
نفـــى جزافون يف �ســـوق املنامـــة املركزي لـ 
“البالد” تلوث الأ�ســـماك املحليـــة، وذلك بعدما 

نفقت العديد من الأ�سماك يف دول خليجية.
وكانت برامج التوا�ســـل الجتماعي �ســـّجت 
اأم�س ب�ســـور وفيديوهات لنفوق الأ�سماك يف بحر 
الدولة اخلليجية، واإر�سال العديد من التحذيرات 
للمواطنني من اأكل الأ�سماك واملاأكولت البحرية 

ب�سبب تلوثها.

وقـــال اجلـــزاف علـــي �ســـلمان اإن الأ�ســـماك 
متوافرة بجميع اأنواعها وباأ�سعار منخف�سة مقارنة 
بالأ�ســـبوع املا�سي، م�ســـيفا اأن �رشاء الأ�سماك مل 
تتاأثـــر. ووافقه الراأي اجلزاف ح�ســـني )اأبو علي(، 
اإذ اأكـــد عـــدم تلـــوث الأ�ســـماك املحليـــة، موؤكًدا 
ارتفاع الطلب تزامًنا مع طرح الرواتب وانخفا�س 
الأ�ســـعار. وطماأن وكيل الزراعـــة والرثوة البحرية 
ال�ســـيخ خليفة بن عي�ســـى اآل خليفـــة املواطنني 
اأم�ـــس الأول باأن بحر البحرين بخري واأ�ســـماكه غري 

ملوثة.
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زينب العكري

املحرر االقت�صادي

البحرين حري�صة على دعم التكامل االقت�صاديتعزيز التعاون التجاري واال�ستثماري
�سخ مزيد من اال�ستثمارات امل�سرتكة مع الكويت... رئي�س الوزراء:ا�ستعر�سا امل�ستجدات الراهنة... العاهل و�سلطان بروناي:

بنـــدر �ـــرشي بكاوان - بنـــا: اأكد عاهل البالد �ســـاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ســـى اآل خليفة و�سلطان بروناي 
دار ال�ســـالم �ساحب اجلاللة ال�ســـلطان حاج ح�سن البلقية 
اأهميـــة موا�ســـلة تعزيز اآفاق التعـــاون يف جميع املجالت 
خ�سو�ســـا فيما يتعلق باجلوانب التجارية وال�ســـتثمارية 
والثقافيـــة واإمـــكان ال�ســـتفادة مـــن خـــرات واإمكانات 

البلدين يف دعم امل�ساريع والرامج امل�سرتكة.

وكان عاهل البالد و�ســـلطان بروناي دار ال�ســـالم قد 
عقدا اجتماًعا اأم�س، يف ق�رش نور الإميان يف عا�سمة بروناي 

بندر �رشي بكاوان.
وجرت لعاهل البالد لدى و�ســـوله مرا�ســـم ا�ستقبال 
ر�سمية، كما منح جاللة ال�سلطان حاج ح�سن البلقية، جاللة 
امللك و�ســـام العائلة املالكة لعر�س بروناي تقديًرا لدور 

جاللته يف تعزيز عالقات البلدين وتطويرها.

املنامـــة - بنا: اأكـــد رئي�س الوزراء �ســـاحب ال�ســـمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، لدى ا�ستقبال 
�سموه وفدا اقت�ساديا كويتيا، اأن كل اإجناز يعّزز التعاون 
والتكامل القت�ســـادي بني دول جمل�س التعاون اأ�ســـبح 
�رشورة لرت�ســـيخ م�ســـرية املجل�س، واأن التعاون الثنائي 

بني دوله ي�سب يف �سالح هذه امل�سرية اخلرية.
ونّوه �ســـموه بحر�س مملكة البحريـــن ودولة الكويت  

ال�سقيقة على دعم التعاون والتكامل القت�سادي بينهما 
ب�ســـخ مزيد من ال�ســـتثمارات امل�ســـرتكة، واأ�ساد �سموه 
بال�ستثمارات الكويتية يف مملكة البحرين والتي تعك�س 
بجـــالء حر�س دولة الكويت ال�ســـقيقة بقيـــادة اأمري دولة 
الكويت ال�ســـقيقة �ســـاحب ال�سمو ال�ســـيخ �سباح الأحمد 

اجلابـــر ال�ســـباح علـــى م�ســـاندة مملكـــة البحرين 
ا. ا واقت�ساديًّ ودعمها ا�ستثماريًّ

 

رف�ـــس جمل�س النواب اأم�ـــس مقرتًحا بقانون 
ي�ســـمح ملوظفي الدولـــة والعاملـــني يف القطاع 
الأهلـــي حـــق القيـــد يف ال�ســـجل التجـــاري، مبا ل 
يجـــاوز ت�ســـجيل فرعـــني بحـــد اأق�ســـى. واختلف 
اأع�ض���اء املجل����س عل���ى القان���ون بو�ض���ع �رشوط 
ل�ست�سدار املوظف لل�ســـجل، اإذ اأعيدت �سياغة 
املقرتح بـــاأن: “يجوز ملوظفي الدولة والعاملني 
يف القطـــاع الأهلـــي من املواطنني حـــق القيد يف 
ال�سجل التجاري ما مل يتعار�س ذلك مع واجباتهم 
كعاملني باجلهات التي يعملون بها اأو مب�ســـلحة 
هذه اجلهات اأو مل يكن من �ســـاأنه اأن ين�ســـئ لهم 

م�سلحة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة ...”.

ال�صجل “النواب” يحرم موظف احلكومة من 

• جانب من جل�سة اأم�س	

• اأ�سهرت جمعية “هذه هي البحرين” ر�سمياً م�ساء اأم�س بعد �سل�سلة من الفعاليات الناجحة	

رفــــع �صريبــــة ال�صجائـــر 5 اأ�سعــــاف

توقع اقت�ســـاديون اأن توؤدي زيادة ال�رشيبة 
علـــى التبـــغ ومنتجاته على اأ�ســـا�س �ســـعر البيع 
بالتجزئـــة – يف حـــال مت تطبيقهـــا - اإلى ارتفاع 

كبري جدا ومبالغ فيه باأ�سعار ال�سجائر.
وقالوا اإن هذه ال�رشيبة التي �سينظرها وزراء 
مالية دول جمل�س التعاون اخلليجي يف اجتماعهم 
بالبحرين اليوم �ســـتوؤدي اإلى خلل يف ال�سوق من 
حيث الأنواع التي �ســـتعر�س، اإذ �ســـيتجه التجار 
اإلى ال�سجائر ومنتجات التبغ الرخي�سة، ف�سال عن 
انت�ســـار ظاهرة التهرب ال�رشيبي التي من �ساأنها 

الإ�رشار بالقت�سادات الوطنية.
وكان الجتماع ال�سابق للجنة التعاون املايل 

والقت�سادي بدول اخلليج العربية الذي عقد يف 
الريا�س دي�سمر 2015، اأقر ال�رشيبة النتقائية 
علـــى التبـــع وم�ســـتقاته، علـــى اأ�ســـا�س التعرفة 
اجلمركيـــة املتمثلة بـ100 % مـــن قيمة فاتورة 
ال�ســـترياد اأو بحد اأدنى يبلغ 200 فل�س على كل 
علبة �سجائر، وما يعادلها يف دول اخلليج الأخرى.
لكن اللجنة اأو�ســـت اجتمـــاع البحرين )الذي 
�ســـيعقد اليـــوم( اإلـــى تغيري هـــذه الآليـــة ليتم 
احت�ســـابها على اأ�ســـا�س �ســـعر بيـــع التجزئة مبا 
يعني اأن امل�ســـتهلك �ســـيتحمل �رشيبة م�ساعفة 
ت�ســـل اإلى حـــوايل دينار، اأو مـــا يعادلها يف دول 
اخلليج الأخرى، وهي تعادل 5 اأ�سعاف ما يدفعه 

الآن، والبالغة حاليـــا 200 فل�س عن كل 
علبة �سجائر. 9

البحريـــن” هــي  “هــذه 

اخلالـــدي: والدي ن�سحنــي  

وزوجـــــي �ساندنــــي

علــــي ال�سرقــــاوي.. ف�سول خمتلفـــة 

بلــون االأعـــــني

وزير االأ�سغــال يرفـ�س عودة حاويــــات 

جمــع املالب�س

ن�ســور  اأفراح  �سبـــورت” ير�ســد  “البالد 
القلعـــة ال�سفـــراء

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

البالد سبورت
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ا�صتمالك عقار الإن�صاء 

باربار” “ابتدائية 
وزيـــر  وافـــق  املحليـــة:  ال�ســـوؤون  حمـــرر   -  $
الأ�ســـغال و�ســـوؤون البلديات والتخطيـــط العمراين 
ع�سام خلف على تو�ســـية املجل�س البلدي ال�سمايل 
با�ســـتمالك جزء من عقار لإن�ســـاء مدر�ســـة ابتدائية 
للبنـــات يف باربار جممع 524. ياأتـــي ذلك بعد مرور 
نحو 7 �ســـنوات على اإغالق مدر�سة باربار البتدائية 
للبنـــات، وحتويل طالباتهـــا على مدر�ســـتي الدراز 
البتدائيـــة للبنات، وكرانة البتدائيـــة للبنات كحل 

موؤقت.

جزافون: ال اأ�صماك ملوثة بالبحرين تو�صعة “”BIIP” اإىل 3 ماليني مرت مربع
اأمل احلامد من احلد

املناطـــق  عمليـــات  اإدارة  مديـــر  قـــال 
والتجـــارة  ال�ســـناعة  بـــوزارة  ال�ســـناعية 
وال�ســـياحة بدر ال�ســـعد اإن اإجمايل امل�ساريع 
امل�ستقطبة يف منطقة البحرين ال�ستثمارية 
)BIIP( بلـــغ 116 م�رشوًعـــا، باإجمـــايل 721 
مليـــون دينار، اأي ما يقـــارب ملياري دولر، 
ومتثل ال�ســـتثمارات الأجنبيـــة املبا�رشة 55 
% من اإجمايل عدد امل�ساريع، اإل اأنها ت�سكل 

85 % مـــن اإجمـــايل حجـــم ال�ســـتثمارات يف 
العام 2016.

واأ�ســـار ال�سعد اإلى ا�ســـتئجار 79 % من 
الأرا�سي املخ�س�ســـة للم�ساريع يف املنطقة 
البالغة 2.5 مليون مرت مربع �ســـاملة املباين 

امل�ستاأجرة.
ولفـــت اإلـــى اأن مت تخ�ســـي�س م�ســـاحة 
500 األف مرت مربع لإ�سافتها على املنطقة 

العاملية لال�ستثمار لت�سل امل�ساحة 
8اإلى 3 ماليني مرت مربع.

11

10

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

السنة التاسعة - العدد 3124 

الخميس
4 مايو 2017 

8 شعبان 1438

• • جاللة امللك جمتمعا مع �سلطان بروناي	 �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال وفًدا اقت�سادًيا كويتًيا	

�صيدعلي املحافظة ومروة خمي�س

 ت�صوير: عبدالر�صول احلجريي



بن���در �رسي ب���كاوان - بنا: و�ص���ل عاهل البالد 
�ص���احب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة 
اأم����س اإلى بروناي دار ال�ص���الم ال�ص���قيقة يف زيارة 
ر�ص���مية، تلبية لدع���وة تلقاها جاللته من �ص���لطان 
بروناي دار ال�ص���الم �ص���احب اجلاللة ال�صلطان حاج 
ح�ص���ن البلقية، يج���ري خاللها مباحث���ات مع جاللته 
تتن���اول العالق���ات الثنائي���ة الوثيقة و�ص���بل دعم 
وتنمية اآفاق التعاون امل�صرتك على كافة ال�صعد، 
اإ�ص���افة اإل���ى جممل الأو�ص���اع وامل�ص���تجدات على 
ال�ص���عيدين الإقليمي والدويل والق�ص���ايا مو�صع 

اهتمام البلدين. 
وكان يف مقدمة م�ص���تقبلي جالل���ة امللك لدى 
و�ص���وله اإلى مطار بروناي الدويل �صلطان بروناي 
دار ال�ص���الم �ص���احب اجلاللة ال�ص���لطان حاج ح�صن 
البلقية، وويل عهد �ص���لطنة بروناي �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري املهتدي باهلل البلقية.
ورحب �ص���احب اجلاللة �صلطان بروناي بجاللة 

امللك وبزيارته التي يقوم بها.
وتف�ّص���ل عاهل البالد �ص���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة لدى و�ص���وله بالت�رسيح 

التايل:
ي�رسنا اأن نعرب عن �صعادتنا بزيارة بروناي دار 
ال�ص���الم ال�صقيقة، والتي جت�ّص���د العالقات القوية 
الت���ي جتمع بني بلدينا، والعمل احلثيث لرت�ص���يخ 
�ص���بل ازده���ار خمتل���ف اأوج���ه التع���اون الثنائ���ي 
يف امل�ص���تقبل عل���ى امل�ص���تويات كاف���ة، ارت���كاًزا 
عل���ى اإرادتن���ا الوا�ص���حة ورغبتنا الدائم���ة يف فتح 
جم���الت جديدة للتعاون تدفع مب�ص���تقبل البلدين 

ال�صقيقني اإلى مزيد من التطور والنماء.
اإننا اإذ نثّمن كثرًيا املدى املتقدم وامل�صتوى 
املتمي���ز الذي و�ص���لت اإليه العالق���ات بني مملكة 
البحري���ن وبرون���اي دار ال�ص���الم ال�ص���قيقة، فاإنن���ا 
نوؤكد حر�ص���نا على موا�صلة تدعيم اأ�ص�س التعاون 
ال�ص���رتاتيجي امل�ص���رتك مب���ا يعّزز اأم���ن املنطقة 
ويدعم ا�ص���تقرارها وي�ص���هم يف حتقي���ق تطلعات 
�ص���عوبها يف الرخ���اء والزده���ار، فالأزم���ات الت���ي 
تع�صف باملجتمع الدويل والتحديات التي يواجهها 
العامل الإ�ص���المي تفر�س دائًما املزيد من التعاون 

والت�صامن بني جميع الدول وال�صعوب الإ�صالمية.
معرب���ني ع���ن ثقتنا ب���اأن حمادثاتنا م���ع اأخينا 
�ص���لطان بروناي دار ال�صالم �ص���احب اجلاللة احلاج 
ال�ص���لطان ح�ص���ن البلقي���ة مع���ز الدي���ن والدول���ة، 
والتي �ص���وف تتطّرق لكل ال�ص���بل الكفيلة بتعزيز 
وتنمي���ة ه���ذه العالق���ات الثنائية، �ص���وف تثمر يف 
رفع م�ص���تويات التعاون والتن�ص���يق بني البلدين، 
���ل لنتائج بناءة ومهمة مبا يحقق املنفعة  والتو�صّ
امل�ص���رتكة للبلدين و�ص���عبيهما، خ�صو�صا يف ظل 

م���ا يتمتعان به من موقع ا�ص���رتاتيجي وما يقومان 
به م���ن دور موؤث���ر يف اإطارهما الإقليم���ي، وروؤاهما 
الق�ص���ايا،  خمتل���ف  اإزاء  املتقارب���ة  ومواقفهم���ا 
واتفاقهم���ا عل���ى اأهمي���ة ت�ص���افر جمي���ع اجلهود 
للم�ص���ي بالع���امل الإ�ص���المي قدًم���ا نحو م�ص���تقبل 

اأف�صل على الأ�صعدة كافة.
ث���م توّجه جالل���ة امللك اإلى ق�رس ن���ور الإميان، 
وا�ص���طف على جوانب ال�ص���وارع ط���الب وطالبات 
املدار����س ملوح���ني باأيديه���م وباأع���الم البلدي���ن 

مرحبني بجاللة امللك وبهذه الزيارة امليمونة.
وجرت جلاللة امللك مرا�ص���م ا�صتقبال ر�صمية 
حيث عزفت الفرقة املو�ص���يقية ال�صالمني امللكي 
ململكة البحرين وبروناي واأطلقت املدفعية اإحدى 

وع�رسين طلقة حتية ملقدم جاللة امللك.
ثم تفقد �ص���احب اجلاللة حر����س ال�رسف الذي 
ا�صطف لتحيته، ثم �صافح جاللة امللك كبار اأفراد 
العائلة املالكة يف بروناي ال�صقيقة والوزراء وكبار 
امل�ص���وؤولني وال�ص���فراء املعتمدي���ن ل���دى بروناي 
بينما �ص���افح �ص���لطان بروناي دار ال�ص���الم الوفد 

الر�صمي املرافق جلاللة امللك.

بع���د ذلك، من���ح جاللة ال�ص���لطان حاج ح�ص���ن 
البلقية، جاللة امللك و�ص���ام العائلة املالكة لعر�س 
بروناي تقديًرا لدور جاللة امللك يف تعزيز عالقات 

البلدين وتطويرها.
ث���م دع���ا مفت���ي برون���اي �ص���احب ال�ص���ماحة 
عبدالعزي���ز ب���ن جوني���د بدعاء ال�ص���المة، ا�ص���تهله 
بال�صالة وال�صالم على ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�صحبه و�صلم، ودعا اأن يحفظ اهلل قيادة 
البلدي���ن و�ص���عبيهما ال�ص���قيقني وي���دمي عليهما 
الرفعة والعزة والتقدم، داعًيا اأن يكون هذا اللقاء 
بني �صاحب اجلاللة امللك، وجاللة �صلطان بروناي 
لقاًء لكل ما فيه خري البلدين وتقدمهما واأن يدمي 
عليهم���ا نعمة الأم���ن وال�ص���تقرار والزده���ار واأن 

يوفقهما خلدمة ال�صعبني ال�صقيقني.
بع���د ذلك، عق���د عاهل البالد �ص���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة اجتماًعا مع �صلطان 
بروناي دار ال�ص���الم �ص���احب اجلاللة ال�صلطان حاج 
ح�ص���ن البلقية بح�ص���ور اأع�ص���اء الوفدي���ن، وذلك 
يف ق�رس ن���ور الإميان يف عا�ص���مة بروناي بندر �رسي 

بكاوان.

ويف م�ص���تهل الجتماع، اأع���رب جاللة امللك عن 
�ص���كره وتقديره جلاللة �صلطان بروناي دار ال�صالم 
و�ص���عب بالده ال�ص���قيق عل���ى ما حظي ب���ه جاللته 
من كرم ال�صيافة وح�ص���ن ال�صتقبال، وعلى دعوة 
جاللت���ه الكرمية لزيارة بروناي والذي يعك�س متيز 
العالق���ات الودي���ة بني البلدين، فيم���ا رحب جاللة 
ال�صلطان حاج ح�ص���ن البلقية بجاللة امللك وبزيارة 
جاللته املهمة والتي �ص���تعطي دفعة لرفع م�صتوى 

التعاون الوثيق اإلى اآفاق اأرحب واأو�صع.
وجرى خالل اللقاء ا�ص���تعرا�س م�ص���ار عالقات 
ال�ص���داقة والتعاون الوطيدة الت���ي تربط البلدين 

وال�صعبني ال�صقيقني.
وا�صتعر�س اجلانبان جممل العالقات الثنائية 
الوثيق���ة والعم���ل عل���ى تطوير وتو�ص���يع جمالت 
التع���اون امل�ص���رتك على الأ�ص���عدة القت�ص���ادية 
والتجاري���ة وال�ص���تثمارية مب���ا يخ���دم امل�ص���الح 

امل�صرتكة للبلدين.
واأكد �ص���احب اجلاللة امللك، وجاللة �ص���لطان 
برون���اي اأهمية موا�ص���لة تعزيز اآف���اق التعاون يف 
جمي���ع املجالت خا�ص���ة فيم���ا يتعل���ق باجلوانب 

واإمكاني���ة  والثقافي���ة  وال�ص���تثمارية  التجاري���ة 
ال�صتفادة من خربات واإمكانيات البلدين يف دعم 

امل�صاريع والربامج امل�صرتكة.
واأكد جاللة املل���ك اأن مملكة البحرين حتر�س 
عل���ى تنمية عالق���ات ال�ص���داقة وتعزي���ز جمالت 
التع���اون مع برون���اي والرتق���اء بها مل�ص���تويات 
واآفاق اأرح���ب تعود باخلري واملنفعة على �ص���عبي 
البلدي���ن ال�ص���قيقني، معرًب���ا ع���ن تطلع���ه يف اأن 
حتق���ق زيارته نتائج عملية على م�ص���توى التعاون 
القت�ص���ادي وال�ص���تفادة من جتارب البلدين يف 

�صتى املجالت.
ونّوه جاللته اإلى اأن هناك رغبة م�ص���رتكة لدى 
اجلانبني لال�ص���تفادة م���ن الفر�س ال�ص���تثمارية 
والقت�ص���ادية والثقافية التي يزخ���ر بها البلدان 

وتعزيز اأوا�رس التعاون على كافة امل�صتويات.
واأ�ص���اد جاللة املل���ك بهذه املنا�ص���بة بالدور 
الذي ت�ص���طلع به بروناي دار ال�صالم بقيادة جاللة 
ال�ص���لطان ح�ص���ن البلقي���ة يف حميطها الآ�ص���يوي 
ا  واإ�ص���هاماتها يف خدمة الق�صايا الإ�صالمية، متمنيًّ
ل�صعبها ال�صقيق دوام التطور والتقدم والزدهار.
من جانبه، اأ�ص���اد جاللة ال�ص���لطان حاج ح�ص���ن 
البلقية بحر�س جاللة امللك و�ص���عيه دائًما لتعزيز 
وتنمية العالقات الثنائية املتينة مع بالده، مبدًيا 
يف الوق���ت ذاته حر�س بروناي على تو�ص���يع اآفاق 
التعاون مع مملكة البحرين على كافة امل�صتويات 
مبا يعود باخلري واملنفعة على البلدين وال�صعبني.
واأ�ص���اد مب���ا حققت���ه البحري���ن بقي���ادة جاللة 
امللك من نه�ص���ة اقت�صادية وتنموية وما ت�صهده 

من تطوير م�صتمر يف خمتلف القطاعات.
كم���ا جرى خالل اللق���اء تبادل وجه���ات النظر 
ح���ول التط���ورات وامل�ص���تجدات الراهن���ة اإقليميًّا 

ودوليًّا والق�صايا مو�صع الهتمام امل�صرتك.
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�شلطان بروناي يقيم حفل ع�شــاء تكرمًيــا للعاهــل
بح�صور ويل العهد وكبار اأفراد العائلة املالكة

بن���در ����رسي ب���كاوان - بن���ا: تكرمًي���ا 
لعاهل البالد �ص���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�صى اآل خليفة، اأقام �صلطان بروناي 
دار ال�صالم �صاحب اجلاللة ال�صلطان حاج 
ح�ص���ن البلقي���ة م�ص���اء اأم�س، حفل ع�ص���اء 
تكرمًيا جلالل���ة امللك يف ق�رس نور الإميان 
يف عا�ص���مة برون���اي بن���در �رسي ب���كاوان، 
مبنا�صبة الزيارة الر�صمية التي يقوم بها 

جاللته لربوناي دار ال�صالم.
�ص���لطنة  عه���د  ويل  املاأدب���ة  وح����رس 
برون���اي �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الأمري 
املهت���دى ب���اهلل البلقية، وع���دد من كبار 
اأفراد العائلة املالكة يف �ص���لطنة بروناي، 
واأع�ص���اء الوفد الر�ص���مي املرافق جلاللة 
حكوم���ة  يف  امل�ص���وؤولني  وكب���ار  املل���ك 

بروناي دار ال�صالم.
املو�ص���يقية  الفرق���ة  عزف���ت  وق���د 
ال�ص���المني امللك���ي البحرين���ي وال�ص���الم 

الوطني لربوناي.
بعد ذلك قراأ مفتي بروناي عبدالعزيز 
ب���ن جوني���د دع���اء ال�ص���المة، وا�ص���تهله 
بال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد وعلى 
اآل���ه و�ص���حبه و�ص���لم، ودعا اهلل �ص���بحانه 
وتعالى اأن ينزل بركاته ورحمته على هذا 
اللقاء الأخوي الذي يجمع �ص���احب اجلاللة 
امللك، و�صلطان بروناي دار ال�صالم اأخيه 

�ص���احب اجلالل���ة، واأن يحفظ �ص���عبيهما 
وبلديهما من كل �ص���وء ومك���روه، ويبعد 
عنهما طم���ع الطامعني و����رسور الطاغني 
والعابث���ني، واأن ي���دمي عليهما وبلديهما 
وعلى �ص���عبيهما ال�ص���قيقني نعمة الأمن 
والأمان وال�ص���تقرار ويحقق لبدليهما ما 

ت�صبو اإليه من عزة ورفعة.
وتب���ادل �ص���احب اجلالل���ة املل���ك مع 
جاللة �ص���لطان برون���اي الأحاديث الودية 
ح���ول ما يرب���ط البلدين ال�ص���ديقني من 
عالقات وطي���دة وتعاون وثيق على كافة 

امل�صتويات.

• �صلطان بروناي دار ال�صالم يقيم حفل ع�صاء تكرمًيا جلاللة امللك يف ق�رس نور الإميان	

بع���ث عاهل الب���الد �ص���احب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ص���ى اآل خليف���ة برقية 
تهنئة اإلى رئي�س جمهورية بولندا اأندجي 
دودا؛ وذلك مبنا�صبة ذكرى يوم الد�صتور 
لب���الده. وعرب جاللة امللكف���ي برقيته عن 
اأطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�صحة 

وال�صعادة بهذه املنا�صبة الوطنية.

امللك يهنى بولندا 
بالعيد الوطني

ب��رون��اي ل��ع��ر���س  ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة  ال�����ص��الم مي��ن��ح امل��ل��ك و���ص��ام  ب��رون��اي دار  �صلطان 
رغ��ب��ة م�����ص��رتك��ة ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���س ال���ص��ت��ث��م��اري��ة وت��ع��زي��ز اأوا������رس ال��ت��ع��اون 

اال�شتفادة من اإمكانيات البلدين يف دعم امل�شاريع امل�شرتكة
اجلانبان ي�صتعر�صان جممل العالقات الثنائية الوثيقة و�صبل تطويرها... العاهل و�صلطان بروناي:

• جاللة امللك لدى و�صوله اإلى بروناي	

البحرين تعزي ال�صعودية بوفاة م�صعل بن عبدالعزيز
املنام����ة - بنا: بع����ث عاهل البالد �ص����احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ص����ى اآل خليفة، ورئي�س 
الوزراء �ص����احب ال�ص����مو امللكي المري خليفة بن 
�ص����لمان اآل خليف����ة، وويل العه����د نائ����ب القائد 
الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء 
�ص����احب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد ال 
خليفة برقيات تعزية وموا�صاة اإلى ملك اململكة 
العربي����ة ال�ص����عودية ال�ص����قيقة خ����ادم احلرمني 
اآل  ال�رسيف����ني املل����ك �ص����لمان ب����ن عبدالعزي����ز 

�صعود، اأعربوا فيها عن خال�س تعازيهم و�صادق 
موا�ص����اتهم بوف����اة املغفور له ب����اإذن اهلل تعالى 
رئي�س هيئة البيعة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
م�ص����عل بن عبدالعزيز اآل �ص����عود، داعني املولى 
عز وجل اأن يتغمده بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح 

جناته.
كما بع���ث �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء و�ص���احب ال�صمو امللكي ويل العهد نائب 
القائد العلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

برقيات تعزية وموا�ص���اة مماثلة اإلى كل من ويل 
العه���د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
باململك���ة العربي���ة ال�ص���عودية �ص���احب ال�ص���مو 
امللك���ي الأمري حممد بن نايف ب���ن عبدالعزيز اآل 
�ص���عود، وويل ويل العهد النائ���ب الثاين لرئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمري حممد بن �ص���لمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، 
�ص���منها �ص���موهما خال�س تعازيهما وموا�صاتهما 

بوفاة الفقيد الراحل.
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البحرين وماليزيا تتفقان على جمابهة تهديدات املت�سددين ع�سكرًيا وفكرًيا
�سدور بيان م�سرتك يف ختام زيارة العاهل الر�سمية اإلى كواالملبور 

كواالملب���ور - بن���ا: غ���ادر عاهل البالد �س���احب 
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة كواالملبور 
اأم�س خمتتماً زيارة ر�س���مية ملاليزيا ال�سقيقة، تلبية 
لدعوة تلقاها جاللته من ملك ماليزيا �ساحب اجلاللة 
ال�س���لطان حممد اخلام�س، اأج���رى خاللها مباحثات مع 
ملك ماليزيا، ورئي�س الوزراء حممد جنيب عبدالرزاق، 
تركزت حول �س���بل تطوير وتنمية العالقات الثنائية 
الوطيدة، ا�س���افة اإلى بحث امل�ستجدات والتطورات 

االقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.
وكان يف مقدم���ة مودع���ي جالل���ة املل���ك ل���دى 
مغادرت���ه مط���ار كواالملب���ور ال���دويل وزي���ر الدف���اع 
املالي���زي رئي�س بعثة ال�رشف ه�س���ام الدين ح�س���ن 

وعدد من كبار امل�سوؤولن يف احلكومة املاليزية.
وبع���ث جالل���ة املل���ك بر�س���الة خطية اإل���ى ملك 
ماليزيا جاللة ال�س���لطان حممد اخلام����س، اأعرب فيها 
ع���ن �س���كره وتقديره جلاللت���ه على احلف���اوة البالغة 
وك���رم ال�س���يافة وح�س���ن اال�س���تقبال وعل���ى دعوته 
الكرمية لزيارة ماليزيا، م�سيداً جاللة امللك بالنتائج 
املثم���رة والطيبة التي حققته���ا زيارته الناجحة لهذا 
البل���د ال�س���قيق والتي �س���توطد العالق���ات الثنائية 
الوثيقة وترتقي باأطر التعاون امل�سرتك بن البلدين 
مب���ا يخ���دم م�س���احلهما ويلب���ي تطلعات �س���عبيهما 
ال�س���قيقن، متمنيا جاللت���ه جلاللة ال�س���لطان حممد 
اخلام�س موفور ال�سحة وال�سعادة وملاليزيا ال�سقيقة 

دوام التقدم واالزدهار يف ظل قيادة جاللته.
كما وجه جاللة امللك الدعوة جلاللة ملك ماليزيا 

لزيارة مملكة البحرين.
كما بعث جاللة امللك بر�س���الة خطية الى رئي�س 
الوزراء املاليزي حممد عبد الرزاق، اأعرب فيها جاللته 
عن �س���كره وتقدي���ره لرئي�س ال���وزراء املاليزي على 
احلفاوة البالغة وكرم ال�س���يافة وح�س���ن اال�س���تقبال 
الذي قوبل به جاللته واع�س���اء الوفد املرافق، موؤكدا 
بان هذه الزيارة �س���تفتح جماالت اأرحب من التعاون 
الثنائي امل�س���رتك م���ع ماليزيا ال�س���قيقة يف خمتلف 
املج���االت متمني���ا جاللت���ه لدول���ة حمم���د عبدالرزاق 
موفور ال�سحة وال�س���عادة وملاليزيا ال�سقيقة املزيد 

من الرفعة والرخاء،
كما وجه جالل���ة امللك الدعوة الى رئي�س الوزراء 

املاليزي لزيارة مملكة البحرين.
و�س���در بيان م�س���رتك يف ختام الزيارة الر�سمية 
لعاهل البالد �س���احب اجلاللة ملاليزيا ال�سقيقة، هذا 

ن�سه:
1 - بدع���وة كرمي���ة من �س���احب اجلالل���ة ملك 
ماليزيا اخلام�س ع�رش ال�س���لطان حمم���د اخلام�س، قام 
�س���احب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
ملك مملكة البحرين بزي���ارة دولة ملاليزيا يف الفرتة 
م���ن 30 اأبري���ل اإل���ى 3 ماي���و 2017 راف���ق جاللت���ه 
خاللها وفٌد رفيع امل�س���توى ي�س���م عدداً من الوزراِء 
وكبار امل�س���وؤولن ورجاِل االأعم���ال وقد حظي جاللته 
با�ستقبال ر�سمي حار ب�ساحة الربملان مبقر الربملان 

يف 1 مايو 2017.
واأق���ام �س���احب اجلاللة مل���ك ماليزي���ا اخلام�س 
ع�رش ال�س���لطان حممد اخلام����س ماأدبة على �رشف جاللة 

امللك بقاع���ة الوالئم باإ�س���تانا نيغارا، �س���بقها لقاء 
ب���ن اجلانبن و�س���ملت الن�س���اطات الثنائية االأخرى 
جلاللة امللك زيارة ملقر القيادة الع�سكرية، واجتماع 
م���ع رئي�س وزراء ماليزيا، دات���و �رشي حممد جنيب بن 
تون عبد ال���رزاق، واجتماعات على م�س���توى الوفود، 
اأعقبته���ا ماأدب���ة ع�س���اء اأقامه���ا عل���ى �رشف���ه والوفد 

املرافق له دولة رئي�س وزراء ماليزيا.
2 - اأك���د اجلانبان، اأثناء االجتماعات الر�س���مية، 
متان���ة العالق���ات الثنائية واأوجه التع���اون املتعددة 
بينهما والعالقة الوثيقة بن ال�س���عبن ال�سديقن. 
وقد جرت مباحثات �ساملة لكافة املجاالت يف جو من 
املودة واالإخاء حيث تب���ادل اجلانبان الروؤى واالأفكار 
ب�س���كل مثم���ر ح���ول الق�س���ايا الثنائي���ة واالإقليمية 
والدولي���ة ذات االهتم���ام امل�س���رتك، وتاأت���ى ه���ذه 
الزي���ارة لتوؤكد االأهمية الت���ي توليها مملكة البحرين 
لتوثي���ق العالق���ات الثنائية بن البلدي���ن ملا ميثله 
ذل���ك من فر�س���ة طيب���ة ملوا�س���لة تو�س���يع وتعزيز 

التعاون الثنائي يف جميع املجاالت.
3 - اأك���د اجلانب���ان ����رشورة توثي���ق وتوطي���د 
جم���االت التع���اون الثنائ���ي والدف���ع بها ال���ى اأعلى 
امل�ستويات، واأكدا يف هذا ال�سدد تطلعهما امل�سرتك 
للمزي���د من التع���اون يف كافة املج���االت كما تبادل 
الطرفان وجهات النظر حول امل�سائل ذات االهتمام 
امل�س���رتك حيث تطرق���ت املباحثات للمو�س���وعات 
ال�سيا�س���ية، والدفاعي���ة واالقت�س���ادية والط���ران 
باالإ�س���افة اإلى املوا�س���يع االإقليمية والدولية ذات 
االهتمام امل�سرتك بهدف تعزيز ال�سالم واال�ستقرار 

واالزدهار.

4 - واأع���رب اجلانبان عن ارتياحهما مبا مت من 
تب���ادل منتظم للزي���ارات الثنائية رفيعة امل�س���توى 
بن البلدين خالل ال�س���نوات االأخرة، حيث اكت�سبت 
العالقات الثنائية زخما جديدا بعد الزيارة التي قام 
بها �س���احب ال�سمو امللكي االأمر �سلمان بن حمد اآل 
خليفة ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء مبملكة البحرين اإلى ماليزيا يف 
مار�س 2013، وزيارة العمل ل�س���عادة وزير اخلارجية 
املاليزي داتو �رشي حنيفة اأمان اإلى البحرين يف -25

26 اأغ�س���ط�س 2014، للح�س���ول على دعم ملاليزيا 
لرت�س���حها ملقعد غر دائم يف جمل�س االأمن الدويل، 
كما رح���ب اجلانبان بنتائج الزيارة االأخرة ل�س���عادة 
وزي���ر الدفاع املاليزي داتو �رشي ه�س���ام الدين تون 

ح�سن اإلى البحرين يف -2 4 اأبريل 2017.
5 - اأكد اجلانبان اأهمية ا�س���تمرار امل�س���اورات 
الثنائي���ة ع���رب القن���وات الر�س���مية املتاح���ة حالي���اً 
ورحب���ا بتكوين اللجنة البحريني���ة – املاليزية العليا 
امل�س���رتكة برئا�س���ة وزيري خارجي���ة البلدين والتي 
تعترب مبثابة مظلة يت���م يف اطارها التعاون الثنائي 

بن البلدين.
وتقوي���ة  تنمي���ة  ����رشورة  اجلانب���ان  اأك���د   -  6
عالق���ات التع���اون الدفاع���ي واالأمني ب���ن البلدين 
ال�سديقن كما تقرر تبادل املعلومات والتقييمات 
اال�ستخباراتية واأف�سل املمار�سات، واأعرب الطرفان 
على نبذ االإرهاب بكافة اأ�س���كاله و�س���وره، موؤكدين 
رغبتهم���ا يف تعزي���ز التعاون ملحارب���ة االإرهاب على 
امل�س���توين الثنائ���ي وال���دويل حت���ت مظل���ة االأمم 
املتحدة. كم���ا اتفق البلدان على التعاون يف جمابهة 

تهديدات العنا�رش املت�س���ددة، لي�س على امل�ستوى 
الع�سكري فح�سب، بل اي�سا فكرياً.

7 - واتفقت���ا ماليزيا والبحرين على موا�س���لة 
تعزي���ز عالقاتهم���ا الدفاعي���ة ووقعتا عل���ى مذكرة 
تفاهم ترمز اإلى هذه الرغبة التي �س���يعمل الطرفان 

من خاللها على:
1. موا�س���لة ا�ستك�س���اف التعاون الع�س���كري-

الع�س���كري الذي ي�سمل، على �سبيل املثال ال احل�رش، 
تدريب ومتاري���ن وتبادل االأفراد الع�س���كرين بن 

القوات امل�سلحة املاليزية وقوة دفاع البحرين؛
2. تكثي���ف التعاون يف جمال تبادل املعلومات 
واال�ستخبارات ب�س���اأن ال�س���بكات االإرهابية، والعمل 
مع���ا لتب���ادل اخل���ربات ب�س���اأن التعامل م���ع ظاهرة 

التطرف املتزايدة.
8 - واأدان الزعيم���ان االإرهاب بجميع اأ�س���كاله 
ومظاه���ره. واتفق اجلانب���ان على ����رشورة عدم ربط 
االإرهاب ب���اأي عرق اأو دين. واأع���رب كال البلدين عن 
ال���دور الهام ال���ذي يلعبه االآخ���ر يف مكافحة االإرهاب 

والتطرف العنيف.
االقت�س���ادية  االإمكاني���ات  ال���ى  بالنظ���ر   -  9
للبلدي���ن، اتف���ق اجلانب���ان عل���ى توثي���ق الرواب���ط 
االقت�س���ادية والتجاري���ة ب���ن امل�س���تثمرين ل���كال 
البلدي���ن من خ���الل اال�س���تفادة من مكان���ة البحرين 
كبوابة للخليج وكمركز لل�سرفة االإ�سالمية، وكذلك 
اال�س���تفادة من امكانات ماليزيا الت���ي تقع يف قلب 
املجموعة االقت�س���ادية لالآ�س���يان التي تاأ�س�س���ت يف 
ع���ام 2015. كم���ا اأكد اجلانب���ان على اأهمي���ة تعزيز 
وتعمي���ق العالقات التجارية والتعاون اال�س���تثماري 

ب���ن البلدي���ن وا�ستك�س���اف الفر�س يف �س���وء روؤية 
مملكة البحرين 2030.

10 - اأك���د اجلانب���ان اأهمي���ة تعزي���ز العالقات 
ب���ن جمل�س التعاون اخلليجي واالآ�س���يان وتن�س���يط 
التعاون بينهما وا�ستك�ساف امكانية تنظيم االجتماع 
ال���وزاري ملجل�س التعاون اخلليجي واالآ�س���يان خالل 

عام 2017.
11 – ورحب اجلانب املاليزي مع التقدير بقرار 

مملكة البحرين بفتح �سفارة لها يف ماليزيا.
-12 واأع���رب الزعيمان ع���ن ارتياحهما لزيادة 
تدفق ال�س���ياح بهدف زي���ادة التحركات ال�س���ياحية 
ب���ن البلدين. ويف هذا ال�س���ياق، اتفق اجلانبان على 
اتخ���اذ التداب���ر الالزم���ة الإعف���اء رعاي���ا كل بلد من 

متطلبات تاأ�سرة الدخول يف البلد االآخر.
13 – واع���رب الزعيم���ان ع���ن اأهمي���ة االعتدال 
كنه���ج لتعزيز احلوار واالح���رتام املتبادل والتفاهم 
والت�سامح ملواجهة جميع اأ�س���كال العنف املتطرف. 
ويف هذا ال�س���دد، اأعرب اجلان���ب املاليزي عن رغبته 
يف ت�س���جيع التع���اون ب���ن مملكة البحري���ن واحلركة 

.)GMMF( العاملية ملوؤ�س�سة املعتدلن
14 - واأكد اجلانبان على اأهمية تعزيز التعاون 
يف جم���ال البيئ���ة والطاقة املتج���ددة والنفط والغاز 
والتجارة واال�س���تثمار، وال �س���يما يف جمال امل�ساريع 
ال�س���غرة ومتو�س���طة احلج���م وحماي���ة امل�س���تهلك 

وتنمية املناطق ال�سناعية.
15 - وخ���الل الزيارة، مت التوقيع على خم�س���ة 

اتفاقيات ومذكرات تفاهم ت�سمل ما يلي:
اأوال – اتفاقية يف جمال اخلدمات اجلوية.

الدفاع���ي  ثاني���ا - مذك���رة تفاه���م للتع���اون 
والتبادالت.

ثالثا – مذكرة تفاهم حول امل�ساريع املتناهية 
ال�سغر وال�سغرة واملتو�سطة والتعاون ال�سناعي.

رابعا- مذك���رة تفاهم للتع���اون يف جمال الغاز 
الطبيعي امل�سال بن ال�رشكة القاب�سة للنفط والغاز 
)الذراع اال�ستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز( 
و�رشك���ة برتولي���ام نا�س���يونال بره���اد )برتونا����س( 

املاليزية.
خام�س���ا - مذك���رة تفاه���م للتعاون ب���ن غرفة 
جتارة و�س���ناعة البحرين والغرف���ة الوطنية للتجارة 

وال�سناعة مباليزيا.
16 - واأ�س���ار الزعيم���ان اإل���ى اأن االتفاقي���ات 
ومذكرات التفاهم هذه �س���توفر اإطارا لزيادة تعزيز 

التعاون بن البلدين يف ميادينها.
17 - و�س���كر �س���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليف���ة، ملك مملك���ة البحرين، �س���احب 
اجلالل���ة ملك ماليزي���ا اخلام�س ع�رش ال�س���لطان حممد 
اخلام����س على احلف���اوة وكرم ال�س���يافة التي حظي 
بها جاللته واأع�س���اء الوفد املراف���ق ووجه دعوة اإلى 
�س���احب اجلاللة ملك ماليزيا اخلام�س ع�رش ال�سلطان 
حمم���د اخلام�س ودول���ة رئي�س وزراء ماليزيا ال�س���يد 
دات���و �رشي حمم���د جنيب بن تون عبد ال���رزاق لزيارة 
البحري���ن يف وق���ت ي���راه الطرفان منا�س���با وقوبلت 

الدعوة بكل ترحاب وتقدير.

