ش���ح كال عند �رساء 
األعاب الأطفال التي ُت�شدر اأ�شواتا مثل ال�شفادع 
وال�شافرات والب���ط املطاطي، باختيار النوعيات 
املوافقة للمعايري. وتن�ض هذه املعايري على اأن 
اللعبة على م�شافة 50 �شم بجانب الأذن ينبغي األ 

تزيد �صدة �صوتها عن 125 دي�صيبال.
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4 اأكواب من القهوة يوميا ل ت�شر بال�شحة
اأ�ش���ار اخلرباء اإل���ى اأن اإدماننا على الكافيني ق���د ل يكون �شيئا ج���دا، بالدرجة التي كنا 

نعتقدها �شابقا.
 ووجد العلماء، بعد مراجعة اأكرث من 740 درا�شة، يف املعهد الدويل لعلوم احلياة، اأن �رسب القهوة 
يومي���ا ل يوؤث���ر على ال�شحة عموما. واأظهرت البيانات اأن ا�شته���الك 400 مل غرام من الكافيني، اأي ما 
يع���ادل 4 فناج���ني قه���وة، ل ي�رس بال�شحة طاملا ل يتم جت���اوز هذه الكمية. وتو�ش���ل الباحثون اإلى اأن 
����رسب الن�شاء احلوامل ل� 300 ميلي غرام من الكافي���ني، ل يوؤثر �شلبا على ال�شحة اأي�شا.  ودر�ض علماء 
اأمريكيون 5 اآثار للكافيني على ال�شحة، مبا يف ذلك على العظام والقلب والدماغ واجلهاز التنا�شلي.

ُتوج ال�شعودي اإياد احلكمي 
بلق���ب املو�صم ال�صابع مل�صابقة 
“اأمري ال�شع���راء” التي تعد اأكرب 
لل�شع���ر  تلفزيوني���ة  م�شابق���ة 

الف�شيح يف الدول العربية.
وانطلق���ت م�صابق���ة “اأم���ري 
2008 وتنظمه���ا  ال�شع���راء” يف 
جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
باإم���ارة  والرتاثي���ة  الثقافي���ة 

اأبوظبي يف الإمارات.
وح�شل احلكم���ي على اأعلى 

الدرج���ات من جلن���ة التحكيم وت�شويت اجلمه���ور وهي 61 درجة بينم���ا حل مواطنه 
ط���ارق ال�شميلي يف املركز الثاين وح�شل على 60 درجة وجاء امل�رسي ح�شن عامر يف 

املركز الثالث وح�شل على 53 درجة.
ويف املرك���ز الراب���ع ج���اء املوريت���اين �شيخنا عم���ر بر�شيد 49 درج���ة فيما حلت 

العراقية اأفياء اأمني باملركز اخلام�ض بر�شيد 46 درجة.
ت�شكلت جلنة التحكيم من الناقد الإماراتي علي بن متيم والناقد امل�رسي �شالح 

ف�شل والناقد اجلزائري عبدامللك مرتا�ض.

 Social
media

اغت�شـاب علــى 
مبا�شــر” “في�شبــوك 

اأ�ص���درت حمكم���ة يف ال�صويد حكما ب�صج���ن 3 �شبان ملا ي�شل اإلى عام���ني ون�شف العام؛ 
بتهمة الغت�شاب يف واقعة بثها اأحدهم مبا�رسة على في�شبوك.

واجلرمي���ة التي وقعت قب���ل اأ�شهر يف مدين���ة اأب�شال على بعد نح���و 80 كيلومرتا �شمايل 
�شتوكهومل، اأثارت موجة من الغ�شب وال�شدمة يف ال�شويد.

وتلق���ت ال�رشطة بالغا من اأفراد �صاه���دوا الت�صجيل احلي، وداهمت �صقة �صكنية باملدينة 
واألقت القب�ض على املعتدين الثالثة.

واأدين اثنان بالغت�شاب، الثالثاء، بينما �شدر حكم على الثالث بال�شجن 6 اأ�شهر؛ لأنه مل 
يبلغ باجلرمية وبتهمة الت�شهري بعد اأن بث الواقعة. ومل تذكر املحكمة اأعمار املتهمني، لكنها 

قالت اإنهم من مواليد الفرتة بني 1992 و1998.

بيون�شيه متول منحا درا�شية للن�شاء

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�ض ح�شن بوجه عام 
ولكنه حار ن�شبياً خالل  

النهار.

الرياح �صمالية غربية من 7 اإلى 
12 عقدة و ت�صل من 12 اإلى 17 

عقدة اأحيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب ال�شواحل 
ومن 2 اإلى 4 اأقدام يف عر�ض البحر. درجة احلرارة 

العظمى 35 درجة مئوية، وال�شغرى 24 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

ملكة إسبانيا ليتيسيا تحيي الجمهور خالل زيارة إلى جزيزة غران 
كناريا، في جزر الكناري اإلسبانية )رويترز(

حتتف���ل املطربة الأمريكية ال�شمراء بيون�شيه بذكرى اإط���الق األبومها الغنائي “ليمونادة” بالإعالن 
عن تخ�شي�ض منح درا�شية للن�شاء لدخول كليات خمتارة.

واأعلن���ت املغنية عن جائزته���ا “فورمي�صن �صكولرز” �شتذهب اإلى طالب���ة من الإناث يف 4 كليات 
جامعية. وذكر الإعالن اأن املنح تهدف اإلى ت�شجيع ودعم الن�شاء “الالتي ل يخ�شني التفكري خارج الإطار 
التقليدي، الالتي يتمتعن باجلراأة وال�شمري املبدع والثقة”. و�شتبداأ املنح من العام الدرا�شي املقبل.
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