• جاللة امللك مغادرا كواالملبور	

تكثيف تبادل املعلومات ب�س����اأن ال�س����بكات االإرهابي����ة وظاهرة التطرف
توثي����ق الروابط االقت�س����ادية والتجارية بن امل�س����تثمرين لكال البلدين 

ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون مل���ح���ارب���ة االإره���������اب ع���ل���ى امل�����س��ت��وي��ن ال���ث���ن���ائ���ي وال������دويل 

فتح �سفارة البحرين بكواالملبور خالل �سهرين امللك: فتح اآفاق اأرحب لعالقات التعاون مع االأ�سقاء
ا اآخر امل�ستجدات مع ال�سفراء العرب مباليزيا  م�ستعر�سً

كواالملبور - بنا: ا�س���تقبل عاهل البالد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة يف مقر اإقامة 
جاللته يف العا�سمة املاليزية كواالملبور اأم�س �سفراء 
الدول العربية ال�س���قيقة املعتمدين ل���دى ماليزيا؛ 
وذلك لل�س���الم على جاللته مبنا�سبة زيارته الر�سمية 
ملاليزيا، اإذ نقلوا اإلى جاللته اأطيب حتيات ومتنيات 
روؤ�س���اء دولهم وخال�س متنياته���م ململكة البحرين 
و�س���عبها بتحقي���ق املزي���د م���ن التق���دم واالزدهار 

والرقي يف ظل قيادة جاللته.
واأثن���اء اللقاء رحب �س���احب اجلاللة بال�س���فراء 
وا�ستعر�س معهم م�سرة العالقات االأخوية التاريخية 
الوثيق���ة التي ترب���ط مملك���ة البحرين ب�س���قيقاتها 

الدول العربية، م�س���يدا جاللته مبا و�س���لت اإليه هذه 
العالقات من تطور وتقدم يف العديد من املجاالت.

واأكد العاه���ل حر�س مملكة البحرين على تعزيز 
عالقاتها مع االأ�س���قاء العرب وتطويرها و�س���وال بها 
اإلى اآفاق اأرحب من التعاون والعمل االأخوي امل�سرتك 
حتقيقا لالأهداف والتطلعات املن�س���ودة حتت مظلة 

جامعة الدول العربية.
كم���ا اأثنى جاللته على ال���دور املهم الذي يقوم 
به ال�س���فراء الع���رب يف ماليزي���ا وجهوده���م الطيبة 
لتوثي���ق وتطوي���ر التع���اون والتن�س���يق ب���ن دولنا 
العربية ال�س���قيقة مبا ي�سهم يف تعزيز م�سرة العمل 
العرب���ي امل�س���رتك وخدمة الق�س���ايا العربية، منوًها 

كذلك بجهودهم يف توطيد وتنمية عالقات ال�سداقة 
والتعاون املتينة بن البل���دان العربية وماليزيا مبا 

يخدم امل�سالح امل�سرتكة للجانبن.
االأو�س���اع  بح���ث جمم���ل  اللق���اء  اأثن���اء  وج���رى 
والتطورات الراهنة على ال�ساحة العربية وما ت�سهده 

املنطقة من اأحدث وم�ستجدات.
وكل���ف جالل���ة املل���ك ال�س���فراء الع���رب بنق���ل 
حتيات���ه ومتنياته اإل���ى اإخوانه قادة ال���دول العربية 
ولدولهم و�سعوبهم ال�سقيقة دوام التطور والتقدم، 
متمني���اً جاللته له���م التوفيق وال�س���داد يف مهامهم 
الدبلوما�س���ية. ح�رش املقابلة اأع�س���اء الوفد الر�سمي 

املرافق جلاللة امللك.

كواالملب���ور - بن���ا: اأكد وزي���ر اخلارجية 
ال�س���يخ خال���د بن اأحم���د بن حمم���د اآل خليفة 
عل���ى القيم امل�س���رتكة بن مملك���ة البحرين 
وماليزي���ا ال�س���قيقة واملبنية عل���ى التعاون 
امل�س���رتك والعالقات الطيب���ة يف اطار ميثاق 

االأمم املتحدة.
وق���ال الوزير اإن زي���ارة جاللة امللك اإلى 
ماليزيا ال�سقيقة جاءت بناء على دعوة كرمية 
من مل���ك ماليزيا �س���احب اجلاللة ال�س���لطان 
حمم���د اخلام����س، ورئي����س ال���وزراء املاليزي 
حممد جنيب عبد الرزاق، موؤكدا اأهمية البيان 
امل�س���رتك ال���ذي �س���در يف اأعق���اب الزي���ارة 

الناجحة جلاللة امللك ملاليزيا ال�سقيقة.
م���ن جانبه، اأك���د وزير الدف���اع املاليزي 
ه�س���ام الدي���ن ح�س���ن اأهمي���ة عق���د اجتماع 
اللجنة العليا امل�س���رتكة البحرينية املاليزية 
ملتابعة وبح���ث تعزيز العالقات بن البلدين 
ال�س���قيقن عل���ى جمي���ع االأ�س���عدة التجارية 

واال�ستثمارية واالقت�سادية والع�سكرية.
ج���اء ذلك خالل موؤمتر �س���حايف م�س���رتك 
لوزي���ر اخلارجي���ة ال�س���يخ خالد ب���ن اأحمد بن 
حممد اآل خليفة ووزير الدفاع املاليزي ه�سام 

الدين ح�سن.
واأ�س���ار وزي���ر اخلارجية اإل���ى اهمية عقد 
امل�س���رتكة  العلي���ا  للجن���ة  االأول  االجتم���اع 
البحريني���ة املاليزي���ة حي���ث مت االتفاق على 

عقد هذا االجتماع يف ال�سهرين املقبلن.
“بن���اء عل���ى توجيه���ات جالل���ة  وق���ال: 
امللك ال�س���امية �سيتم فتح �س���فارة البحرين 
يف ماليزي���ا لتعزيز دور العالق���ات البحرينية 

املاليزية وخلدمة م�سالح املواطنن”.
واأ�س���اف اأن “هن���اك فريق���ا فني���ا م���ن 
الوزارة �سيبحث �س���بل اتباع االإجراءات لفتح 
ال�س���فارة خالل ال�س���هرين املقبلن”، م�سرا 
اإلى ان البلدين مت�ساويان من حيث التعاي�س 

واالنفتاح والت�سامح الديني.
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�شخ مزيد من اال�شتثمارات امل�شرتكة بني البحرين والكويت 
ما يجمعنا من عالقات وتفاهم اأكرب من اأن ت�صفه الكلمات... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �ص���لمان اآل خليف���ة، لدى 
ا�ص���تقبال �ص���موه وف���دا اقت�ص���اديا كويتي���ا، اأن كل 
اإجناز يع���ّزز التعاون والتكامل القت�ص���ادي بني دول 
جمل�س التعاون اأ�ص���بح �رضورة لرت�صيخ م�صرة جمل�س 
التع���اون، واأن التع���اون الثنائ���ي بني دوله ي�ص���ب يف 

�صالح هذه امل�صرة اخلرة.
ونّوه �صموه بحر�س مملكة البحرين ودولة الكويت 
على دعم التعاون والتكامل القت�صادي بينهما ب�صخ 
مزيد من ال�ص���تثمارات امل�ص���رتكة، واأ�ص���اد �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء بال�صتثمارات الكويتية 
يف مملك���ة البحرين والت���ي تعك�س بج���الء حر�س دولة 

الكويت ال�ص���قيقة بقيادة اأمر دولة الكويت ال�صقيقة 
�ص���احب ال�صمو ال�ص���يخ �ص���باح الأحمد اجلابر ال�صباح 
ا  عل���ى م�ص���اندة مملك���ة البحري���ن ودعمها ا�ص���تثماريًّ

ا. واقت�صاديًّ
وكان �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي����س ال���وزراء 
ا  ا�صتقبل بق�رض الق�صيبية �صباح اأم�س، وفًدا اقت�صاديًّ
من دولة الكويت ال�صقيقة برئا�صة نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير املالية الكويتي اأن�س ال�صالح.
وخالل اللقاء، اأ�صاد �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء بعمق العالقات البحريني���ة الكويتية املتميزة 
ومب�ص���توى التعاون القائ���م بينهما وحر����س قيادتي 
وحكومت���ي البلدين عل���ى تعزيز عالقاتهما وتر�ص���يخ 

���ا، م�ص���يًدا �ص���موه مبواقف  ���ا وخليجيًّ تعاونهم���ا ثنائيًّ
دول���ة الكويت ال�ص���قيقة وقيادتها احلكيم���ة الداعمة 
وامل�ص���اندة ململك���ة البحري���ن يف خمتل���ف املواق���ف، 
وهو ما يج�ّص���د مدى التفاهم والتن�ص���يق بني البلدين 
ال�ص���قيقني يف �ص���تى امليادين، ورحب �صموه بالوفد 
القت�ص���ادي الكويتي ونّوه باأهمية زيارته يف تو�ص���يع 
اأف���ق التع���اون القت�ص���ادي وال�ص���تثماري البحريني 

الكويتي.
وقال �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء “اإن ما 
يجمعنا بالأخوة يف دولة الكويت ال�ص���قيقة من عالقات 
وتفاهم اأكرب من اأن ت�ص���فها الكلم���ات، فهي عالقات 
م�صر م�صرتك ووحدة قائمة على و�صائج متينة وحر�س 

متبادل على تر�ص���يخ اأ�ص�س تعاون وطيد يعود بالنفع 
على البلدين وال�صعبني ال�صقيقني”. موؤكًدا �صموه اأن 
البلدين ال�ص���قيقني ل ياألوان جهًدا يف تطوير م�صتوى 
التعاون بينهما يف املجالت كافة والقت�صادية ب�صكل 
خا�س واأن الإمكانيات التي ميتلكها كل منهما ت�ص���هم 
يف حتقيق مزيد من ال�رضاكات القت�صادية وامل�رضوعات 
ال�ص���تثمارية التي حتقق امل�صالح امل�صرتكة للبلدين 

ال�صقيقني.
م���ن جانبهم، اأع���رب نائب رئي�س جمل����س الوزراء 
وزي���ر املالي���ة الكويتي واأع�ص���اء الوفد القت�ص���ادي 
الكويت���ي عن خال����س �ص���كرهم وتقديرهم ل�ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء على ما يوليه �ص���موه 

م���ن اهتم���ام بتنمي���ة التع���اون الثنائي ب���ني البلدين 
ال�ص���قيقني يف كافة املج���الت، موؤكدين اأن �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء يحظ���ى بالتقدير ملا 
يتمّتع به �صموه من روؤية ح�صيفة وحكمة يف التعامل مع 
كافة الق�ص���ايا املحلية والإقليمية والدولية، منوهني 
مب���ا ت�ص���هده العالق���ات البحرينية الكويتي���ة من مناء 
متوا�صل يف كافة القطاعات مبا يرتجم واقع العالقات 
املتميزة بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني، م�صرين 
اإل���ى اأن هناك العديد من الفر�س الواعدة لال�ص���تثمار 
بني القطاع اخلا�س يف البلدين والتي ميكن من خاللها 
تطوير التعاون الثنائي مبا يخدم امل�ص���الح امل�صرتكة 

للبلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال وفدا اقت�صاديا كويتيا	

جهود متوالية لو�شع ت�شهيالت جاذبة لال�شتثمارات 

تقوية “اخلا�ص” �شبيل خللق مزيد من الفر�ص

اأكد عراقة البحرين كمركز مايل باملنطقة... رئي�س الوزراء:

ملتقًيا رئي�س اخلدمات امل�رضفية يف “جي بي مورغان”... نائب امللك:

املنامة - بنا:اأكد رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�ص����مو امللك����ي الأمر خليفة بن �ص����لمان اآل 
خليفة، لدى ا�ص����تقبال �ص����موه القيادة العليا 
لبنك ج����ي بي مورغان،  عراقة مملكة البحرين 
ودوره����ا بو�ص����فها مركزا مالي����ا وم�رضفيا يف 
املنطق����ة، مثني����اً �ص����موه عل����ى دور البنك يف 
دعم مركز البحرين املايل وامل�رضيف من خالل 
انطالق عملياته يف الب����الد ل� 45 عاماً؛ ليكون 
بذلك واحداً من اأكرب واأعرق واأقدم امل�صارف 
التي مار�ص����ت عملياتها م����ن البحرين، موؤكداً 
�ص����موه اأن احلكوم����ة حتر�����س عل����ى توف����ر 
وتهيئة الإمكانات والت�صهيالت كافة يف اإطار 
من الت�رضيعات املتينة التي ت�ص����ند امل�صارف 
واملوؤ�ص�ص����ات املالية التي تزاول اأعمالها من 

البحرين.
وكان �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�����س 
الوزراء قد ا�ص����تقبل بق�رض الق�ص����يبية �صباح 
اأم�����س الرئي�����س التنفي����ذي لقط����اع اخلدمات 
امل�رضفية لل�رضكات وقطاع ال�ص����تثمار يف بنك 

جي بي مورغان دانييل بينتو.
واأثن����اء اللق����اء، اأثن����ى �ص����احب ال�ص����مو 
امللكي رئي�س ال����وزراء على املكانة املتميزة 
عاملي����اً الت����ي يتبواأه����ا بنك جي ب����ي مورغان 
كواح����د م����ن كربي����ات املوؤ�ص�ص����ات املالي����ة 
اخلدم����ات  تق����دمي  يف  الرائ����دة  وامل�رضفي����ة 

املالية وامل�رضفية على امل�صتوى العاملي.
واأك����د �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�س 

ال����وزراء اأن مملكة البحرين ر�ص����خت مكانتها 
كمركز مايل وم�رضيف رائد  ومتميز يف املنطقة 
املالي����ة  املوؤ�ص�ص����ات  لحت�ص����انها  والع����امل 
العاملي����ة ومنها بنك جي ب����ي مورغان، منوهاً 
باأن احلكومة توايل جهوده����ا يف تعزيز البنية 
اجلاذب����ة لال�ص����تثمارات م����ن خ����الل تطوي����ع 
التكنولوجي����ا وتطوي����ر الأنظم����ة والقوان����ني 
والت�رضيع����ات لتك����ون مواكب����ة ل����روح الع�����رض 
والتط����ور ال�رضي����ع يف ع����امل امل����ال والأعم����ال؛ 
ل�صمان اأن يكون املناخ مالئم بيئياً وت�رضيعياً 
للموؤ�ص�ص����ات واملراكز املالية التي تعمل من 
البحري����ن ويدعم����ه يف ذلك الك����وادر الوطنية 

املوؤهل����ة عالي����اً للعم����ل يف القط����اع امل����ايل 
وامل�رضيف.

من جهته، اأ�صاد بينتو باملكانة املتميزة 
الت����ي تتمتع بها مملك����ة البحرين كمركز مايل 
وم�رضيف رائد يف املنطقة، والتي تعك�س جناح 
جهود حكومة البحرين برئا�صة �صاحب ال�صمو 
امللكي رئي�س ال����وزراء وروؤيتها املتكاملة يف 
تر�ص����يخ البيئ����ة املثلى لنمو القط����اع املايل 
وامل�����رضيف، م�ص����يدا مب����ا توف����ره اململكة من 
ت�ص����هيالت وما تتمتع به من اأنظمة وت�رضيعات 
متطورة جتعل من مملكة البحرين خياراً جاذباً 

لكربيات املوؤ�ص�صات امل�رضفية يف العامل.

املنام���ة -بنا: اأكد نائ���ب جاللة امللك 
ويل العه���د النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س 
ال���وزراء �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الأم���ر 
�صلمان بن حمد اآل خليفة ا�صتمرارية مملكة 
البحرين نحو تعزيز دور القطاع اخلا�س مبا 
ي�ص���هم يف زيادة الإنتاجي���ة والدفع بعجلة 
القطاع���ات  التنمي���ة وتناف�ص���ية خمتل���ف 
القت�ص���ادية، وخل���ق املزيد م���ن الفر�س 
للجميع، م�ص���را �ص���موه يف هذا ال�صدد اإلى 
اأهمي���ة دور القطاع���ات املالية وامل�رضفية 
واإ�صهاماتها يف عملية التنمية القت�صادية 

يف اململكة.
جاء ذلك لدى لقاء �صموه بق�رض الرفاع 
اأم����س الرئي�س التنفي���ذي لقطاع اخلدمات 
امل�رضفي���ة لل�رضكات وقطاع ال�ص���تثمار يف 
بنك ج���ي بي مورغان دانيي���ل بينتو، حيث 
نوه �صموه بالدور الذي يقوم به البنك على 

امل�صتوى املحلي والدويل.
واأ�ص���ار �ص���موه اإلى اأن مملكة البحرين 

ومب���ا متتلكه م���ن بيئ���ة ممكنة ملمار�ص���ة 
خمتلف الن�صاطات القت�صادية وما تقدمه 
م���ن ت�ص���هيالت واإمكان���ات ت�رضيعية ونظم 
�ص���اهمت يف تعزي���ز موقعها على �ص���عيد 
ال�ص���ناعة املالية وامل�رضفية، معرباً �صموه 
ع���ن اعت���زازه ب���دور املوؤ�ص�ص���ات املالي���ة 
وامل�رضفية العاملة يف اململكة واإ�صهاماتها 

يف متيز خدمات هذا القطاع.

من جانب����ه، ع����رب الرئي�����س التنفيذي 
لل�����رضكات  امل�رضفي����ة  اخلدم����ات  لقط����اع 
وقطاع ال�ص����تثمار يف بنك جي بي مورغان 
ع����ن �ص����كره وتقدي����ره ل�ص����احب ال�ص����مو 
امللك����ي نائ����ب جالل����ة املل����ك ويل العهد 
النائب الأول لرئي�س جمل�����س الوزراء، وما 
يبديه �ص����موه من اهتمام يف تطوير القطاع 

املايل وامل�رضيف.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال القيادة العليا لبنك جي بي مورغان	

• �صمو نائب امللك ويل العهد م�صتقبال امل�صوؤول يف بنك جي بي مورغان 	
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تذويب المعهد 
السياسي

قراأت اأخبارا عن توجه لنقل تبعية معهد البحرين 
للتنمية ال�شيا�شية، من رئا�شة جمل�س ال�شورى، اإلى 

معهد االدارة العامة )بيبا(.
وم���ا اأعرف���ه اأن جلن���ة اع���ادة هيكل���ة اجله���از 
احلكوم���ي، املكلف���ة م���ن �ش���مو رئي����س ال���وزراء، 
تعكف على بلورة ت�ش���ور �ش���امل، لرت�ش���يق اأجهزة 
الدول���ة، مبا يرف���ع اإنتاجية العم���ل احلكومي، بعيدا 
عن االزدواجية بني جهاته، وت�ش���خم ال ين�ش���جم مع 

التحديات االقت�شادية.
واأ�ش���ع بني ي���دي اللجنة احلكومي���ة اقرتاحني 
مل�ش���ر املعهد. االأول تذويب املعهد ال�شيا�ش���ي، 
مبعه���د “بيب���ا”، ب���دال من نق���ل التبعية، م���ن جهة، 
الأخرى؛ الأن ذلك لن ُيغررّ �شيئا بالكلفة االقت�شادية، 
ملوؤ�ش�ش���ة عام���ة تره���ق مبيزانية الدول���ة، بنفقات 

ميكن ا�شتثمارها على نحو اأف�شل.
م�رصوف���ات املعهد بالع���ام 2016 بلغت مليون 
و243 األ���ف دين���ار، وايرادات���ه 642 دين���ارا فقط، 
وُت���وِّل احلكوم���ة املعه���د بن�ش���بة 99 %، وايج���ار 
املبنى 70 األفا و720 دينارا، و5 اآالف و831 دينارا 
حجم وديعة املعهد بالبنك، اأما عائد ا�شتثمارها 29 

دينارا فقط خالل عام!
االق���رتاح االآخر تذويب املعه���د مبركز البحرين 
للتدري���ب والدرا�ش���ات الربملاني���ة التاب���ع ملجل�س 

النواب.
يه���دف املعه���د لن����رص ثقاف���ة الدميقراطي���ة، 
اأم���ا مرك���ز التدري���ب الربمل���اين فيه���دف لتنمي���ة 
الثقافة الربملانية، اأال يقود ذلك حلرة من ت�ش���ابه 

االخت�شا�س والغاية؟!
وما لفتن���ي اأن املد العربي ال�ش���تحداث معاهد 
اأو وزارات مكلفة بالتنمية ال�شيا�شية انتقل ملرحلة 
اجل���زر، ورمبا املث���ال االأبرز على ذل���ك اإلغاء االأردن 
وزارة التنمي���ة ال�شيا�ش���ية، بعد ا�ش���تنفاد واجبها، 
وجرى دجمها بوزارة ال�ش���وؤون الربملانية منذ العام 

.2013

شكر لوزير التربية
اأ�ش���كر وزير الرتبي���ة والتعليم ماج���د النعيمي 
على ات�ش���اله؛ تفاعال م���ع ما ن�رصته مبق���ايل االأخر، 
عن حر�شه ال�ش���رتداد كلية بوليتكنك مكافاآت غر 
قانونية، م�رصوف���ة بالزيادة الأع�ش���اء جمل�س االأمناء 
مل يح����رصوا االجتماعات، وتاأكي���ده اأن ما جرى واجب 

د�شتوري منه حلماية املال العام.
توا�ش���ل النعيم���ي اأبلغ تطبيق عمل���ي، ملا ورد 
من توجيهات، بالكلمة امللكية ور�شالة �شمو رئي�س 

الوزراء، مبنا�شبة اليوم العاملي حلرية ال�شحافة.
 

 تيار
“ي�شاعد امللل املرء على اتخاذ قراراته”.

الروائية الفرن�شية كوليت

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

اال�ستدامة �رضورة حتمية للمحافظة على مكت�سبات دول التعاون

ندعم جميع التوجهات الرامية لتقوية التكامل الع�سكري 

نقدر م�ساهمة اجلالية الباك�ستانية يف حفظ االأمن

رئي�س الوزراء يعترب اجلامعة العربية االأقرب اإلى قلبه

�شموه ي�شيد بدور الكويت يف تدعيم اأطر التكامل والتعاون اخلليجي... نائب امللك: 

م�شتقبال قادة القوات البحرية بدول التعاون... القائد العام: 

ا�شتعر�س تعزيز التعاون مع حمافظ خيرب بختونخوا... وزير الداخلية: 

االأمر الراحل جعل البحرين مركًزا للخدمات امل�رصفية... املطوع:

املنام���ة - بنا: اأكد نائ���ب جاللة امللك ويل 
العهد �ش���احب ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن 
حم���د اآل خليف���ة، �رصورة االأخ���ذ يف االعتبار دوًما 
خ  اأن تكون اال�ش���تدامة هي االأ�ش���ا�س الذي ير�شرّ
اأركان العمل امل�ش���رتك لدول جمل����س التعاون 
لدول اخلليج العربية ملوا�شلة منائها وتقدمها 
كان���ت  مهم���ا  مكت�ش���باتها  عل���ى  وللمحافظ���ة 

املتغرات والتحديات.
واأ�ش���ار �ش���موه اإلى اأهمية موا�ش���لة تعزيز 
م�ش���تويات التعاون والتكام���ل اخلليجي يف اأطر 
اجله���ود امل�ش���رتكة للدف���ع قدًم���ا باملعدالت 
التع���اون  دول جمل����س  الواع���دة يف  التنموي���ة 
اخلليجي، واأ�شاف �ش���موه اأن ت�شخر املقدرات 
التنموي���ة  بامل�ش���رة  لالرتق���اء  االقت�ش���ادية 
املجل����س  دول  في���ه  جنح���ت  اأم���ر  للمجل����س 
وت�شتطيع اأن تبني عليه املزيد من املكت�شبات 

واالإجنازات.
ج���اء ذلك، لدى لقاء �ش���موه يف ق�رص الرفاع 
اأم����س م���ع نائب رئي����س جمل����س ال���وزراء وزير 

املالية بدولة الكويت ال�شقيقة اأن�س ال�شالح.
ح����رص اللقاء، نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء 
�ش���مو ال�ش���يخ علي بن خليفة اآل خليفة، ونائب 
رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل 
خليفة، و�ش���مو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليفة، ووزير املالية ال�ش���يخ اأحمد بن حممد 
اآل خليف���ة، وحماف���ظ م����رصف البحرين املركزي 
ر�ش���يد املع���راج، وعدد م���ن امل�ش���وؤولني. ومن 

اجلانب الكويتي، �شفر دولة الكويت ال�شقيقة 
لدى مملكة البحرين ال�شيخ عزام مبارك ال�شباح، 
وحمافظ بنك الكويت املركزي حممد الها�ش���ل، 
ووكي���ل وزارة املالي���ة خليفة حمادة، والع�ش���و 
املنت���دب للهيئ���ة العام���ة لال�ش���تثمار ف���اروق 
ب�ش���تكي، ونائ���ب املدي���ر العام يف ال�ش���ندوق 
الكويتي للتنمية االقت�ش���ادية العربية ه�ش���ام 
الوقيان، والع�ش���و املنتدب للت�شويق العاملي 
والرئي�س التنفيذي باالإنابة ملوؤ�ش�ش���ة البرتول 

الكويتية نبيل بور�شلي.
واأ�شاد �شموه بدور دولة الكويت ال�شقيقة 
يف تدعي���م اأط���ر التكام���ل والتع���اون اخلليج���ي 
التنمي���ة  برنام���ج  وخا�ش���ة  اأ�ش�ش���ه،  وتقوي���ة 
اخلليج���ي، مبا له من دور كب���ر يف تعزيز وترة 

العم���ل التنم���وي اخلليجي امل�ش���رتك ومردوده 
امل�شتدام.

ونورّه �ش���موه باملواقف االأخوية امل�ش���اندة 
للمملكة التي تتخذها على الدوام دولة الكويت 
ال�ش���قيقة قي���ادة و�ش���عًبا، يف اإط���ار العالق���ات 
التاريخي���ة الوثيق���ة ب���ني البلدين ال�ش���قيقني 
و�ش���من م���ا يجم���ع دول جمل�س التع���اون لدول 
والتع���اون  االإخ���اء  روح  م���ن  العربي���ة  اخللي���ج 
والتعا�ش���د يف خمتل���ف املج���االت والنواح���ي، 
م�شيًفا �ش���موه اأن الرتابط االأخوي بني قيادات 
و�ش���عوب دول املجل�س �ش���يظل م�ش���در اعتزاز 

وقوة ململكة البحرين.
ب �ش����موه بزي����ارة نائ����ب رئي�س جمل�س  ورحرّ
ال����وزراء وزير املالي����ة بدولة الكويت ال�ش����قيقة 

اأن�س ال�شالح والوفد املرافق اإلى مملكة البحرين 
للم�ش����اركة يف اأعم����ال االجتم����اع ال�����106 لهيئ����ة 
ال�شوؤون االقت�ش����ادية والتنموية التابعة ملجل�س 
التع����اون ل����دول اخلليج العربية ال����ذي ينعقد يف 

املنامة.
من جانبه، عربرّ ال�ش����الح عن �شكره وتقديره 
ل�ش����احب ال�ش����مو امللكي نائب جاللة امللك ويل 
العه����د، منوًها بحر�س �ش����موه الدائم على تقوية 
م�شتويات التعاون والتن�شيق البحريني الكويتي.

واأع����رب وزي����ر املالية الكويت����ي عن تطلعه 
ملخرج����ات اجتم����اع هيئة ال�ش����وؤون االقت�ش����ادية 
والتنموي����ة واأثره����ا عل����ى تفعي����ل املزي����د م����ن 
اإمكاني����ات التعاون والعمل امل�ش����رتك بني دول 

جمل�س التعاون.

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل القائد 
الع���ام لقوة دف���اع البحرين امل�ش���ر 
الرك���ن ال�ش���يخ خليف���ة بن اأحم���د اآل 
خليفة �ش���باح اأم�س بالقي���ادة العامة 
قادة الق���وات البحرية ب���دول جمل�س 
العربي���ة؛  اخللي���ج  ل���دول  التع���اون 
مبنا�ش���بة انعقاد االجتماع ال�شابع ع�رص 
لق���ادة القوات البحري���ة لدول جمل�س 
التع���اون لدول اخللي���ج العربية الذي 

ت�شت�شيفه قوة دفاع البحرين.
واأ�ش���اد القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحرين باجلهود الت���ي يبذلها قادة 
الق���وات البحري���ة ب���دول املجل�س يف 
توطيد التع���اون فيما بينها من خالل 
االجتماع���ات  عق���د  يف  ا�ش���تمرارهم 

اأ�ش���ا�س  عل���ى  القائم���ة  التن�ش���يقية 
امل�ش���رتك  العم���ل  فعالي���ة  زي���ادة 
وت�شليط ال�شوء على تفعيل التعاون 

البحري القائم بني القوات امل�ش���لحة 
ب���دول جمل����س التع���اون. كم���ا ن���وه 
ت�شت�ش���يفه  الذي  االجتم���اع  بنتائ���ج 

ق���وة دف���اع البحرين، موؤك���دا اأن هذه 
امل�ش���اعي احلثيثة من �ش���اأنها تقوية 
العم���ل الع�ش���كري امل�ش���رتك وزيادة 
فعالي���ة التعاون وتوحي���د التوجهات 
ال�ش���اأن  يف  امل�ش���رتكة  واملفاهي���م 
الع�ش���كري بني القوات البحرية لدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
ومب���ا يكف���ل لها مزي���داً م���ن التطور 

واملنعة والقوة.
واأو�ش���ح اأن مملكة البحرين تدعم 
التوجه���ات الت���ي ت�ش���هم يف تعزي���ز 
التع���اون وتقوية التكامل الع�ش���كري 
بني دول جمل�س التعاون، اإمياناً منها 
مبا يربط هذه الدول من وحدة الهدف 

وامل�شر امل�شرتك.

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل وزي���ر الداخلية 
ال�ش���يخ را�ش���د بن عب���داهلل اآل خليفة، �ش���باح 
اأم�س، حمافظ اإقليم خيرب بختونخوا بجمهورية 
باك�شتان االإ�شالمية اإقبال ظفار جهاجرا، وذلك 
بح�ش���ور حماف���ظ حمافظة العا�ش���مة ال�ش���يخ 
ه�شام بن عبدالرحمن اآل خليفة واملن�شق العام 
للمحافظات مبارك الفا�شل، و�شفر جمهورية 
باك�ش���تان االإ�ش���المية ل���دى مملك���ة البحري���ن 

جافيد ماليك.
ويف م�ش���تهل اللق���اء الذي ياأت���ي يف اإطار 
التوا�ش���ل وتب���ادل وجه���ات النظ���ر، مب���ا من 
�ش���اأنه تعزيز التعاون والتن�شيق، رحب الوزير 

مبحاف���ظ اإقليم خي���رب بختونخوا الباك�ش���تاين، 
م�ش���يدا بعمق ومتانة العالق���ات االأخوية التي 

جتم���ع مملك���ة البحري���ن وجمهورية باك�ش���تان 
االإ�شالمية واأهمية مثل هذه اللقاءات يف تنمية 

العالقات الثنائية وتو�شيع اآفاق التعاون.
واأع���رب الوزي���ر ع���ن تقديره للم�ش���اهمة 
ال�ش���ادقة للجالية الباك�شتانية يف حفظ االأمن 
ودعم م�ش���رة التنمية ال�ش���املة التي ت�شهدها 
مملك���ة البحري���ن. م���ن جهت���ه، اأع���رب اإقب���ال 
ظف���ار جهاجرا حماف���ظ اإقليم خي���رب بختونخوا 
بجمهوري���ة باك�ش���تان االإ�ش���المية عن �ش���كره 
وتقديره لوزي���ر الداخلية، م�ش���يدا بالعالقات 

االأخوية بني البلدين ال�شديقني.
 مت خ���الل اللق���اء بحث جم���االت التعاون 
والتن�شيق، اإ�ش���افة اإلى عدد من املو�شوعات 

ذات االهتمام امل�شرتك. 

• �شمو نائب جاللة امللك ويل العهد م�شتقبالً نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية الكويتي	

• القائد العام م�شتقبال قادة القوات البحرية بدول التعاون	

• وزير الداخلية م�شتقبال حمافظ اإقليم خيرب بختونخوا الباك�شتاين	

الرتابط االأخوي بني قيادات و�شعوب املجل�س م�شدر اعتزاز وقوة للبحرين

املنام����ة - بنا: اأ�ش����اد وزير �ش����وؤون جمل�س 
الوزراء حممد املطوع مبب����ادرة اجلامعة العربية 
اخلا�ش����ة بتكرمي رئي�س الوزراء �ش����احب ال�شمو 
امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة ومنح 
�ش����موه “درع اجلامعة العربية للريادة يف العمل 
التنم����وي”، وقال: “نفتخر اأن يكون �ش����موه هو 
اأول م����ن ح�ش����ل على ال����درع ل����دوره يف التنمية 
مبملكة البحرين ومواقف �ش����موه الداعمة لدفع 

العمل العربي التنموي امل�شرتك”. 

واأك����د املطوع يف حوار �ش����امل مع �ش����حيفة 
“االأخبار” امل�رصية ن�رصته اأم�س االأول، اأن �شاحب 
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء يقدر هذا التكرمي 
ويعتربه م����ن اأكرب اجلوائز الت����ي نالها واأقربها 
اإيل قلبه الأنه جاء من اجلامعة العربية، معتربا اأن 
اختيار اجلامعة ل�ش����موه ليكون اأول من يح�ش����ل 
عل����ى الدرع هو دليل على توج����ه جديد للجامعة 
العربي����ة باهتمامه����ا مب�ش����ار التنمي����ة قب����ل اأي 
ن�ش����اط �آخر �شيا�شي �أو غريه.  و�أ�شار �إلى �أنه منذ 

�ش����بعينيات القرن املا�شي كان توجه احلكومة 
يف ظل عهد �شاحب ال�شمو االأمر الراحل ال�شيخ 
عي�ش����ى بن �ش����لمان اآل خليفة )طيب اهلل ثراه(، 
جع����ل البحرين مرك����زا للخدم����ات امل�رصفية واأن 
تك����ون مكان����ا جاذبا لال�ش����تثمار وه����و ما حتقق 
بالفع����ل، والي����وم يف عهد عاهل البالد �ش����احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ا�شتمرت 
الروؤية يف اأن تكون البحرين مركزا لال�شتثمارات 

العاملية والعربية. • حممد املطوع	
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مخالفة دستورية

جلسة 
النـــواب

• وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية �صباح 	
الدو�رسي ورئي�س جمل�س النواب اأحمد املال

ا�ستمرار اإعانة تعطل املعاقني تتطلب درا�سة اكتوارية
����ص���ن���ت���ان وق������ان������ون رع�����اي�����ة امل����ع����اق����ن م���ع���ط���ل ب������اأروق������ة احل���ك���وم���ة

قال وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
�صباح الدو�رسي اإن اقرتاح دعم املتعطلن من 
فئ���ة ذوي االإعاق���ة طوال ف���رتة التعطل بحاجة 

اإلى اإخ�صاعه لدرا�صة اكتوارية.
ولفت النائب علي العطي�س اإلى اأن قانون 
رعاية املع���اق معطل منذ اأك���ر من �صنتن يف 
اأروقة احلكومة، ويجب اأن يفتح املعاق بالغ�س 
عن حاجته، واأن ال���وزارة املعنية يجب اأن تقوم 

بو�صع ال�صوابط.
واأ�ص���اف النائ���ب حممد اجل���ودر اأن اأقل ما 
ميك���ن اأن مننحه للمعاق ه���و اأن منيزه باإعطائه 

حق العمل.
وبن اأن 100 دينار ا�صتحقاق للمعاق غري 
كافية، يف حن اأن ع���الج املعاق لالإبرة الواحدة 

تبلغ نحو 150 ديناًرا.
وطال���ب النائب جالل الكاظم باأن يتم دعم 
العاطل���ن الأي من ك���ان م���ع ذوي االحتياجات 
اخلا�صة، واأن يتم ا�صتقطاع 1 % التي ت�صتقطع 

من املواطنن تقوم بتوقيفها.
واأردف ب���اأن مبلغ ����رسف 100 دينار لذوي 
االإعاق���ة غري كافي���ة وال تلب���ي احتياجاتهم، يف 

حن يتواجد لدى البع�س منهم ممر�صون.

اإلى “الريا�سة” �سحب اخت�سا�ص ت�سميم املالعب من “الأ�سغال” 
ملطابقتها مع املقايي�س الدولية

وافق جمل�س النواب عل���ى تعديل ت�رسيعي 
بقانون تنظيم املب���اين يفّو�س الوزير املعني 
ب�ص���وؤون ال�صب���اب والريا�ص���ة اإ�ص���دار قرارات 
باال�صرتاط���ات الفنية والت�صميمي���ة للمن�صاآت 
واملالعب الريا�صي���ة، بدالً عن الوزير املخت�س 

ب�صوؤون االأ�صغال حاليًّا.
وقب���ل الت�صويت، ق���ال النائب غ���ازي اآل 
رحم���ة اإن احلدي���ث ع���ن الريا�صة لي����س حديًثا 
عن لعب���ة فقط، واإمنا حديث عن ثقافة ال�صعب 
وال�صب���اب اأنف�صه���م، واأن ه���ذا املقرتح يهدف 
لو�ص���ع �صواب���ط ومعاي���ري ومقايي����س معين���ة 

للمن�ص���اآت الريا�صية، من �صاأنه���ا اأن تقلل من 
حدوث االإ�صابات.

ولفت اإلى اأن بع�س الدول القريبة اأ�صبحت 
الريا�صة لديهم مبثابة عن�رس جاذب لل�صياحة.

وذكر النائب ع���ادل الع�صومي اأن تفوي�س 
اجله���ة ذات االخت�صا�س باالإ����رساف على اإقامة 
املن�ص���اآت الريا�صية يف املدار�س وغريها وفًقا 
للمقايي�س املتبع���ة يف هذا ال�صاأن، يوؤهلها الأي 
عملي���ة ا�صتثمارية م�صتقبلي���ة كتاأجريها وغري 
ذل���ك، ع���الوة عل���ى توفره���ا عل���ى ا�صرتاطات 

ال�صالمة.

رف�ص ا�ستمرار اإعانة املعاقني طيلة فرتة تعطلهم
ل لبيــع اأرا�سي احلكومــة يف مزادات

ت�صنيفهم اإلى فئات ملنع حرمان فئة من العمل

قانون يحمي حقوق املنتجات الرتاثية 

رف�س جمل�س النواب املقرتح بقانون ين�س 
على دع����م املتعطلن عن العم����ل من فئة ذوي 
االإعاق����ة من خالل �رسف اإعانة التعطل لهم طيلة 

فرتة تعطلهم، وعدم تقييدها مبدة حمددة.
وقب����ل الت�صوي����ت، اأ�صارت النائ����ب جميلة 
ال�صم����اك اإلى اأن ت�صنيف املعاق����ن اإلى فئات 
بح�ص����ب ن�صبة االإعاقة، وذل����ك حتى ال حترم فئة 
منهم ممن تبلغ ن�صبة اإعاقتهم ن�صًبا �صئيلة من 

العمل ب�صبب ت�صنيفهم كمعاقن.
ولفت النائ����ب ماجد املاجد اإل����ى اأن متييز 
املعاق����ن ع����ن االأ�صح����اء يف ه����ذا االأم����ر ي�صكل 
ب����ن  الفر�����س  لتكاف����وؤ  د�صتوري����ة  خمالف����ة 

املواطنن.
وطال����ب النائب ع����ادل الع�صوم����ي ب�رسورة 
الوق����وف مع فئ����ة املعاق����ن وم�صاندتهم بكل 

م����ا ه����و مت����اح م����ن اأدوات واإمكاني����ات، ومعلًقا 
“اأج����د نف�صي �صغ����رًيا اإن مل اأقدم لهذه الفئة ما 

ي�صتحقونه من الرعاية”.

رف����س جمل����س الن���واب مقرتًحا برغب���ة ب�صفة 
م�صتعجلة بطرح احلكوم���ة بع�س االأرا�صي اململوكة 
لها، والتي تقع يف مواقع مميزة؛ للبيع يف مزاد علني.

ومن جانب اآخ���ر، مّرر املجل����س مقرتًحا بقانون 
ب�ص���اأن اإ�ص���دار قان���ون يحم���ي املنتج���ات اليدوية 
الرتاثي���ة؛ مل���ا لها م���ن قيم���ة ح�صاري���ة وتاريخية، 
ت�صهم يف تعزي���ز ال�صياحة ودعم املنتجات الوطنية، 
وعك����س ال�ص���ورة املنا�صب���ة للواجه���ة احل�صاري���ة 

ململكة البحرين.
ويه���دف املقرتح بقان���ون الذي ج���رى ترحيله 
للحكوم���ة ل�صياغت���ه يف هيئ���ة م�رسوع بقان���ون، اإلى 
تعزيز القدرة التناف�صية ل�صناعة املنتجات اليدوية 
الرتاثي���ة اأم���ام املناف�صات غ���ري العادل���ة املوجهة 

�صدها من قبل املنتجات االأجنبية.
وم���ن املنتظ���ر اأن مينح ه���ذا الت�رسي���ع فر�صة 
لل�صناع���ات اليدوي���ة النا�صئة الإع���ادة اإنتاج اخلربة 
وامله���ارات اليدوي���ة والت�صويقي���ة الالزم���ة لتعزيز 
الق���درات التناف�صي���ة، من خالل الربام���ج التدريبية 

وغريها.

وي�صعى الت�رسيع اأي�ًصا اإلى حماية هذه املنتجات 
م���ن ن�صبتها اإلى غ���ري من�صئها، وحف���ظ احلقوق عن 
طريق الت�صجيل وحماية امللكية الفكرية، اإلى جانب 

احلفاظ على االرتباط التاريخي واحل�ضاري والرتاثي 
له���ذه املنتج���ات مب���ا يعك����س ال�ص���ورة املنا�صبة 

للمملكة.
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• النائب عي�صى الكوهجي	

جتني�ص اأبناء البحرينيـــة... موؤجـــل

ال�سماح للنزلء بح�سور مرا�سم دفن اأقاربهم

منع اإ�سدار ال�سجالت التجارية للموظفني

“النواب” يوافق على اأ�سلمة “قرو�ص التقاعد”

مب�ستوى فنادق 5 جنوم خدمات “ال�سجون” 

3 % حـًدا اأعلــى لحتياطــي املوازنـــة

“لي�س كل زيادة ربا” 

ال داعي لزيادة مراكز االإ�صالح والتاأهيل

75 مليون دينار غري مفعلة

وافق جمل����س النواب اأم�س عل���ى ثالثة تعديالت 
ت�رسيعي���ة تهدف اإلى اأ�صلمة قواعد اال�صتبدال النقدي 
للخا�صع���ن الأحكام قان���ون التقاعد م���ن املنت�صبن 
للقطاع���ات الع�صكري���ة واحلكومي���ة واخلا����س، اإذ اإن 
النظ���ام احلايل ترتتب عليه فوائ���د ربوية تتنافى مع 
اأحك���ام ال�رسيع���ة االإ�صالمي���ة. وقبل الت�صوي���ت، قال 
النائ���ب حمم���د مي���الد اإن تواف���ق قواع���د اال�صتبدال 
النق���دي م���ع ال�رسيع���ة االإ�صالمي���ة هو ن�س ع���ام؛ واأن 
�صيغة املقرتح نف�صه ل���ن تلغي ح�صول الربا بعنوان 

واآخر. ولفت النائ���ب عبد احلميد النجار اإلى اأن الفرق 
ب���ن احلالل واحلرام ه���و االآلية، وال عالق���ة لالأمر بن 

الزيادة والنق�صان.
وذكر النائب جمال بوح�ص���ن اأن اأ�صلمة القوانن 
واالتفاقي���ات والعقود مطلب �صعب���ي ويحظى الدعم 

الكامل من جمل�س النواب.
وراأى النائ���ب نبيل البلو�صي اأن حت�صيل الفائدة 
لي�ص���ت م�صكلة بحد ذاته���ا اإذا كانت طريقة حت�صيل 

تلك الفائدة �رسعية.

وبن النائب علي العرادي اأنه اإذا كان املق�صود 
من املق���رتح منع حت�صي���ل الفوائد عل���ى اال�صتبدال 
النقدي فاإن ذلك ياأخذ عنوان القر�س احل�صن، وعليه 
يل���زم اإعادة �صياغة املقرتح، واأم���ا اإذا كانت الفوائد 
موج���ودة فاإنه���ا �صتك���ون عل���ى هيئ���ة املرابح���ة وما 
�صاكله���ا. ولف���ت النائب ماجد املاجد اإل���ى اأنه “ال ربا 
اإذا ك���ان هناك مقابله �صيء”، واأ�صهب يف احلديث عن 
الرب���ا من اجلهة الفقهية اإلى اأن ختم مداخلته بالقول 

“واأ�صتميحكم عذًرا على هذا البحث الفقهي”.

رف����س جمل����س الن���واب املوافقة عل���ى اقرتاح 
بقان���ون بتعديل بع����س اأحكام القان���ون رقم )18( 
ل�صن���ة 2014 باإ�ص���دار قان���ون موؤ�ص�ص���ة االإ�ص���الح 
والتاأهيل، واملت�صم���ن اإ�صافة فقرة ثانية يف املادة 
)63( بتكلي���ف جلن���ة من ق�صاة حمكم���ة اال�صتئناف 
العلي���ا للتفتي�س على ه���ذه املوؤ�ص�ص���ات واإجراءات 

ا. تنفيذ العقوبات بها بحد اأق�صى مرتن �صنويًّ
وطالب���ت النائبة جميلة ال�صماك باأن تنظم اإدارة 

املركز اجتماعات وجمال����س دورية للوعظ واالإر�صاد 
الدين���ي مبعرف���ة املخت�صن من اجله���ات الر�صمية 
���ا ب�ص���كل معت���دل  ���ا وعقائديًّ لرتفي���ه الن���زالء روحيًّ
و�صلي���م مما ي�صه���م يف اإع���ادة دجمه���م يف املجتمع 
ب�صورة اأف�صل بع���د انتهاء مدة العقوبة. وبّينت باأن 
جلو�س النزيل يف املراكز التاأهيلية ال يعني باأن يتم 
معاقبته دون اأن يكون له حق املعرفة وحرية الديانة 

ومزاولة الطقو�س. 

وق���ال النائب اأن�س بوهن���دي اإن مراكز االإ�صالح 
والتاأهيل ت�رسف عليها الكثري من اجلهات، وال داعي 
لزيادته���ا، واإن تقري���ر البحري���ن احلقوق���ي متميز. 
وبن اأن االإر�ص���اد الديني قائم منذ �صنوات، وهناك 
تن�صيق ب���ن وزارة الع���دل ووزارة الداخلية، ويوجد 
نخبة من الواعظ���ن يف موؤ�ص�صات التاأهيل. وبن اأن 
بع�س اجلهات التي زارت املوؤ�ص�صات العقابية جتد 
اخلدمات املتوافرة كلها مب�صتوى الفنادق 5 جنوم.

وافق جمل����س النواب على تعدي���ل ت�رسيعي 
مينع جتاوز قيمة االعتماد االحتياطي يف املوازنة 
العامة للدولة عن ن�صبة 3 % من اإجمايل تقديرات 

امل�رسوفات املتكررة للميزانية العامة.
وقبل الت�صويت، ق���ال النائب حممد االأحمد 

اإن نح���و 75 ملي���ون دينار من اأ�ص���ل 5 مليارات 
تبق���ى يف وزارة املالي���ة احتياط���ي، مل ت�رسفه���ا 
ال���وزارة، فيم���ا يت���م اإدراجه���ا �صم���ن امليزانية 
العام���ة. وقال النائب عبدالرحم���ن بوعلي اإنه مت 
اعتم���اد 93 مليوًن���ا يف ع���ام 2015، يف ح���ن مت 

�رسف 40 مليون دينار فقط.
وب���ن اأن���ه بالرغ���م م���ن ذل���ك فق���د اأثرت 
امليزاني���ة العامة عل���ى الدين الع���ام من 2006 
اإلى 70 % من املبالغ يف اإجمايل امليزانية العامة 

للدولة.

ق���ّرر جمل����س الن���واب تاأجي���ل مناق�صة 
التعدي���ل الت�رسيع���ي ب�ص���اأن جتني����س اأبناء 
مل���دة  اأجنب���ي  م���ن  املتزوج���ة  البحريني���ة 

اأ�صبوعن.
وب���ررت اللجنة مو�صوع من���ح اجلن�صية 
البحريني���ة متعل���ق ب�صي���ادة الدول���ة االأمر 
ال���ذي يتطلب عدم التو�ص���ع يف منحها دون 

�صوابط.
اإلى جانب اأن االقرتاحن قد يتعار�صان 
مع اخل���ط الذي تتخذه مملك���ة البحرين من 
التحف���ظ على بنود اتفاقي���ة االأمم املتحدة 

ملن���ع جمي���ع اأ�صك���ال التمييز �ص���د املراأة 
“�صيداو” ب�ص���اأن امل�صاواة يف منح اجلن�صية 
الأبن���اء البحرينية املتزوجة م���ن اأجنبي مثل 

اأبناء البحريني املتزوج من اأجنبية.
اإل���ى جانب اأن االقرتاح���ن قد يوؤديان 
اإلى ازدواجية وفر�صي���ة غري مقبولة، حيث 
اإنه يف بع�س احلاالت يجي���ز القانون للمراأة 
البحريني���ة اأن تطل���ب االلتح���اق بجن�صي���ة 
زوجه���ا فاإذا ح�ص���ل اأبناوؤها عل���ى اجلن�صية 
بحريني���ن  االأبن���اء  ف�صيك���ون  البحريني���ة 

الأبوين اأجانب.

واف���ق جمل�س الن���واب على االقرتاح 
بتعدي���ل  املعدل���ة  ب�صيغت���ه  بقان���ون 
بع����س اأحكام القانون رق���م )18( ل�صنة 
االإ�صالح  باإ�صدار قانون موؤ�ص�صة   2014
والتاأهيل، والذي ي�صمح للنزالء باالإفراج 
املوؤق���ت جلنازة املتوفى من اأقاربهم اأو 

ح�صور مرا�صم العزاء.
النائ���ب عل���ي العطي����س يف  وق���ال 
اجلل�صة اال�صتثنائية يوم اأم�س باأنه يوجد 

جمموعة من ال�صكاوى حول عدم ال�صماح 
املواطن���ن املوقوف���ن له���م حل�ص���ور 

جنازة ذويهم وح�صور عزائهم.
واأ�ص���ار ممث���ل وزارة الداخلي���ة ب���اأن 
ال�صلط���ة  املوؤ�ص�ص���ة  مين���ح  املق���رتح 
تقديرية ح�ص���ب الو�صع االأمني للمنطقة 
املوجود فيها مرا�صم العزاء، وهو موجود 
يف الالئحة التنفيذية، والتعديل املقرتح 

يحيل لالئحة التنفيذية بعد التعديل.

رف����س جمل����س الن���واب اأم����س مقرتًح���ا 
بقانون ي�صمح ملوظفي الدولة والعاملن يف 
القطاع االأهلي حق القيد يف ال�صجل التجاري، 
وذل���ك مب���ا ال يج���اوز ت�صجي���ل فرع���ن بحد 
اأق�صى. واختلف اأع�صاء املجل�س على القانون 
بو�ضع ����روط ال�ضت�ضدار املوظ���ف لل�ضجل، 
حي���ث اأعي���دت �صياغة املقرتح ب���اأن: “يجوز 
ملوظفي الدولة والعاملن يف القطاع االأهلي 

من املواطن���ن حق القيد يف ال�صجل التجاري 
م���ا مل يتعار�س ذلك م���ع واجباتهم كعاملن 
باجلهات التي يعملون به���ا اأو مب�صلحة هذه 
اجله���ات اأو مل يكن من �صاأن���ه اأن ين�صئ لهم 
م�صلحة مبا����رسة اأو غري مبا�رسة يف اأي عقود اأو 
اأعم���ال اأو مناق�ضات تت�ض���ل بن�ضاط اجلهات 
التي يعملون بها اأو تكون هذه اجلهات طرًفا 

فيها”.

• •جميلة ال�صماك	 �صورة جماعية للتذكار	

• النائبان عبد الرحمن بوعلي وعبا�س املا�صي	

جترمي ا�صتدراج وا�صتمالة 
القا�رس للمخدرات

وافق جمل�س الن���واب على االق���رتاح بقانون بتعديل 
بع�س اأحكام القانون رقم )15( ل�صنة 2007 ب�صاأن املواد 

املخدرة واملوؤثرات العقلية.
واأو�صح النائ���ب حممد ميالد اأن املقرتح بقدم اأفعال 
ملف���ردات اال�صتمال���ة اأو اال�صتدراج من خ���الل الت�صليم اأو 
البي���ع اأو التعاطي باأي و�صيلة من و�صائل االإكراه اأو الغ�س 

والرتغيب واالإغراء.
وبن النائب حممد اجل���ودر اأن طرق ممار�صة اجلرائم 
الإيقاع ال�صب���اب يف براثن تعاطي واإدم���ان املواد املخدرة 
عرب ا�صتخ���دام و�صائل غري جمرم���ة كاال�صتمالة والرتغيب 
واال�صت���دراج مما ق���د ال ي�صاحبه اإجب���ار اأو اإكراه حتى يبدو 

قرار التعاطي نابًعا من املتعاطي نف�صه.   
واأردف اأن حتقي���ق حماي���ة اأكرب لل�صب���اب بتجرمي من 
يقوم بفعل اال�صتمالة واال�صتدراج للن�سء الق�رس وال�صباب 
التي قد يتعر�صون له���ا لالإيقاع بهم يف هوة االإدمان على 

املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية.
اإلى جانب دعم ال�صلطات االأمنية والق�صائية من خالل 
ه���ذا الت�رسيع للتعامل مع خمتل���ف الطرق التي متار�س من 

قبل جتار ومروجي املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية.

9 جهات حقوقية ت�رسف على 
“�صجون” البحرين

اأ�ص���ار وزي���ر جمل�ص���ي ال�ص���ورى والن���واب اأن امل���ادة 
باالأ�صا����س حتي���ل التعدي���ل اإل���ى الالئح���ة التنفيذي���ة وال 
ت�صي���ف اأي تغيريات، وذلك ح�ص���ب املن�صو�س عليها، اإذ 
اإن باالإر�ص���اد الدين���ي متواجد يف امل���ادة، واأنه يجيز كل ما 

يتم التعديل عليها.
واأك���د اأنه يوجد 9 جه���ات ي�صتمع���ون لق�صايا النزالء 
ويتم التحقيق ويحق لهم التفتي�س يف اأي وقت، ولهم حق 

الزيارة.
وم���ن جانبه، رف����س النائب ع���ادل الع�صومي باأن يتم 
اإع���ادة فتح تقري���ر البحرين الأنه �صيعود باأث���ر �صلبي على 
امللف احلقوقي، واأن مراكز التاأهيل تكون كاملة وجمهزة 

بكافة اخلدمات.
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ال�صايجي يهنئ الفائزين بـ “جائزة ال�صحافة العربية”

البحرين ت�صارك يف احلوار ال�صيا�صي والأمني

تخريج دورة ع�صكرية متخ�ص�صة بقوة الدفاع

اإقفال مكتب ا�صتقدام اأيدي عاملة خمالف

البحرين ما�صية قدما لالنتقال اإلى التعلم الإلكرتوين ال�صامل

ل اأ�صماك ملوثة باأ�صواق البحرين والأ�صعار منخف�صة

وزير الأ�صغال يرف�س عودة حاويات جمع املالب�س

افتتح منتدى “م�ستقبل التعليم والتكنولوجيا يف اخلليج”... النعيمي لـ “$”:

القوة ال�رشائية مل تتاأثر بفيديوات “ال�سو�سال ميديا”... جزافون لـ “$”: 

حتجب الروؤية وت�سبب حوادث وتوؤثر على املنظر العام

بدور املالكي وبنا من املنامة

ا�ست�سافت البحرين منتدى “م�ستقبل التعليم 
والتكنولوجيــــا يف اخلليــــج 2017”، برعايــــة وزيــــر 
الرتبيــــة والتعليم ماجــــد النعيمــــي، وتنظيم جمعية 
البحرين ل�رشكات التقنية، و�رشكة “وورك �ســــمارت” 
لتنظيــــم الفعاليــــات واملوؤمتــــرات، بالتعــــاون مــــع 
وزارة الرتبيــــة والتعليم، ومب�ســــاركة اأكرث من 350 
خبرياً وخمت�ســــاً بقطاعي التعليم والتكنولوجيا من 
دول جمل�ــــس التعاون، ومن املنظمــــات واجلمعيات 

وال�رشكات الإقليمية والدولية ذات العالقة.
ويف حفل الفتتاح، اأ�ســــاد الوزير بامل�ســــاركني 
يف املنتدى، وباجلهــــود املبذولة يف تنظيمه، منوهاً 
باأهميــــة مو�ســــوع هــــذا العــــام وهــــو “دور التحــــول 
الرقمــــي يف التعليم”، وما ميثله من فر�ســــة متميزة 
لإطــــالع املعنيــــني بقطــــاع التعليــــم اخلليجي على 
اأحــــدث التطــــورات العاملية يف جمال دمــــج التقنية 
يف التعليــــم، يف ظــــل ما ي�ســــهد العامل مــــن تطورات 
تكنولوجيــــة وات�ســــالية مت�ســــارعة، تفر�ــــس علــــى 
التعليم اأن يتجدد با�ستمرار �سكالً وم�سموناً؛ تعزيزاً 

لدوره كاأداة للتنمية يف جمتمع واقت�ساد املعرفة.
وقــــال النعيمــــي يف ت�رشيــــح لـــــ “البــــالد” على 
هام�ــــس املنتــــدى: “بذلنا جهــــوداً كبــــرية لالنتقال 

باملوؤ�س�سات املدر�ســــية من التعليم التقليدي اإلى 
التعليم الإلكرتوين ال�ســــامل اإمياناً بالدور الإيجابي 
املوؤثــــر للتقنية الرقمية يف حت�ســــني جودة التعليم 
والرتقــــاء مبخرجاته، وبداأت الو�ســــائل الإلكرتونية 
واملــــواد واملناهــــج التعليمية الرقمية حتل ب�ســــكل 
�رشيع يف جمال املناهــــج واملواد التعليمية الورقية، 
للعلــــوم  الفرتا�ســــية  املختــــرات  وا�ســــتخدام 

والريا�سيات”.
مــــن جانبها، اأكدت مديرة موؤ�س�ســــة امل�ســــاريع 

التعليميــــة اجلديدة من الوليات املتحدة الأمريكية 
جــــريي بارتون �رشورة تعزيز معايري اجلودة والإبداع 
اأن  الإلكــــرتوين، م�ســــددًة علــــى  التعلــــم  يف جمــــال 
ال�ســــتثمار يف هذا املجال هو ا�ســــتثمار يف م�ستقبل 
الدول؛ بو�سف التعليم حجر الزاوية يف بناء الإن�سان 

القادر على العطاء بكفاءة يف �ستى املجالت.
بعدهــــا، افتتــــح النعيمي املعر�س امل�ســــاحب 
للمنتدى، الذي �ســــهد م�ســــاركة عدد مــــن املدار�س 

املطبقة مل�رشوع التمكني الرقمي يف التعليم.

نفـــى جزافـــون يف �ســـوق املنامـــة املركـــزي لـ 
»البالد« تلوث الأ�سماك املحلية، وذلك بعدما نفقت 

العديد من الأ�سماك يف دول خليجية.
وكانت برامج التوا�ســـل الجتماعي �سّجت اأم�س 
ب�ســـور وفيديوهات لنفوق الأ�ســـماك يف بحر الدولة 
اخلليجية، واإر�سال العديد من التحذيرات للمواطنني 
من اأكل الأ�سماك واملاأكولت البحرية ب�سبب تلوثها.
وقال اجلزاف علي �ســـلمان اإن الأ�سماك متوافرة 
بجميع اأنواعها وباأ�سعار منخف�ســـة مقارنة بالأ�سبوع 
املا�ســـي، موؤكًدا اأن تلك الأخبـــار مل توؤثر على اإقبال 

املواطنني على �رشاء الأ�سماك.
واأ�ساف اأنه مت توزيع الرواتب الأ�سبوع املا�سي 
بالتزامـــن مع خر التلـــوث اإل اأن ذلـــك مل يوؤثر على 
ا بعد اأن طماأنت  الطلب من قبل املواطنني، خ�سو�سً
اجلهات املعنية من عدم و�سول ذلك التلوث للبحار 

املحلية.
ولفت اإلـــى اأن اأ�ســـماك الدولـــة اخلليجية التي 
انت�رشت فيديوهات التلوث عنها مل تكن يف ال�ســـوق 
املحلية منذ اأكرث من �ســـهرين ب�سبب ارتفاع �سعرها 

عن املحلية.
ووافقه الراأي اجلزاف ح�ســـني )اأبو علي(، اإذ اأكد 
نظافة الأ�سماك املحلية وعدم تلوثها، موؤكًدا ارتفاع 

الطلب تزامًنا مع طرح الرواتب وانخفا�س الأ�سعار.
واأ�ســـاف اأن كيلو الكنعد و�ســـل اإلـــى 3 دنانري 
بعـــد اأن ثبـــت لفرتة طويلة عند 5 دنانري، وال�ســـايف 
1.800 دينار، وال�ســـعري 1.500 دينار، موؤكًدا عدم 
وجـــود اأ�ســـماك من البلد الذي ح�ســـل فيـــه النفوق، 
معلالً ذلك بارتفاع �سعره مقارنة بالبحريني وارتفاع 

�سعر العملة.
واأ�سار اإلى اأن الأ�ســـماك اخلليجية توفر يف حالة 

قلة العر�س املحلي وارتفاع اأ�سعارها.
وكان وكيـــل الزراعة والـــرثوة البحرية ال�ســـيخ 

خليفة بن عي�ســـى اآل خليفة قد طماأن املواطنني يف 
ت�رشيحـــات لـ »البـــالد« اأم�س باأن بحـــر البحرين بخري 
واأ�ســـماكه غري ملوثة، مبدًدا بذلك خماوف مواطنني 

ومقيمني من متدد نباأ نفوق اأ�سماك بدولة خليجية.
وقّرر الوكيل وقف اأذونات ا�ســـترياد الأ�ســـماك 
مـــن اخلارج بالفـــرتة احلاليـــة؛ ل�ســـببني الأول كرثة 
الأ�ســـماك املحليـــة، والآخـــر لتبديـــد املخـــاوف، كما 
وجه ل�سحب عينات واإخ�ســـاعها للتحاليل املخترية 
الالزمة؛ وذلك للوقوف على حجم امل�سكلة اإن وجدت 

اأ�سالً.

• وزير الرتبية والتعليم يتجول يف املعر�س امل�ساحب للمنتدى	

• الأ�سماك املحلية متوافرة بجميع اأنواعها وباأ�سعار منخف�سة	

املنامة - بنا: ا�ســـتقبل نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة يف مكتبه 
بق�رش الق�ســـيبية �ســـباح اأم�س �سفري اجلمهورية 
الت�ســـيكية املعتمد لدى مملكـــة البحرين املقيم 

.)Jiri Slavik( يف الريا�س يريي �سالفيك
وخـــالل اللقاء، بحـــث اجلانبان �ســـبل تعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة وتوطيدها بـــني البلدين يف 

�ســـتى املجالت، ل�سيما القت�ســـادية والتجارية 
منهـــا. كما �ســـددا على اأهمية ا�ســـتثمار ما يتمتع 
به كال البلدين من مقومات من �ســـاأنها اأن ت�سهم 
يف اطـــراد وترية التعاون امل�ســـرتك ملا فيه خري 
و�ســـالح ال�سعبني، وذلك عر العمل على تكثيف 
اللقاءات الر�ســـمية والوفـــود التجارية، للتعرف 

على الفر�س ال�ستثمارية املتاحة.

ال�ســـحافة اخلليجية  هناأ احتاد 
ال�ســـحافة  “جائـــزة  بــــ  الفائزيـــن 
واأعـــرب   ،2017 للعـــام  العربيـــة” 
عي�ســـى  لالحتـــاد  العـــام  الأمـــني 
ال�ســـايجي عن تقديره للـــدور الذي 
تقـــوم به هـــذه اجلائـــزة يف الرتقاء 
بال�سحافة العربية واخلليجية، واأكد 
اأنها املن�سة الإعالمية الأهم والأكر 

على م�ستوى العامل العربي والتي �رشعت الأبواب 
لالإبداع والتميز ولتمكني الكلمة احلرة من القيام 
بدورها ال�ســـحيح يف خدمة املجتمعـــات العربية، 
واإيجـــاد م�ســـاحة اأكر لالإيجابـــي يف زمن كرث فيه 
ال�سلبي و�سيطر، كما اأكد اأن اجلائزة اإثراء مل�سرية 
الإعـــالم العربـــي واخلليجـــي واحتفاء غـــري عادي 
بالإبداع ال�ســـحايف، معتـــًرا الفائزيـــن بجوائزها 
اأمثلـــة لإ�رشار ال�ســـحفي العربـــي واخلليجي على 

اأن  اإلـــى  ي�ســـار  والتميـــز.   العطـــاء 
الحتفـــال الـــذي اأقيـــم م�ســـاء يوم 
الثالثاء املا�سي برعاية نائب رئي�س 
دولة الإمارات العربية املتحدة حاكم 
دبي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، وح�رشه نائب حاكم 
دبي رئي�ـــس جمل�س اإدارة موؤ�س�ســـة 
دبـــي لالإعالم �ســـمو ال�ســـيخ مكتوم 
بن حممد بن را�ســـد اآل مكتوم، �ســـهد منح جوائز 
ال�ســـحافة العربية ل�ســـبعة ع�رش فائًزا من خمتلف 
ال�سحف اليومية والأ�ســـبوعية واملجالت الدورية 
املطبوعـــة والإلكرتونية واملوؤ�س�ســـات الإعالمية 
من �ستى الدول العربية والأجنبية والذين وجدت 
اأعمالهم طريقها اإلى من�ســـة التكرمي من بني ما 
يقـــرب من �ســـتة اآلف عمل غطـــت خمتلف فنون 

وجمالت العمل ال�سحايف.

الريا�س - بنا: �سارك وكيل وزارة اخلارجية 
لل�ســـوؤون الإقليمية وجمل�س التعاون وحيد �سيار 
يف احلوار ال�سيا�سي والأمني بني جمل�س التعاون 

والحتاد الأوروبي، الذي عقد اأم�س يف الريا�س.
وخالل الجتماع، اأكد �ســـيار يف كلمته اأهمية 
تعزيز عالقات التعاون والتن�سيق امل�سرتك بني 
دول جمل�ـــس التعـــاون ودول الحتـــاد الأوروبي 
جتاه الق�ســـايا الإقليمية والدوليـــة والتحديات 

والتهديدات امل�سرتكة.
اإلـــى اأن املجتمـــع الـــدويل يواجـــه  واأ�ســـار 
حتديات كبرية اأهمها الإرهـــاب، منّوًها باأن دول 
جمل�س التعـــاون مازالت تواجه تهديدات خطرية 
وتدخـــاًل يف �ســـوؤونها الداخليـــة بهـــدف زعزعـــة 
اأمنهـــا وا�ســـتقرارها واإثارة النعـــرات الطائفية، 
منّوًهـــا بـــاأن دول املجل�س توؤكد �رشورة ت�ســـافر 

جهود املجتمـــع الدويل ملكافحة ظاهرة الإرهاب 
اخلطرية على املجتمعات والدول وما ترتكبه من 

اأعمال اإجرامية حمرمة دينيًّا وقانونيًّا.
وكان الأمـــني العام لدول جمل�ـــس التعاون 
عبداللطيف الزياين تراأ�س جانب جمل�س التعاون 
يف احلوار، بينما تراأ�ـــس اجلانب الأوروبي رئي�س 
جلنـــة ال�ســـوؤون ال�سيا�ســـية والأمنيـــة يف الحتاد 

والرت �ستيفن�س.
وخـــالل الجتمـــاع مت التاأكيـــد علـــى اأهمية 
توا�ســـل التن�ســـيق حول التعاون امل�سرتك بني 
اجلانبني، بالإ�ســـافة اإلـــى بحث اآخـــر التطورات 
الإقليميـــة  ال�ســـاحتني  علـــى  وامل�ســـتجدات 

والدولية.
ـــا مرئيًّا حول  كمـــا قدم وفـــد البحرين عر�سً

جتربة اململكة يف مكافحة الإرهاب.

املنامـــة - بنا: جـــرى بقوة دفـــاع البحرين 
�ســـباح اأم�ـــس، حفـــل تخريـــج اإحدى الـــدورات 
الع�ســـكرية املتخ�س�ســـة باإحـــدى وحـــدات قوة 
دفاع البحرين، وذلك بح�سور اللواء الركن غامن 
اإبراهيم الف�سالة م�ســـاعد رئي�س هيئة الأركان 
للعمليات. بداأ احلفـــل باآيات من الذكر احلكيم 

ثم األقيت كلمة بهذه املنا�ســـبة ُقدم من خاللها 
اإيجاز عن الدورة واملراحل التي ا�ستملت عليها 

من مواد نظرية وتطبيقات عملية.
بعدهـــا قام م�ســـاعد رئي�س هيئـــة الأركان 
للعمليات بت�ســـليم ال�ســـهادات على اخلريجني 
واجلوائز على املتفوقني، وهناأهم على النجاح.

املنامة - بنا: األغت هيئة تنظيم �سوق العمل 
ترخي�س عمل مكتب ا�ستقدام اأيدي عاملة، بعدما 
اأ�ســــفرت عمليــــات التحقيــــق عــــن وجــــود عدد من 

املخالفات اجل�سيمة.
واأ�ســــارت الهيئــــة اإلــــى اأنه بعــــد التحقيق مع 
اأحد املكاتب الذي ن�رش اإعالنا ترويجيا على �ســــبكة 
التوا�ســــل الجتماعي جائزته الفوز بعاملة منزلية 
اأجنبية، مت التوا�سل مع املكتب املعني والتحقيق 
معه، واأ�ســــفرت عمليات التحقيق عن ر�ســــد عدد 
من املخالفات اجل�ســــيمة والتي تتمثل يف الت�ســــرت 
التجــــاري، واإعاقــــة عمــــل مفت�ســــي الهيئــــة وعدم 
ال�ســــماح لهم باأداء مهامهم، اإلى جانب ن�رش الإعالن 

الرتويجــــي املخالــــف والــــذي يحــــوي على �ســــبهة 
الجتار بالأ�سخا�س.

واأ�سافت الهيئة: وعلى �سوء ذلك، مت اتخاذ 
الإجراءات الإدارية باإلغاء ترخي�س املكتب ب�ســــكل 
نهائي. و�ســــددت الهيئــــة على اأن احــــرتام حقوق 
الأفــــراد وامل�ســــاواة بينهم يعــــد جزءا اأ�ســــيال من 
الثقافــــة املجتمعيــــة يف مملكة البحريــــن املرتكزة 
اأ�سا�ســــا علــــى امل�ســــاواة بــــني جميع الب�ــــرش بغ�س 
النظــــر عــــن اأية متايــــزات، ومــــن دون النظــــر اإلى 
اللون واجلن�س والديــــن، ولي�س اأدل على ذلك من 
ال�ســــتنكار املجتمعي الوا�ســــع لالإعــــالن املذكور، 
والذي يعك�س الوعي العام لدى ال�سارع البحريني.

• عي�سى ال�سايجي	

زينب العكري

را�صد الغائب

املنامــــة - بنــــا: اأجرى فريٌق مــــن املجل�س الأعلى 
للبيئة عملية م�ســــح ل�ســــاحل الب�ســــيتني، بناء على ما 
تناقلته و�سائل التوا�سل الجتماعي ب�ساأن ر�سد حالة 

نفوق اأ�سماك يف ال�ساحل. 
وقال املجل�س يف بياٍن اأم�س اإنه مل يتم ر�ســــد اأي 
حالة لنفوق اأ�ســــماك يف ال�ســــاحل، كما توا�سل الفريق 
مع �ســــيادي املنطقــــة، الذين اأفادوا بعدم ر�ســــدهم 
اأي ظاهــــرة نفوق لالأ�ســــماك، ورجح بع�ســــهم تخل�س 
�ســــيادين من عدد قليل جدا من الأ�ســــماك ال�سغرية 

غري املرغوب فيها بعر�س البحر.
ي�ســــار اإلــــى اأن املجل�ــــس الأعلــــى للبيئــــة يراقب 

باهتمام وعناية حالة نفوق الأ�ســــماك التي ر�سدت يف 
دولة الكويت، علماً باأنها كانت حالة حمدودة.

وتقدم املجل�س الأعلى للبيئة بال�ســــكر والتقدير 
اإلــــى وكيل الزراعة والرثوة البحرية ال�ســــيخ خليفة بن 
عي�ســــى اآل خليفــــة على ت�رشيحــــه ل�ســــحيفة “البالد” 
واملقيمــــني  املواطنــــني  وطماأنتــــه  املو�ســــوع  عــــن 
وتبديد خماوفهم، اإذ اأ�ســــار اإلى “اأن اأ�ســــماك البحرين 
غــــري ملوثــــة، واأن ما ين�رش من فيديوهات عر و�ســــائل 
التوا�ســــل الجتماعي اأمر طبيعي واأعــــداد اعتيادية ل 
ت�سكل ظاهرة لنفوق جماعية لالأ�سماك، واأن �سبب ذلك 
ارتفاع درجة احلــــرارة”، وكذلك القرار الذي اأ�ســــدره 

بوقف اأذونات ا�سترياد الأ�ســــماك من اخلارج بالفرتة 
احلالية. واأ�ســــار املجل�س الأعلى اإلى اأن ي�ســــري اأي�ســــا 
اإلــــى اأن برنامج ر�ســــد البيئة البحرية غطــــى بدءاً منذ 
يــــوم 23 اأبريل 2017 والأيام التالية 15 موقعاً بحرياً 
من بينهــــا اجل�رشة واأم النع�ســــان، وجــــرادة، وبولثامة، 
وبالقــــرب من م�ســــب �رشكة بابكو، وع�ســــكر، واجلارم، 
وم�ستان، وغريها من املواقع على خمتلف اأرجاء املياه 
الإقليميــــة ململكة البحرين، واأ�ســــارت النتائج الأولية 
الفورية اإلى م�ستويات طبيعية خ�سو�ساً فيما يتعلق 
بدرجــــة احلــــرارة التي ميكــــن اأن يــــوؤدي ارتفاعها اإلى 

حالت النفوق.

“الأعلى للبيئة”: مل تر�سد اأي حالة نفوق ب�ساحل الب�سيتني

البلديـــات  و�ســـوؤون  الأ�ســـغال  وزيـــر  رف�ـــس   
والتخطيط العمراين ع�ســـام خلف قرارا بلديا ب�ســـاأن 
و�سع ا�ســـرتاطات لتنظيم مواقع وعدد حاويات جمع 

املالب�س واللوازم امل�ستعملة.
وجاء رد الوزير تعقيبا على قرار اأ�سدره جمل�س 
بلدي املنطقة ال�سمالية. و�سيبحث رد الوزير باجتماع 

املجل�س املقرر انعقاده نهار اليوم اخلمي�س.
وقـــال الوزير اإن و�ســـع حاويات جمـــع املالب�س 
تخالف قانون اإ�ســـغال الطريـــق ويرتتب عنها حجب 
الروؤيـــة عن بع�ـــس التقاطعات وت�ســـببها يف حوادث 

مرورية.
وذكـــر اأن انت�ســـار احلاويات يوؤثـــر على املنظر 
العام، ولفتا اإلى عـــدم مالءمة الرتخي�س للحاويات، 

ومعتذرا عن املوافقة على قرار املجل�س.
وكانت وزارة العمل والتنمية الجتماعية طلبت 
يف وقت �ســـابق قـــادة اجلمعيات الأهلية، وبخا�ســـة 
اخلرييـــة، باقت�ســـار و�ســـع احلاويـــات اأمـــام مقـــار 

اجلمعيات بدل من توزيعها مبختلف املناطق.
  قرار املجل�س

وكان املجل�ـــس البلـــدي قـــد قـــرر يف مـــن بني 
ا�ســـرتاطاته اأن تدفـــع اجلمعيـــة تاأمني لـــكل حاوية 
وقـــدره 20 دينـــارا يتم اإرجاعه للجمعيـــة بعد انتهاء 

الف���رة الزمني���ة املرخ�ص به���ا للحاوي���ة ب�رشط عدم 
وجـــود خمالفـــات ل�ســـرتاطات الرتخي�ـــس املمنوح 

للحاوية.
واأكـــد املجل�س ق�رش و�ســـع احلاويـــات عند مقر 
اجلمعية ودور العبادة واجلوامع واملاآمت، اإ�سافة اإلى 
ال�سماح بو�ســـع 10 اإلى 20 حاوية فقط بح�سب حجم 
وم�ساحة املنطقة التي تخدمها اجلمعية ويقع مقرها 

فيها.
ونوهت مديرة اخلدمات الفنية ببلدية املنطقة 
ال�سمالية ملياء الف�ســـالة با�ستالم البلدية خلطابات 
وردتهم مـــن وزارة الداخلية حول ا�ســـتغالل البع�س 

هذه احلاويات للقيام باأعمال تخريبية.
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17 األــــــف امـراأة ع�ضـــًوا بتجمـــــع الوحـــــدة الوطنيـــــة
“البالد” تن�رش رد املحمود على ا�ستف�سارات االحتاد الن�سائي:

الوطني���ة  الوح���دة  جتم���ع  رئي����س  ق���ال 
ع�س���وات  ع���دد  اإن  املحم���ود  عبداللطي���ف 

اجلمعية يبلغ 17 األفا و173.
وذك���ر اأن 9 ع�سوات ي�سغل���ن مواقع من 
جمموع 31 ع�س���وا يف الهيئ���ة املركزية ثاين 

اأعلى هيئة تقريرية باجلمعية.
جاء ذل���ك ردا من املحم���ود على جمموعة 
االحت���اد  رئي�س���ة  ت�سلمته���ا  ا�ستف�س���ارات 
بخ�سو����س  دري����س  اأب���و  فاطم���ة  الن�سائ���ي 
متابع���ات تنفيذ املالحظ���ات اخلتامية ب�ساأن 
التقرير الثالث للبحري���ن بخ�سو�س اتفاقية 

“�سيداو”.
وفيما ياأتي ن�س اأ�سئلة االحتاد الن�سائي 

واأجوبة جتمع الوحدة:
 

لجنة نسائية
هل لديكم لجنة خاصة بالدفاع 

عن حقوق المرأة وتمكينها 
سياسيا؟

- نع���م توجد جلن���ة ن�سائية، وق���د اأعدت 
ونفذت موؤخرا برناجما توعويا لت�سجيع املراأة 

على امل�ساركة ال�سيا�سية.
 

9 عضوات
نرجو التكرم بإفادتنا عن عدد 
العضوات النساء في المجلس 
والمناصب التي يتبوأنها في 

السنوات الخمس الماضية، وإلى 
أي مدى تم تطبيق سياسة 

النوع االجتماعي في الجمعية؟
- بالن�سب���ة لع�س���وات الهيئ���ة املركزية 
للتجم���ع لل���دورة االأخ���رة من���ذ 2015 وحتى 
2019 عدده���ن 9 ع�س���وات م���ن جمموع 31 

ع�سوا يف الهيئة املركزية.
وي�سغل���ن املنا�س���ب القيادي���ة التالية: 
من�س���ب م�ساع���د رئي����س التجم���ع لل�س���وؤون 
التنظيمي���ة، وع�س���و يف املكت���ب ال�سيا�سي، 

ونائب���ة لرئي����س الهيئة املركزي���ة، واأمني �رش 
الهيئة املركزية، وع�سو يف اللجنة التنفيذية، 

وع�سوان يف الهيئة املركزية.
اأما يف ال���دورة ال�سابقة م���ن العام 2011 
الهيئ���ة  ع�س���وات  فع���دد   ،2015 وحت���ى 
املركزي���ة 5 ع�سوات من جمم���وع 50 ع�سوا، 

واثنتان منهن اأع�ساء يف اللجنة التنفيذية.
اأما بالن�سب���ة ل�سيا�سة الن���وع االجتماعي، 
ف���اإن جتم���ع الوح���دة ي���ويل ه���ذه الق�سي���ة 
اهتماما كبرا الإميانه ب����رشورة امل�ساواة بني 
الرج���ل واملراأة م���ن اأع�س���اء التجمع يف فر�س 
الن�س���اط والعمل ال�سيا�س���ي بح�سب القدرات 
واال�ستعداد وطاقة العم���ل دون التمييز بني 

الرجل واملراأة.
 

اللجنة التنفيذية
هل لديكم لجنة أو مكتب خاص 

بالمرأة، وهل يعمل المكتب 
على تمكين المرأة سياسيا؟

- ال يوج���د مكت���ب خا�س بامل���راأة، ولكن 
ق�ساي���ا امل���راأة مدرج���ة حت���ت مه���ام اللجنة 
ام���راأة  ع�س���و  ترتاأ�سه���ا  الت���ي  التنفيذي���ة 

باالنتخاب.
 

3 فعاليات
هل قمتم بعمل برامج لتمكين 

المرأة سياسيا، وما هذه 
البرامج؟

- نعم، قم����ن بتنفي����ذ برنامج لتمكني 
امل����راأة �سيا�سي����ا، وت�سمن ن����دوات وور�سا 
ع����دة، قدمن����ا منه����ا حت����ى االآن 3 ن����دوات 

بالتعاون مع اجلمعيات الن�سائية.
 

تفاعل إيجابي
ما أثر هذه البرامج على الفئة 

المستهدفة؟
- مل�سن���ا الكثر م���ن التفاع���ل االإيجابي 
من جانب املراأة، وق���د �سهدت ندوات املراأة 
ح�س���ورا جي���دا ومتنوع���ا من فئ���ات املجتمع 

الن�سائي كافة.
 

ال كوتا
هل تعتمدون نظام الكوتا 

داخل التنظيم السياسي؟ وإذا 
كان ال، لماذا؟ وإذا كان نعم، 

ما تفاصيل هذا النظام؟
- ال نعتمد نظام الكوتا، بل نعتمد معاير 

الكف���اءة والرغبة يف العمل، اإل���ى جانب نظام 
االنتخ���اب لع�سوية الهيئ���ة املركزية واآليات 

الع�سوية يف اللجان.
 

عدد العضوات
كم عدد النساء في التنظيم 
وعددهن في لجنة المرأة إْن 

وجدت؟
- عدد الع�س���وات الن�ساء يف التجمع يبلغ 

17 األفا و173.
 

5 مرشحات
هل تعتبرون تمكين المرأة 

سياسيا أحد أهداف تنظيمكم 
األساسية؟

- نعم، متكني املراأة �سيا�سيا اأحد اأهداف 

التجمع، وكما ذكرنا �سابقا باأن هناك برناجما 
خا�سا لتحقيق هذا الهدف. 

يذك���ر اأن التجم���ع قدم ع���دد 5 مر�سحات 
ن�ساء يف املناف�س���ة االنتخابية ال�سابقة بالعام 
2014، ومر�سحتني منهن ملجل�س النواب، و3 

مر�سحات باالنتخابات البلدية.
 

تعاون محلي
هل هناك تعاون إقليمي 

ومحلي مع منظمات 
بخصوص تمكين المرأة؟

- عل���ى امل�ست���وى املحلي يوج���د تعاون 
م���ع جمعيات ن�سائية اأهلية، ومت تنفيذ برامج 
م�سرتك���ة م���ع جمعي���ة الرف���اع الن�سائي���ة. اأما 

اإقليميا، فلي�س هناك اأي توا�سل.
 

عدم التفرقة
ما سياساتكم في 

تطبيق إستراتيجية النوع 
االجتماعي؟

- تعتم���د �سيا�س���ة التجم���ع عل���ى ع���دم 
التفرقة بني امل���راأة والرجل يف ميدان العمل 

الوطني العام.
 

ال بروتوكول
ما نوع العالقة التي تربط 

بينكم وبين المجلس 
األعلى للمرأة؟ وهل هناك 

برامج مشتركة؛ لتمكين 
المرأة قائمة على النوع 

االجتماعي؟
- ال يوج���د بروتوكول اأو اتفاق تعاون مع 
املجل�س االأعلى للمراأة، اإال اأن هناك م�ساركات 
من بع�س قيادات وع�سوات التجمع يف بع�س 
برامج املجل�س االأعلى للمراأة. وبالن�سبة للجزء 
الث���اين من ال�س���وؤال ال توجد برام���ج م�سرتكة 

قائمة على النوع االجتماعي.

• فاطمة اأبو دري�س	 • عبداللطيف املحمود	

م���ق���ر دائ������م ون�������اٍد اج���ت���م���اع���ي م���ف���ت���وح ل��ل��ج��م��ي��ع 
ت�����س��وي��ر ف��ي��ل��م ي��ع��ر���س يف م���ه���رج���ان���ات ع��امل��ي��ة 

اإطــــالق جمعيـــــة “هذه هــــي البحريــــن” ر�ضمًيـــا
خالل حفل اأقيم حتت رعاية عاهل البالد

مت ر�سمياً م�ساء اأم����س اإ�سهار جمعية “هذه 
ه���ي البحري���ن” بع���د �سل�سل���ة م���ن الفعاليات 
الناجحة الت���ي اأقامتها املجموع���ة داخل وخارج 

مملكة البحرين.
وجرى االإع���الن الر�سمي عن اإ�سهار اجلمعية 
يف حف���ل اأقيم حتت رعاية عاه���ل البالد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة يف فندق 

الفور�سيزونز.  
وبهذه املنا�سبة، األقت االأمني العام الحتاد 
اجلالي���ات االأجنبي���ة بيت�س���ي ماتي�س���ون كلم���ة 
اأعربت فيه���ا عن عميق االمتن���ان جلاللة امللك 
ملا يقدمه من دعم وم�ساندة لفعاليات اجلمعية 
واأهدافه���ا يف اإبراز ثقافة املجتمع املت�سامح يف 

البحرين.  
ممار�س���ة  بحري���ة  كب���راً  اعت���زازاً  واأب���دت 
ال�سعائر الدينية، وتقديراً ملا يبذله فريق وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية )اجلهة امل�رشفة على 
الكنائ����س ودور العب���ادة لالأقلي���ات(. وزادت: 
“حقن���ا يف احلري���ة الديني���ة ثمني ج���دا بالن�سبة 
لن���ا، ون�سكرك���م عل���ى كل ما تبذلون���ه من عمل 
�س���اق ل�سمان اأننا ق���ادرون على زيارة كنائ�سنا 

واملعابد والتمتع بحقنا يف العبادة بحرية”. 
واأردف���ت: “اأن احتفالن���ا هذا الي���وم بطابع 
عائلي، الأننا يف البحري���ن، نعي�س جميعا ك�عائلة 
واح���دة يف تعاي����س �سلمي واأجواء م���ن االحرتام 
املتب���ادل واملحبة ولعدة قرون”. وتطرقت اإلى 

ما اأجنزت���ه اجلمعية قبل اإطالقها ر�سميا، قائلة: 
“كان رد فعلنا طبيعياً جداً بان جنتمع ونتكاتف 
عندما يتعلق االأمر بالدفاع عن البحرين احلبيبة، 
وعليه �سافرنا اإلى بقاع العامل لن�ساركه احلقيقة 
ع���ن طبيعة احلي���اة هن���ا، وحملنا ر�سال���ة �سالم 

وحمبة من �سعب البحرين اإلى العامل”.
واأ�سافت خماطبة احل�سور: “اأن جناح )هذه 
ه���ي البحرين( يرج���ع اإلى كل واح���د فيكم مَِمن 
عملوا بجد ودعموا هذه املبادرة، واأود اأن اأ�سكر 
كل واحد منك���م، مل نكن لنتمكن من حتقيق اأي 

�سيء بدونكم”. 
 واأ�س���ارت اإل���ى خط���وة تاأ�سي����س كر�س���ي 
با�سم �ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة يف جامعة ال �سبينزا روما لتدري�س احلوار 
وال�سالم والتفاهم بني االأديان. واأردفت: “نحن 
فخ���ورون جدا ب���اأن طالباً من جمي���ع اأنحاء العامل 
�س���وف يجتمعون يف روما لدرا�س���ة جاللة الروؤيا 
والرحم���ة وفل�سف���ة القي���ادة وه���و بال�سبط ما 

يحتاجه العامل يف هذه االأيام امل�سطربة”. 
 واأف�سحت ماتي�سون باأن جمعية “هذه هي 
البحرين” �سيك���ون لها مقرها الذي �سيحت�سن 
نادي���ا اجتماعي���ا، وذلك بدعم م���ن عاهل البالد 
�ساح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل 
خليفة. واأ�سافت: “�سيكون النادي االجتماعي، 
و�سيك���ون مفتوح���ا للجميع، و�س���وف ي�ستقبل 
ال�سي���وف م���ن اخل���ارج، والذي���ن �سيكون���ون 
قادري���ن عل���ى روؤي���ة االإجن���ازات يف البحري���ن 

باأنف�سهم”.
وك�سفت عن جه���ود للبدء يف ت�سوير فيلم 
“ه���ذه هي البحرين” قريب���اً ليج�سد جناح هذه 
املب���ادرة الرائدة، م�سرة اإلى اأنه ال يوجد �سيء 
قوي وفاعل يف تاأثره كالق�سة احلقيقية وهذا 

ما �سي�سل اإليه الفيلم.   
وحتدثت ع���ن م�ساٍع لعر����س الفيلم )قيد 
االإع���داد( يف املهرجان���ات ال�سينمائية يف جميع 
اأنحاء العامل عن فئة ال�سينما االأجنبية... مو�سحة 
“جمتمعنا لديه ق�س����س جميلة وقوية وموؤثرة 

للم�ساركة”.
 وعربت عن اأمله���ا يف اأن يلهم فيلم “هذه 
هي البحرين” االآخرين لالقتداء بتجربة البحرين 
يف تعزي���ز احلري���ة الدينية والتعاي����س ال�سلمي 

واالحرتام املتبادل وعلى امتداد قرون.   
املوهوب���ني  بدع���وة  حديثه���ا  واختتم���ت 
واالإبداع���ني يف البحري���ن للم�سارك���ة يف اإنت���اج 
والربي���د  املوق���ع  عل���ى  والتوا�س���ل  الفيل���م 

االإلكرتوين اخلا�س باملنظمة. 

 م���ن جانب���ه، نق���ل وزي���ر العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة جميل حمي���دان تقدير جاللة امللك 
مل���ا يبذل���ه امل�سارك���ون الفاعل���ون يف مبادرة 
“ه���ذه هي البحرين” من جه���ود يف اإبراز القيم 

االجتماعية املت�ساحمة يف مملكة البحرين. 

• بيت�سي ماتي�سون	

حمرر ال�ضوؤون املحلية

را�ضد الغائب

ر�ضول احلجريي  ت�ضوير – 

ن�����س��اء امل���رك���زي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع�����س��وي��ة  م���ن   %  29
ال نعتم���د نظ���ام الكوت���ا باجلمعية واإمنا معي���ار الكفاءة 
مت��ك��ني امل�������راأة ���س��ي��ا���س��ًي��ا اأح�����د اأه�������داف ال��ت��ج��م��ع



“املركزي”: ارتفاع الت�سهيالت 
امل�رصفية لـ690 مليون دينار

املنامة - مبا�رص: اأظهرت بيانات م�رصف البحرين 
املركـــزي ارتفاع �ســـايف الت�ســـهيالت امل�رصفية اإلى 
690.14 مليـــون دينـــار، اأم�ـــس الأول، مقابـــل نحـــو 

665.75 مليون دينار يوم الأحد املا�سي.
اأن قيمـــة  اأم�ـــس،  واأو�ســـح امل�ـــرصف يف بيـــان 
الت�ســـهيالت لالإقرا�ـــس ليلة واحـــدة بلغت 210.04 
مليـــون دينار، فيما بلغت الودائع لأجل اأ�ســـبوع نحو 
208.2 مليـــون دينار. واأ�ســـاف البيـــان، اأن اإجمايل 
الودائع لأجل �سهر بلغ 256.9 مليون دينار، فيما مت 
اإ�سدار �سكوك لأجل اأ�سبوع بقيمة 15 مليون دينار.

ندوة تبحث انعكا�سات امليزانية على القت�ساد املحلي
�ســـناب�س - بيت التجار: تنظم جلنة ال�ساأن العام بغرفة جتارة و�سناعة البحرين 
يـــوم الثنني املقبل نـــدوة بعنوان: “انعكا�ســـات امليزانية العامة على القت�ســـاد 

املحلي”. 
وتهدف النـــدوة اإلى طرح دور امليزانية العامة واأثرها على القت�ســـاد املحلي، 
ومدى ا�ســـتيعاب القطاع اخلا�س للو�سع الراهن و�سبل جتاوز النعكا�سات ال�سلبية 

لرتفاع الدين العام على القت�ساد.
ودعت ع�ســـو جمل�س اإدارة الغرفة ال�ســـيخة هنـــد بنت �ســـلمان اآل خليفة جميع 
اأع�ساء الغرفة واملهتمني حل�سور الندوة التي �سي�سارك فيها نخبة من امل�سوؤولني 
وذوي العالقـــة منهـــم النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�ســـورى جمـــال فخرو، والنائب 
الأول لرئي�ـــس غرفة جتارة و�ســـناعة البحرين خالد الزياين، وع�ســـو جمل�س النواب 

اأحمد قراطة، وع�سو جلنة ال�ساأن العام بالغرفة اأ�سامة البحارنة.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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BIIP 721 مليـون دينـار اإجمالـي اال�ستثمـارات فـي
116 م�رصوًعا �ستوفر 11.6 األف وظيفة... ال�سعد:

اأمل احلامد من احلد

قال مديــــر اإدارة عمليات املناطق ال�ســــناعية 
بوزارة ال�ســــناعة والتجارة وال�سياحة بدر ال�سعد اإن 
اإجمايل امل�ســــاريع امل�ســــتقطبة يف منطقة البحرين 
العامليــــة لال�ســــتثمار "BIIP" بلــــغ 116 م�رصوًعــــا، 
باإجمــــايل 721 مليون دينار، اأي مــــا يقارب ملياري 
دولر، ومتثل ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رصة 55 % 
من اإجمايل عدد امل�ساريع، اإل اأنها ت�سكل 85 % من 

اإجمايل حجم ال�ستثمارات يف العام 2016.
وذكـــر اأن 72 % من امل�ســـاريع تعمل املنطقة، 
و13 % يف طور الإن�ســـاء، و5 % ح�سلت على موافقة 

لالإيجار، و10 % متت املوافقة عليها. 
واأ�ســـار ال�سعد اإلى ا�ستئجار 79 % من الأرا�سي 
املخ�س�سة للم�ساريع يف املنطقة البالغة 2.5 مليون 
مـــرت مربع �ســـاملة املبـــاين امل�ســـتاأجرة، و21 % من 

امل�ساحة متبقية ل�ستقطاب م�ساريع جديدة.
 500 م�ســـاحة  تخ�ســـي�س  مت  اأن  اإلـــى  ولفـــت 
األـــف مرت مربـــع لإ�ســـافتها على املنطقـــة العاملية 
لال�ستثمار لت�ســـل امل�ساحة اإلى 3 ماليني مرت مربع، 
ويتـــم العمـــل حالًيا علـــى الإجـــراءات لرفعها، وهذه 
امل�ســـاحة اجلديدة ل�ستيعاب م�رصوع موندليز وجذب 

م�ساريع يف ال�سنوات املقبلة.
واأ�ســـاف اأن 1.7 مليون مرت مربـــع من املنطقة 
لال�ســـتئجار وامل�ســـاحة املتبقية للمرافق واخلدمات 

وال�سوارع.
واأو�ســـح اأن امل�ســـاريع يف املنطقـــة توفر حالًيا 
4.5 اآلف وظيفـــة، والعديـــد مـــن هـــذه امل�ســـاريع 

تنفـــذ علـــى مراحل بح�ســـب اخلطـــط املقدمـــة منها 
وعند النتهاء من هذه التو�ســـعات �سي�ســـل اإجمايل 

الوظائف يف املنطقة اإلى نحو 11.6 األف وظيفة.
علًما اأن متو�سط ن�سبة البحرنة يف هذه امل�ساريع 
تقدر بـ 20 % من اإجمايل عدد الوظائف البالغة 4.5 

اآلف وظيفة.
واأكد اأن الوزارة ت�ســـجع امل�ستاأجرين على زيادة 
ن�ســـبة البحرنة يف امل�ساريع ورفع هذه الن�سبة من 20 

اأو 25 % بح�سب امل�ساريع لتتجاوز ذلك.
وكان جمل�ـــس التنميـــة القت�ســـادية قـــد نظم 
اأم�ـــس بالتعاون مـــع وزارة ال�ســـناعة والتجارة زيارة 
لالإعالميني لالإطـــالع على منطقـــة البحرين العاملية 
وكذلـــك  فيهـــا  املتواجـــدة  والفر�ـــس  لال�ســـتثمار 

ال�رصكات القائمة.
واأكـــد ال�ســـعد “منـــر يف مرحلـــة بهـــا الكثري من 
التناف�ـــس لأي دولـــة ترغـــب يف جـــذب ال�ســـتثمار 
الـــذي ينعك�ـــس على حت�ســـني بيئـــة العمـــل وجودة 
ال�سناعة حملًيا وزيادة ال�ســـادرات ب�سكل اأ�سا�سي، 

وا�ستعرا�س منجزات الوزارة يف العام 2016”.
واأو�ســـح ال�ســـعد اأن منطقة البحريـــن العاملية 
لال�ستثمار تتبع وزارة ال�ســـناعة والتجارة وال�سياحة 
التي تتبعها عدد من الأرا�ســـي ال�سناعية، موؤكًدا اأن 
اململكة �ســـباقة يف جذب املناطق ال�سناعية، وتوجد 
حالًيـــا 8 مناطـــق �ســـناعية اأحدثها منطقـــة البحرين 
العاملية لال�ســـتثمار التي و�سعت خطة تاأ�سي�سها يف 

الت�سعينات وبداأ الت�سويق لها يف العام 2005.
وعن الأرا�ســـي املتوفرة لال�ستئجار يف املناطق 

متبقيـــة  م�ســـاحات  وجـــود  اأن  اأو�ســـح  ال�ســـناعية، 
اجلاهـــزة للبنـــاء وال�ســـتئجار يف املنطقـــة العاملية 
لال�ستثمار وعدد قليل من الأرا�سي يف مدينة �سلمان 
ال�سناعية، و�ســـتكون املناطق ال�ســـناعية اجلديدة 

على غرار البحرين العاملية لال�ستثمار.
واأ�ســـار اإلى اأن املنطقة تنق�ســـم اإلى 3 اأق�ســـام 
ا�ســـتئجار اأرا�ســـي �ســـناعية بعقود ملدة 25 �ســـنة 
قابلة للتمديد، ومبعدل دينار واحد �ســـنوًيا اأي اأقل 

من 100 فل�س �ســـهرًيا، والق�ســـم الآخر الوحدات 
ال�ســـناعية يف واحة بيتـــك لال�ســـتثمار التابعة 
لبيـــت التمويـــل الكويتـــي ومت اإ�ســـغال 79 % 
منهـــا، ول تزال 21 % منها متوفرة لال�ســـتئجار 

علـــى م�ســـاحات األفي مـــرت مربع على اأقـــل تقدير 
واأ�سعارها تناف�سية لل�سوق، والق�سم الثالث املباين 
املتعددة الطوابق التي توفر مكاتب، وبلغت ن�ســـبة 

اإ�سغالها 88 %، ويتوفر 12 % لال�ستئجار.

وا�ســـتعر�س عدًدا من امل�ساريع ال�ستثمارية يف 
املنطقة منها م�رصوع اأبا ح�ســـني قيد التو�سعة حالًيا 
با�ســـتثمارات 124.5 مليون دينار، وموندليز بحجم 

مـــن  وغريهـــا  دينـــار،  مليـــون   34 ا�ســـتثمارات 
ال�ستثمارات.

واأكـــد ال�ســـعد اأن “املنطقة تعمل مـــع عدد من 
ا  الزبائن املحتملني لال�ستثمار يف البحرين، خ�سو�سً
اأننا نعمل على لعب دور يف ا�ســـتثمار القت�ســـادات 
بالتعـــاون مع جمل�ـــس التنمية القت�ســـادية وغريها 
من اجلهـــات، بالإ�ســـافة اإلـــى ترتيب زيـــارات اإلى 

املنطقة”.
طلـــب   700 ا�ســـتلمت  املنطقـــة  اإن  وقـــال 
لال�ســـتثمار فيهـــا منـــذ العـــام 2005 ومت املوافقة 
علـــى 116 م�رصوًعـــا منهـــا؛ وذلـــك بهـــدف الرتقاء 
ا يف ظل  بنوعية امل�ساريع ال�سناعية القائمة خ�سو�سً
وجـــود معايري. وعلى هام�س اللقـــاء مت تنظيم جولة 
يف منطقة البحرين العاملية لال�ســـتثمار ا�ستعر�ست 
فيها م�ســـوؤول الت�ســـويق يف املنطقة التابعة لوزارة 
جيل�ســـنان  ماريـــا  وال�ســـياحة  والتجـــارة  ال�ســـناعة 

امل�ساريع واخلدمات القائمة يف املنطقة.
وذكرت جيل�سنان اأن ن�سف امل�ساريع 
القائمـــة يف املنطقة بحرينية، ومتثل 
امل�ســـاريع امل�ســـتاأجرة يف املنطقة 
هـــي  اأملانيـــا  وتعتـــر  دولـــة،   27
الدولـــة الأكرث متثيال للم�ســـاريع يف 
املنطقة، و�ســـرى م�ســـتقبال املزيد 

من امل�ساريع الأملانية.
واأ�ســـارت اإلـــى اأن املنطقـــة تعمل 24 
�ســـاعة يومًيا ومـــن دون توقف؛ لأن اأي توقف 

ي�سكل خ�سارة لبع�س امل�ساريع.

• خالل اللقاء	

مليونا دينار اأرباح “الوطنية القاب�سة” يف 3 اأ�سهر
احت�ساب جديد يرفع �رضيبة ال�سجائر 5 اأ�سعاف

بحث تطبيقها على �سعر التجزئة بدل من “فاتورة ال�سترياد”... دول اخلليج: 

توقع اقت�ساديون اأن توؤدي زيادة ال�رصيبة على 
التبغ ومنتجاته على اأ�ســــا�س �سعر البيع بالتجزئة - 
يف حال مت تطبيقهــــا - اإلى ارتفاع كبري جدا ومبالغ 

فيه باأ�سعار ال�سجائر.
وقالــــوا اإن هذه ال�رصيبة التي �ســــينظرها وزراء 
مالية دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل اجتماعهم 
يف البحرين اليوم �ســــتوؤدي اإلى خلل يف ال�ســــوق من 
حيث الأنواع التي �ســــتعر�س، حيث �ســــيتجه التجار 
اإلى ال�ســــجائر ومنتجات التبغ الرخي�ســــة، ف�سال عن 
انت�ســــار ظاهرة التهــــرب ال�رصيبي التي من �ســــاأنها 

الإ�رصار بالقت�سادات الوطنية.
وكان الجتمــــاع ال�ســــابق للجنــــة التعاون املايل 
والقت�ســــادي بــــدول اخلليج العربيــــة الذي عقد يف 
الريا�ــــس دي�ســــمر 2015، اأقر ال�رصيبــــة النتقائية 
على التبع وم�ستقاته، على اأ�سا�س التعرفة اجلمركية 
املتمثلة بـــــ100 % من قيمة فاتورة ال�ســــترياد اأو 
بحد اأدنى يبلغ 200 فل�س على كل علبة �سجائر، وما 

يعادلها يف دول اخلليج الأخرى.
لكــــن اللجنة اأو�ســــت اجتمــــاع البحريــــن )الذي 
�ســــيعقد اليــــوم( اإلــــى تغيــــري هــــذه الآليــــة ليتــــم 
احت�ســــابها على اأ�سا�س �ســــعر بيع التجزئة مبا يعني 
اأن امل�ستهلك �ســــيتحمل �رصيبة م�ساعفة ت�سل اإلى 
حوايل دينــــار، اأو ما يعادلها يف دول اخلليج الأخرى، 
وهــــي تعادل 5 اأ�ســــعاف مــــا يدفعــــه الآن، والبالغة 

حالًيا 200 فل�س عن كل علبة �سجائر.
وفر�ســــت البحريــــن �رصيبة خا�ســــة علــــى التبغ 
العــــام املا�ســــي، ت�ســــاف اإلــــى ال�رصيبــــة اجلمركية 
تعــــادل �ســــعر فاتــــورة ال�ســــترياد، فيما �ســــاعفت 
ال�ســــعودية ال�رصيبة اجلمركيــــة، بواقع ريالني اإلى 4 

ريالت على كل علبة.
ومــــن املعلــــوم اأن دول اخلليــــج تو�ســــلت اإلى 
اتفاق اأويل يق�سي بتطبيق ال�رصيبة امل�سافة ب�سكل 
تدريجي على اأن تكون 5 % من �ســــعر البيع وتكون 
نافذة يف 2018، على اأن تزيد بعد 5 �سنوات بن�سبة 
5 % اأخرى. وهذا ل ينطبق على التبغ ومنتجاته كونه 

يخ�سع ل�رصيبة خا�سة.
ور�سحت معلومات من الجتماعات التح�سريية 
لجتمــــاع جلنة التعــــاون املايل والقت�ســــادي بدول 
اخلليــــج تفيــــد باأنالبحريــــن والكويــــت �ســــتقومان 
باحت�ســــاب اآليــــة تطبيق ال�رصيبــــة النتقائيــــة وفقاً 
ملقررات الدورة ال�ساد�ســــة والثالثــــني يف الريا�س 
علــــى اأ�ســــا�س احت�ســــاب ن�ســــبة 100 % مــــن قيمــــة 

ال�سيرتاد، ولي�س 100 % من �سعر بيع التجزئة.
ويتعار�ــــس فر�س ال�رصيبــــة بالطريقة اجلديدة 
مع التفاقيات التي تلتزم بها دول جمل�س التعاون 
اخلليجي مع العديد من دول العامل، والتزماتها جتاه 

منظمة التجارة العاملية.
وتوقع املراقبون اأن توؤثر ال�رصيبة ب�ســــياغتها 
اجلديــــدة - يف حــــال طبقــــت - على امل�ســــتهلكني 
من ذوي الدخل املتو�ســــط واملحدود ب�ســــكل مبا�رص 

وكبري، حتى واإن كانت تخ�س التبغ وال�سجائر.
وقالــــوا: “اجلميع يعي باأن التبغ ي�رص بال�ســــحة 
والأ�ســــل اأن يرتكه النا�س، لكن بح�ســــابات ال�ســــوق 
والأرقــــام فــــاإن طريقــــة احل�ســــاب اجلديدة �ســــت�رص 

جيوبهم اأكرث”.

اأعلنت  القاب�ســـة:  الوطنيـــة  املنامـــة:- 
�رصكة البحرين الوطنية القاب�ســـة ال�رصكة الأم 
لـــكٍل من �رصكـــة البحريـــن الوطنيـــة للتاأمني 
)bni( و�رصكـــة البحريـــن الوطنيـــة للتاأمـــني 
على احليـــاة )bnl( عن حتقيـــق نتائج جيدة 
يف �ســـايف الأرباح للثالثة �ســـهور املنتهية يف 
31 مار�ـــس 2017 حيـــث بلغت 2.04 مليون 
دينـــار مقارنة بـ1.42 مليـــون دينار يف الربع 
الأول مـــن العام املا�ســـي اأي بزيـــادة قدرها 
44 % واأغلبها يعـــود لالأداء اجليد للمحفظة 
ال�ســـتثمارية للمجموعـــة حيـــث ارتفـــع دخل 
ال�ســـتثمار مـــن 1.2 مليـــون دينـــار يف الربع 
الأول من عام 2016 لي�ســـل الى 1.9 مليون 

دينار يف عام 2017.
بالرغم من اأو�ساع ال�سوق ال�سعبة ال ان 
�سايف الأق�ساط املكت�سبة للمجموعة ارتفعت 
مـــن 3.76 ماليـــني دينار يف الربـــع الأول من 
2016 لت�سل الى 3.99 ماليني دينار بحريني 
يف عـــام 2017 اأي بزيادة قدرهـــا 6.2 % اأما 
�ســـايف اأرباح الكتتاب فقد �ســـهد انخفا�سا 
ب�ســـيطاً مـــن 596 األف دينار يف عـــام 2016 

اإلـــى 575 األف دينار ويعـــزى هذا النخفا�س 
ب�ســـورة اأ�سا�ســـية الى ارتفاع املطالبات يف 
قطـــاع املمتلـــكات والتاأمينـــات العامة. وقد 
اتخذت املجموعة اأي�ســـاً احتياطات حتفظية 
علـــى الديـــون املعدومـــة املحتملة، مـــا اأدى 

لرتفاع امل�رصوفات الإدارية والعامة.
وعلق رئي�س جمل�س اإدارة �رصكة البحرين 
الوطنية القاب�ســـة فـــاروق املوؤيد عن �رصوره 
مبـــا مت حتقيقه من نتائج فنية وا�ســـتثمارية 

متمنياً موا�سلة العطاء. 
اما الرئي�ـــس التنفيذي ل�رصكـــة البحرين 
الوطنية القاب�ســـة �ســـمري الوزان، فقد علق 
على ان ال�رصكة بذلت جهوداً طيبة يف حت�سني 
حمفظتهـــا التاأمينية والرتكيـــز على النوعية 
والربحيـــة وكذلك العمل على تقدمي اأف�ســـل 
اخلدمـــات من خالل �ســـبكة الفـــروع املوزعة 
يف املناطـــق الرئي�ســـة باململكـــة وكجزء من 
هذه ال�ســـرتاتيجية مت نقل فرع املحرق الى 
موقع جديد لتوفري اأف�ســـل اخلدمات للعمالء 
و�ســـمان �ســـهولة و�ســـولها اإلى اأكر �رصيحة 

ممكنة.

• •فاروق املوؤيد	 �سمري الوزان	

 املحرر االقت�سادي
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“اجلعفرية” متنح اأر�سا لإن�ساء مركز للذهب يف ال�سقية
�شي�شتوعب 151 ور�شة و74 حمال جتاريا  

زينب العكري من املنامة

نظمت جلنة اللوؤلوؤ والذهب واملجوهرات بغرفة 
جتارة و�شناعة البحرين برئا�شة ع�شو جمل�س الإدارة 
دميا احلداد وبالتعاون م���ع اإدارة الأوقاف اجلعفرية 
لق���اًء مفتوح���اً ي���وم اأم����س، مت خالل���ه ا�ش���تعرا�س 

م�شتجدات “م�رشوع اإن�شاء مركز للذهب واللوؤلوؤ”.
وقال���ت احل���داد يف ت�رشي���ح لل�ش���حافيني على 
هام����س اللقاء، اإن فكرة امل����رشوع قدمية من دورات 
�ش���ابقة ولكنه���ا مل ت���ر النور؛ لع���دم تواف���ر بع�س 
املتطلبات مثل الأر�س، مبينة اأنه مت احل�ش���ول على 

اأر�س املركز من اإدارة الأوقاف.
واأ�ش���افت اأن اللق���اء يه���دف لأخ���ذ اآراء التجار 
واأ�ش���حاب ال�ش���اأن يف القط���اع قب���ل الب���دء باإن�ش���اء 
املركز ملعرفة احتياجاتهم و�ش���يتم فيما بعد و�شع 

الت�شورات النهائية.
واأو�شحت اأن املركز �شيكون على م�شاحة 3800 

م���ر مربع م���ن 5 طوابق م���ع طابقني حت���ت الأر�س 
ملواقف ال�شيارات كل طابق ي�شمل 138 موقفا.

وع���ن م�ش���احة الور�س، لفت���ت اإلى اأن���ه مت اأخذ 
امل�ش���احة من القطاع نف�شه وهي م�شاحة منا�شبة جدا 
بعك����س املوجودة حالي���ا وغري النظامية، اإذ ي�ش���كن 
العام���ل وياأكل ويعمل يف نف�س امل���كان، كما اأنه مت 
الأخ���ذ بعني العتبار مو�ش���وع الأم���ان لتجنب تكرار 

حوادث ال�رشب و�رشقة الذهب، و�ش���يتعاون اأ�شحاب 
الور�س مع بع�س مما �شيحافظ على �شعر التكلفة.

كما لفتت احلداد اإلى اأن املركز �ش���وف ي�شاهم 
يف جذب ال�شتثمارات الأجنبية، خ�شو�شا اأن القطاع 
يحظ���ى ب�ش���معة متمي���زة وعريقة مبملك���ة البحرين، 
متمني���ة اأن يحق���ق الأه���داف املنتظ���رة لدع���م هذا 

القطاع احليوي يف اململكة.

الأوق���اف  اإدارة  جمل����س  ع�ش���و  ق���ال  ب���دوره، 
اجلعفرية رئي�س جلنة ال�ش���تثمار عبداحل�شن الديري 
اإن موقع امل�رشوع �شيكون مبنطقة ال�شقية مبحافظة 
العا�شمة، وهي من املناطق الإ�شراتيجية واحليوية 
يف البالد، م�ش���رياً اإل���ى اأن املركز �ش���يوفر نحو 151 

ور�شة و74 حمالً جتارياً.
واأو�ش����ح اأن هذا امل�رشوع ال�ش����راتيجية ياأتي 

يف الوق����ت املنا�ش����بة وبتع����اون وثيق م����ع الغرفة، 
اإذ اإن اقت�ش����اد البحري����ن واملنطق����ة بحاج����ة ملث����ل 
ه����ذه امل�ش����اريع الت����ي تخفف م����ن وط����اأة الأزمات 

القت�شادية.
واأ�ش���اف: “نتمنى الب���دء بعمليات بن���اء املركز 
مطلع العام 2018 بعد اإ�شافة التعديالت واحل�شول 

على موافقة اجلهات الر�شمية”.
واأك���د اأن الأر����س ملك لإدارة الأوقاف و�ش���يتم 
بناوؤه���ا بال�رشاك���ة ب���ني الأوق���اف والغرف���ة، كما اأن 
املج���ال مفت���وح للم�ش���تثمرين من اأ�ش���حاب املهنة 
بالدرجة الأولى، ومن املحتمل اأن يكون هناك تاأجري 

متليكي للمحالت.
واأو�ش���ح اأن امل�ش���احة الكلي���ة 3800 مر مربع 

لالأر�س واملبنى 5000 مر مربع.
ومت يف اللقاء تقدمي عر�س تف�شيلي من جانب 
اإدارة الأوقاف اجلعفرية حول املرافق والت�ش���هيالت 

الذي �شيوفرها مركز الذهب واللوؤلوؤ.

• من اللقاء	

لي�س �س���هال اأن تعمل 24 �س���اعة، وال ي�س���تطيع القيام بذلك �س���وى 

ال�سخ�س الطموح الذي "يحفر ال�سخر" لتحقيق النجاح. ن�سيطة، 

ت�ساع���د اأ�سح���اب االأوزان الكب���رة للح�س���ول عل���ى ق���وام مثايل 

ور�سيق، والذين يعان���ون من االأمرا�س املزمنة كال�سغط وال�سكري 

اإىل �سبط اأحوالهم من خ���الل التغذية ال�سحية ال�سليمة. م�سروع 

خا�س ومميز، وفكرة جميلة القت ا�ستح�سانا عند الكثرين. تاأمني 

الوجب���ات ال�سحية ومتابع���ة النظام الغذائ���ي للمراجعني. اأن�ساأت 

�سنوات، حيث  هال اخلالدي �سركته���ا "دايت دياليت" قبل نحو 7 

بداأت بالعمل لوحدها، لتتطور وتتو�سع، والطموح م�ستمر.

ه����ل ل����ك اأن حتدثينا ع����ن طبيع����ة عملك، 
ومتى اأطلقته؟

و�أمل��ك  �أخ�صائي��ة تغذي��ة عالجي��ة،  �أن��ا 

�ص��ركة )Diet Delight( �ملتخ�ص�ص��ة بطبخ 

�ل�ص��عر�ت  ذ�ت  �ل�ص��حية  �لوجب��ات  وتوف��ر 

 11 من��ذ  �نطلق��ت  و�لت��ي  �لقليل��ة،  �حلر�ري��ة 

تغذي��ة  كاأخ�ص��ائية  ودوري   ،2011 نوفم��ر 

يت�صم��ن تقيي��م �ملر�جعني من ناحي��ة �لتغذية، 

وحتدي��د �أهد�فهم ورغبته��م �إن كانت تخفي�ض 

للوزن �أو �ملحافظة على �لوزن �حلايل، ف�صال عن 

تنظيم و�صبط �ل�صغ��ط و�ل�صكري �أو غرها من 

�لأمر����ض �ملزمنة من خ��الل و�صع نظام غذ�ئي 

منا�صب، وطبعا �أقوم باإد�رة �ل�صركة �أي�صا.

هل ا�ش����تفدت من جتربة اجليل ال�شابق يف 
اإدارة الأعمال، وهل تتلقني الن�ش����يحة من 

الوالد اأو من اأي اأفراد العائلة؟
��صتفدت كثر� من �جليل �ل�صابق، وحتديد� 

و�ل��دي فه��و رج��ل ع�صام��ي تخط��ى كث��ر� م��ن 

�لتحدي��ات باحلكم��ة و�ل�ص��ر و�ل��ذكاء، فق��د 

��صتثم��رت ن�صائحه و�إر�صاد�ت��ه يف �إد�رة عملي، 

كم��ا �أ�صتفيد كثر� من ن�صائح زوجي �لذي يقدم 

يل �مل�صورة و�لإ�صناد يف �ملو�قف �لتي ت�صادفني 

ب�صكل يومي.

ه����ل  اخلا�����س،  عمل����ك  تديري����ن  كي����ف 
تتواجدين با�ش����تمرار اأم ت�ش����عني اخلطط 
والربنام����ج للعاملني لديك، وما اأ�ش����لوبك 
يف الإدارة، وكيف يتم تطويره متا�ش����يا مع 

املتغريات؟
تعمل �ل�صركة على مد�ر �ل� 24 �صاعة، حيث 

تب��د�أ �لتفا�صيل منذ �للحظة �لت��ي يدخل فيها 

�ملر�ج��ع �لين��ا وحتدي��د �لرنام��ج �ملنا�ص��ب له، 

فنقوم باإر�ص��ال �لطلب �إىل مطبخ �ل�صركة �لذي 

يع��د �لوجب��ات للمر�جعني لتك��ون جاهزة على 

�ملو�عيد �ملح��ددة م�صبقا، وتبد�أ عملية �لتوزيع 

م��ن �ل�صابع��ة �صباح��ا، حت��ى 12 ظه��ًر�، ي�صاف 

�إىل ذل��ك مرحلة ��صتقبال �ملر�جعني �لتي تبد�أ 

م��ن �ل�صاع��ة 10 �صباًحا وحتى 6 م�ص��اًء، وعملنا 

متو��صل.

ب��د�أت �ل�صرك��ة �صغ��رة حي��ث كن��ت �أعمل 

لوح��دي، ث��م ب��د�أت بالتو�ص��ع تدريجي��ا �لأمر 

�لذي دع��اين �إىل تعيني موظف��ني مل�صاعدتي يف 

�لعم��ل �ص��و�ء لإد�رة �لتو�صي��ل �أو �ملر�قب��ني �أو 

�أخ�صائيني تغذية لنتمكن من تغطية �لطلب.

وبالطب��ع �أن��ا �أعم��ل �صمن خمط��ط و��صح، 

كون عملنا ل ميكن �أن يتم ب�صكل ع�صو�ئي.

ه����ل تفكرين بتطوير وتو�ش����يع اأعمالك يف 
امل�شتقبل؟

منذ بد�يتنا قبل 5 �صنو�ت ح�صلت تطور�ت 

�صرك��ة  �ل�صاب��ق  يف  وكان��ت  لل�صرك��ة،  عدي��دة 

خمت�ص��ة بتوف��ر وجب��ات �صحي��ة للمر�جع��ني 

فق��ط �أما �لآن تطورنا، حيث �أ�صبحت منتجاتنا 

تتو�ف��ر يف �ل�صوبرمارك��ت و�لن��و�دي �ل�صحي��ة 

�ملتو�ف��رة  �لوجب��ات  وتك��ون  �ملقاه��ي،  وبع���ض 

حم�صوب��ة �ل�صع��ر�ت �حلر�رية وجاه��زة لالأكل 

ول حتت��اج �إل للت�صخ��ني، وم��ن بع���ض �خلط��ط 

�مل�صتقبلي��ة ل�صركة د�يت دياليت �أن نتو�جد يف 

�أ�صو�ق دول �خلليج.

إعداد: زينب العكري

الخالدي:  والدي أرشدني وزوجي ”ساندني”

أخبار السوق
إعداد: المحرر االقتصادي

مؤشر البحرين يقفل متراجعا 7.5 نقطة 

"األهلي المتحد": صفقة لبيع 300 ألف سهم

"الخليجي التجاري": صفقة لبيع 5 آالف سهم

اأقف���ل “موؤ�رش البحرين الع���ام” يوم اأم�س 
الأربع���اء عند م�ش���توى 1،330.90 بانخفا�س 
ق���دره 7.52 نقطة مقارن���ة باإقفاله يوم اأم�س 

الأول الثالثاء.
“بور�ش���ة  يف  امل�ش���تثمرون  وت���داول 
البحرين” 727.20 األف �شهم، بقيمة اإجمالية 
األ���ف دين���ار بحرين���ي، مت   190.64 قدره���ا 
تنفيذه���ا م���ن خالل 63 �ش���فقة، حي���ث ركز 
امل�ش���تثمرون تعامالته���م على اأ�ش���هم قطاع 
اخلدمات والتي بلغت قيمة اأ�شهمه املتداولة 
54.20 األ���ف دين���ار اأي ما ن�ش���بته 28 % من 
القيم���ة الإجمالي���ة للت���داول وبكمي���ة قدرها 
150.56 األ���ف �ش���هم، مت تنفيذها من خالل 

17 �شفقة.
جاءت املني���وم البحرين )األبا( يف املركز 
الأول اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�ش���همها املتداول���ة 
29.40 األ���ف دينار اأي ما ن�ش���بته 15.42 % 

من اإجم���ايل قيمة الأ�ش���هم املتداولة وبكمية 
قدره���ا 70 األف �ش���هم، مت تنفيذها من خالل 

5 �شفقات.
اأم���ا املركز الث���اين فكان للبن���ك الأهلي 
املتحد بقيمة قدرها 28.21 األف دينار اأي ما 
ن�ش���بته 14.80 % من اإجمايل قيمة الأ�ش���هم 
األ���ف   106.13 قدره���ا  وبكمي���ة  املتداول���ة 

�شهم، مت تنفيذها من خالل 6 �شفقات.
ث���م ج���اءت �رشك���ة البحرين لالت�ش���الت 
)بتلكو( بقيمة قدره���ا 22.49 األف دينار اأي 
ما ن�شبته 11.79 % من اإجمايل قيمة الأ�شهم 
املتداولة وبكمية قدرها 85.17 األف �ش���هم، 

مت تنفيذها من خالل 6 �شفقات.
ومت ي���وم اأم�س تداول اأ�ش���هم 21 �رشكة، 
ارتفع���ت اأ�ش���عار اأ�ش���هم 4 ����رشكات، يف حني 
انخف�شت اأ�ش���عار اأ�شهم 6 �رشكات، وحافظت 
بقية ال�رشكات على اأ�شعار اإقفالتها ال�شابقة.

اأجرى م�ش���اهم رئي�ش���ي يف البن���ك الأهلي 
املتح���د �ش���فقة لبيع 300 األف �ش���هم بقيمة 
اإجمالية جت���اوزت 211.5 األ���ف دولر. وتعود 
تفا�ش���يل ال�ش���فقة التي متت ي���وم الثالثاء 
2 ماي���و اجل���اري اإل���ى قي���ام اأحد الأ�ش���خا�س 

الرئي�ش���يني بالبنك ببيع ال�شهم الواحد ب�شعر 
0.705 دولر. وكان م�ش���اهم قد نفذ �ش���فقة 
لبيع 115.5 األف �شهم بقيمة اإجمالية جتاوزت 
81.4 األف دولر يوم الأحد 30 ابريل املا�شي 

ومت بيع ال�شهم الواحد ب�شعر 0.705 دولر.

نف����ذ اأح����د الأ�ش����خا�س الرئي�ش����يني يف 
امل�����رشف اخلليج����ي التجاري �ش����فقة لبيع 5 
اآلف �شهم بقيمة اإجمالية بلغت 610 دنانري.

وتع����ود تفا�ش����يل ال�ش����فقة التي متت 
يوم الأربع����اء 26 ابريل املا�ش����ي اإلى قيام 
اأحد الأ�ش����خا�س الرئي�ش����يني بامل�رشف ببيع 

ال�شهم الواحد ب�شعر 0.122 دينار.
يف  تداول����وا  ق����د  امل�ش����تثمرون  وكان 
البور�شة 2.55 مليون �شهم، بقيمة اإجمالية 

قدره����ا 496.60 األف دينار، مت تنفيذها من 
خ����الل 82 �ش����فقة، حيث ركز امل�ش����تثمرون 
البن����وك  قط����اع  اأ�ش����هم  عل����ى  تعامالته����م 

التجارية.
وبلغت قيمة اأ�ش����هم امل�����رشف اخلليجي 
التجاري املتداول����ة 98.07 األف دينار اأي ما 
ن�ش����بته 19.75  % من اإجمايل قيمة الأ�شهم 
املتداولة، وبكمية قدرها 800 األف �ش����هم، 

مت تنفيذها من خالل 22 �شفقة.

ملطاح����ن  البحري����ن  �رشك����ة  حقق����ت 
الدقي����ق BFM 1.96 ملي����ون دينار يف 
الرب����ع الأول م����ن العام اجلاري، قيا�ش����ا 
ب�250.1 األف دينار يف الفرة ذاتها من 
العام املا�ش����ي، اأي بن�ش����بة زيادة كبرية 

و�شلت اإلى 684 %.
عل����ى  بي����ان  يف  ال�رشك����ة  واأ�ش����ارت 

بور�ش����ة البحرين اإلى اأن ن�شيب ال�شهم 
م����ن الأرب����اح بل����غ يف نهاية الرب����ع الأول 
م����ن الع����ام اجل����اري 79 فل�ش����اً، مقاب����ل 
10 فلو�����س بالفرة نف�ش����ها م����ن العام 

املا�شي.
وبلغت الأرباح ال�ش����نوية لل�رشكة، يف 
العام املا�شي نحو 803.07 األف دينار، 
مقاب����ل 603.68 األ����ف دين����ار يف الع����ام 

2015، اأي بن�شبة بزيادة بلغت 33 %.

“ما�سرتكارد” تفتتح مكتبها الأول يف البحرين
يعزز ح�شورها يف ال�شوق

املنامة – ما�ش���ركارد: اأعلنت ما�شركارد، عن 
افتتاح اأول مكتب لها يف البحرين. 

وتاأت���ي اخلطوة �ش���من اإط���ار التزامها الرا�ش���خ 
بامل�ش���اهمة الفاعل���ة يف تطوير ال�ش���وق املحلية اإلى 
جانب امل�ش���ي يف توف���ري الدعم ل����رشكاء الأعمال يف 

اأنحاء منطقة ال�رشق الأو�شط واإفريقيا.
ونظم���ت ال�رشك���ة به���ذه املنا�ش���بة لق���اء جم���ع 
كاف���ة اجلهات املعنية بن�ش���اط ال�رشك���ة يف البحرين، 
حيث �ش���هدت الفعالية م�ش���اركة كبار امل�ش���وؤولني 
رئي����س  ذل���ك  يف  مب���ن  ال�رشك���ة،  يف  التنفيذي���ني 
راغ���و  واإفريقي���ا  الأو�ش���ط  ال����رشق  يف  ما�ش���ركارد 
مالهوت���را والرئي����س الإقليم���ي يف منطق���ة ال����رشق 
الأو�ش���ط و�ش���مال واإفريقيا خالد اجلبايل، ف�شالً عن 
جمموعة من العمالء املحليني من البنوك وم�شوؤولني 
رفيع���ي امل�ش���توى، تقدمه���م الرئي����س التنفي���ذي 

ملجل�س التنمية القت�شادية خالد الرميحي.

وق���ال رئي����س ما�ش���ركارد يف ال�رشق الأو�ش���ط 
واإفريقيا راغو مالهوترا "متتلك ما�ش���ركارد تاريخاً 
طويالً وغنياً من الن�ش���اط التج���اري يف البحرين، ومن 
�ش���اأن افتت���اح اأول مكتب خا�س لل�رشك���ة يف اململكة 
اأن يعزز من ح�ش���ورنا القوي يف ال�ش���وق ل�شيما وقد 

اأ�شبحنا اأقرب ل�رشكائنا املحليني من اأي وقت م�شى. 
لدينا ا�شراتيجية قوية للنمو والتو�شع يف املنطقة، 
ويعد تاأ�شي�س ح�شورنا الر�شمي ركناً اأ�شا�شياً ي�شهم 
يف تلبي���ة احتياج���ات عمالئنا ب�ش���ورة اأف�ش���ل وفقاً 

لطبيعة الأ�شواق التي نتواجد فيها".

• جانب من الفتتاح	

املحرر القت�سادي

1.9 مليون دولر اأرباح “مطاحن الدقيق” الربعية 



تقدم الينا السيد املعلن بطلب اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض 

التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر 

االعالن .

اسم التاجر :ياسر مجيد طاهر رضي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

CR2017-70701 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

ارض الشمال للعقارات 91551-1
والصيانة

ارض الشمال للعقارات

االسم التجاري اجلديداالسم التجاري احلاليرقم القيد

بطلب  البنعلي  خليفة  محمد  راشد  نسيم  املعلنة  السيدة  الينا  تقدم 

حتويل احملل التجاري التالي الى السيدة فاطمة محمد يوسف احمد

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

يوما من تاريخ نشر االعالن

CR2017-68777 اعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري

الشنب الذهبي للحالقة واملساج الرجالي1-96333

االسم التجاري احلاليرقم القيد

التقدم  اعتراض  اي  املعلن بطلب اسم جتاري فعلى كل من لديه  الينا السيد  تقدم 
باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن .

اسم التاجر :وجيه عيسى عيسى الزياني
االسم التجاري احلالي :مؤسسة سبشل للمقاوالت  

االسم التجاري اجلديد : مجموعة الزياني

التاريخ :2017/04/23
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

CR2017-69545 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

44186-1
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رف�س الطعون بانتخاب جمل�س االأمة الكويتي
الكويت ـ رويترز: 

رف�شت املحكمة الد�ش���تورية العليا بالكويت اأم�س االأربعاء طعونا على مر�شوم الدعوة النتخابات 
جمل�س االأمة )الربملان( احلايل، وق�ش���ت ب�ش���حة االنتخابات. ويبدد احلكم �شبح اإبطال االنتخابات وحل 
الربمل���ان بقرار ق�ش���ائي. وقالت وكال���ة االأنباء الكويتية )كون���ا( اإن املحكمة الد�ش���تورية اأعلنت فوز 
اأحد املر�س���حني بدل من الآخر، ورف�س���ت باقي الطعون على النتخابات. وكانت الأو�س���اط ال�سيا�س���ية 
يف الكوي���ت تتخ���وف من اإمكان حل الربملان بناء على عيوب اإجرائية يف مر�س���وم حل الربملان ال�س���ابق 
اأو مر�س���وم الدعوة لالنتخابات التي متت يف نوفمرب املا�س���ي، والتي ت�س���كل مبوجبها املجل�س احلايل. 
واأ�سفرت النتخابات الأخرية عن برملان ي�سكل نواب املعار�سة الإ�سالمية والليربالية وامل�ستقلني نحو 
ن�س���ف عدد اأع�سائه اخلم�سني. ويف العام 2012 اأبطلت املحكمة الد�شتورية نتائج انتخابات برملانية 
ج���رت يف فرباي���ر من ذلك العام، وفازت فيها املعار�س���ة “باأغلبية”. وق�س���ت املحكم���ة اآنذاك بعودة 
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طرابلس ـ أ ف ب:
الرئي�س���يان يف  الطرف���ان  اتف���ق 
الن���زاع الليبي اأثن���اء لقائهم���ا يف اأبو 
ظب���ي يوم الثالثاء على العمل من اأجل 
حل الأزم���ة م���ن دون اإع���الن اإجراءات 
ملمو�شة، بح�شب بيان ن�رشه كل منهما 

اأم�س االأربعاء.
وجنح���ت مب���ادرة اإماراتية يف جمع 
رئي����س حكومة الوف���اق الوطني التي 
تدعمه���ا الأمم املتح���دة والغرب فايز 
املوالي���ة  الق���وات  وقائ���د  ال����رشاج، 
لل�س���لطة املوازي���ة يف ال�رشق امل�س���ري 
خليف���ة حف���ر يف لق���اء يف اأبوظبي هو 
االأول من���ذ يناي���ر 2016 عندما تولى 

ال�رشاج من�سبه.
بيانيهما  امل�ش���وؤوالن يف  و�ش���دد 
على احلاجة اإلى حل االأزمة االقت�شادية 
وال�سيا�سية، وتوحيد اجلهود ملكافحة 
االإرهاب، و”العم���ل على رفع املعاناة 

عن” الليبيني.

بغداد ـ اف ب:
قال تقرير �س���در اأم����س الأربعاء عن 
منظم���ة عراقي���ة م�س���تقلة تهتم ب�س���وؤون 
ال�س���حفيني، اإن 11 �شحفيا عراقيا قتلوا 
من���ذ مايو من الع���ام املا�س���ي يف مناطق 

متفرقة من البالد.
واأو�س���ح التقري���ر ال���ذي �س���در عن 
“مر�ش���د احلريات ال�ش���حفية” مبنا�ش���بة 
الي���وم العاملي حلري���ة ال�ش���حافة “خالل 
الف���رة من 3 مايو 2016 حتى الثالث من 
مايو اجلاري، قتل 11 �ش���حفيا واأ�ش���يب 
44 بج���روح يف عموم العراق، ومن �س���منه 

اإقليم كرد�شتان. 
و�س���جلت خالل الف���رة ذاته���ا 375 
حالة انتهاك بحق ال�س���حفيني والعاملني 
يف و�ش���ائل االإعالم، بينها 78 حالة احتجاز 

واعتقال، و58 حالة اعتداء بال�رشب.
ويع���د الع���راق م���ن البل���دان الأك���ر 
خطورة يف العامل على ال�سحفيني، ويحتل 
بل���دا يف   180 اأ�س���ل  م���ن   158 املرتب���ة 
الرتي���ب العاملي حلرية ال�س���حافة وفق 

ت�سنيف منظمة “مرا�شلون بال حدود”.

القدس المحتلة ـ اف ب:
قال املتحدث با�ش���م رئا�ش���ة الوزراء 
الإ�رشائيلي���ة عوفري جندملان اأم�س الأربعاء 
اإن هيئة مكافحة االإرهاب قررت الت�شديد 

على حتذير ال�سفر اإلى تون�س.
واأو�سح اأن تنظيمات اإرهابية توا�سل 
العمل عل���ى تنفيذ عمليات اإرهابية �س���د 
اأه���داف خمتلف���ة يف تون����س، م���ع اقراب 
احتفاالت عي���د “لج باعوم���ري” اليهودي 
املتوقع اإقامته يف جزيرة جربة يومي -16

15 مايو.
وق���ال اإن هن���اك خ�س���ية م���ن تنفيذ 

عمليات اإرهابية �سد اأهداف يهودية.
“خلفي���ة خط���ورة  عل���ى  اأن���ه  وذك���ر 
التهديد، تو�س���ي هيئ���ة مكافحة الإرهاب 
الإ�رشائيلي���ني بالمتن���اع عن  املواطن���ني 
زي���ارة تون�س، ويرج���ى م���ن الإ�رشائيليني 

املتواجدين فيها مغادرتها فورا”.

باريس ـ اف ب:
اأ�س���ار وزير اخلارجية الفرن�س���ي جان 
م���ارك اآيرول���ت اإل���ى “تقلب���ات” الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب، واعترب اأنه يواجه 
م�س���كالت يف تطبي���ق “ما اأعل���ن عنه خالل 
حملت���ه النتخابي���ة”، ح�س���ب م���ا نقل عنه 
املتحدث با�شم احلكومة �شتيفان لوفول.

وقال اآيرولت خ���الل اجتماع للحكومة 
الفرن�شية، اأم�س االأربعاء: “يواجه الرئي�س 
الأمريك���ي حالي���ا عددا من امل�س���كالت يف 
تطبيق ما اأعلن عنه خالل احلملة النتخابية. 
بالإمكان حتى القول اإن تقلبات ح�س���لت 
بالن�س���بة لبع�س املو�س���وعات خ�سو�س���ا 
يف امل�ش���ائل الدولي���ة” مثل حل���ف الناتو 
اأو اأوروب���ا. وتابع اآيرول���ت اأن ترامب “بعد 
اأن اأع���رب عن رغبته بح�س���ول بريك�س���ت 
�شامل”، عاد اليوم ليقر ب� “احلاجة لتعزيز 
“بالن�ش���بة  واأ�س���اف:  االأوروبي”.  امل�رشوع 
لرو�س���يا نراه يب���دي الكثري م���ن احلذر”، 
مقارنة مبا كان عليه الو�سع بعيد و�سوله 
البيت الأبي�س خ�سو�سا ما يتعلق بالنزاع 

يف �شوريا.

ال�رشاج وحفرت يتفقان 
على اإنهاء النزاع الليبي

مقتل 11 �شحافيا عراقيا 
خالل العام الأخري

ر رعاياها  اإ�رشائيل حتذِّ
من ال�سفر اإلى تون�س

وزير اخلارجية الفرن�سي: 
ترامب “متقلب”

بوتني ي�سع �رشًطا لإن�ساء مناطق �آمنة يف �سوريا
وفد املعار�سة امل�سلحة يعلِّق م�ساركته باأ�ستانا

 وق���ال املتح���دث با�س���م الئت���الف الوطن���ي 
ال�س���وري املعار����س اأحم���د رم�س���ان اإن الوفد علق 
م�س���اركته بعد اأن قدم مذكرة تطال���ب بالتزام تام 
م���ن احلكومة بوقف الق�س���ف. ومل ي���دل مبزيد من 

الت�رشيحات.
وقالت م�س���ادر قريبة من وفد املعار�س���ة اأن 
وف���دي احلكومة والف�س���ائل املعار�س���ة كان���ا بداآ 
التباح���ث يف وثيقة رو�س���ية ح���ول مناطق “تخفيف 

الت�شعيد”.
واأطلع���ت وكال���ة فران����س بر�س عل���ى الوثيقة 
باللغة العربية بعنوان “مذكرة ب�ش���اأن اإن�شاء مناطق 
لتخفي���ف ح���دة الت�س���عيد يف اجلمهوري���ة العربية 
ال�شورية” من م�سدر مقرب من املعار�سة ال�سورية 

اأكد اأنها نتاج اقراح “رو�شي”.
وتق���رح الوثيق���ة اإن�س���اء مناطق ل���� “تخفيف 
ح���دة الت�ش���عيد” يف حمافظة اإدلب )�س���مال غرب( 
ويف �ش���مال حم����س )و�ش���ط( ويف الغوط���ة ال�رشقية 
قرب دم�س���ق ويف جنوب �س���وريا. والهدف من ذلك 
ه���و “و�س���ع ح���د ف���وري للعن���ف وحت�س���ني احلالة 

االإن�شانية”.
وبح�ش���ب الوثيق���ة، �ش���يتم العم���ل يف مناطق 
تخفيف الت�سعيد على “�سبط العمال القتالية بني 
الأطراف املتنازعة” و”توفري و�س���ول اإن�ساين �رشيع 
واآم���ن” و”تهيئة ظ���روف العودة الآمن���ة والطوعية 

لالجئني”.
3 ج���ولت تفاو�س���ية �س���ابقة يف  ومل حتق���ق 

كازاخ�ستان تركزت على تعزيز هدنة ه�سة اأعلنت يف 
دي�س���مرب اأي اخراق على طريق حل النزاع ال�سوري 

الذي خلف اأكر من 320 األف قتيل يف 6 اأعوام.
م���ن جانب���ه، قال الرئي����س الرو�س���ي فالدميري 
بوت���ني اأم����س اإن مو�س���كو واأنق���رة توؤي���دان اإقامة 
مناط���ق اآمنة يف �س���وريا، حيث ت�س���بح مناطق حظر 

جوي مع توقف القتال على الأر�س.
وقال بوتني خالل موؤمتر �س���حايف م�س���رك مع 
نظ���ريه الركي رجب طي���ب اأردوغان يف �سوت�س���ي 
“اإذا متت اإقامة منطقة تخفيف الت�س���عيد، فحينئذ 
لن يحلق فوقها الطريان �رشط األ ي�س���جل اأي ن�ساط 

ع�سكري يف تلك املناطق”.
وكان بوتني قد قال يف وقت �س���ابق اإنه ناق�س 

مع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإقامة املناطق 
الآمنة، م�سريا اإلى تاأييد وا�سنطن لهذه الفكرة.

كما لف���ت اإل���ى اأن مو�ش���كو اأجرت م�ش���اورات 
متهيدية مع دم�سق وطهران حول املناطق الآمنة.

ونقل���ت وكال���ة �س���بونتك ع���ن بوت���ني قول���ه 
اإن رو�س���يا وتركي���ا تتفق���ان على اأن امل�س���اركني 
مبحادثات اأ�ش���تانة �ش���يكون لديهم القرار النهائي 
بهذه امل�ش���األة. ميدانيا، قتل 6 واأ�ش���يب الع�رشات 
يف تفج���ري مبدينة اأعزاز بريف حلب ال�س���مايل تبناه 
تنظي���م داع����س، يف ح���ني وا�س���لت ق���وات النظام 
ال�س���وري ق�س���ف املناطق ال�س���كنية مبناطق عدة، 
الأم���ر الذي دفع وفد املعار�س���ة امل�س���لحة لتعليق 

م�ساركته باجلولة الرابعة من مفاو�سات اأ�ستانا.

• بوتني واأردوغان خالل لقائهما يف �سوت�سي. )رويرز(	

• ترامب م�سافحا عبا�س يف ختام املوؤمتر ال�سحايف 	

عواصم ـ وكاالت: 

الرامية  املحادثات  يف  م�شاركتها  علقت  اإنها  الأرب��ع��اء  اأم�س  امل�شلحة  ال�شورية  املعار�شة  قالت 

الق�شف احلكومي  اآ�شتانة عا�شمة قازاخ�شتان، وطالبت بوقف  ال�شورية واجلارية يف  الأزم��ة  حلل 

للمناطق اخلا�شعة ل�شيطرتها.

الذي  املبنى  الآن  يغادر حتى  املعار�شة مل  وفد  اأن  روي��رز  املحادثات  واأبلغ م�شدر قريب من 

اإنه يتوقع  جترى فيه املفاو�شات، بينما قال م�شوؤول بوزارة اخلارجية يف قازاخ�شتان لل�شحافيني 

عودة املعار�شة امل�شلحة للمحادثات اليوم اخلمي�س.

تر�مب: �سنحقق �تفاق �سالم بني �لفل�سطينيني و�لإ�رش�ئيليني
 دبي – العربية.نت:

ق���ال الرئي����س الأمريك���ي دونال���د ترام���ب اإن 
الواليات املتحدة �شتوا�شل بناء �رشاكتها مع قوات 

الأمن الفل�سطينية؛ ملواجهة الإرهاب.
واأ�س���اف ترامب، خالل موؤمتر �س���حايف م�سرك 
يف وا�س���نطن م���ع الرئي����س الفل�س���طيني حمم���ود 
عبا�س، اأنه “�سوف نحقق” اتفاق �سالم تاريخياً بني 

الإ�رشائيليني والفل�سطينيني.
يتوق���ف  مل  اإذا  �س���الم  “ل  ترام���ب:  وق���ال 
التحري����س على العن���ف والكراهية. اتفاق ال�س���الم 
�ش���يتيح الفر�ش���ة الإ�رشائيل الإقامة عالقات طبيعية 

مع الدول العربية”.
واأو�س���ح ترام���ب اأن���ه حت���دث م���ع م�س���وؤولني 
اإ�رشائيليني، وقال “حتدثنا عن ال�سالم وطوال عمري 
واأنا اأ�سمع اأن اأ�سعب اتفاق من املمكن حتقيقه هو 
بني الفل�س���طينيني والإ�رشائيليني، لكننا �س���نثبت 

خطاأ هذه العبارة”.
من جانبه، ق���ال عبا�س اإن حل الدولتني يعطي 
دفعة قوية لتحقيق مبادرة ال�سالم العربية. واأ�ساف 
عبا����س بعد مباحثات عقدها م���ع ترامب، “اأنا موؤمن 
اأن كل الق�سايا ميكن حلها مبا فيها ق�سيتا الأ�رشى 

والالجئني”.

واعت���رب اأن “هذا هو وقت اإنه���اء االحتالل بعد 
اأكر من 50 �سنة، نحن نعي�س اآخر احتالل )..( نوؤكد 
لك���م اأننا نربي اأطفالنا على ثقافة ال�ش���الم لينعموا 
بالأمن واحلرية وال�س���الم ليعي�سوا مثل بقية اأطفال 

العامل مثل الأطفال الإ�رشائيليني اأي�ساً”.
نظ���ريه  الأمريك���ي  الرئي����س  وا�س���تقبل 

الفل�ش���طيني يف البيت االأبي�س يف اأول لقاء بينهما؛ 
بهدف حماولة اإحياء مفاو�سات ال�سالم الفل�سطينية 

االإ�رشائيلية.
وبعد �س���هرين ون�سف ال�سهر من زيارة رئي�س 
ال���وزراء الإ�رشائيلي بنيامني نتنياه���و، كان ترامب 
�سخ�سياً يف ا�ستقبال عبا�س لدى نزوله من ال�سيارة.

وق���ال ترمب يف م�س���تهل لقائهم���ا يف املكتب 
البي�س���وي “اآم���ل ب���اأن يح�س���ل �س���يء رائ���ع ب���ني 

الفل�سطينيني” والإ�رشائيليني.
بدوره، ح�س رئي�س املكتب ال�شيا�ش���ي حلركة 
حما�س خالد م�سعل اأم�س الأربعاء الرئي�س الأمريكي 
على “التقاط الفر�س���ة” الإعط���اء دفع جديد لعملية 

ال�شالم.
واعترب م�ش���عل يف مقابلة مع �ش���بكة “�ش���ي اأن 
اأن” من الدوحة حيث يقي���م، اإن ترمب ميلك “جراأة 
التغي���ري” ولدي���ه ج���راأة تف���وق الإدارات الأمريكية 

ال�شابقة.

 دبي ـ العربية.نت: 

اأعلنت جبهة “ال�شمود” املتطرفة التي متثل 
التيار الأ�س���ويل املت�س���دد، واملقربة من املر�سد 
الأعل���ى علي خامنئ���ي، عن دعمها ملر�س���ح التيار 
املحافظ اإبراهيم رئي�س���ي ال���ذي يعترب املناف�س 
الرئي�سي للرئي�س ح�سن روحاين الذي ميثل التيار 
املعت���دل والإ�س���الحيني. وقالت جبهة ال�س���مود 
)بالفار�س���ية: جبه���ه بايداري(، يف بيان �س���حايف 
ن�رشته وكالة “اإي�ش���نا” اأم�س الأربعاء، اإنها ترى اأن 

املر�ش���ح االأ�ش���لح لقيادة اجلمهورية االإ�ش���المية 
للمرحل���ة املقبلة ه���و ال�ش���يد اإبراهيم رئي�ش���ي، 
م�س���يفة اأنه “ق���دم اأف�ش���ل الربام���ج االنتخابية 
بعدم���ا اطلع���ت اجلبهة عل���ى الربام���ج االنتخابية 
لكل املر�س���حني”. ودع���ت جبهة ال�ش���مود التي 
تعت���رب رجل الدين املت�س���دد اآي���ة اهلل حممد تقي 
م�س���باح ي���زدي، قائده���ا الروحي، اأن�س���ارها اإلى 
الت�س���ويت ل�س���الح اإبراهيم رئي�س���ي؛ لأنه يحمل 
موا�س���فات وموؤه���الت جتعله ق���ادراً عل���ى اإدارة 
احلكوم���ة للمرحلة املقبلة، كونه من رجال الثورة، 

و�س���جاعاً وحكيماً ويرف�س الغطر�سة، ولي�س لديه 
ملفات ف�شاد”، ح�س���ب ما جاء يف ن�س البيان. من 
جهته، بداأ رئي�سي، الذي يعرف باأنه رجل املر�سد 
الأعلى علي خامنئي، جولة يف املحافظات للدعاية 
النتخابية، مغازلً الأكراد وباقي القوميات وواعداً 
اإياهم بالهتمام بحقوقهم يف حال �سوتوا له وفاز 
بالنتخاب���ات. والتق���ى مر�س���ح التي���ار املحافظ، 
اأم�س الأربعاء، عددا من العلماء من اأهل ال�س���نة يف 
حمافظة كرد�س���تان غرب اإيران، حيث اأقام معهم 
�شالة الع�رش، واأمل اأن ي�شتطيع اأن يحل م�شاكلهم 

واأن يحقق لهم مطالبهم.
وبح�شب وكالة “ت�سنيم”، فقد اأ�شار رئي�شي 
خالل كلمة له اأمام ح�س���د من اأهايل مدينة �سنندج، 
اإل���ى اأن “اإي���ران جلمي���ع الإيراني���ني ول فرق بني 
�سيعي و�س���ني وكردي وبلو�س���ي ولوري وتركي 

وعربي وفار�شي”، ح�سب تعبريه.
ويتول���ى رئي�س���ي حالياً ثالثة منا�س���ب عليا 
باأمر مبا�رش من خامنئي، وهي ع�س���ويته يف جمل�س 
اخلرباء، ونائب عام مبحكمة رجال الدين اخلا�سة، 

و”�سادن العتبة الر�سوية يف م�سهد”.

انتخابات إيران.. أكثر الجبهات تطرًفا تعلن دعم رئيسي
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هناك توّج�س عاٍل جداً يف الكثري من الدوائر 
الر�سمية ب�ساأن ما ُيكتب انتقاداً لأ�سلوب اإدارة 
املوؤ�س�س���ة، اأو كيفي���ة معاجلته���ا الأخط���اء، اأو 
ت�س���يريها اليومي للأمور. هذا التوّج�س يقرتب 
م���ن املر�س اأحياناً، واأحيان���اً يتوغل يف املر�س 
نف�س���ه حتى ي�ساب كل من يتعاطون مع ال�ساأن 
الإعلمي بالو�س���وا�س القهري مما ُيكتب عنهم 
يف اأي م���ن و�س���ائل الإعلم �س���واء التقليدية اأم 

اجلديدة.
لقد كان ال�س���وؤال ال�س���ائد يف املوؤ�س�سات 
عن اأي �سيء غري مريح ُيكتب عنها، �سواء كانت 
انتق���اداً حقيقياً ومبنياً عل���ى احلقائق، اأم كان 
�س���طحياً انفعالياً ناق�س املعلومات والوقائع، 
هو: هل الكات���ب “معنا” اأم “�س���دنا”؟ مبعنى 
هل ه���و م���ن “جماعتن���ا” اأم م���ن “جماعتهم”، 

ويجري حتليل الأ�س���باب التي دعته لأن يتناول 
ه���ذه املوؤ�س�س���ة اأو تلك بالنقد ال���لذع، وغالباً 
ما ي�س���غل خرب �س���غري، اأو اإ�س���ارة عاب���رة، بال 
املوؤ�س�س���ة بدءاً م���ن اأعلى راأ�س���ها، وتبداأ حركة 
حممومة، وات�سالت ق�سرية و�رسيعة ومتقطعة، 
وق�سا�س���ات اأوراق مبا توفر من معلومات عن 
الكات���ب، واحتمالت “ت�رسي���ب” املعلومات له، 
وما الأغرا����س واملرامي والأه���داف التي يريد 
تناوله���ا يف مقال���ه؟ ل اأح���د يري���د اأن ينظر اإلى 
ما وراء ال�س���خ�س، اأي ل اأح���د يريد اأن ينظر اإلى 

الق�سية اإذا ما كانت �سحيحة اأم ل.
الي���وم ب���داأت ت�س���ود نغم���ة اأخ���رى، تخرج 
من الفردي���ة اإلى اجلماعية، ورب���ط النتقادات 
باجلماعات املتطرفة التي تريد الو�س���ول اإلى 
ال�س���يطرة على النا�س. ومع ُحجّي���ة هذا القول، 

وما ميكن ال�ست�سهاد به من حوادث وق�س�س؛ 
اإل اأن ه���ذا القول جت���اوز اأهدافه بكثري. فما اإن 
يجري احلديث الناقد اأو ال�س���اخط عن اأي �س���اأن 
من ال�س���وؤون حت���ى قيل “ك���م ا�س���تلمت حتى 
ت���رّوج هذا ال���كلم؟”، فتغ���دو العب���ارات اأق�رس 
و�س���يلة للجم الإن�سان نف�سه، ل خوفاً يف الكثري 
م���ن الأحي���ان من عق���اب، ولكن حت���ى ل يقّوي 

املع�سكر الآخر، وُينجح خططهم.
اإن ه���ذه الطريق���ة هي واحدة م���ن حماولة 
الإقن���اع الناع���م بال�س���مت ع���ن كل م���ا ميكن 
انتق���اده، وجتن���ب اخلو����س م���ع اخلائ�س���ن، 
واحلذر، كل احلذر من اأن تكون اأداة طّيعة يف يد 
اأولئك، واإلغاء العقل الناقد، والكف عن تفكيك 
الق�سايا، وعزل ظواهرها بغية فح�سها الواحدة 

بعد الأخرى ملعرفة مكامن اخللل. 
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ومضة قلم

ملاذا نحن مكتئبون، وما �سبب 
كل ه���ذا احلزن والتجهم على وجوه 
والفق���راء؟  الأغني���اء  النا����س،  كل 
الدع���وة للتح���دث ع���ن الكتئ���اب 
ال�س���عار ال���ذي وق���ع علي���ه اختيار 
منظمة ال�س���حة العاملية هذا العام 
وال���ذي نعتقد اأنه مل ي���اأت ارجتال. 
وبعيدا عن لغ���ة الأرقام، الذي بات 
واقعا ويثري علمات الأ�س���ى والأمل 
هو ه���ذا الكم م���ن الإحب���اط يف كل 
�س���يء اأمامن���ا ول ن���كاد ن�س���ّدق ما 
نراه. هناك من ي���رى اأن مرّد احلالة 
ه���و الرتاجع الأخلقي الذي عرّب عنه 
اأحده���م باأّن الإن�س���ان يف هذا الع�رس 
مل يع���د يثق باأحد ول اأح���د يثق به، 
ل يقرع باب اأحد ول اأحد يقرع بابه، 
ل يع���ود مري�س���ا ول اأح���د يع���وده، 
لقد اأ�س���بح الب�رس ك�سناديق الربيد 
املقفل���ة، متجاوري���ن لك���ن ل اأحد 
يع���رف ما يف داخل الآخ���ر. األ تبعث 
مثل ه���ذه احلالت عل���ى الكتئاب 

وقد تف�سي اإلى الوفاة؟ 
اإّن عدد امل�س���ابن بالكتئاب 
لدينا يبع���ث على القلق فالأمرا�س 
الأمرا����س  اأك���ر  بات���ت  النف�س���ية 
اأّن  ذل���ك  البحري���ن  يف  انت�س���ارا 
املر�س ي�س���يب 20 % من الن�ساء 
البحريني���ات و10 % من الرجال. ل 
اأحد بو�س���عه اأن يتجاه���ل اأّن طبيعة 
الع����رس املعق���دة وما �س���احبها من 
�س���ببا  تع���د  و�س���عوبات  م�س���اكل 
حقيقي���ا للمر����س، اأما ال���ذي يبدو 
لن���ا الأخطر جتاه���ل الأغلبية طبيعة 
املر����س النف�س���ّي وهذا م���ا يجعل 
اإل���ى اإحاطت���ه  الكثريي���ن يلج���اأون 
بال�رسية حتى ي�س���تفحل وي�سل الى 
مراح���ل خط���رية ي�س���عب التخل�س 

منها. 
الثقافة ال�س���ائدة يف جمتمعاتنا 
العربي���ة اأ�س���همت بق���در كب���ري يف 
زي���ارة  النا����س  اأغلبي���ة  حتا�س���ي 
الطبيب النف�س���ي وحتى القّلة ممن 
امتلكوا اجلراأة و�سارحوا الأطباء عن 
اأنف�س���هم  حالتهم فاإنهم يحيطون 
ب�رسي���ة بالغ���ة خوف���ا م���ن نظ���رات 

التل�س�س. 
املح���زن كما يذه���ب اإليه اأطباء 
الأمرا�س النف�س���ية هو اأّن الإن�س���ان 
اإذا �س���مح للمر�س باأن يبقى ملزما 
ل���ه فاإن���ه ق���د ي���وؤدي اإل���ى اأمرا�س 
اأخرى اأ�س���ّد فتكا عندما يتحول اإلى 
اأمرا�س ع�س���وية. امله���م اليوم هو 
ت�سليط ال�سوء ون�رس الوعي، وهو ما 
يجب اأن يت�س���در احلملت ال�سحية 
للحد من ه���ذه الظاه���رة املجهولة 

للأ�سف لدى اجلميع.

لماذا نحن مكتئبون؟
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سوالف

كل من يكذب بحق البحرين وين�رس وباء 
الفربكات ويظل مم�س���كا مبفت���اح العمالة 
�س���يكون مثل ال���ذي يحوم ح���ول كتلة من 
املباين ليجد نف�س���ه يف املكان الذي انطلق 
منه، �سي�س���عر بالغربة وال�س���ياع والهزمية 
اأبد الدهر، لأن ال�سحافة البحرينية الوطنية 
ق���ادرة على الت�س���دي للأكاذي���ب ومظاهر 
وعر�س���ها  احلقائ���ق  وفح����س  الت�س���ليل 
بدقة وو�س���وح ولن يناولوا من هذا الوطن 
العزيز باأي �سكل من الأ�سكال، فقد اأثبتت 
ال�س���حافة البحرينية اأنها منارة �ساخمة من 
العطاء والت�س���حية يف �س���بيل الوطن ونداء 
الواجب املقد�س، ويوم اأم�س وجه �س���يدي 
�س���احب اجلللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 

خليف���ة عاه���ل الب���لد املف���دى حفظه اهلل 
ورعاه ر�سالة �سامية مبنا�سبة اليوم العاملي 
حلرية ال�س���حافة اأقتب�س منه���ا هذا اجلزء: 
)نوؤكد  تقديرنا للكلمة الوطنية ال�س���ادقة 
الإعلمي���ة  بالوقف���ة  والنزيه���ة واعتزازن���ا 
امل�رسفة اإزاء ما تعر�س���ت له مملكة البحرين 
م���ن حمل���ة مغر�س���ة تورطت فيه���ا اأطراف 
حم�س���وبة على جهات خارجية ل تريد اخلري 
ول التقدم لهذا الوطن، من خلل م�ساعيها 
الباطل���ة، وادعاءاته���ا امل�س���للة وترويجها 
ال�س���ائعات واملعلومات املغلوطة، داخلًيا 
وخارجًيا، بغر�س الإ�ساءة دون وجه حق اإلى 
مكت�سباتنا الإ�سلحية، وحماولتها الفا�سلة 
عرقل���ة م�س���ريتنا الوطني���ة الدميقراطي���ة 

والتنموية، وامل�سا�س مبا يعي�سه اأبناوؤنا من 
حياة اآمنة وم�ستقرة وم�ستوى معي�سي كرمي 

وتقدم اإن�ساين وح�ساري واقت�سادي(.
واأح���وال  وحكاي���ات  ق�س����س  هن���اك 
ع���ن املح���اولت الت���ي تري���د التقليل من 
واآخره���ا  امل�س���يئة،  الوطني���ة  الإجن���ازات 
خ���روج الإعلم املفت���ون بالك���ذب بعنوان 
مغاير متاما عن بقية “ال�س���حف الوطنية” 
الت���ي نقل���ت احلقيق���ة وم���ا دار يف جنيف 
خ���لل تق���دمي البحري���ن التقري���ر الوطني 
الدوري الثالث اأمام جمل�س حقوق الإن�سان، 
ف�سحفنا الوطنية كتبت العناوين التالية: 
)البحرين تنت�رس يف جنيف(، )البحرين تنجح 
يف ا�س���تعرا�س التقري���ر الوطن���ي الثال���ث 

و�سط اإ�سادات دولية(، )العديد من الوفود 
اأ�س���ادت باإ�س���لحات البحرين وم���ا اأحرزته 
يف جم���ال حقوق الإن�س���ان خلل اجلل�س���ة(، 
متقدم���ة  بحريني���ة  خط���وات  )الإم���ارات.. 
لتطبيق املعايري الدولية حلقوق الإن�سان(. 
واأت���رك للقارئ الرج���وع اإل���ى العنوان 
الذي اختاره ذلك الإعلم والفلكلور القدمي 

الذي تعودنا �سماعه!
لقد خط���ت البحرين خطوات �سا�س���عة 
يف جم���ال حقوق الإن�س���ان وحققت اأق�س���ى 
درج���ات املعاي���ري العاملي���ة، وم���ازال هذا 
الإع���لم يعي�س احلي���اة اخلا�س���ة املنعزلة 

وينظر اإلى الأ�سفل ويعود للكذب ثانية.

ينظرون إلى األسفل 
ويعودون للكذب ثانية!

هدى هزيم

hudahazeem@
yahoo.com

الناس

نتف���ق متاماً م���ع ما ذكرت���ه اأمن 
عام املجل�س الأعلى للمراأة الأ�س���تاذة 
هالة الأن�س���اري، ب�س���اأن �رسورة تروي 
ال�س���لطة الت�رسيعي���ة باإع���ادة درا�س���ة 
املقرتح القانوين مبنح اجلن�سية لأبناء 

البحرينية.
ونوؤيد مطالبه���ا بعدم اخللط بن 
املنح “املطلق” و”املقنن” للجن�سية، 
عل���ى  ال�س���وء  �س���لطت  فال�س���حافة 
البحرينية  اإن�س���انية ومعاناة  ق�س����س 

املتزوجة من اأجنبي واأبنائها.
الوطني���ة  امل�س���لحة  بالتاأكي���د 
والأمني���ة تاأت���ي يف املقدمة، واحلل يف 
من���ح اجلن�ض���ية وفق �رشوط و�ض���وابط 
الأمني���ة  اجلوان���ب  تراع���ي  دقيق���ة 
والإن�س���انية  الجتماعي���ة  وامل�س���لحة 
لكثري من احل���الت. هناك عدة خمارج 
ومناف���ذ للقان���ون ميك���ن م���ن خللها 
حل اأزمة هذه الأ�رس خ�سو�س���ا املقيمة 
بالبحرين ب�سفة دائمة. بع�سهن تويف 
اأو هجروه���ن  اأو طلقوه���ن  اأزواجه���ن 
تاركن الأم والأبناء يف ظروف معي�سية 
قا�سية، اأ�س���ف اإلى ذلك حرمانهن من 

ال�سكن والوظيفة لغياب اجلن�سية.
ومن اأه���م جوانب التقنن و�س���ع 
�س���وابط ل�س���حب اجلن�س���ية يف بع�س 
“ازدواجية اجلن�س���ية”  احلالت، مث���ل 
فقد حت�س���ل الأم على جن�س���ية زوجها 
بع���د ح�س���ول اأبنائه���ا على اجلن�س���ية 
البحرينية، وذلك ب�سحب جن�سية الأبناء 
باأثر رجع���ي لزوال الأ�س���ا�س القانوين 
الذي مت ال�س���تناد اإلي���ه، وغريها من 
حالت تتطلب وجود ت�رسيع ل�س���بطها 
اأو �س���حب اجلن�س���ية، وهذا ي�س���تدعي 
اللج���ان  ع���رب  م�ستفي�س���ة  نقا�س���ات 
احلكوم���ة  ممثل���ي  ب���ن  الربملاني���ة 
وامل�رسع���ن واجلهات الأهلي���ة الأكر 
معاي�س���ة ومعرفة بظروف تل���ك الأ�رس، 

هناك حال
م�سريية متعلقة بال�سكن والوظيفة.

نحن �س���د الرف�س املطلق، ولبد 
اأن ننظ���ر للم�س���لحة العام���ة مبا فيها 
واحلقوقي���ة،  الدولي���ة  التفاقي���ات 
ون�س���يد ب�سفافية الأن�س���اري يف ردها 
على جمل�س النواب، باأن غياب اجلن�سية 
اأ����رس بهذه الأ����رس من ناحي���ة اخلدمات 
الإ�سكانية والبعثات والوظيفة للأبناء. 
وهن���ا ل نغفل جه���ود املجل�س الأعلى 
للمراأة يف منح اجلن�سية ل� )4000( من 
الأبناء خلل الع�رس �س���نوات املا�س���ية 
بعد درا�س���ة الطلبات والإقرار بحقهم 

يف العي�س الكرمي بوطن الأم.
يهمن���ا  م���ا  املط���اف،  نهاي���ة  يف 
اإ�س���دار  �رسع���ة  الأول���ى  بالدرج���ة 
التعديلت القانوني���ة حلل اأزمة مئات 
الأ�رس املت�رسرة ومنها حالت اإن�س���انية 

�سعبة جداً.

تقنين “الجنسية” 
ألبناء البحرينية

ذرائع

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابي

عالم بال 
منّغصات

ztawfeeqi
@gmail.com

اإن للمجال�س اآدابها كما يعلم اجلميع وهناك 
قائم���ة طويلة ل���و اأردن���ا التحّدث عن الأ�س���ول 
والواجب���ات والآداب التي يج���ب اللتزام بها يف 
هذا ال�ساأن، واملقال ل ي�سع  ل�رسدها حيث تطول 

التفا�سيل.
ومنا�س���بة احلديث عن هذا املو�س���وع اأنني 
لحظت كغ���ريي اأننا يف كثري م���ن الأحيان نغفل 
اللتزام مبثل هذه الآداب والأ�سول يف جمال�سنا، 
خ�سو�س���ا يف جمال����س الع���زاء اأو عن���د ح�س���ور 
والن���دوات وغريه���ا،  الفعالي���ات واملوؤمت���رات 
بع����س  اأورد  اأن  العزي���ز  الق���ارئ  ولي�س���مح يل 

امل�ساهد على �سبيل املثال ولي�س احل�رس.

تتمّي���ز جمتمعاتن���ا ال�رسقي���ة باحلر�س على 
التواج���د يف جمال�س الأفراح والأتراح، وهذه عادة 
حمي���دة ج���داً اآمل بالفع���ل اأن تتوارثه���ا الأجيال 
القادم���ة، لك���ن مع الأ�س���ف ال�س���ديد  اأ�س���بحت 
جمال�س الع���زاء وكاأنها جمال�س اأف���راح مفتوحة، 
نكاد ل جن���د اأدنى احرتام مل�س���اعر اأهل املتويف 
وحزنه���م عل���ى م���ن فق���دوه، ناهيكم ع���ن عدم 
اللتزام بالنظام اأثناء تقدمي التعازي اأو التهاين. 
لب���د اأن معظك���م م���ّر مبث���ل ه���ذه الظروف 
واملواقف، وكم���ا تعلمون فاإن احل���زن يكون يف 
بع�س الأحيان �س���ديداً وطاغي���اً اإن كان الفقيد 
�سخ�س���ا قريبا وعزيزا، لذا اأرى من ال�رسوري جداً 

تغيري هذا الأ�س���لوب والنم���ط يف هذه املواقف، 
علين���ا اأن نك���ون اأك���ر جدي���ة، ول اأق�س���د هن���ا 
جتّنب التحدث مع ح�س���ور املجل����س، ولكن لبد 
من مراع���اة عدم ارتف���اع الأ�س���وات، والبعد عن 
اجلدال واملناق�سات وال�سحك باأ�سوات عالّية اأو 
حتى خافتة وكاأننا يف منا�س���بة �سعيدة. اإن ديننا 
الإ�سلمي احلنيف حافل بالكثري من التوجيهات 
الرائعة يف هذا اجلانب، بل اإن يف الآيات القراآنية 
والأحادي���ث ال�رسيفة الكثري م���ن العظات يف هذا 
املو�س���وع.  ولّعل من ال�س���لوكيات الأخرى التي 
ينبغي الإ�س���ارة اإليها عدم اللتزام اأثناء ح�س���ور 
الن���دوات واحتف���الت التاأب���ن وغ���ري ذل���ك من 

املنا�س���بات التي تتّطلب الإن�س���ات وال�ستماع 
برتكيز لل�ستفاّدة من جهة، واحرتام املتحدثن 
واأ�سحاب الدعوة من جهة اأخرى، اإذ كثرياً ما نرى 
النا����س م�س���غولن يف اأحاديث جانبّي���ة اأو اللهو 
يف هواتفهم النقالة، الأم���ر الذي ُيعطي انطباعاً 
بعدم الهتمام باحلدث ويوقع الكثري من احلرج. 
انطلق���اً من هذا املنرب ال�س���حايف اأمتنى اأن 
نعمل جميعاً على املحافظة على اأ�سول وتقاليد 
ه���ذه الثقاف���ة التي هي بل �س���ك ثقاف���ة رائعة 
)اأق�س���د املجال�س( وعلينا اأي�ساً اأن نتعاون على 
حت�سن �س���لوكياتنا ذات العلقة. واهلل من وراء 

الق�سد.

آداب المجالس   زهير توفيقي



س��يكون األهيل عىل بعد خطوة من 
الف��وز بلق��ب دوري الدرج��ة األوىل 
للكرة الطائرة للمرة الثالثة يف تاريخه 
عندما يلتق��ي النجمة اليوم الخميس 
الس��اعة 7 مس��اء عىل صالة االتحاد 
مبدين��ة عي��ى الرياضي��ة يف املباراة 
النهائية الثانية لدوري الدرجة األوىل، 
إذ إن ف��وز األه��يل يف لق��اء الي��وم 
س��يمنحه اللقب، فيام ف��وز النجمة 
سيؤجل الحس��م إىل املباراة الفاصلة 

التي ستقام يوم السبت املقبل.
وكان األه��يل فاز ع��ىل النجمة بثالثة 
أشواط مقابل شوطني يف النهايئ األول.

األهلي للحسم والتتويج

يدخل األهيل مواجه��ة اليوم؛ بهدف 
الفوز وحس��م اللقب لصالحه وعدم 
التمدي��د للمباراة الفاصلة، والس��يام 
بعد الفوز املعنوي الكبري الذي حققه 
يف املواجهة األخرية وألحق الخس��ارة 
الثاني��ة بالنجم��ة متص��در ال��دوري 
التمهيدي يف هذا املوسم عندما تغلب 
عليه 3/0 يف القس��م الثاين، فيام نجح 
“الرهيب” يف اإلطاحة بالنسور بنتيجة 

3/1 بالقسم األول.
امل��درب  يج��ري  أال  املتوق��ع  وم��ن 
الوطن��ي رض��ا ع��يل أي تغي��ري عىل 

تش��كيلته املعت��ادة، إذ يع��ول ع��ىل 
املح��رف الدوميني��ي ألفيس ونارص 
عن��ان ضارب��ا مرك��ز )4( يف الهجوم 
وتأمني الك��رة األوىل، خصوصاً ألفيس 
ال��ذي تحم��ل عبأ الك��رة األوىل بكل 
ج��دارة رغم توجيه اإلرس��االت عليه، 
كام ي��رز النجم محمد عنان برضباته 
الس��احقة من مرك��ز )2(، عالوة عىل 

ض��اربيَ االرتكاز م��ريزا عبدالله وعيل 
الصرييف اللذين يرزان يف الصد وتنفيذ 
الكرات الرسيعة إضافة إىل إرساالتهام 
املؤث��رة، بجانب صان��ع األلعاب عيل 
حبيب والذي نج��ح يف توزيع األدوار 
الهجومي��ة بش��كل جي��د يف املباراة 
األخرية مع الليرو عباس أحمد، الذي 
يجب أن يكون يف أفضل حاالته لتأمني 

الك��رة األوىل واللي��رو الث��اين عيى 

عبدالوهاب للتغطية الدفاعية.

النجمة للتعويض

يتطل��ع النجم��ة لتعويض الخس��ارة 

األخ��رية الت��ي لحق��ت ب��ه ليظل يف 

دائرة املنافسة ويتوج جهوده الكبرية 

وعروض��ه املمي��زة الت��ي قدمها هذا 
املوسم بعدما تصدر الدور التمهيدي 
بكل ج��دارة، إذ يقود الفريق املدرب 
الوطني مشعل تريك، والذي من املؤمل 
أن يلعب بالتشكيلة ذاتها مع احتامل 
إج��راء بعض التغي��ريات الطفيفة من 
خالل االعت��امد عىل جاس��م النبهان 
مبركز )4( بدال من يوسف خالد بعدما 

قدم األول مس��توى جي��دا يف الهجوم 
واالس��تقبال مبعية حس��ن عقيل، إىل 
جان��ب املح��رف الرازييل ليلس��ون 
املتميز والبارع يف تنفيذ الرضبات من 
فوق حوائ��ط الصد من مركزي 2 و1؛ 
ليشكل الخيار الهجومي األول والورقة 
الرابح��ة للفري��ق، مع وج��ود ضاربيَ 
االرتكاز حسني الجيش وحسن جعفر 
أو مش��اركة جعفر الحايي لتش��كيل 
حوائط الصد وتنفيذ الكرات الرسيعة، 
مع وجود صانع األلعاب الخبري حسني 

الحايي والليرو صادق هرونة.

جمهور غفير

ستحظى مباراة اليوم بحضور جامهري 
غفرية م��ن أنصار ومحب��ي الفريقني 
الذين س��تغص به��م صال��ة االتحاد 
مبدين��ة عيى الرياضي��ة، إذ اعتادت 
جامهري األهيل عىل التواجد بكثافة يف 
مواجهات فريقه��ا، بينام تأثر النجمة 
بغي��اب جامه��ريه يف اللق��اء املايض؛ 
بس��بب حرص جامهريه عىل تشجيع 
الفريق األول لكرة اليد مبسابقة كأس 
االتح��اد والتي خاضها أم��ام األهيل، 
وس��يحرض جمه��ور النجم��ة الي��وم 

بكثافة ملؤازرة فريقه.

األهلي يتطلع الستعادة لقب دوري الطائرة عبر بوابة النجمة
هل يفعلها “الرهيب” ويؤجل الحسم بالنهائي الثاني؟

حسن علي

مثن محم��د العجمي ثق��ة رئيس 
مجلس إدارة نادي الرفاع الش��يخ 
عبدالل��ه بن خال��د آل خليفة بعد 
تعيين��ه رئيس��ا لجهاز كرة الس��لة 

بالنادي.
وانض��م الرف��اع لعضوي��ة االتحاد 
البحريني لكرة السلة أخريا، عىل أن 
يشارك يف مسابقات االتحاد ابتداء 

من املوسم املقبل. 
وق��ال العجم��ي إن ه��ذه الثق��ة 
الغالية محل اعتزاز وتقدير، مؤكدا 
أن��ه يس��عى إلع��ادة بري��ق هذه 
اللعبة يف نادي الرفاع بعد سنوات 

طويلة من تجميدها.
وأض��اف: “العم��ل يف ن��ادي مثل 
الرفاع رشف كبري، س��نبذل قصارى 

جهدن��ا لرفعة اس��م ه��ذا الكيان 
العريق”.

كام وجه العجمي الش��كر الجزيل 
ملجل��س إدارة ن��ادي الرفاع ولكل 
م��ن وضع فيه الثق��ة ودعمه لهذا 
املنصب، متمنيا أن يكون أهال لهذا 
الثقة واملس��ؤولية الكب��رية امللقاة 

عىل عاتقه.
وأش��ار العجم��ي إىل أن الرفاع لن 
يك��ون ضيف رشف يف مس��ابقات 
االتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة، 
مش��ددا عىل أن الرف��اع نادي كبري 
وال يقبل ه��ذه العضوية الجديدة 

ألجل املشاركة فقط.
للرف��اع بصمة  وتاب��ع: “س��تكون 
يف مس��ابقات كرة الس��لة، نسعى 

لتش��كيل فرق قوية منافس��ة عىل 
البط��والت واس��تقطاب جامه��ري 
الرفاع لحض��ور مباريات الفرق يف 

الصاالت”.
وأكد رئيس جهاز كرة السلة بنادي 
الرف��اع أن العم��ل ج��اٍر عىل قدم 
وساق مع إدارة النادي هذه األيام 
لتش��كيل األجهزة الفنية واإلدارية 
والف��رق من األول وحت��ى الفئات 
العمرية، موضحا أن النادي سيعلن 
عن هذه التفاصيل فور االنتهاء من 

التعيينات بصورة رسمية.
ك��ام مثن العجمي التع��اون الكبري 
ال��ذي يقدم��ه االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة برئاسة س��مو الشيخ 
عي��ى ب��ن عيل ب��ن خليف��ة آل 
خليفة، مبين��ا أن االتحاد ذلل كل 
العقب��ات؛ ألجل أن يك��ون الرفاع 

حارضا يف مسابقات السلة.

س��يحظى الس��باح األوملبي عمر 
بعضوية مجلس  املالي  يوس��ف 
إدارة اللجن��ة األوملبية البحرينية 
القادم��ة  االنتخابي��ة  لل��دورة 
للجن��ة  ممث��ال   ،2017/2020
الالعب��ني وذل��ك بع��د ف��وزه يف 
الت��ي أجريت مؤخرا  االنتخابات 
مبق��ر اللجن��ة األوملبي��ة بإرشاف 
لجن��ة االنتخاب��ات املكون��ة من 
املدير التنفيذي للشؤون الرياضية 
واملستش��ار  أس��د،  عبدالجلي��ل 
القان��وين صالح خرض، وس��كرتري 
مجل��س إدارة اللجن��ة األوملبي��ة 
س��مري عبدالقادر ورئيس قس��م 
اإلعالم حس��ن عيل وبحضور ستة 
من الالعبني والالعبات األوملبيني.

وكان املال��ي ق��د تس��اوى م��ع 
منافس��ه عىل مقعد رئاسة لجنة 
األوملبي س��لامن  الرامي  الالعبني 
زمان يف الجولة األوىل ب� 3 أصوات 

لكال منهام من أصل 6 استامرات 
ترشيح، لتقام جولة ثانية تساوى 
فيه��ا االثن��ان أيض��ا )3 أصوات( 
لتقام فيام بعد قرعة بينهام وفقا 
للنظام ابتس��مت للسباح املالي 
يف ثالث انتخابات يخوضها بلجنة 

الالعبني.
لجنة  مس��توى عضوي��ة  وع��ىل 
الالعبني تقدم خمس��ة مرش��حني 

أربعة  يتنافس��ون ع��ىل  أوملبيني 
مقاع��د وهم الس��باحة س��مرية 
فاطم��ة  الس��باحة  البيط��ار، 
الس��باح  املحميد،  عبداملحس��ن 
خالد بابا، الرامية عزة القاس��مي، 
الرام��ي محم��ود ع��يل إبراهيم 
نتائج  حاج��ي، حي��ث أس��فرت 
الجول��ة األوىل ع��ن فوز س��مرية 
البيطار )6 أصوات(، عزة القاسمي 

)6 أصوات(، فيام تس��اوى الثالثة 
البقية ب��� )4 أصوات( ليتم إقامة 
جول��ة ثاني��ة ف��از فيه��ا كال من 
خالد باب��ا )5 أص��وات(، فاطمة 
عبداملحسن املحميد )4 أصوات(، 
بين��ام مل يحالف الح��ظ محمود 
ع��يل حاجي الفوز بع��د حصوله 

عىل )3 أصوات(.
أجواء  االنتخابات وسط  وأقيمت 
م��ن النزاهة والش��فافية العالية 
من قبل لجنة االنتخابات بقيادة 
املدير التنفيذي للشؤون الرياضية 
عبدالجليل أس��د، حي��ث هنأت 
اللجنة املال��ي اثر فوزه بعضوية 
مجل��س إدارة اللجن��ة األوملبي��ة 
ورئاسة لجنة الالعبني كام باركت 
للبقي��ة فوزهم بعضوي��ة اللجنة 
الت��ي س��تكون إح��دى اللج��ان 
الفرعي��ة املنبثق��ة ع��ن اللجن��ة 

األوملبية.

العجمي يثمن ثقة عبداهلل بن خالد... ويؤكد:

بعد فوزه برئاسة لجنة الالعبين

الرفاع لن يكون ضيف شرف في “دوري السلة”

المالكي عضوا بمجلس إدارة اللجنة األولمبية

الحنينية         نادي الرفاع

ضاحية السيف       اللجنة األولمبية

محمد العجمي

عمر المالكي يدلي بصوته

من النهائي األول بين األهلي والنجمة        )تصوير: أيمن يعقوب(

sports@albiladpress.com
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افتت��ح ب��اب العط��اءات الخاصة 
مب��روع اله��دف 6 صب��اح يوم 
األحد املايض، وذلك يف مقر اتحاد 
الكرة بالرفاع، بحضور األمني العام 
لالتح��اد البحرين��ي لك��رة القدم 
حس��ن إس��امعيل؛ العتامد رشكة 
املقاوالت الخاصة بتنفيذ املروع.

وش��هد االجتامع حض��ور كل من: 
جورج اسطام والدكتور جيم جاسو 
كممثلني عن مكتب ضياء توفيقي 
هشام  الهندس��ية،  لالستش��ارات 
مختار وندي��م باركر كممثلني عن 
والرياضة،  الش��باب  وزارة شؤون 
باإلضاف��ة إىل محاس��ب االتح��اد 

سعيد اإلسكايف.
ويأيت فتح العطاءات بعد أن تسلم 
7 رشكات خاصة باملقاوالت وثائق 
املناقصة املعني��ة مبروع الهدف 
6، وذل��ك خالل فرة اإلعالن عنها، 
حي��ث تقدم��ت 5 رشكات م��ن 
أص��ل 7 بتقديم عطاءاتها الخاصة 

باملروع.
ش��ؤون  وزارة  ممث��ال  وس��يقوم 
الش��باب والرياضة وممثال مكتب 
لالستش��ارات  توفيق��ي  ضي��اء 
العط��اءات؛  بتقيي��م  الهندس��ية 
متهي��دا العتامد الركة الرس��مية 
للقي��ام بامل��روع، وذل��ك قب��ل 

21 ماي��و الج��اري. وق��ال األمني 
الع��ام لالتحاد حس��ن إس��امعيل 
اتفق��ت  االجت��امع  أط��راف  إن 
ع��ىل تحديد األس��بوع األخري من 
ش��هر مايو الج��اري موعدا إلنهاء 
بتوقيع  الخاصة  اإلج��راءات  كافة 
االتفاقي��ة م��ع الرك��ة املنف��ذة 
للمروع، عىل أن يكون منتصف 
ش��هر م��ارس م��ن الع��ام املقبل 
)2018( موعدا النتهاء العمل منه.
 6 اله��دف  م��روع  أن  وذك��ر 
يتضم��ن إنش��اء مراف��ق خاص��ة 
باملالعب الخارجية التابعة لالتحاد 
بناء مدرجات للجامهري  لتش��مل 

وغرف تبدي��ل، وذلك بتمويل من 
قب��ل االتحاد الدويل لك��رة القدم 
“الفيف��ا” بكلفة تص��ل إىل حوايل 

600 ألف دوالر عىل عدة مراحل.
وب��ني أن امل��روع يض��م إمكانية 
تغطي��ة أح��د املالع��ب واحتوائ��ه 

عىل تكييف مرك��زي، وذلك يف فرة 
الحقة.

يش��ار إىل أن اتحاد الكرة استفاد 
من م��روع اله��دف املمول من 
مناس��بات   5 يف  “الفيف��ا”  قب��ل 
س��ابقة، إذ ُخصص املروع األول 
لبناء مقر االتحاد، فيام الثاين لبناء 
مقر سمو الشيخ سلامن بن محمد 
الري��ايض للمعس��كرات، والثالث 
عب��ارة ع��ن ملعب��ني مزروع��ني 
بالنجيل الصناعي، فيام كان الرابع 
العمرية،  الفئات  ملنتخبات  داعام 
العملي��ات  ملبن��ى  والخامس��ة 

والخدمات.

فتح “العطاءات” تمهيًدا العتماد مقاول مشروع “الهدف 6”
لجهوزيته م��وع��ًدا   2018 م��ارس  منتصف  إسماعيل: 

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي
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جانب من االجتامع

حملت ركالت الرجيح فريق مركز 
شباب أبوصيبع إىل دوري املراكز 
الش��بابية لكر الق��دم )#دورينا( 
عىل حساب مركز شباب أبوصيبع 
بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد 
انته��اء الوقت األص��يل بالتعادل 
به��دف ملثله والذي تنظمه وزارة 

شؤون الشباب والرياضة.
تقّدم س��افرة بهدف س��لامن مال 
)18(، وبعد دقيقة واحدة تعادل 
ألبوصيب��ع حمي��د الخب��از، ومن 
عالم��ة الج��زاء ردت القائم كرة 
واحدة واس��تطاع العبوه تسجيل 
أربعة أه��داف، فيام صد حارس 
أبوصيبع أحمد عبدالرس��ول ركلة 
واحدة من قدم عيل النوب، فيام 
أهدر س��لامن م��ال ركلت��ه فوق 

العارضة.
وكان��ت مب��اراة الذه��اب ب��ني 
الفريق��ني ق��د انته��ت بهدف��ني 

ملثلهام.
كان فريق مركز ش��باب س��افرة 

األكرث وصوالً وخطورة عىل املرمى 
وانتهج أس��لوب اللعب الجامعي 
وب��رز ع��يل صال��ح يف املنتصف 
والتمري��رات الدقيقة للمهاجمني 
عبدالرحم��ن ش��عبان وس��لامن 
مال، وكان هش��ام ن��ارص بارعاً يف 
اللعب خل��ف املهاجم��ني، وزاد 
من خطورة الفريق الظهري األيرس 
املهاجم ع��يل النوب املتميز بدقة 

التمري��رات والكرات العكس��ية، 
باإلضاف��ة إىل الجامعية يف اللعب 
واالبتعاد عن األداء الفردي طوال 

الشوطني.
يف املقاب��ل انكمش العب��و مركز 
ش��باب أبوصيب��ع يف منطقته��م 
غالبي��ة أوق��ات ش��وطي املباراة 
وعابه ضعف مساندة حامل الكرة 
ومل يعر خ��ط املنتصف إال قلياًل، 

وفط��ن مدربه ج��واد الخباز إىل 
براعة العب مركز شباب سافرة يف 
التمريرات الدقيقة وكلف العبيه 

بالضغط عليه لتقليل خطورته.
ويف الش��وط الثاين واصل س��افرة 
ضغطه ونق��ل الك��رات القصرية 
والطويل��ة، لكن الح��ارس أحمد 
عبدالرس��ول وخط الدف��اع منعا 
تس��جيل األهداف رغ��م معاناة 
فريقه��م من تباع��د الالعبني عن 
بعضه��م، وظه��ر واضحاً س��عي 
مركز ش��باب أبوصيبع جر اللقاء 
إىل ركالت الرجي��ح ونجح��وا يف 
مس��عاهم بعد أن تكّتل يف الخط 

الخلفي وخلفهم حارس متيقظ.
أدار املب��اراة الحكم محمد غازي 
وس��اعده عبدالله يعقوب وخالد 

فيصل.
ويلتقي يف الس��اعة السابعة من 
مس��اء اليوم فريقا مركز ش��باب 
الح��ورة والقضيبي��ة ض��د مركز 

شباب الشاخورة.

أعلن نادي العروبة عن بدء التحضري لتنظيم بطولة املرحوم جاسم محمد فخرو الرمضانية )41( 
املفتوحة للشطرنج وقال رئيس لجنة الشطرنج عضو مجلس اإلدارة محمود حميدان للملحق الريايض يف 

أخبار الخليج: إن البطولة القادمة ستكون من األحداث املتميزة لرياضة الشطرنج عىل مستوى مملكة 
البحرين.

وأضاف: إن الدعم املتواصل من قبل أرسة املرحوم جاسم محمد فخرو وعىل مدى السنوات املاضية منح 
البطولة زخاًم كبرياً وجذب مئات الالعبني والعاشقني لرياضة الفكر والعقل املنظم ويستحقون الثناء 

والشكر عىل أياديهم البيضاء.
وأشار إىل تشكيل املرفني عىل حكام البطولة واملكون من هاشم درويش ومنصور بو خلف ومليحة 

الجمري )بطولة الصغار( املرافقة لبطولة الكبار املفتوحة.

أبوصيبع يتخطى سافرة بالترجيحية في دوري المراكز

بدء التحضير لبطولة المرحوم جاسم فخرو للشطرنج

اللجنة اإلعالمية

أبوصيبع بلغ مسابقة الدوري عبر ركالت الترجيح 
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حلبة البحرين الدولية تنظم 
حفلها السنوي 

الصخري – حلبة البحرين الدولية: نظمت حلبة البحرين الدولية 
“موطن رياضة السيارات يف الرق األوسط” حفلها السنوي 

ملوظفيها وذلك بعد النجاح الكبري الستضافة النسخة الثالثة عر 
من جوالت بطولة العامل للفورموال وان سباق جائزة البحرين 
الكرى لطريان الخليج للفورموال وان 2017 والذي انطلق يف 

أبريل املايض، وأقيم الحفل يف أمواج روتانا يوم االثنني 24 أبريل 
املايض.  كام وحرض الحفل عدد من كبار مسؤويل الحلبة أبرزهم 

رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية عارف رحيمي والرئيس 
التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلامن بن عيى آل 

خليفة، إىل جانب جميع موظفي حلبة البحرين الدولية الذين 
قضوا وقتا ممتعا خالل الحفل السنوي.

مدرب أشبال االتحاد يشيد 
بدعم إدارة النادي

اتحاد السباحة يوزع المناصب 
اإلدارية لألعضاء

أحمد مهدي:

أكد مدرب فريق فئة األشبال بنادي 
االتحاد، عيل العايل أن دعم إدارة النادي 

برئاسة أحمد جعفر كان لها األثر البالغ يف 
متيز الفريق خالل املوسم الريايض الحايل 

.2016/2017
وكان فريق األشبال بنادي االتحاد قد أحرز 

املركز الرابع يف دوري األشبال، فيام حل 
وصيفا مبسابقة الكأس، والتي توج بلقبها نادي املحرق.

ولفت العايل ل�”البالد سبورت” إىل أن الثقة التي أوليت له من قبل 
مجلس إدارة نادي االتحاد أوقعت عليه مسؤولية كبرية يف االهتامم 

بفئة األشبال، باإلضافة إىل ثقة رئيس الجهاز عادل القصاب.
ونوه بالدعم الكبري املقدم من اإلدارة، معترا إياه عامال مساعدا يف 

تحقيق األهداف املنشودة من خالل التطوير الواضح الذي طرأ عىل 
الفريق، وحصوله عىل مراكز متقدمة سواء يف بطولتي الدوري أو 
الكأس. وقال إن االلتفاف الذي وجه من اإلدارة والجهازين الفني 

واإلداري ساهم كثريا يف نجاح الخطة التي وضعها من أجل املوسم 
الحايل. وأشاد العايل مبا قدمه الالعبون من مستويات فنية وانضباطية 

عالية ساعدت الفريق عىل الوصول للمراكز املتقدمة.
وأوضح أن ما حققته فئة األشبال هذا املوسم يجب أن يبنى عليه 

للمواسم املقبل، سواء لنفس الفئة أو فئتي الناشئني والشباب وصوال 
للفريق األول. وأكد أهمية املحافظة عىل الدعم الكبري واالستثنايئ 

للفئات العمرية، مشريا إىل أنها تعتر لبنة أساسية ورافدا أوال لفريق 
الكبار، والذي استطاع هذا املوسم أيضا الصعود إىل دوري الدرجة 

األوىل بحلوله ثانيا يف دوري الدرجة الثانية.

مدينة عيى - اتحاد السباحة: عقد مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للسباحة الجديد مساء يوم الثالثاء املايض املوافق 2 من شهر مايو 

الجاري اجتامعه األول برئاسة رئيس مجلس اإلدارة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل خليفة، وذلك مبقر االتحاد مبدينة الشيخ خليفة الرياضية 

مبدينة عيى.
وتم توزيع املناصب يف مجلس اإلدارة كاآليت: خالد ربيعة الدورسي نائباً 

للرئيس، فيصل عبدالوهاب سوار أميناً للرس، محمد مبارك املهندي 
أميناً مالياً، مريم مريزا عضواً، طارق جمعة سامل عضواً، عيى عبدالله 

سند عضواً، ومحمد الرشيدي عضواً وتم تعيينه ممثاًل لالتحاد للتواصل 
اإلعالمي.

 وبدأ االجتامع برحيب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل خليفة باألعضاء، مقدراً ومثمناً الجهود التي بذلوها طوال الفرة 

املاضية، وحثهم عىل مواصلة طريق العطاء والتميز مبا يخدم رياضة 
السباحة ويحقق املزيد من اإلنجازات يف املشاركة املقبلة ورفع اسم 

وعلم مملكة البحرين عالياً يف املحافل الرياضية الخارجية، ثم نوقشت 
بنود االجتامع ومناقشة امليزانية ومشاركات املنتخبات الوطنية ومختلف 

املشاركات الخارجية.  ومثن مجلس إدارة االتحاد البحريني للسباحة 
الدعم الكبري والالمحدود من اللجنة األوملبية البحرينية وعىل رأسها 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة، مؤكدين أنهم سيواصلون عطاءهم؛ من أجل 

تحقيق املزيد للرياضة البحرينية عموماً ورياضة السباحة خصوصاً.

علي العالي

جانب من الحفل

تنطلق اليوم الخميس منافسات النسخة 

الحادية عرة من بطولة مجليس الشورى 

والنواب لكرة القدم للعهد والوالء للوطن، 

وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الشورى 

عيل بن صالح الصالح ورئيس مجلس النواب 

أحمد بن إبراهيم املال، وبحضور األمني 

العام ملجلس الشورى عبدالجليل الطريف 

والنائب إبراهيم الحامدي رئيس لجنة 

الشباب مبجلس النواب، والريايض املعروف 

عبدالرحمن رشيف والالعب الدويل السابق 

حسن زليخ وبعضاً من الشخصيات الرياضية 

املعروفة يف اململكة.

وستقام مباراتان اليوم عىل استاد النادي 

األهيل باملاحوز، إذ قامت مؤسسة الشباب 

والرياضة مشكورة بتوفري امللعب لليوم 

االفتتاحي.

وسيلتقي يف املباراة األوىل الساعة الخامسة 

والنصف نادي أم الحصم مع شباب النجوم 

وذلك ضمن املجموعة األوىل، وتليها يف 

نفس املجموعة مباراة مركز شباب صدد 

وأحالم بتلكو.

وأكد رئيس اللجنة املنظمة للبطولة عمران 

النجداوي إنه تم اإلعداد بالصورة املثالية 

النطالق هذا الحدث من خالل إقامة برنامج 

منوع ومميز يتضمن العديد من الفقرات 

مثل مشاركة األوملبياد الخاص البحريني 

بفقرة عبارة عن استعراض مهارات الرسعة 

بني شوطي املباراة االفتتاحية، مع تقديم 

جوائز ألول ثالثة وهي مقدمة من رجل 

األعامل عامر البناي، وأشار إىل أن هنالك 

حكاماً متميزون سيديرون البطولة وبقيادة 

رئيس لجنة الحكام أحمد حبيب، كام أن 

اللجنة الفنية برئاسة مي سعيد قد أنهت 

كافة تحضرياتها للبطولة، وأوضح النجداوي 

أن البطولة ستشهد مشاركة مجموعة من 

الالعبني املميزين عىل الصعيد املحيل.

اليوم انطالق بطولة مجلسي الشورى والنواب  السنة التاسعة - العدد 3124 
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محمود حميدان
علي الصالح أحمد المال

أحرزت املتسابقة اإلماراتية آمنة 
القبييس املركز األول يف برنامج 

أكادميية السائقني الشباب لدول 
مجلس التعاون الخليجي التي 

اختتمت فعالياتها عىل مضامر حلبة 
دب أوتودروم بدولة االمارات العربية 

املتحدة بعد أربعة أيام مكثفة من 
الرنامج التدريبي بجزئيه النظري 

والعميل بني البحرين واالمارات، وحل 
ثانياً املتسابق البحريني طالل عثامن 

بشارة وجاء يف املركز الثالث املتسابق 
االمارايت سعيد العيل.

وجاءت هذه النتائج بعد 4 ايام 

متواصلة من التدريبات العملية 
والتطبيقات والدراسات املفصلة 

واملكثفة عىل اساسيات رياضة 
السيارات واملهارات املتعلقة بها، 
حيث أمىض املشاركون يومان يف 

البحرين ضمن الجزء األول والذي 
اشتمل عىل أساسيات رياضة 

السيارات، كيفية التعامل مع مختلف 
الظروف، مهارات التواصل مع 

مختلف وسائل الصحافة واإلعالم، 
جزء خاص عن املنشطات وجزء 

عميل يف اللياقة البدنية، ثم تواصل 
بعد ذلك الرنامج عىل مضامر حلبة 

أوتودروم بدب حيث تركز حول 
سباقات الراليات وكل ما يتعلق بها.

وأعرب املتسابقون املشاركون يف 
الرنامج عن سعادتهم ملشاركتهم 

ضمن هذه املجموعة التي تم 
اختيارها بعد انتقاء من بني عدد كبري 

من املتسابقني يف منطقة الخليج، 
مشيدين مبا اكتسبوه من معارف 
وخرات جديدة وجهود الجهات 

املرفة عىل الرنامج.
ومثل مملكة البحرين كل من 
املتسابقني طالل عثامن بشارة، 

محمد جالل وراشد املعمري، من 

الكويت عبدالعزيز النجادي، من 
اململكة العربية السعودية يوسف 
العمودي وعمر الوليد، من عامن 
أمين زاهر وعبدالله الرواحي، من 

اإلمارات سعيد العيل وآمنه القبييس، 
من دولة قطر خليفة عبدالله الربان 

ومفتاح الحمد. وينتظر أن يكشف 
القامئون عىل األكادميية عن برنامج 

خاص للمتسابقني كمشاركات يف 
سباقات السيارات األحادية املقعد 
بعد حصولهم عىل رخص معتمدة 

وبإرشاف من االتحاد الدويل 
آمنة القبيسي وطالل بشارة والعليللسيارات.

القبيسي أواًل وبشارة وصيًفا في “أكاديمية السائقين”
الصخير      االتحاد البحريني للسيارات



ال يختل��ف اثنان عىل أحقية فريق 
ببطولة  بالف��وز  وجدارته  األه��ي 
كأس االتح��اد لكرة اليد عىل فريق 
النجم��ة، عطفاً ع��ىل األداء الكبري 
الذي قدمه يف الشوط األول وصوالً 
للدقيقة األخرية رغم الهبوط الكبري 
الذي أصابه يف مطلع الشوط الثاين.
فوز مس��تحق ب��كل تأكيد وبطولة 
غالي��ة أنه��ى بها األهي موس��مه 
العصيب ال��ذي أصابه اإلخفاق يف 
مش��اركاته الخارجي��ة )اآلس��يوية، 
املحلي��ة  ومش��اركته  الخليجي��ة( 
)الدوري(. وليلة اكتس��ت باألصفر 
واألس��ود فقط؛ ك��ون الفريق ذي 
القمي��ص األصف��ر واألس��ود لعب 
بهيبت��ه وش��موخه العاليني، ورغم 
مخاط��ر خصم��ه بأرضي��ة امليدان 
ووقوف��ه وحي��داً أم��ام جامه��ري 

أن  اس��تطاع  أن��ه  إال  “الرهي��ب” 
يكسب مواجهته بالخربة والحنكة، 
ويثبت للجميع بأن األهي ال يفارق 
منص��ات التتويج حتى وإن تعرث يف 
إحدى املحطات. األصفر عول عىل 
حارسيه صالح عبدالجليل، عبدالله 
ريض، واألدوار الدفاعية والهجومية 
للنج��وم ب��دءاً من مهدي س��عد، 
مه��دي مدن، ص��ادق عي، محمد 
املقايب، وحس��ني فخر، عي حسني، 
محم��د مريزا، س��يد أحم��د فائق، 

حسن السامهيجي، محمد مدن.
األفراح  ع��اش  س��بورت”  “الب��الد 
األهالوية ورصد أصحابها اإلداريني 
والفني��ني وكل من س��اهم يف هذه 
الفرح��ة الت��ي طغت ع��ىل محيا 
جمي��ع الحارضي��ن، الصغ��ري قبل 

الكبري.

“البالد سبورت” يرصد أفراح نسور القلعة الصفراء
ب����ع����د ت���ح���ل���ي���ق���ه���ا ب�����ك�����أس ات������ح������اد ال���ي���د
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ع��رب م��درب الفري��ق التون��ي 
رياض الصانع عن فرحته العارمة 
لتحقيق لق��ب الكأس الذي يتوج 
جهوده الشخصية وجهود الفريق 
بأكمل��ه من طاقم فن��ي وإداري 
والعب��ني؛ ملا قدم��وه طيلة الفرتة 

املاضية.
وقال الصانع ل� “البالد س��بورت” 
إن ش��هرين وأس��بوع هي الفرتة 
الت��ي قضاها م��ع الفريق، وقدم 
فيها الكثري الكثري من العمل؛ من 
الفني  أجل الوص��ول للمس��توى 
والبدين الح��ايل وهذا ليس باألمر 
الس��هل أب��داً، إذ ب��دأ باملرحل��ة 
واملباريات  لل��دوري  السداس��ية 
متالحق��ة، ث��م خ��اض البطول��ة 
مضيف��اً:  لألندي��ة.  الخليجي��ة 
“الحمد لله جهزنا الفريق خطوة 
خط��وة وعملنا ع��ىل رفع املعدل 

اللياق��ي املنقوص ل��دى الالعبني، 
االحتياطية ووضعنا  الدكة  وفّعلنا 
اس��رتاتيجية ونجحت ولله الحمد 
بنس��بة كب��رية؛ باعتبارن��ا وصلنا 
لنه��ايئ الدوري وخرسن��ا برميات 

الح��ظ، ووصلن��ا لنه��ايئ الكأس، 
وهذا داللة كبرية عىل وجود عمل 
م��ن الجميع، وهنا أوجه ش��كري 
إلدارة الفري��ق والطاق��م الفن��ي 
املع��اون له ولالعب��ني أيضاً الذين 

عملوا بيد واحدة”.
وبني الصانع أن هذا التتويج أيضاً 
لجمه��ور األهي الغائب عنه هذا 
املوس��م، وال��ذي ل��و كان حارضاً 
معه منذ البداية ل��كان الحديث 
مختلفاً، ولكن الحمد لله عىل كل 

حال، وأنه يحبهم “برشا”.
 موضح��اً أن فري��ق النجمة ليس 
اس��تطاع  إذ  الس��هل،  بالفري��ق 
الس��دايس،  يف  علي��ه  التغل��ب 
والنجم��ة أيض��اً فاز ع��ىل فريقه 
وه��ذا يعط��ي داللة بالتس��ابق 
والتالح��ق بني النادي��ني خصوصاً 
العن��ارص  أك��رث  يض��امن  أنه��ام 
الدولية، وهذا من شأنه أن يخدم 

كرة اليد البحرينية مستقباًل.
وعن بقائه مع الفريق من عدمه، 
قال الصانع “ال أعرف ش��يئاً حول 

ذلك، والله يسهل”.

الكأس تتويج شخصي وجماعي

الم��درب الصان��ع: أحب جمهور األهلي “برش��ا”
البالد سبورت

الصانع متحدثًا لـ “البالد سبورت”

قال رئيس جهاز كرة اليد عزيز 
بوخمسني ل� "البالد سبورت" 

إنه يف السابق كان يسمع 
ويقرأ يف الصحف مقولة 

"فريق رجال األهي"، وقد 
أدرك وفهم معنى هذه املقولة 
أمس األول حينام أظهر الفريق 
معدنه وأصالته بأرضية امليدان 

وحقق لقب الكأس.
وبني بوخمسني أنه عارش ومن 

خالل تواجده يف النادي أكرث 
من لعبة جامعية، وقد وجد 

الفرق الذي يصب يف مصلحة هذا الفريق، أنهم رجال مبعنى الكلمة وال 
يحبون شيئا اسمه الخسارة، وهذا ما يجعلك تدخل يف بعض املشاكل 
والشد العصبي؛ ألنهم ال يتقبلون الخسارة أبداً. موجهاً رسالة عامة يف 

الوقت ذاته: "الي يبي يتعلم دروس اإلخالص والقتال والوالء فعليه أن 
يجلس مع العبي فريق األهي".

وحول الخطط املستقبلية، أشار بوخمسني إىل أنه ينتظر التقرير الفني 
للمدرب رياض الصانع لالطالع عليه، كام أن لديه وجهة نظر يف بعض 

األمور، ومن خالل الفرتة املقبلة ستتضح الصورة جلياً عن الفريق.

أكد كابنت األهي حسني فخر 
أن إحراز فريقه آخر بطوالت 

املوسم الجاري "ختامها مسك" 
كام يقال بعدما خاض 3 بطوالت 

وخرسها جميعا. وقال فخر ل� 
"البالد سبورت" إن "يف زحمة 
وضغط املشاركات الخارجية 

والداخلية وإخفاق الفريق يف 3 
بطوالت بشكل متواصل لهو أمر 

يصعب تجاوزه، ولكن بعزمية 
وتكاتف الالعبني مع الجهازين 

الفني واإلداري استطعنا أن نعيد 
أنفسنا للواجهة ونظهر مستوانا الحقيقي الذي يؤهلنا لحصد اللقب". 

وحول استمراريته من عدمها، أشار فخر إىل أنه رهن إشارة اإلدارة متى 
ما طلبت منه االستمرار يف ذلك، متمنياً يف الوقت ذاته أن يشهد الفريق 
مرحلة تجديد يف صفوفه وأن تضاف له دماء جديدة تضيف له أكرث مام 

هو عليه اآلن، والفريق ميتلك حالياً كوادر وخامات شبابية طيبة.

بارك الالعب مهدي مدن لجميع 
منتسبي وأنصار النادي األهي 

لتحقيق فريق اليد آخر بطوالت 
املوسم، وأثنى عىل جهود فريق 
النجمة للمستوى الطيب الذي 

قدمه.
وقال مدن ل� "البالد سبورت": 

"الحمدلله، الله وفقنه وطلعنه 
يف نهاية آخر مباراة بالكأس يف 
موسم طويل تخللته بطوالت 

كبرية، وهذا الفوز دافع معنوي 
جيد ليك تنعم بالسعادة قلياًل 

حتى املوسم املقبل". وعن وجهته املقبلة، أكد مدن أنه ال يوجد يشء 
واضح حتى هذه اللحظة بشأن محطته املستقبلية.

بني الالعب صادق عي أن إخفاق 
املشاركتني األولتني يف بادئ 

املوسم عرب البطولة اآلسيوية 
وتلتها املنافسات الخليجية، لتصل 

آثارها أيضاً لخسارة مسابقة 
الدوري، جعل الفريق من العبني، 

مدربني، وإداريني، ينتفضون 
ويتعاهدون فيام بينهم بأال 

يخرسوا لقب الكأس؛ كونه ختام 
املسابقات املحلية لهذا املوسم. 
وقال عي ل� "البالد سبورت" إن 
"بداية الصحوة كانت يف الشوط 

الثاين من نهايئ الدوري، الذي عاد فيه الفريق إىل وضعه الطبيعي، ولله 
الحمد وفقنا جميعاً يف تأدية الواجب يف مسابقة الكأس بوصولنا للنهايئ 
وتحقيق اللقب". مضيفاً "لقب الكأس يعترب غاليا لألهالوية ويحمل لهم 

الكثري؛ ألنهم متصدرو مجلس التعاون من حيث الفوز بعدد ألقابها، 
واألهم من ذلك إسعاد جامهرينا يف النهاية".

أكد املحرتف محمد املقايب أنه 
ترشف كثرياً بتحقيق لقب الكأس 

وهو مرتٍد القميص األصفر، 
وموسمه انتهى مع األهي 

بانتهاء مباراة أمس األول وال 
يعرف وجهته املستقبلية.

وقال املقايب ل� "البالد سبورت": 
"أشكر الالعبني والجهازين 

الفني واإلداري عىل التالحم 
والتكاتف فيام بينهم من أجل 

الخروج ببطولة الختام، خصوصاً 
أن األهي مل يعتد الخروج من 

موسمه من دون بطولة والحمدلله حققنا ذلك، ويعد الكأس مثرة تعب 
وجهد موسم طويل ومعاناة".

قدم رئيس النادي األهي خالد كانو تهانيه 
وتربيكاته لالعبي اليد؛ عىل الجهود الكبرية التي 

قدموها ليك يكسبوا لقب الكأس، مهدياً إياه 
للجامهري األهالوية الذين يستحقون ذلك نظري 

مساندتهم ودعمهم لهذا الكيان العريق.
وقال كانو ل� "البالد سبورت": صعب للغاية 

أن تخرج كرة اليد يف املوسم من دون بطولة 
واحدة، وهذا يدل عىل أن األهي فريق عريق 

وكبري وهذا ما اعتدنا عليه جميعاً، أن تكون لألهي بصمة كبرية يف لعبة 
كرة اليد ويف جميع األلعاب. مضيفاً: نحن مع النجمة "حبايب" فزنا 

بلقب الكأس وهم نالوا لقب الدوري "النص بالنص" وهذه هي الكرة.

أوضح املدرب املساعد ماهر عاشور أن 
املوسم الجاري يعترب صعبا للغاية عىل 

فريقه، الذي اعتاد جلب البطوالت بحضور 
ومساندة جامهريه الوفية وهذا ما مل يحدث 

حالياً. وقال عاشور ل� "البالد سبورت": 
"الحمد لله وفقنا يف تحقيق بطولة واحدة 

باملوسم وأثبتنا للجميع وللذين راهنوا علينا 
بالخروج من مولد املوسم بدون بطولة، بأننا 

قادرون عىل تحقيق البطوالت يف أحلك الظروف".

يرى حارس املرمى صالح عبدالجليل أن بطولة 
الكأس التي حققها فريقه هي أبسط وأقل 

هدية يستطيع الفريق تقدميها لجامهريه 
الوفية التي كانت حارضة مع األصفر يف جميع 
محطاته رغم غيابها. وقال عبدالجليل ل� "البالد 

سبورت" إن جميع أفراد الفريق مل يقرصوا 
وقدموا كل ما يف جعبتهم مبسابقة الكأس 

عموماً والنهايئ خصوصاً، وإن فارق األهداف 
التي أحدثها يف الشوط األول هي التي أعطتهم األفضلية يف الشوط 

الثاين، وإن نزوله يف الشوط الثاين كان موفقاً واستطاع أن يصد الكرات 
يف ظل تعاون زمالئه بامللعب. مضيفاً: بعدما ضاع الدوري برميات الحظ 

ركزنا عىل بطولة الكأس، والتي نستحق الخروج بها يف نهاية املوسم.

عزيز بوخمسين

صادق علي حسين فخر

مهدي مدن محمد المقابي

خالد كانو

ماهر عاشور

صالح عبدالجليل 



أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة أن دورة “نارص10” 
بدأت يف هذا العام بصورة مغايرة جدا 
من خالل إقامة العديد من الفعاليات 
الت��ي تضمنت مش��اركة  والبط��والت 
العديد م��ن الفئ��ات العمرية وكانت 
تلك االنطالقة مبثابة االعالن الرس��مي 
ع��ن الفعاليات والربامج التي س��ترثي 
ال��دورة يف عقدها األول وقال س��موه 
“أكملت دورة نارص لأللعاب الرياضية 
عقدها األول ومنذ اطالقها رس��منا لها 
طريقا واضحا للتطور والنامء باعتبارها 
مرشوعا وطنيا متميزا يس��اهم بشكل 
واضح يف االرتقاء باأللعاب الرياضية يف 
اململكة واكتش��اف املزيد من املواهب 
الرياضي��ة الق��ادرة ع��ىل االنضامم اىل 
األندي��ة واملنتخب��ات الوطنية وهو ما 
اتضح جليا من خالل مخرجات الدورة 

التي كانت واضحة للعيان”.
وتابع سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “عقدنا العزم منذ نهاية النسخة 
التاس��عة م��ن ال��دورة عىل ب��ذل كل 
الجهود من أجل تقديم الدورة العارشة 
بصورة متميزة من كاف��ة النواحي مع 
ضم عدد كبري من الفعاليات الرياضية 
والرتفيهي��ة الت��ي تتناس��ب مع جميع 
الفئ��ات العمري��ة وتحق��ق األهداف 
التي وج��دت من أجلها ه��ذه الدورة 
باعتباره��ا تحم��ل بني طياته��ا أهدافا 
نبيلة عىل الحركة الش��بابية والرياضية 

يف اململكة”.
وأش��ار س��موه “لق��د وجهن��ا اللجنة 
املنظم��ة لل��دورة اىل إط��الق الدورة 
يف وق��ت مبك��ر ه��ذا الع��ام وتنظيم 
حزمة كبرية من الفعاليات واألنش��طة 
مختل��ف  م��ع  بالتع��اون  الرياضي��ة 
الجهات مب��ا يتوافق م��ع رؤية الدورة 
وأهدافها الت��ي تم وضعها بعناية تامة 
من��ذ انطالقة البطول��ة يف العام 2007 
ومضت مس��ريتها الرامي��ة اىل احتضان 
الش��باب البحرين��ي يف بطولة رياضية 
كروي��ة متميزة يك��ون األس��اس فيها 

تحقيق جملة من األه��داف الرياضية 
الب��ارزة والتي من بينها رفد كرة القدم 
القادرة  الكروية  باملواه��ب  البحرينية 
عىل متثي��ل اململكة بالصورة الباهرة يف 

مختلف امليادين”.
وبني س��موه “إن دورة نارص بن حمد 
مرت بالعديد من املحطات التطويرية 
الب��ارزة والت��ي جعلت م��ن البطولة 
واحدة من أشهر وافضل البطوالت عىل 
مس��توى املنطقة باإلضافة اىل األقبال 
الكبري من قبل الشباب البحريني عىل 
املشاركة فيها والتنافس الحقيقي عىل 
لقبها لتواصل الرحل��ة طريقها املظفر 
امل��يء باإلنجازات النوعي��ة واإلدارية 
ومخرجاته��ا  ونتائجه��ا  والتنظيمي��ة 
البحرينية  الرياض��ة  اإليجابي��ة ع��ىل 
اىل أن وصل��ت اىل النس��خة الثامن��ة 
لتش��هد نقل��ة نوعية جدي��دة وبارزة 
عىل مس��توى البطولة بض��م األلعاب 
الجامعية اليها ويف النس��خة التاس��عة 
تم ض��م األلعاب الفردي��ة اىل الدورة 
لتع��م أهدافها جمي��ع أركان الرياضة 
ال��دورة مرشوعا  ولتصبح  البحريني��ة 

وطنيا متكامال.

تقدير اللجنة المنظمة

مثن س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة الجه��ود الكب��رية واملخلص��ة 
التي قامت بها اللجن��ة املنظمة العليا 
للدورة برئاس��ة توفيق الصالحي مدير 
املكت��ب االعالم��ي ومرك��ز املعلومات 
والتي س��اهمت يف إط��الق الفعاليات 
يف وق��ت مبكر هذا الع��ام االمر الذي 
يدل عىل االستعداد املبكر والتحضريات 
االحرتافي��ة م��ن قبل اللجن��ة املنظمة 
وقال س��موه “ وضعنا ثقتنا الكبرية يف 
اللجنة املنظمة العليا للدورة ومنحناها 
كل الثق��ة والدعم والوقوف اىل جانبها 
من اج��ل تقديم الدورة بصورة مغايرة 
هذا العام وتنفيذ رؤيتنا االس��رتاتيجية 
التي نطمح من خاللها أن تكون الدورة 
مرشوع��ا وطنيا ش��بابيا ورياضيا تكون 
آثاره اإليجابية واضح��ة عىل الحركتني 

الشبابية والرياضية يف اململكة”.
وأض��اف س��موه “لقد وفق��ت اللجنة 
املنظمة العليا برئاسة توفيق الصالحي 
يف تدش��ني البطول��ة يف ش��هر ابري��ل 
امل��ايض وكانت تل��ك االنطالقة متميزة 

من كافة النواحي اإلدارية والتنظيمية 
والفنية والتي القت استحسان الجميع 
وتقديره��م عىل التعاون والعمل بروح 
الفريق الواحد االمر الذي يؤكد القدرة 
الكب��رية واالحرتافية العالية التي يتمتع 
بها أعض��اء اللجان العامل��ة يف الدورة 
تنظيمه��م  اكتس��بوها ج��راء  والت��ي 

للبطولة يف السنوات املاضية”.
وأكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “ لقد وجدن��ا يف عمل اللجنة 
املنظم��ة العلي��ا لل��دورة تنظيام كبريا 
ومتق��ن واس��رتاتيجية واضح��ة املعامل 
وخارط��ة طريق توص��ل اىل األهداف 
التي وجدت من أجلها الدورة باإلضافة 
اىل التحض��ريات الكب��رية لتأم��ني كافة 
عوامل النجاح للمس��ابقات والبطوالت 
املقبل��ة ونح��ن نضع ثقتن��ا يف اللجنة 
املنظم��ة ونؤكد له��م وقوفن��ا الدائم 
معه��م يف س��بيل الوص��ول اىل تنظيم 
النسخة العارشة بالش��كل الرائع الذي 

يتناسب مع الدورة وأهدافها”.

 الجماهير أساس الدورة

أكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليف��ة أن جامه��ري دورة ن��ارص بن 
حم��د لأللع��اب الرياضي��ة تعترب من 
الرئيس��ية  العوامل  ضمن مجموع��ة 
التي س��اهمت يف نجاح الدورة وكان 
لحضورهم دورا مهام وبارزا يف تشجيع 
الف��رق الرياضي��ة املش��اركة لتقديم 
جوانب  واث��راء  املس��تويات  افض��ل 
الدورة من الناحية الفنية وقال سموه 
“إن الحض��ور الجامهريي الكبري الذي 
رافق فعاليات ال��دورة منذ انطالقتها 

يف النس��خة األوىل ووص��وال اىل أوىل 
املسابقات يف النسخة العارشة يعكس 
بش��كل واضح التفاع��ل اإليجايب من 
قبل كافة فئات املجتمع البحريني مع 
الدورة وحرصهم عىل املشاركة الفعالة 
يف إنج��اح منافس��اتها ودع��م فرق��ه 
الرياضي��ة يف مش��وارهم نحو تحقيق 
النتائج املتميزة يف الدورة ونحن دامئا 
ما نش��يد بالحضور الجامهريي الرائع 
ونثم��ن عاليا حرصه��م املوصول عىل 

حضور املباريات ومتابعتها”.
للجامه��ري  “تقدي��را  س��موه  وأش��ار 
التي س��تحرض مس��ابقات  الرياضي��ة 
الرياضي��ة  والفعالي��ات  “ن��ارص10” 
املختلفة التي تق��ام عىل ارض اململكة 
فقد وجهنا اللجنة املنظمة اىل تخصيص 
عدد كبري من الجوائ��ز املالية والعينية 
للجامه��ري الرياضية عىل أن تتناس��ب 
تل��ك الجوائز م��ع االحتف��ال بالذكرى 

العارشة النطالقة الدورة”.

ثقتنا كبيرة في الرعاة واللجنة المنظمة إلنجاح الدورة
تأكي��د العزم لتقديم “ناص��ر 10” بصورة مغاي��رة... ناصر بن حمد:
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

نيلة المير

أعرب س��مو الش��يخ س��لطان الدين 
بن محم��د ب��ن س��لامن آل خليفة 
عن س��عادته باالنتص��ار الذي حققه 
الجواد "بررش بوين��ت" بفوزه بكاس 
س��مو الش��يخ عبدالله بن عيىس آل 
خليف��ة رئي��س الهيئة العلي��ا لنادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل ضمن 
الس��باق الختام��ي ملوس��م الخي��ل 

.2016/2017
وقال س��مو الش��يخ س��لطان الدين 
ب��ن محم��د إن فوز الحص��ان "بررش 
بوين��ت" كان مبثاب��ة مس��ك الختام 
لجياد اإلسطبل يف هذا املوسم ودافعاً 
قوي��اً لتحقيق مزيد م��ن االنتصارات 
القوية يف املوسم املقبل، والذي سيتم 
األعداد إليه بصورة جيدة، مش��رياً إىل 
أن ه��ذا الفوز كان مميزا؛ ألنه تحقق 
عىل حس��اب أقوى الجياد املستوردة 
يف البحري��ن والتي س��بق لها تحقيق 
ك��ؤوس الس��باقات الكب��رية وأبرزها 
كاس جاللة املل��ك، وذلك مؤرش عىل 
للحص��ان، والتي  العالية  اإلمكان��ات 
ظه��رت يف مش��اركتيه األخريتني لهذا 
املوس��م وحقق خاللهام الفوز، وذلك 
ع��ن  بعي��دا  الحص��ان  كان  بعدم��ا 
املش��اركات واالنتص��ارات يف بداي��ة 

املوسم؛ بسبب عدم الجهوزية.
وق��دم س��مو الش��يخ س��لطان ب��ن 

محمد ش��كره إىل جميع أفراد طاقم 
والفارس  املضم��ر  وبينهم  اإلس��طبل 
عىل جهودهم يف تجهيز الجواد "بررش 
بوين��ت" وإب��رازه باملس��توى الجيد 
والفوز القوي الذي حققه الحصان يف 
السباق الختامي وكذلك وضع الخطة 
املناسبة التي نجح الفارس يف تطبيقها 
خالل مجريات الشوط عىل رغم قوة 

املنافسة بني أبرز الجياد.
وأشاد س��موه مبا شهده موسم سباق 
الخيل 2016/2017 من ارتفاع مستوى 
الس��باقات وتنوع املالك واإلسطبالت 
واهتاممه��م وحرصه��م ع��ىل جلب 
جي��اد ذات مس��تويات وتصنيف��ات 

عالية ساهمت يف رفع املستوى وإثراء 
املنافس��ات املثرية ب��ني الجياد، وذلك 
ما جعل االنتصارات تتنوع بني املالك 
واإلس��طبالت املختلف��ة، وه��و األمر 
الذي يبرش بتفاؤل نحو تطور مستوى 
الخي��ل يف مملك��ة  رياض��ة س��باق 
البحرين خالل املواسم املقبلة، معرباً 
سموه عن ش��كره وتقديره إىل الهيئة 
العليا برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن 
عيىس آل خليفة ونائبه س��مو الشيخ 
عيىس بن س��لامن بن حمد آل خليفة 
عىل م��ا يولونه من اهت��امم وجهود 
كبرية نحو تطوير رياضة سباق الخيل 

يف اململكة.

توج املتس��ابق البحريني املتميز 
طالل عثامن بشارة بلقب بطولة 
الروتاك��س موج��و ماك��س التي 
امل��ايض عىل  األس��بوع  أقيم��ت 
مض��امر حلبة البحري��ن الدولية 

للكارتنغ لهذا املوسم.
املتس��ابق طالل بش��ارة بدأ هذا 
املوس��م بصعوب��ة كب��رية، حيث 
ميكانيكي��اً  س��يارته  فق��د  إن��ه 
وكذلك عدم وج��ود مدرب معه 
وميكاني��ي، وبهذه األس��باب مل 
يتمكن من املش��اركة يف الجولتني 
ع��ن  وتأخ��ر  والثاني��ة  األوىل 
بقي��ة املتس��ابقني، دخ��ل أجواء 
برصيد  الثالثة  الجولة  ومنافسات 
خاٍل م��ن النقاط، إال أن ش��غفه 
وحامس��ه الكبريي��ن وضعاه عىل 
منص��ة التتوي��ج يف املرك��ز األول 
متص��دراً جمي��ع منافس��يه رغم 
تأخ��ره ع��ن املش��اركة بالبطولة 
وس��باقاتها، وكانت املهمة ش��به 
مستحيلة من أجل الوصول للقب 
لهذا املوس��م، حي��ث كان فارق 
النقاط بينه وبني متصدر البطولة 
شاس��عاً ل��وال العزمي��ة واالرصار 
التدريب��ي  بالربنام��ج  وااللت��زام 
والجدية والرتكيز ملا اس��تطاع أن 

يتفوق ويحقق طموحه.
البداي��ة كان��ت قوي��ة يف الجولة 

والخامس��ة  والرابع��ة  الثالث��ة 
وحتى السادس��ة التي أحكم فيها 
للمركز  جميعها صدارته ووصوله 
األول محدثاً فارقا كبريا بينه وبني 
قوة  رغم  املتس��ابقني  منافس��يه 
املنافسة معهم جميعاً وذلك من 
ناحية الرسعة واألوقات املؤهلة، 
وحرص عىل أن يكون منطلقاً من 

املركز األول يف جميع السباقات.
ويف الجولة الختامية كان السباق 
فيه��ا مبثابة التح��دي الكبري أمام 
طالل بش��ارة، حيث شكلت هذه 
الجول��ة تحدي��د بط��ل البطولة 

لفئة الجونيور، ومتكن بشارة من 
حس��مها لصالحه وبفارق بسيط 

من النقاط بلغ نقطتني.
املتس��ابق طالل بشارة أعرب عن 
بالغ سعادته بالنتيجة التي حققها 
يف أصعب السباقات عىل حسب 
وصفه بسبب تأخره عن املشاركة 
لألس��باب التي ذكرت سلفاً، وقال 
إن هذا بحد ذاته شكل له تحديا 
نفس��يا لكنه متكن م��ن التغلب 
ع��ىل جميع هذه الظ��روف ألنه 
وضع نصب عينيه منصة التتويج 

وتحقيق الفوز ومعانقة اللقب.

سلطان الدين بن محمد يشيد 
بمستوى موسم الخيل

السبت بطولة رفع األثقال للسيدات بمشاركة واسعة 

بشارة يعانق لقب الروتاكس 
موجو ماكس لفئة الجونيور

الصخير                  نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

الشيخ سلطان الدين بن محمد وفرحة الفوز مع الجواد برشر بوينت 
طالل بشارة
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أكدت عض��و مجل��س ادارة االتحاد 
البحريني لرفع األثقال رئيسة اللجنة 
النس��ائية نيلة املري أن مشاركة لعبة 
رفع األثقال للسيدات ضمن فعاليات 
دورة ن��ارص ب��ن حم��د الرمضاني��ة 
الثالثة لأللعاب الرياضية )نارص 10( 
والتي س��تقام منافساتها يوم السبت 
املقب��ل املواف��ق 6 م��ن ش��هر مايو 
الجاري يؤكد اهتامم سموه مبشاركة 
مختلف األلع��اب الرياضية يف هذه 
الدورة الس��نوية التي تقام مبناس��بة 
ش��هر رمضان الفضيل، ودليل واضح 
عىل اهتامم س��موه الكبري بالرياضة 

النسائية يف مملكة البحرين.

وأشارت املري إىل أن ادخال منافسات 
رفع األثق��ال ضم��ن دورة نارص 10 
يأيت ضمن توجهات االتحاد البحريني 
لرف��ع األثق��ال يف مش��اركة العبي��ه 
والعباته يف مختلف املنافس��ات التي 
م��ن ش��أنها تطوي��ر ه��ذه الرياضة 
وخلق املنافسة الرشيفة بني الالعبني 

وتحقيق النتائج املرجوة.
وم��ن املق��رر أن تض��م البطول��ة 3 
فئات وزنية، حيث أنها ستحدد بعد 
االجتامع الفن��ي يف يوم البطولة بعد 
عملية امليزان بالتحديد، كام ينتظر أن 
تشارك جميع صاالت اللياقة البدنية 
تحت  الواقع��ة  األعض��اء  واألندي��ة 

مظلة االتحاد البحريني لرفع األثقال، 
البطولة حكام  وس��يدير منافس��ات 
دوليني معتمدي��ن ذي خربة وكفاءة 
عالي��ة، حيث تم تحديد املنافس��ات 
للس��يدات وستكون املش��اركة فيها 
مفتوح��ة يف رفعتي الخطف والنطر، 
ومن املقرر أن تنطلق منافساتها عند 

الساعة الرابعة مساًء.
واختتم��ت امل��ري حديثه��ا بتوجي��ه 
جزيل الشكر وعظيم االمتنان لسمو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية 
املجلس  رئي��س  الش��باب  وش��ؤون 
للش��باب والرياض��ة رئيس  األع��ىل 

اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة ع��ىل 
دعم��ه الالمحدود للرياض��ة عموماً 
ورياضة رفع األثقال خصوصاً، واتاحة 
الفرصة هذا العام ملشاركة منافسات 
رف��ع األثقال للس��يدات ضمن دورة 
س��موه الرمضاني��ة الس��نوية الت��ي 
أثبتت موقعه��ا بني جميع البطوالت 
الرياضي��ة وجذب��ت العدي��د م��ن 
الجامهري واملشاركني، كام أثنت عىل 
دع��م واهتامم رئي��س مجلس ادارة 
االتحاد البحريني لرفع األثقال الشيخ 
عبدالله بن راش��د آل خليفة وجميع 
أعض��اء مجل��س االدارة، مؤك��دة يف 
الوقت نفسه أنهم سيبذلون جهدهم 

من أجل تحقيق النجاح الذي يتطلع 
إلي��ه الجميع يف هذه الفعالية ضمن 

دورة نارص 10.
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)وكاالت(: مل يعد كريستيانو رونالدو، 
الجنمماح الطائممر كمما كان يف املايض، 
لكن الالعب الربتغايل الدويل أظهر أن 
تحوله إىل مركز املهاجم الرصيح وصل 
إىل املثالية، حيث سجل ثالثة أهداف 
ليقود فريقه ريممال مدريد للفوز 3-0 
عىل جمماره أتلتيكممو، يف ذهاب نصف 
نهايئ دوري أبطال أوروبا، يوم الثالثاء.
ويتألممق رونالدو، الذي أحرز خمسممة 
أهممداف يف مواجهتي ربممع النهايئ، يف 
مركز قلب الهجوم الذي تحول للعب 

فيه هذا املوسم.
ولعب الممدون الربتغايل بجمموار كريم 
بنزمية يف هجوم ريممال مدريد، وقدم 
أداء الفتمما رمبا يجعلممه أفضل مهاجم 
رصيممح يف العامل، رغممم انتقاله حديثا 

للعب يف هذا املركز.
وبينا يتحدث منتقدو الالعب البالغ 
عمممره 32 عاممما، إىل أنممه فقد رسعته 
وقدرته عممىل املراوغة التي مكنته من 
بث الرعب يف قلمموب مدافعي الفرق 
املنافسة، فإن قائد الربتغال أثبت مرة 
أخرى أنه يظل حاسمما داخل منطقة 

الجزاء كا كان دوما.
وبعد تسممجيل ثالثممة أهممداف، رفع 
رونالممدو رصيممده إىل 399 هدفمما مع 

ريال مدريد.
ومممع تغيري مركممزه، كان عىل رونالدو 
التعامل أيضا مع قرار املدرب الفرنيس 
زيممن الدين زيممدان باسممتبعاده من 

بعممض املباريممات هممذا املوسممم من 
بينهمما مواجهممات خممارج ملعبه، من 
أجل الحفاظ عليممه جاهزا للمباريات 

الكبرية.
وكان ذلك جيدا ومفيممدا متاما، حيث 
أحممرز رونالدو مثانيممة أهداف يف أخر 
ثممالث مباريممات يف دوري األبطممال، 

وتجاوز دي سممتيفانو كأكممر الالعبني 
تسممجيال يف الدور قبل النهايئ لدوري 

أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا.
وقال املدرب زيممدان عن العبه "لديه 
حاسة للتسممجيل. هو فريد. يف بعض 
األوقات يحتمماج إىل الراحة وهو يعلم 

ذلك ألنه ذيك".

كريستيانو “المهاجم” وصل إلى المثالية
احتفلت صحيفة "مريور" الربيطانية، بتألق النجم الربتغايل كريستيانو 

رونالدو، مهاجم ريال مدريد، بعد تسجيله ثالثة أهداف يف مرمى 
أتلتيكو مدريد، خالل لقاء الفريقني مساء أمس الثالثاء، يف ذهاب 

الدور قبل النهايئ لدوري أبطال أوروبا.
ونرشت الصحيفة، 20 رقًا تاريخًيا، صنعوا مجد رونالدو طوال مسريته 
مع كرة القدم سواء مع ناديي ريال مدريد ومانشسرت يونايتد، وكذلك 

منتخب الربتغال، وذلك عىل النحو التايل.
1. أكر العب سجل هاتريك يف تاريخ الدوري اإلسباين 32 مرة.

2. الالعب الوحيد الذي سجل يف كأس العامل أعوام 2006 و2010 
و2014، وبطولة أمم أوروبا 2004 و2008 و2012 و2016.

3. أول العب يسجل 100 هدف يف البطوالت األوروبية لألندية.
4. أرسع العب يسجل 250 هدًفا يف مشواره مع األندية.

5. الهداف التاريخي ملنتخب الربتغال برصيد 71 هدًفا.
6. أكر العب متثياًل ملنتخب الربتغال برصيد 138 مباراة رسمية وودية.

7. الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 399 هدًفا.
8. االنضام للتشكيلة املثالية ألفضل 11 العبا يف أوروبا 11 مرة.
9. أفضل ريايض يف الربتغال خارج حدود بالده برصيد 8 مرات.

10. الالعب الوحيد الذي فاز بالبطوالت املحلية دوري وكأس وسوبر 
ودوري األبطال وكأس العامل لألندية، وأفضل العب يف الدوري والحذاء 

الذهبي والكرة الذهبية مع فريقني مختلفني.
11. أكر العب تسجياًل لألهداف برضبات رأس يف تاريخ دوري األبطال 

برصيد 18 هدًفا.
12. الالعب الوحيد الذي تخطى حاجز 50 هدًفا يف األدوار اإلقصائية 

لدوري أبطال أوروبا، بوصوله إىل 52 هدًفا.
13. الهداف التاريخي للبطوالت األوروبية الستة الكربى برصيد 367 

هدًفا.
14. أكر العب تسجياًل لألهداف يف نصف نهايئ دوري األبطال برصيد 

13 هدًفا، حيث كرس رقم دي ستيفانو 11 هدًفا.
15. الالعب الوحيد الذي تخطى حاجز 100 هدف يف دوري األبطال، 

بوصوله إىل 103 أهداف.
16. يتفوق رونالدو بأهدافه الم 103 يف دوري األبطال عىل أندية 

أخرى عريقة مثل أتلتيكو مدريد 100 هدف، بنفيكا 98 هدًفا.
17. تسجيل 20 هدًفا عىل األقل يف 8 مواسم متتالية مع ريال مدريد.

18. أكر العب تسجيال لألهداف يف مرمى ضيوفه بدوري األبطال 
برصيد 54 هدًفا.

19. أول العب يسجل يف مرمى جميع األندية الم 19 بالدوري اإلسباين 
يف موسم واحد 2011 / 2012.

20. الهداف التاريخي ملسابقات املنتخبات األوروبية بتسجيل 23 
هدًفا، سواء يف بطولة أوروبا أو التصفيات املؤهلة.

)وكاالت(: قالت تقارير صحفية إسبانية، إن مواجهة أتلتيكو مدريد، باتت مبثابة 
لعنة لداين كارفاخال، ظهري فريق ريال مدريد، يف الفرتة األخرية. وأوضحت صحيفة 
"ماركا" اإلسبانية، أن كارفاخال تعرض لثالث إصابة عضلية أمام نفس الخصم وهو 

أتلتيكو مدريد. وأضافت "يف الدقيقة 44 من مباراة األمس تعرض كارفاخال إلصابة 
عضلية اضطرته للخروج من املباراة حيث تم تعويضه بناتشو فرنانديز". وتابعت 
"إصابة كارفاخال خسارة مهمة لفريق زيدان، الالعب سيخضع لفحوصات طبية 
غًدا الخميس ملعرفة مدى إصابته". وواصلت "ليست أول مرة يتعرض فيها داين 

كارفاخال إلصابة ضد أتلتيكو مدريد، ففي املوسم املايض تعرض إلصابتني ضد نفس 
الفريق". وأمتت: "اإلصابة األوىل لكارفاخال كانت ضد األتلتي يف ذهاب الليجا 

باملوسم املايض، والثانية يف نهايئ دوري األبطال الذي احتضنه ملعب سان سريو".

)وكاالت(: سدد أتلتيكو مدريد كرة واحدة فقط عىل مرمى غرميه 
ريال مدريد خالل ذهاب نصف نهايئ دوري األبطال األورويب مبلعب 

سانتياجو برنابيو، يف اللقاء الذي انتهى لصالح املليك بثالثية نظيفة 
حملت توقيع النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو.

وبحسب اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن االتحاد األورويب لكرة 
القدم )يويفا(، فإن التسديدة الوحيدة ألتلتيكو يف عىل مرمى الريال 

جاءت يف الدقيقة 95، من أصل 4 تسديدات له طوال املباراة، واحدة 
يف الشوط األول و3 يف الشوط الثاين.

أما ريال مدريد فسدد بني الخشبات الثالث 6 مرات يف الشوط األول 
ومرتني يف الشوط الثاين، جاء منها الهدفني الثاين والثالث لم"الدون".

وبلغت نسبة استحواذ املليك عىل الكرة 61 % مقابل 39 % 
للروخيبالنكوس، الذي سيستضيف لقاء العودة يوم األربعاء املقبل 
عىل ملعبه فيسنتي كالديرون يف مهمة صعبة للتعويض أمام فريق 

الفرنيس زين الدين زيدان، حامل اللقب.

20 رقًما قياسًيا

لعنة كارفاخال

عجز اتلتيكو

)وكاالت(: دعا سريجيو راموس مدافع نادي ريال 
مدريد اإلسباين فريقه للهدوء بعد الفوز )3-0( 

عىل أتلتيكو مدريد يف ذهاب نصف نهايئ دوري 
األبطال األورويب، حيث أكد أن فرقا كثرية متكنت من 

التعويض يف كرة القدم.
وبدا املدافع سعيدا للغاية بنتيجة مباراة الذهاب 

بني الفريقني، لكنه كان حذرا كذلك يف تحليل 
النتيجة النهائية لهذا الدور.

وأوضح يف ترصيحات نقلتها صحيفة "موندو 
ديبورتيفو" اإلسبانية: "أعتقد أنها كانت من تلك 
املباريات التي يسري فيها كل يشء عىل ما يرام. 

كان لقاء مثاليا، ليس فقط من حيث النتيجة. كان 
الهدف الحفاظ عىل عذرية الشباك وقد تحقق. كا 

سجل كريستيانو".
وأضاف: "يف مثل هذه املباريات يجب أن تلعب 

مبثالية ضد خصم لن يجعل األمور سهلة، لقد 
جعلناهم يعانون يف االخرتاق وأدرنا املباراة 

بشكل رائع". وتابع: "سأطلب التحيل بالهدوء ألن 
االنتفاضات حدثت كثريا يف كرة القدم، ويف هذا 
العام حتى، قطعنا خطوة جيدة، لكننا سنشهد 

سيناريو صعبا جدا أمام منافس غاية يف الخطورة. 
سنذهب إىل فيسنتي كالديرون ملحاولة الفوز وبلوغ 
نهايئ آخر". واعترب راموس أن أحد أبرز عوامل نجاح 

ريال مدريد، البدالء الذين يؤدون بشكل رائع يف 
األوقات التي يكون الفريق بحاجة إليهم فيها.

وأبرز: "هم عىل نفس مستوى الذين يلعبون. هذه 
املنافسة تجعل الجميع متحمسا. أسينسيو وفاسكيز 

ومن يظهر أيضا".
كذلك، أشار راموس إىل أن ما يفعله رونالدو أمر 

رائع، مؤكدا أن الجميع سيدرك مستقبال كيف أنه 

العب فريد وأسطورة، علا بأن النجم الربتغايل سّجل 
جميع أهداف الفريق املليك أمس.

وأوضح: "امتالك كريستيانو رونالدو يعطينا أفضلية، 
عندما يسجل فتلك لحظة فاخرة، من املهم أننا مل 

نستقبل أهدافا أيًضا".

تحذير راموس 

22:05beIN hdسلتا فيغو- م يونايتد

الخميس 4 مايو

الدوري االوروبي
ذهاب نصف النهائي

سيلتا يستقبل يونايتد
)وكاالت(: يثق سيلتا فيجو أنه ميلك القوة الذهنية الالزمة لتحقيق 

مفاجأة أمام مانشسرت يونايتد املبتىل باإلصابات يف قبل نهايئ الدوري 
األورويب لكرة القدم اليوم الخميس حسبا رصح مهاجم الفريق اإلسباين 

جون جيديتي. وقال السويدي جيديتي، وهو العب سابق يف مانشسرت 
سيتي، ملوقع االتحاد األورويب عىل اإلنرتنت قبل لقاء الذهاب يف إسبانيا 

اليوم: "أعتقد أن بالعقلية التي بنيناها هنا.. ال يوجد مستحيل".
وأضاف: "رمبا نحن ناد صغري وفريق ال يعرفه كثريون.. لكننا أيضا نعرف 

مدى جودتنا". وتابع: "لهذا السبب فزنا عىل برشلونة لعامني عىل التوايل. 
أخرجنا ريال مدريد من كأس امللك.. فزنا عىل أتلتيكو مدريد. أظهرنا أننا 

فريق جيد". وخرس سيلتا فيجو، صاحب املركز 11 يف الدوري اإلسباين، 
-3صفر أمام أتلتيك بيلباو يوم األحد لكن املدرب إدواردو بريتسو أراح 

العديد من الالعبني ومنهم املهاجم إياجو أسباس.
ويدخل مانشسرت يونايتد املباراة وهو يكافح ضد عدد كبري من اإلصابات.

وأصيب املدافعان إيريك باييل ولوك شاو خالل التعادل )1-1( مع 
سوانزي سيتي يوم األحد لينضا إىل قامئة املصابني وفيها أيضا زالتان 

إبراهيموفيتش وكريس سمولينج وفيل جونز وماركوس روخو وتيمويث 
فوسو-منساه، بينا وأصبح بول بوجبا العب وسط منتخب فرنسا جاهزا 

بعد تعافيه من اإلصابة. ويواجه يونايتد، الذي يحتل املركز الخامس 
يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا يف 

املوسم املقبل ورمبا يكون أمله الوحيد يف اللعب يف املسابقة عن طريق 
الفوز بالدوري األورويب وهو لقب مل يحققه من قبل.

لكن اإلسباين خوان ماتا حذر زمالءه أن التفوق عىل فريق املدرب بريتسو 
لن يكون سهال، وقال: "إنه واحد من الفرق التي تلعب كرة قدم جيدة 
يف إسبانيا.. وليس فقط هذا املوسم". وأكمل: "العودة إلسبانيا ستكون 

استثنائية بالنسبة يل لكنها صعبة يف الوقت نفسه. يجب أن نقدم أفضل 
ما لدينا حتى نستطيع الفوز عليهم".

ويتطلع يونايتد لالنضام ملجموعة صفوة تضم األندية التي فازت بدوري 
األبطال )كأس أوروبا سابقا( وكأس أوروبا لألندية أبطال الكأس والدوري 

األورويب )كأس االتحاد األورويب سابقا(. والفرق األخرى التي حققت 
هذا اإلنجاز هي أياكس امسرتدام، الذي يلتقي أوملبيك ليون يف املواجهة 

األخرى بالدور قبل النهايئ، وتشيليس وبايرن ميونيخ ويوفنتوس. 

أتلتيكممو  هزميممة  كانممت  )وكاالت(: 
مدريممد 3-0 أمممام ريممال مدريد، يف 
ذهمماب الدور قبممل النهممايئ لدوري 
أبطال أوروبا، مبثابة اسممتمرار لنفس 
النتائج التي ابتيل بها الفريق الخارس 

طوال نحو 60 عاما.
وانتصممار ريال مدريد يف سممانتياجو 
برنابيممو جعله عىل مشممارف إخراج 
أتلتيكو مممن البطولممة األوروبية، يف 

العام الرابع عىل التوايل.
ومممن بممني هممذه النتائممج، الفوز يف 
النهممايئ مرتممني يف 2014 و2016 يف 
لشبونة وميالنو عىل الرتتيب، ومرة يف 

الدور قبل النهايئ يف 2015، لكن عىل 
األرجح فإن أكر نتيجة مخيبة كانت 
يوم الثالثاء حيث كان الفوز مستحقا 
متاما. والهزمية هي اسممتمرار للنتائج 
التي عمماىن منها أتلتيكممو أمام غرميه 
املحيل، منذ الدور قبل النهايئ لدوري 
األبطممال يف 1959، رغممم أن املدرب 
دييجو سمميميوين جلب بعض التوازن 

ملواجهات الفريقني.
ومل يفقد املدرب األرجنتيني، األمل يف 

بلوغ النهايئ رغم الهزمية الكبرية.
وقال سمميميوين للصحفيني "سنحاول 
االسممتفادة من فرصتنمما مها كانت 

ضئيلة. أشعر براحة أكر من أي يشء 
ومن أي وقت مىض".

وأضاف "سنحاول تحقيق املستحيل. 
نحن أتلتيكو مدريد وميكن أن نفعل 
املممدرب  أي يشء". ورغممم كلممات 
فممإن  باألمممل،  املليئممة  األرجنتينممي 

الخروج يبدو قريبا للغاية.
وأشممارت تقارير إعالمية اسبانية، إىل 
أن الفتة رفعتها جاهري ريال مدريد 
قبممل املبمماراة تسممببت يف حالة قلق 
ألتلتيكو إذ كتممب عليها "اخربين عن 
شممعورك" يف إشممارة إىل ما حدث يف 

لقايئ ميالنو ولشبونة.

)وكاالت(: أشادت الصحافة اإلسبانية 
الصادرة امممس األربعاء مبهاجم ريال 
مدريد، الربتغايل كريستيانو رونالدو، 
الذي سممجل ثالثية يف مرمى أتلتيكو 
بذهاب نصف نهممايئ دوري األبطال 
ووصفتممه  القممدم،  لكممرة  األورويب 
بالالعممب الحاسممم وبأنممه صاحممب 
الكلمة األخرية يف اللقاءات الحاسمة.

واختممارت )أس( من "صاحب الكلمة 
األخممرية" عنوانا لهمما حيث أكدت أن 

"الممدون" بممات حاسمما للمليك بعد 
أن سممجل األهممداف الثالثممة أمممس 
وأشممارت  الروخيبالنكمموس.  أمممام 
الصحيفة إىل أن فريممق املدرب زين 
الدين زيدان اقرتب مممن بلوغ نهايئ 
التشممامبيونز ليج املقرر أن يقام عىل 
ملعب "كارديف" بويلز يف الثالث من 
يونيو/حزيران املقبممل، مربزة هيمنة 
املريينجي عىل اللقاء الذي مل تسممنح 

لألتلتي خالله سوى فرصة واحدة.

فوصفممت  )ممماركا(  صحيفممة  أممما 
كريسممتيانو بم"الثور واثممق الخطى" 
مصحوبممة بصورة للدون وهو يجلس 
فخورا بأهدافه ويظهر ورائه جاهري 
الصحيفممة  تحدثممت  كمما  امللمميك. 
عممن اللحظممة الرائعة التي يعيشممها 
كريسممتيانو حيث أحرز 8 أهداف يف 
آخر ثالث مباريات بالتشامبيونز ليج، 
مبينة أن املليك وضممع قدما يف نهايئ 
دوري األبطال وبممات يداعب اللقب 

الم12 يف تاريخه بهذه البطولة.
أيضا  الكتالونيممة  الصحممف  وأثنممت 
عىل الدون، حيث قالت )سممبورت(: 
بالرضبة  أتلتيكو  أخرج  "كريسممتيانو 
القاضية"، مممربزة تفوق فريق زيدان 
عممىل أتلتيكو الممذي يدربممه دييجو 

سيميوين.
وأضافت أن املليك أحسممن استغالل 
عيوب األتلتممي يف الجانبني الدفاعي 

والهجومي.

سيميوني يرفع راية التحدي

صحف العالم تحتفي بالحاسم



اأورد مدي���ر اأعمال النجمة جانيت جاك�س���ون جيل 
دولدوالو عرب �س���فحته على اأحد مواقع التوا�سل 

االجتماعي تفا�س���يل االتفاق الذي تو�س���ل له 
الثنائي جانيت ورجل االأعمال القطري و�س���ام 

املانع عقب االنف�سال.
فكتب جي���ل: “اأود اأن اأق���ول هذا بدافع 
�س���داقتي م���ع جاك�س���ون، فاإنه م���ع احتمالية 

ح�سولها على مبلغ 500 مليون دوالر فاإن هذه 
االأموال هي من حق املولود عي�س���ى، هي لي�س���ت 

من االأ�سخا�ص الذين يقبلون املال بهذه الطريقة”.
واأ�س���اف “لن تقبل �س���ديقتي هذا املال من اأجلها واإذا 

حتققنا بالفعل �س���نجد اأنها متزوجة من 4 �س���نوات ولي�ص 5 ملن يدعون 
اأنها ا�ستمرت مع املانع 5 �سنوات من اأجل احل�سول على ن�سف ثروته”.

وكانت قد انت�رشت ال�سائعات �ستح�سل على ن�سف ثروة املانع عقب االنف�سال.

ي�س���تعد الفن���ان الربيط���اين ج���اري اأولدم���ان، 
لتج�سيد �سخ�سية “وين�سنت  ت�سري�سيل

” رئي�ص وزراء اململكة املتحدة االأ�س���بق، 
وذل���ك خالل فيلمه اجلديد “�س���اعة احل�س���م” 
والذي يقوم مب�س���اركته البطول���ة عدد كبري 
م���ن النجوم اأ�س���هرهم ج���ون ه���ارت املمثل 
الربيطاين ال�س���هري الذي وافت���ه املنية بداية 

هذا الع���ام، اإلى جان���ب ليلي جيم�ص، �س���تيفن 
ديالن، ومن تاأليف انطوين مكارتن، واالإخراج ل� جو 

رايت. وتدور اأحداث الفيلم حول وين�س���نت ت�سري�س���ل 
الذي يقود حملة �سد جي�ص “النازي” اأدولف هتلر، باأوائل اأيام احلرب العاملية الثانية.
ومن املتوقع �سدور الفيلم بدور العر�ص بنهاية �سهر دي�سمرب من العام اجلاري. 

يذكر اأن املمثل الربيطاين جاري اأولدمان ا�ستهر الفرتة االأخرية بالعديد من االأدوار 
التي كان لها �س���دى وا�س���عا، منها دوره ال�س���هري ب�سل�س���لة املخرج كري�س���توفر نوالن 

.”The Dark Knight“

 500 مليون دوالر 

 تشيرشيل

 ناشرة

 بع���د اعتذاره���ا الفرتة املا�س���ية عن بطول���ة فيلم بارب���ي Barbie، تعاق���دت النجمة 
االأمريكية اإميي �س���ومر مع ا�ستوديوهات “وندرالند” االأمريكية، للعب دور البطولة يف فيلم 

كوميدي جديد �سيحمل عنوان I Feel Pretty، وفقا ملا ذكره موقع فارايتي االأمريكي.
الفيلم اجلديد �س���يتولى كتابته واإخراجه الثنائي مارك �سيلفر�ستاين واأبي كوهن، ومل 

تعلن ال�رشكة املنتجة عن ق�سة الفيلم اأو اأي تفا�سيل اأخرى.
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 يحمل �س���هر مايو يف جعبته م���ن اأفالم مذهلة 
بكاف���ة جماالته���ا الكوميدي���ة واخلي���ال العلم���ي 
واالأك�س���ن وغريه���ا، ولكن ومع ك���رة تلك االأفالم 
يقع امل�ساهد فري�س���ة احلرية اأمام �سباك التذاكر 
يف �ساالت ال�سينما ال يعلم اأي تلك االأفالم ي�ساهد.
�س���نعر�ص لك���م فيما يل���ي اأفالم �س���هر مايو 
املنتظ���ر طرحه���ا يرفقها نبذة عن ق�س���ة الفيلم 

لعلك جتد �سالتك يف هذا التقرير.

 WITCHES 7
ت���دور اأحداثه حول حول احتفال فتاة و�س���اب 
باق���رتاب موع���د زفافهم���ا فيقومان با�س���تئجار 
جزي���رة جتمعه���م ه���م واأهله���م لالحتف���ال به���ذا 
احل���دث، ولكنه���م يعلم���ون اأن ي���وم و�س���ولهم 
ه���و يوم ع���ودة لعن���ة عمرها 100 ع���ام، فيجدون 
اأنف�سهم يقاتلون من اأجل البقاء يف مواجهة وعود 

7 �ساحرات باالنتقام.
وم���ن املنتظ���ر طرحه يوم 12 من �س���هر مايو 

املقبل.

WAR MACHINE
تدور اأحداثه ال�س���اخرة الكوميدية التي ت�سخر 
من احلرب االأمريكية على اأفغان�س���تان وت�سخر من 
كافة االأ�س���خا�ص التي دعمت هذا القرار ودافعوا 
عن���ه. ومن املنتظر طرحه خالل يوم 26 من �س���هر 

مايو املقبل، ومن بطولة براد بيت.

Everything، Everything
ت���دور اأحداث���ه ح���ول فت���اة تدعى م���ادي، يف 
الثامنة ع�رش من عمرها تتمتع بالكثري من ال�سفات 
الرائع���ة، املتمثل���ة يف ال���ذكاء والف�س���ول وح���ب 
احلياة، ولك���ن القدر اأراد اأن مينعها مر�س���ها من 
مغ���ادرة نظ���ام احلماية امُلخ�س����ص له���ا والبيئة 
املغلق���ة عليها باإحكام داخل منزلها، ولكن جارها 
ال�س���بي والذي يدعى اأويل - لن ي�سمح لكل ذلك 
باإيقاف���ه لتعريفها عن احلياة واإن�س���اء عالقة حب 
بينهما. من املنتظر طرحه يوم 19 من �سهر مايو.

DEAD AWAKE

ه���ذا الفيل���م واملنتظ���ر طرح���ه يف ي���وم 12 
م���ن �س���هر مايو، يتح���دث عن موظف���ة يف اخلدمة 
االجتماعية تدعى كيت بومان، والتي جتد نف�سها 
حتقق يف حوادث موت غام�سة الأ�سخا�ص ميوتون 

يف منامها قبل موتهم على اأر�ص الواقع.

The lovers
ي���دور ح���ول حياة زوج���ن منذ ف���رتة طويلة، 
يطولهما الفتور ب�سبب امل�س���وؤوليات ومتطلبات 
احلياة، حيث ينغم�س���ان يف خ�سم �سوؤون حياتهما 
الع�س���رية، وبينما يو�س���كان على اإنهاء عالقتهما، 
تن�ساأ بينهما �رشارة فجائية تودي بهما اإلى خو�ص 
رومان�س���ية مته���ورة. من املنتظ���ر طرحه يف 5 من 

�سهر مايو.

GENERATIONS 3
 THREE GENERATIONS فيل���م 
والتي تطول مدة عر�س���ه اإلى �ساعة و28 دقيقة، 
م���ن املنتظر طرحه يف 5 من �س���هر ماي���و املقبل، 
وتدور اأحداثه حول فتاة تدعى راي، تقرر التحول 
م���ن اأنثى اإل���ى ذكر، وحت���اول والدته���ا ماجي اأن 
ت�س���ل لوالد الفتاة للح�س���ول على موافقته على 
اإج���راء العملية، اأما جدته���ا دويل فتحاول التكيف 

مع الو�سع اجلديد الذي �سارت عليه حفيدتها.
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اإعداد: طارق البحار

 كاترينا كيف: االنتقاد السلبي محبط

”Ingrid Goes West“ 

الكثبان الرملية، وال�س����احل ال�س����احر، والهند�سة املعمارية 
املذهلة جتعل دبي خياراً �س����عبيا ل�س����انعي االأفالم، لناأخذ جولة 

م�ستوحاة الأهم املواقع ال�سينمائية يف دبي.

 Star Trek Beyond

بداأ ت�سوير فيلم اخليال العلمي Star Trek Beyond يف 
يوليو 2015 ومت تق�س����يم الت�س����وير ب����ن فانكوفر ودبي التي 
مثلت يف الفيلم قاعدة احتاد النجوم املعروفة مبدينة نيويورك، 

التي واجهت طاقم “اإنرتبرايز” يف رحلتهم بن املجرات.

 Syriana

كل النج����وم مبا يف ذلك جورج كلوين والنجم مات دميون يف 
هذه الدراما املتوترة، قرر املخرج �ستيفن جاجان اأن دبي لديها 

موقع مثايل لت�سوير بع�ص م�ساهد اإطالق النار.

City of Life

املخ����رج االإماراتي عل����ي م�س����طفى يف City of Life، اأول 

فيلم يتم ت�س����ويره بالكامل باللغة االجنليزي����ة يف دبي. الفيلم 
الذي يحكي عن ق�س����ة عن رجل عربي، و�س����ائق تاك�س����ي هندي 
وم�س����يفة رومانية، �س����ورة مثالي����ة لواقع حياة دب����ي املتعددة 

الثقافات.

Mission Impossible: Ghost Protocol

تعلق اإيثان هانت على برج خليفة، هذا الفيلم كان �ساحب 
اأك����رب ميزانية ليتم ت�س����ويره يف دبي، وا�س����تغرقت هذه احليلة 
لوحده����ا 23 يوم����ا و400 فردا لتنفيذ اللقط����ة والتي اأ�رش كروز 

على اأن يقوم بها بنف�سه.

 Star Wars Episode VII – The Force Awakens

بعد فيلم Jurassic World الذي حقق اإيرادات �س����خمة، 
كان هذا الفيلم اأ�س����خم منه بكثري، والذي انتظره ع�ساق اخليال 
العلم����ي بف����ارغ ال�س����رب، مت ت�س����وير الفيلم يف دبي و�س����حراء 

اأبوظبي.

أحدث أفالم هوليوود لشهر مايو 

 “دبي” على شاشة هوليوود 

اأعلنت املمثلة االأمريكية غوينيث بالرتو 
عرب “تويرت”، اإطالقها جملة “غوب” الدورية 
التابع���ة للموق���ع االإلك���رتوين ال���ذي اأطلقته 

العام 2008، ويحمل اال�سم نف�سه.
وتن���درج املجل���ة، الت���ي �ست�س���در كل 3 
اأ�س���هر، يف اإط���ار �رشاكة بن دار الن����رش “كونديه 
نا�س���ت”، التي �س���تتعاون اأي�س���ا مع موقع “غوب”، 
عل���ى ما جاء يف بيان �س���ادر عن هذه املجموع���ة االإعالمية 

اأم�ص االأول.
و�س���اهمت اآنا وينتور، رئي�سة حترير جملة فوغ ال�س���هرية للمو�سة واملديرة الفنية 

ملجموعة كونديه وي�ست، �سخ�سيا يف امل�رشوع. 
قال���ت وينتور يف البيان: “اأع���رف منذ زمن طويل، اأن غويني���ث تتمتع بذوق وروؤية 

اأنيقن، لكن مع “غوب” ا�ستحدثت ب�سكل الفت كتابة ع�رشية لطريقة عي�سنا”.

اأعلنت النجمة اإليزابيث اأول�س���ن، عرب �س���فحتها على “في�سبوك”، اأنها انتهت 
متاما من ت�سوير م�ساهدها يف فيلمها اجلديد “Ingrid Goes West”، الذي 

تقوم فيه بتج�سيد ال�سخ�سية املحبوبة وامل�سهورة بن اأ�سدقائها.
وتوقع���ت اأول�س���ن اأن يعر����ص الفيلم الغن���ي مب�س���اهد الكوميديا 
واالإثارة الذي اأخرجه مات �س���بي�رش وكتب ال�س���يناريو اخلا�ص به ديفيد 
بران�س���ون �س���ميث، يف دور العر�ص ال�س���ينمائي يف يوم 4 اأغ�سط�ص 

املقبل، بعد االنتهاء من كل التجهيزات الفنية.
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العدد 3124 

قالت املمثلة الهندية كاترينا كيف اإنها تعر�ست لكثري من االنتقادات على 
مدار م�سريتها الفنية التي بداأت منذ 14 عاما.

مع  تعاملت  اإنها  القول  كاترينا  عن  االآ�سيوية  الهند  اأنباء  وكالة  ونقلت 
احلفاظ  خ��الل  م��ن  ال�سلبي  االن��ت��ق��اد 
واال�ستمرار  هدوئها  على 
واأ���س��اف��ت  عملها.  يف 
مم��ث��ل��ة،  “ب�سفتي 
واج����ه����ت ال���ك���ث���ري م��ن 
كيفية  وت��ع��ل��م��ت  ال��ن��ق��د، 
اإنه  واأو�سحت”  معه”.  التعامل 
عندما  خا�سة  بالطبع،  حمبط  اأم���ر 
االنتقادات  من  �سل�سلة  هناك  تكون 
لعمل بذلت فيه جهدا كبريا، ولكني 
ال اأهتم كثريا لذلك، واأو�سل م�سريتي”. 
ملوقع  ان�سمت  كاترينا  اأن  اإل��ى  وي�سار 
ال��ف��ي�����س��ب��وك ل��ل��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ال��ع��ام 
ان�ستغرام  ملوقع  م��وؤخ��را  وان�سمت  امل��ا���س��ي، 
يف  راأيها  حول  �سوؤالها  ولدى  ال�سور.  مل�ساركة 
اأمر  “اإنه  قالت  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
وقالت  امل�سهورة”.  لل�سخ�سية  بالن�سبة  مهم 
من�سة  متثل  االجتماعي  التوا�سل  “و�سائل 
لذلك  بحرية،  اأرائهم  عن  اجلميع  يعرب  لكي 

�سوف تكون هناك اأراء اإيجابية و�سلبية”. 
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ن����رت حليمة بولن���د، فيديو على موق���ع التوا�صل 
االجتماع���ي �صن���اب �ص���ات، ترد م���ن خالله عل���ى هجوم 

الفنانة البحرينية زهرة عرفات عليها.
وقالت حليم���ة: “�صوفوا املنافق���ة اللي بت�صوفني 
تقويل انتي ديفا وانتي جميلة وانتي وانتي بتهاجمني”. 

وكان���ت حليمة بولن���د ن�رت فيديو لزه���رة عرفات 
وه���ي يف مرحلة من مراحل عملية جتميل، ما ا�صطر زهرة 
عرفات للتعقيب قائلة: “ما األومكم الأن الفيديو مقرف 
فع���ال و�صكل���ي �صي���ئ ب�س متني���ت الب�ر يكون���ون اأكرث 

اإن�صانية باأي تعليق يكتبونه”. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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الي���وم ه���و االأن�صب لت�صوي���ة ق�صية 
عالقة اأو للم�صاحلة 

ترك���ز على عالقة عاطفية ت�صبب لك 
القلق واالإزعاج وتنفر املقربني

اعتم���د نظاماً غذائي���اً �صحياً يحميك 
من خطر التعر�س الأزمات 

تنقل���ب االأم���ور راأ�ص���اً عل���ى عق���ب، 
ب�صبب اإهمالك القيام مبا يلزم 

تط���راأ م�صاعدة ما تفتح اأمامك بع�س 
االأبواب امل�صاعب

ترتاجع العالقة الي���وم ب�صبب بع�س 
التاأخري يف اتخاذ القرارات 

ح���اول التخفيف من تن���اول االأطعمة 
الغنية بالن�صويات م�صاء

ال توؤثر فيك ال�ضغوط ف�أنت تتمتع 
حالياً بحماية تعزز الثقة 

تناول الكمي���ة املطلوبة منك يف كل 
ح�صة طعام الأنها تكون كافية 

ت�صغ���ي اإل���ى كالم وتتلق���ى عر�صاً 
جيداً يعيد اإلى قلبك االطمئنان

تعي�س خماوف ال اأ�صا�س لها وتختلق 
لنف�صك اأزمة ل�صدة توترك 

ال تفر�ض اأي �رشوط على احلبيب قبل 
اأن ت�صتمع اإلى وجهة نظره 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

علي الشرقاوي.. فصول مختلفة بلون األعين
 دراسات يف التجربة واحلياة..

كلن���ا تربطن���ا حزم���ة م���ن الذكريات م���ع �صاعر 
البحرين الكبري علي ال�رقاوي، ف�صول خمتلفة بلون 
االأع���ني، وال�صبي���ل الوحي���د ملعرفة ال�رق���اوي هو.. 

احلب والرحيل اإلى مدن اإبداعه.
وه���ذا الكت���اب “عل���ي ال�رق���اوي.. درا�صات يف 
التجربة واحلي���اة” وال�صادر ع���ن دار اأفكار للثقافة 
والن����ر يق���دم �صه���ادات اأ�صدقائ���ه ورفق���اء دربه 

ويرتكز على عدد من املقاطع اخرتنا منها ما يلي:

الشرقاوي كما أراه
كتب اأم���ني �صالح: قلت عن���ه ذات مرة: 
اأي حديث عن عل���ي ال�رقاوي بالن�صبة يل هو 
طويل���ة متتد جذوره���ا اإلى طفول���ة �صدميية حديث عن جتربة حياتية 

املع���امل، تنتم���ي الى ح���ارة واح���دة، مدر�صة 
واح���دة، واأح���الم ال حت�ص���ى. وه���و حديث عن 
جتربة ثق�فية برزت مالحمه� مع انت�ض�بن� الى 
اأ����رة االأدب���اء والكتاب وتط���ورت يف م�صارها 

الثابت حتى وقتنا الراهن.
رفق���ة غني���ة تقا�صمن���ا فيه���ا ال�صح���ك 
والوجع، الرج�ء، ال�ضعر وال�ضفر. اأثن�ء ذلك كن� 
نتقاذف االأحالم، يف لهو عابث، مثلما نتقاذف 

الليل والنهار يف رحلة حتف بها املدن. 
ح�ص���ور م�ص���ع، و����روري يف اي و�صط او 
جمال يطرق بابه، عند كل منعطف يرتك 
عالمة م�صيئة. ما ارتاد مكانا اال و�صج 

به، حمتفيا به، ومتجمال به اي�صا.

عربية العاطفة بال كوابح
وكت���ب اأي�صا قا�صم حداد: هك���ذا ميكن ان اأرى 
عل���ي ال�رق���اوي يف اختزال غ���ري خمل، فه���و اإن�صان 
يندف���ع يف بحر ال�صداقة مثل موجة عارمة ميكنها ان 

حتمل االأ�صدقاء نحو م�صارف ما ي�صتهون.
ما عليك اال ان تبوح لعلي ال�رقاوي مبا يفي�س 
القلب به، لكي يهتم بالباقي، واإذا كنت ممن يهوى 
الفنون والكتابة، ف�صوف جت���د يف ال�رقاوي االأجنحة 
الكافي���ة والكفيلة بحملك نحو م���ا ي�صقل موهبتك، 
و�ص���وف جتد �صديقا يحا�رك باأكرث االأ�صئلة نعومة، 
من ان اجل ان تنج���ز �صنيعك االإبداعي. حني ي�صاألك 
ال�رشق����وي عن ن�ض كتبته من���ذ اكرث من ثالثني ع�م� 
ون�صيت���ه او اأهملت���ه، �صت�صع���ر ب�صه���وة ا�صتعادة ما 
ن�صي���ت، ورمب���ا جتد يف ذل���ك الن�س �صيئ���ا ي�صتحق 

فتحبه، لكنك �صتحب علي ال�رقاوي اأكرث.
واحل���ق ان طفولت���ه الطائ�صة ه���ي التي جتعله 
ق���ادرا على كتاب���ة ما يح���ب م���ن دون التوقف عند 
املمك���ن وامل�صتحيل، مادام ميتلك قلمه بني اأ�صابع 
تلك الك���ف املعروقة لفرط التجرب���ة، وخربة احلي�ة 

لدى ال�رقاوي ت�صاهي خربته يف احلياة.
عل���ي  ال�صدي���ق  ال�صاع���ر  اأرى  ال�ص���كل  به���ذا 
ال�رقاوي وهكذا اأحب اأن يراه االآخرون، فاإنك �صتنال 
نعمة الفن وال�صداقة اإذا اأنت ذهبت الى طفولة علي 
ال�رشق����وي حيث العفوية وال�ضدق، ومن املوؤكد انك 
�صتجد يف ه���ذا الكائن املوهبة واملعرفة اجلديرتني 
باملحب���ة واالح���رتام والتقدي���ر، حي���ث ال يج���د علي 
ال�رق���اوي راحته واطمئنان���ه اإال يف العطاء بال توقف 
وبال حدود. لي�س ان تتفق معه، لكن ان حتبه، هذا هو 

�رشط ال�رشق�وي وهو يفعل م� يحب، ف�ملحبة ال ت�ض�ل 
ثمن���� مق�بل م� متنحن���� اإي�ه طوال الوق���ت والت�ريخ 

واجلغرافيا.

عاشق الوطن
ولرا�ص���د جنم هذا ال���راأي: ميتل���ك ال�صاعر علي 
ال�رقاوي جتربة حياتي���ة وجتربة اإبداعية متالزمتني 
معا وتعك�صان ن�صج جترب���ة ال�صاعر االإبداعية وعمق 
جتربت���ه م���ن خ���الل الك���م الكبري م���ن االإ�ص���دارات 
الت���ي تنوعت م���ا بني دواوي���ن الف�صح���ى والعامية 
وامل�رحي���ات، باال�صافة ال���ى ا�صتغاله يف ال�صحافة. 
البح���ر بالن�صب���ة لعلي ال�رق���اوي ه���و الطبيعة بكل 
تقلباته���ا. ق�صائده تغن���ى بها العدي���د من مطربي 
اخلليج العربي، هذا االنت�صار ال�ريع الذي خلق لعلي 

ال�رقاوي وطنا جميال يف قلوب النا�س.

• •اأمني �صالح	 •ال�صبيل الوحيد ملعرفة ال�رقاوي هو “احلب”	 قا�صم حداد 	

عقد نادي البحري���ن لل�صينما اأخرياً 
االعتيادي���ة وذلك  العمومي���ة  جمعيت���ه 
يف مق���ر الن���ادي يف اجلف���ري، حي���ث مت 
االأدب���ي  التقريري���ن  واإق���رار  مناق�ص���ة 
واملايل لل���دورة االإدارية املنتهية، كما 

مت انتخ���اب جمل����س اإدارة جديد للدورة 
االنتخابية املقبلة. 

اجلدي���د  االإدارة  جمل����س  وي�ص���م 
للن���ادي كل من يو�صف ف���والذ، رئي�س 
ملجل����س اإدارة الن���ادي ورئي����س للجنة 

نائب���ا  امل�صقط���ي  ن���ادر  التدري���ب، 
للرئي����س ورئي����س جلن���ة الربوتوكول، 
هدى طب���ارة اأميناً مالي���اً ورئي�صاً للجنة 
العرو����س، من�صورة اجلم���ري اأميناً لل�ر 
ورئي�ص���اً للجن���ة املهرجان���ات واالإعالم، 

حمم���د اإبراهي���م رئي�ص���اً ملق���ر الن���ادي 
ورئي�ص���اً للجنة العرو�س اخلا�صة، حميد 
كرميي رئي�صاً للجن���ة االجتماعية وجلنة 
التوا�ص���ل االجتماع���ي، وب�صام الذوادي 

ع�صواً اإداريا. 

نادي البحرين للسينما ينتخب مجلس إدارته 

tariq_albahhar

 عــادل محمــود: الفــن 
البــحريني ميــت!

ك�صف الفن���ان البحريني، ع���ادل حممود، خالل 
لقائ���ه يف برنامج “ع ال�صيف” ال���ذي يذاع عرب قناة 
“العدالة” عن اأ�صباب تاأخر الفن البحريني عن الفن 

اخلليجي.
و�صف حمم���ود الف���ن البحريني بال���� “ميت”، 
مو�صح���ا اأن اللوم كان على وزارة االإعالم يف الفرتة 
املا�صي���ة، اإال اأن مهمة ال���وزارة لي�صت اإنتاج فنان، 
اإ�صاف���ة اإل���ى ع���دم وجود و�صائ���ل اإعالمي���ة، لذلك 
فالفنان البحريني الذي يريد ال�صهرة، عليه اخلروج 

من الدائرة، والتوجه الى بلدان اأخرى.
وح���ول خالف���ه م���ع �رك���ة روتان���ا لل�صوتيات 

واملرئي���ات، ق���ال الفنان عادل حمم���ود اإن عالقته 
مع �صامل الهندي جيدة، وهجومه عليهم كان ناعما، 
ولكن هم اآمنوا بفنه وموهبته، واأنتجوا له 3 كليبات 

غن�ئية، موؤكدا اأنه ا�ضتف�د منهم وهم خ�رشوه.
ووج���ه الفن����ن البحريني �ض���وؤاال لروت�ن� ق�ئال: 
“بع���د كل هذا ال�رف مل���اذا تخليتم عني واالآن ال 
يوج���د �ص���وى 12 مطرب���ا بروتانا ينتج���ون لهم؟” 
بح�صب موق���ع االإمارات نيوز، وط���رح الفنان عادل 
حمم���ود دويت���و غنائي بعن���وان “ج����ر ال�صعودية” 
مب�صارك���ة الفن���ان االإمارات���ي فاي���ز ال�صعي���د ومن 

كلمات بوتركي وتوزيع اأحمد اأ�صدي.

• قطعت املمثلة التون�صية 	
هند �صربي �صوطاً كبرياً 

يف ت�صوير م�صل�صل حالوة 
الدنيا، الذي تلعب فيه دور 

امراأة تكت�صف مفاجاأة قبل 
زواجها جتعلها تقع يف عدد 

من ال�راعات.

BUZZ 

مسافات

الع���ام  ه���ذا  رم�ص���ان  اأن  يب���دو 
�صيكون مميزاً اأكرث من اأي عام م�صى، 
خ�صو�ص���اً م���ع م�صاركة عدد م���ن اأبرز 
النج���وم يف غن���اء ت���رتات امل�صل�صالت 
ال�صه���ر  ه���ذا  يف  �صُتعر����س  الت���ي 

الف�صيل.
وب�لت�أكي���د م�ض�ركة هوؤالء النجوم 
�صتكون اإ�صافة كب���رية لهذه االأعمال 
و�صت�صاهم بالرتويج لها اأكرث فاأكرث، 
كون النجوم الذي���ن �صيغنون ال�صارة 
ميتلكون �صعبية وا�صعة وهم جزء من 

هذه امل�صل�صالت ب�صكل اأو باآخر.
و�صيغني الفنان ال�صوري نا�صيف 
زيت���ون ت���رت م�صل�ص���ل “الهيب���ة” من 
بطولة النجم تيم ح�صن والنجمة نادين 
جني���م م���ن كتابة ه���وزان عك���و ومن 
اإخ���راج �صامر الربق���اوي. فيما الفنانة 
بلقي����س اأعلنت غناءها لترت امل�صل�صل 
الكومي���دي “رمانه” وبطلت���ه الفنانة 
القدي���رة حي���اة الفه���د وم���ن اإخ���راج 
ح�صام احلجاوي. وق���د ان�صم اإلى هذه 
الالئح���ة موؤخراً، الفن�نة ن���وال الزغبي 
التي �صتغن���ي ترت م�صل�صل “كراميل” 
لبطلته ماغ���ي بوغ�صن والفنان ظافر 
ال�صن���ان.  جم���ال  واإنت���اج  العابدي���ن 
وك�صفت عن هذا اخلرب ب�صورة ن�رتها 
ع���رب ح�صابه���ا ال�صخ�صي عل���ى موقع 
ان�صتغ���رام. ويتمي هذا امل�صل�صل اإلى 

فئة الكوميدي-الرومن�صي.
الفن����ن حممد ف���وؤاد �ضيعود اإلى 
الدرام���ا من خ���الل م�صل�ص���ل رم�صاين 
بعن���وان “ال�صاهر”، و�صيغن���ي اأي�صاً 
ترت امل�صل�صل. كم���ا اأنه �صيقوم بغناء 
4 اأغني���ات �صُتعر�س يف نف�س العمل. 

وامل�صل�صل من كتابة تامر عبد املنعم 
ال���ذي �صُي�ص���ارك فيه كممث���ل اأي�صاً، 
واإخراج يا����ر زايد، مب�صاركة اللبنانية 
مادل���ني ط���رب، رغ���دة، ام���رية ه���اين 

وغريهم.
و�صن�صم���ع �ص���وت الفنانة ا�صالة 
يف رم�صان هذا العام من خالل “الأعلى 
�صع���ر” للنجم���ة نيلل���ي ك���رمي ال���ذي 
جت�صد في���ه دور راق�ص���ة باليه ُتدعى 
“جميل���ة”، م���ن اإخ���راج مان���دو العدل 

وكتابة مدحت العدل.
اأم���ا الفن���ان احمد عدوي���ة فيعود 
ه���ذه ال�صن���ة من خ���الل غنائ���ه ل�صارة 
م�صل�صل “رم�صان ك���رمي” من تاأليف 

�صي���د ال�صبك���ي واإخ���راج �صام���ح عبد 
العزيز، اأم���ا اأبطال العمل نذكر منهم: 
�ري���ف �صالم���ة، روجين���ا، روبي، جنالء 

بدر واآخرين.
ال�صعب���ي  الفن���ان  كم���ا �صي�ص���ع 
احم���د �صيبة �صوت���ه عل���ى امل�صل�صل 
الكومي���دي “خل�صان���ة ب�صياك���ة” من 
بطولة النجم امل�ري احمد مكي، دينا 
ال�ربين���ي، حممد ا�صام���ة، ه�صام ماجد 
وغريه���م، وكلم���ات االأغني���ة ل� حممد 
البوغة ومن تلحني حممد عبد املنعم، 
والعم���ل م���ن اإخ���راج ه�ص���ام فتح���ي، 
وتاأليف تاأليف اأحم���د املحمدي، اأحمد 

حميي وفاروق ها�صم.

تترات مسلسالت رمضان 2017 
بصوت نجوم الفن العربي

المخرج البحريني إسحاق عبداهلل: الطفل 
محور االهتمام للفكرة الجيدة

الطف���ل   ت�صتم���ر فعالي���ات مهرج���ان 
بفعاليات���ه  اخل���رب،  يف  الث���اين  والعائل���ة 
الثقافي���ة والفنية املتنوع���ة، حتى اجلمعة 
5 ماي���و 2017، ج���اء منه���ا عر����س م�رحية 
بعن���وان  البحري���ن  مملك���ة  م���ن  االأطف���ال 
“اأ�صدق���اء املدينة”، تاأليف واإخراج اإ�صحاق 
عبداهلل لفرقة جمموعة اال�صتديو بالبحرين، 
مل�رحي���ة  اجلماه���ريي  الث���اين  والعر����س 
تاألي���ف عبدالعزي���ز بو�صهي���ل،  ترانزي���ت، 
واإخراج حممد احلمد، باالإ�صافة اإلى االأركان 
التفاعلي���ة التي يقدمها الفنانني الفنانات 
يف معر����س واحة الفنون م���ن متنوع الفنون 
الب�رية، وم�رح عرو�س االأطفال املواهب، 
وياأتي املهرج���ان حتت رعاية اأمري املنطقة 
ال�رقية �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صعود 
بن نايف بن عبدالعزي���ز اآل �صعود، وافتتح 
املهرج���ان حمافظ اخلرب االأ�صت���اذ �صليمان 

الثنيان االأربعاء املا�صي.
وطرح���ت م�رحي���ة )اأ�صدق���اء املدينة( 
من مملكة البحرين، تاألي���ف واإخراج اإ�صحاق 
عب���داهلل مو�ص���وع احلف���اظ عل���ى الطبيعة 
والبيئ���ة من خ���الل التعاون ب���ني االأ�صدقاء 
للحف���اظ عل���ى مدينتهم والدف���اع عنها من 
خماط���ر التلوث م���ع والرتكيز عل���ى اأهمية 

التعليم الذي يعد �صالح امل�صتقبل.
وطرح���ت امل�رحي���ة يف قال���ب ترب���وي 
تعليم���ي راق���ي، ج���اءت يف ف�ص���ل واح���د، 
واعتمد من خاللها املخ���رج على لغة ب�رية 

مبهرة وم�صوقة تتفاعل مع اجلمهور.
واأع���رب اإ�صح���اق بع���د انته���اء عر�ص���ه 
ي���وم اأم����ض االأول االثنني املواف���ق 1 مايو 
2017 عن �صعادت���ه بامل�صاركة يف اململكة 
العربي���ة ال�صعودي���ة، الت���ي حتت�ص���ن هذا 
املهرج���ان الكبري من نوع���ه وفكره، والذي 
ي�صهم ب�صكل فاعل يف توعيه االأطفال وزرع 
الثقافة امل�رحية. واأكد اإ�صحاق على �رورة 

م���د اجل�صور ب���ني اململكت���ني ال�صقيقتني 
والتع���اون فيم���ا بينهما وتب���ادل اخلربات 
واالأفكار، والعمل بجدية على دمج الثقافات 
الفكري���ة للطفل وتطوي���ر مهاراته العملية 
باأ�صلوب كوميدي راقي ومغاير يعتمد على 
الب�صاطة والتنوع يف ال�صخ�صيات واالأحداث، 
وو�صع الفكرة يف قالب �صهل ي�صل للطفل 
الذي ه���و حمور االهتم���ام يف الوقت احلايل 
لتحقي���ق بناء الفك���رة اجلي���دة، م�صيفاً اأن 
م����رح الطفل بحاجة اإلى التطوير واالهتمام 
على امل�صت���وى املحلي واخلليجي بني دول 
جمل����س التع���اون من خالل تق���دمي عرو�س 
م�رحي���ة م�صرتك���ة، والرتكي���ز عل���ى عق���د 
الدورات التدريبية والور�س املتخ�ص�صة يف 

م�رح الطفل.
اإ�صح���اق  متن���ى  حديث���ه  خت���ام  ويف 
ا�صتمراري���ة التعاون بني اململك���ة العربية 
ال�صعودية ومملكة البحرين ومد هذا التعاون 
لي�صل ملجل����س التع���اون، لتحقيق الهدف 
الرئي�س يف تطوير العم���ل امل�رحي للطفل 

يف اإط�ر علم���ي فني مفيد يعك����ض ثق�فتن� 
وهويتن���ا العربي���ة، والو�ص���ول اإل���ى �صنع 
م�رح خليجي هادف م�صرتك للطفل. اجلدير 
ذك���ره اأن املخ���رج واملمث���ل وال�صينوغرايف 
اإ�صحاق عبداهلل كما ت�صري �صريته هو رئي�س 
فرقة جمموع���ة االأ�صتوديو، وع�صو يف م�رح 
ال�ص���واري من���ذ الع���ام 1995 وحت���ى االآن، 

وهو ع�صو اللجنة الثقافي���ة والفنية بنادي 
مدينة عي�ص���ى الثقايف والريا�ص���ي، كما اأن 
ل���ه العديد من امل�صارك���ات يف املهرجانات 
داخ���ل مملكة البحرين وخارجه���ا، اإ�صافة اإال 
اأنه ق���دم العديد م���ن العرو����س امل�رحية، 
واأ����رف على العديد من الدورات التدريبية 

امل�رحية يف اإعداد املمثل.

ماذا قالت شيالء 
سبت عن الفنانة 

هدى الخطيب ؟

ن�رت الفنانة البحرينية �صيالء �صبت، عرب ح�صابها الر�صمي 
عل���ى موق���ع “ان�صتغ���رام”، �ص���ورة لها وه���ي برفق���ة الفنانة 

االإماراتية القديرة هدى اخلطيب.
وعلق���ت “�صي���الء” عل���ى ال�ص���ورة قائل���ة: “اأم���ي الغالية 
الفنان���ة القديرة ماما هدى اخلطيب من اأ�صخم حفل فا�صن �صو 

بالبحرين باإ�راف املنتج خالد الراجح”.
وملكة  �صفرية  “�صيالء”  اختيار  مت  ق��د  اأن��ه  اإل��ى  ي�صار 

ل��ل��م��و���ص��ة ال��ع��رب��ي��ة 
وج��اء   ،2017 لعام 
اأي��ام  قبل  اختيارها 

“كرنفال”  اأ���ص��خ��م  يف 
اأح��د  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  للمو�صة 
االحتفاء  خالل  مب�ر،  الفنادق 
نخبة  �صم  ال��ذي  اليتيم،  بيوم 

م��ن جن���وم ال��ع��امل ال��ع��رب��ي. 
�صيالء  الفنانة  اأن  يذكر 

�ضبت اأطلت موؤخرا على 
وحمبيها  ج��م��ه��وره��ا 
ال��درام��ي  م�صل�صل  يف 
تاأليف  من  “كالو�س”، 

واإخ��راج  الدوحان،  علي 
حم���م���د ع���ب���دال���ع���زي���ز 

الطوالة.
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�صور “الدوقة العارية” جتدد ذكريات 
مالحقة ديانا

م�صــري ي�صعـــى لدخـــول “غينيــ�س” مب�صحــــف طولــــه 700 متــــر
ق�س����ى خطاط م�رصي، عكف على تعليم نف�س����ه 
بنف�ص����ه بعد اأن ترك املدر�صة يف ال�صغر، 3 �صنوات 

يف كتابة ما ياأمل اأن يكون اأكرب م�صحف يف العامل.
ن�صخ �ص����عد حممد، الذي تغطي جدران واأ�صقف 
بيت����ه يف بلقين����ا يف حمافظ����ة الغربي����ة بدلت����ا م�����رش 
�لزخارف �لإ�س����امية �ملر�س����ومة باليد، �لقر�آن على 

لفة ورق طولها 700 مرت.
وعر�ض حممد �ملخطوطة �لتي تك�سوها زخارف 

دقيق����ة ملون����ة يف �س����ندوق خ�س����بي طوي����ل وق����ام 
بتقليب �ل�س����فحات من خال ��س����طو�نتني يف �أعلى 

واأ�صفل ال�صندوق.
وق����ال حمم����د لتلفزي����ون روي����رز »ط����ول هذ� 
امل�ص����حف 700 مر وبالطبع ه����ذه كمية كبرية من 
�لورق... �أنفقت على �مل�رصوع من مايل �خلا�ض خال 
�ل�سنو�ت �لثاث �ملا�سية ولي�ض عندي ممتلكات �أو 

اأي �صيء«.

ويتمنى حمم����د �أن تدخل �ملخطوطة مو�س����وعة 
جيني�س لالأرقام القيا�صية. وتقول جيني�س اإنه بينما 
يوجد بالفعل رقم قيا�س����ي لأكرب م�سحف مطبوع يف 
�لعامل لي�ض هناك من يحمل لقب �ساحب �أكرب ن�سخة 

مكتوبة باليد من امل�صحف.
وعرب حممد عن اأمله اأن ت�صاعده احلكومة اأو جهة 

مهتمة يف تكاليف الت�صجيل يف مو�صوعة جيني�س.

حتارب  بريطانية  بلدات 

»رعب« طيور النور�س

فر�ست منطقة �س���احلية يف بريطانيا 
غرام���ات عل���ى الذي���ن يطعم���ون طي���ور 
�لنور����ض، بع���د �أن �س���ئمت م���ن مهاجم���ة 
وحتوي���ل  �ل�س���و�طئ  ل���رو�د  �لأخ���رية 

��ستجمامهم ل� »فيلم رعب«.
ووف���ق م���ا �أوردت »روي���رز«، فق���د 
فر�ض جمل�ض ديفون جنوبي �لباد غر�مات 

80 جنيها اإ�صرتلينيا )100 دولر(.
و�س���تطبق �لغر�مة على م���ن يقومون 
باإطع���ام طي���ور النور����س ب�ص���كل منتظم 
وكذل���ك �ملطاع���م، �لت���ي ت���رك حاويات 
�لت���ي  �ملنطق���ة  يف  مفتوح���ة  خملفاته���ا 
ت�س���م منتجعات �س���هرية مثل �إك�س���موث 
و�س���يدموث.  وقال ع�س���و �ملجل����ض �إيان 
ت�س���وب »�أ�س���بحت طيور �لنور�ض معتادة 
عل���ى اأن يقدم لها النا����س الطعام واإن مل 

يفعلوا فاإنها تهاجمهم«.
و�أ�ساف: »ل يكون �لأمر لطيفا عندما 
تاأتي.. يتح���ول الأمر تقريبا اإلى ما ي�ص���به 
�أف���ام �لرع���ب« مقارن���ا ما يح���دث بفيلم 
»�لطي���ور« �ل�س���هري للمخ���رج �لربيط���اين 

�ألفريد هيت�سكوك.

قرية اإجنليزية حتتفل 

بـ »دحرجة اجلنب«

تناف�س���ت فرق من �لرجال و�لن�ساء يف 
قري���ة �إجنليزية عل���ى دحرجة �أ�س���طو�نات 
من �جلنب، يف تقليد �سنوي تنفرد به هذه 

القرية.
وبح�سب وكالة »رويرز«، فقد نظمت 
قري���ة �س���تيلتون جن���وب �رصق���ي �إجنلر� 
م�ص���ابقتها الت���ي حتاك���ي تقلي���دا قدميا 

ب�سورة هزلية �لثنني.
ودحرج���ت ف���رق ي�س���م كل منه���ا 4 
�أ�س���طو�نات خ�س���بية �سبيهة  مت�س���ابقني 
�ل�س���و�رع؛ نظ���ر�  ع���رب  باأقر�����ض �جل���نب 
ل�س���عوبة حتمل �أقر�����ض �جلنب �حلقيقية 

امل�صابقة.
وبداأت امل�ص���ابقة يف منت�ص���ف القرن 
�لع�رصي���ن عندما حاول مالك �إحدى �حلانات 
�إيجاد طريق���ة لتعزيز عمل���ه بعدما جتاوز 

طريق رئي�سي �لقرية دون �ملرور بها.
ويطلق ��س���م �لقرية عل���ى �لعديد من 

�أ�سناف �جلنب يف �لباد.
وقالت جو ع�س���و فريق �آن���ا للفتيات 
�لذي فاز يف فئة �لن�س���اء يف �مل�سابقة »�إنه 
�أمر ر�ئع. ح�س���لت عل���ى جائزتي. ميكنني 
القول اإنني بطلة عاملية. روح رائعة. الأمر 

كله مبهج جدا«.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

األخيرة
مواقيت 
الصالة

ترامب يت�صبب يف بكاء ابنته اإيفانكا
ن����رصت �س���حيفة �إندبندنت �أن �لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب ت�س���بب يف ب���كاء �بنته �إيفانكا بعد 
رف�س���ه �إ�سد�ر �عتذ�ر كامل لتعليقاته ب�ساأن حتر�سه بالن�ساء. و�أ�س���ارت �ل�سحيفة �إلى �أن حملة تر�مب 
ب ت�س���جيل �س���وتي له يتفاخر في���ه مبدى �إمكان  �لنتخابي���ة تلقت و�حدة من �أ�س���د �ل�رصبات عندما �رصرُ
حتر�سه بالن�ساء؛ لأنه كان م�سهور�. وذكرت �أن �إيفانكا ق�ست �سنو�ت عديدة يف بناء �سورة جديدة عن 
�لن�س���اء، وتعهدت با�س���تخد�م نفوذها �لكبري للعمل من �أجل �مل�س���او�ة بني �جلن�سني ما د�م و�لدها يف 
من�س���به. ولكن �بنة تر�مب - وفق �سحيفة نيويورك تاميز - حاولت مر�ر� �إقناع و�لدها بتقدمي �عتذ�ر 

كامل عن هذه �لتعليقات، لكنه مل يو�فق �إل على قول »�آ�سف عن �أي �إ�ساءة« ت�سبب فيها.

طالب �لأمري ويليام، �لثاين يف ترتيب خافة عر�ض بريطانيا، بتعوي�ض قدره 1.5 مليون 
يورو بعد �أن قامت جملة »كلوزر« �ملعنية باأخبار �مل�س���اهري، بت�سوير دوقة كامربدج �لأمرية 

كيت ميدلتون عارية �ل�سدر.
وجددت �ل�س���ور ذكريات يف بريطانيا ملطاردة و�سائل �لإعام لاأمرية ديانا و�لدة �لأمري 
وليام، �لتي لقت حتفها يف حادث �سيارة يف باري�ض يف �لعام 1997، بينما كان م�صور متطفل 

يطاردها.
ومثل رئي����ض حترير �ملجلة، لورن�ض بيو، و�إرن�س���تو موري، �لرئي����ض �لتنفيذي ملجموعة 
مون���دادوري الإيطالي���ة للن�رش، مالكة املجلة وم�ص���وران م���ن وكالة يف باري�س ي�ص���تبه باأنهما 
�لتقطا �ل�سور، �أمام جل�سة يف حمكمة يف �ساحية نانتري يف باري�ض للرد على �لتهامات �ملوجهة 

لهم مبوجب قو�نني �خل�سو�سية �لفرن�سية.
وطل���ب مدعون فرن�س���يون من حمكمة فر�ض غر�م���ة باهظة على �ملجل���ة، �ملعنية باأخبار 
�مل�ساهري، �إذ� ثبتت �إد�نتها بانتهاك خ�سو�سية دوقة كامربدج، بن�رصها �سور� لها وهي عارية 

ال�صدر يف العام 2012.
وكانت جملة كلوزر، وهي جملة �أ�س���بوعية متخ�س�س���ة يف �لأخبار �ل�سخ�س���ية للم�س���اهري، 
ن�رشت يف �ص���بتمرب 2012 جمموعة من �ل�سور مليدلتون، زوجة �لأمري ويليام، �لثاين يف ترتيب 

خافة عر�ض بريطانيا، عارية �ل�سدر �أثناء عطلة يف جنوب فرن�سا.
و�تخذت �لعائلة �ملالكة يف بريطانيا �إجر�ء قانونيا �س���د �ملجلة ب�س���بب ما و�س���فته باأنه 
�نته���اك »ج�س���يم« للخ�سو�س���ية بعد ن�رص �ل�س���ور، �لتي �لتقط���ت بينم���ا كان �لأمري وزوجته 

م�سرخيان يف �رصفة ق�رص يف منطقة لوبريون.
ونف���ى �مل�س���ور�ن �للذ�ن ح�رص� �إل���ى �ملحكمة، �لثاثاء، �لتقاط �ل�س���ور، وق���ال �إنهما مل 
يتمكن���ا م���ن �لعثور على م���كان �إقامة �لأمري وزوجت���ه، فيما �أفادت وثائق ل���دى �ملحكمة باأن 

�سجات �لهاتف �ملحمول �أظهرت �أن �مل�سورين كانا بالقرب من �ملنزل يف ذلك �لوقت.
و�سعى حمام ميثل �ملجلة تربير ن�رص �ل�سور ��ستناد� �إلى �لهتمام �لعام، قائا �إنها �أبطلت 
�سائعات كانت متد�ولة يف ذلك �لوقت باأن ميدلتون رمبا كانت تعاين من فقد�ن �ل�سهية، يف 

حني �ست�سدر �ملحكمة حكمها يف �لق�سية يوم �لر�بع من يوليو.

 Social
media

»بطاط�س« 
ترييزا ماي 

ت�صغل الربيطانيني

ي���درك �ل�سيا�س���يون مر�ت ماأزق �أن تظه���ر �أمام �لكامري� و�أنت تتناول �لطعام، ورئي�س���ة 
�لوزر�ء �لربيطانية ترييز� ماي لي�ست ��ستثناء بكل تاأكيد. و�إذ� كان �حلديث عن �لطعام يقود 
�إلى �لهوت دوغ و�لكنتاكي و�لبيتز� و�لوجبات �لد�س���مة، �إل �أن �سور� ن�رصتها �سحيفة “مرتو” 
�لربيطانية �أظهرت ماي وهي تتميز مبا تناف�ض به غريها من �ل�سيا�س���يني. وكتبت �ل�سحيفة 
عنوانا يقول: “ترييز� ماي تاأكل رقائق �لبطاط�ض بطريقة غريبة و�رصيرة”. وقد �س���غلت �سور 

ماي وهي تتناول “البطاطا” و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، مبا ل ح�رص له من �لتعليقات.
ويف �إح���دى �ل�س���ور ظهرت م���اي وهي مت�س���ك يف يد مبخ���روط �لبطاط�ض ويف ي���د �أخرى 
مب�رصوب، وتلوي فمها ب�س���كل غري���ب، مما جعل �إحد�هن تعلق يف توي���ر قائلة: “كيف ميكن 

�لت�سويت ل�سخ�ض يبدو بهذ� �ل�سكل بعد �أن ح�سل على �سيب�ض جماين”.

املطربة ريهانا ت�صارك يف احلفل ال�صنوي لالأزياء غريبة الأطوار الذي اأقيم يف متحف 
مرتوبوليتان يف مدينة نيويورك )اف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س املتوقع اليوم 
�سيكون حاًر� مع بع�ض 

ال�صحب

الرياح جنوبية �رشقية بوجه عام من 
8 اإلى 13 عقدة، وت�صل من 15 

اإلى 20 عقدة �حياناً.

�رتفاع موج �لبحر من 1 اإلى 2 قرب �ل�سو�حل ومن 3 
اإلى 5 �أقد�م يف عر�ض �لبحر. درجة �حلر�رة �لعظمى 

40 درجة، وال�صغرى 27 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

راقصات يشاركن في احتفاالت الذكرى 
الـ 16 لكرنفال فرحة الحياة في ماناغوا 

عاصمة نيكاراغوا )أ ف ب(
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