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السنة التاسعة - العدد 3129 

الثالثاء
9 مايو 2017 

13 شعبان 1438

تعر�ضنا لأحداث مفتعلة من قوى خارجية
جاللته عقد جل�ضة مباحثات مع الرئي�س امل�ضري بح�ضور رئي�س الوزراء وويل العهد... العاهل:

�ملنام���ة - بن���ا: ق���ال عاهل �لبالد �س���احب 
�جلالل���ة �ملل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة �إن 
�لظروف غري �لطبيعي���ة و�الأحد�ث �لتي جرت يف 
�لع���امل �أخري� و�لتي تعر�س���نا لبع�س منها كانت 
�أمور� مفتعلة كما حدث يف م�رص، و�لتي �كُت�س���ف 

�أنها تد�ر وحتاك من قبل قوى خارجية.
وكان جالل���ة �مللك قد عقد جل�س���ة مباحثات 

ر�سمية مع �لرئي�س عبد�لفتاح �ل�سي�سي، بح�سور 
رئي����س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللك���ي �الأمري 
خليفة بن �س���لمان �آل خليف���ة وويل �لعهد نائب 
�لقائ���د �الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س 
�لوزر�ء �س���احب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن 

حمد �آل خليفة و�أع�ساء �لوفدين.
و�أكد جاللة �مللك �أن جر�أة و�س���جاعة �الأ�سقاء 

و�إميانه���م بحب �لوط���ن، دفعه���م للحفاظ على 
م�رص من �أن ت�سقط يف �أيدي جهلة وجمرمني.

من جهته، ق���ال �لرئي�س �مل�رصي: �إننا معكم 
يف م����رص وم���ع �ال�س���تقر�ر وم���ع �الأمن وم���ع عدم 
�لتدخ���ل، ومث���ل ما نح���ن �ألزمن���ا �أنف�س���نا بعدم 

�لتدخ���ل يف �س���وؤون �ل���دول، نق���ول 
للدول ال تتدخلو� يف �سوؤوننا.

 

عمال حمتجون يهاجمون �ضيارة روحاين

�إي���الف - لن���دن: هاج���م عم���ال مناج���م 
�إير�نيون غا�س���بون و�أفر�د عائالتهم �سيارة 
�لرئي�س �الإير�ين ح�س���ن روحاين، مما ��سطره 
�إل���ى �له���رب من �أمامه���م، فيم���ا �نت�رصت يف 
�ملدن �الإير�نية ع�س���ية �النتخابات �لرئا�سية 
�س���عار�ت تدعو �إلى مقاطعتها وتندد بوالية 

�لفقيه.
“ي���ورت”  منج���م  يف  �لعم���ال  وهاج���م 
للفح���م �حلجري و�أف���ر�د عائالتهم �ل�س���يارة 

�لتي كانت تقّل روح���اين خالل تفقده موقع 
�النفج���ار �ملمي���ت، �ل���ذي وق���ع يف �ملنج���م 
�الأربعاء �ملا�سي، و�أدى �إلى م�رصع 35 عامال.

وكان روحاين يهدف �إلى �ال�ستفادة من 
هذ� �حلادث لك�سب �الأ�سو�ت �سمن دعايته 
�النتخابي���ة لرت�س���حه لدورة ثانية للرئا�س���ة 
�الإير�ني���ة �لتي �س���يجري �لت�س���ويت عليها 

�أن  �إال  �حل���ايل،  �ل�س���هر  م���ن   19 يف 
14�حل�سيلة كانت عك�سية.

فوزي كانو: البحرين غري م�ضتعدة 

لتطبيق “القيمة امل�ضافة”

�ضطي ال�ضطي.. 

عد�ضة بلحظة ال�ضحر واجلمال 

جتني�س  “الن�ضائي” لعبور  “لوبي” يقوده 
اأبناء البحرينية حتت القبة

الأهلي يدافع عن لقبه اأمام املحرق 

بكاأ�س ويل العهد للطائرة

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

البالد سبورت

21

23

9

17

م�ضر حافظت على نف�ضها من ال�ضقوط باأيدي جهلة وجمرمني

التدخل وع��دم  ال�ضتقرار  وم��ع  معكم  نحن  ال�ضي�ضي: 
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• جاللة �مللك يعقد جل�سة مباحثات ر�سمية مع �لرئي�س �مل�رصي بح�سور �سمو رئي�س �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد	

درا�ضة خيارات خف�ض امل�ضروفات بامليزانية

معاجلة جتمعات املياه بقاليل وتعجيل خدمات اجلمعيات اخلريية

رئي�س الوزراء: متكني ال�ضحافيني والإعالميني من ممار�ضة دورهم مبهنية وا�ضتقاللية

ا�ضتجابة ملا ن�ضرته “$”... رئي�س الوزراء يوجه:

�ملنامة - بنا: �أكد رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�س���مو �مللك���ي �الأم���ري خليف���ة بن �س���لمان 
�آل خليف���ة حر����س �حلكوم���ة عل���ى متك���ني 
�ل�سحافيني و�الإعالميني من ممار�سة دورهم 
ب���كل مهني���ة و��س���تقاللية وتهيئ���ة �ملن���اخ 
�ملحف���ز لعمله���م يف �أج���و�ء ح���رة كفلها لهم 

�لد�ستور و�لقانون. 
وكان �س���موه ق���د تر�أ�س، وبح�س���ور ويل 
�لعه���د نائ���ب �لقائ���د �الأعلى �لنائ���ب �الأول 
�ل�س���مو  �ل���وزر�ء �س���احب  لرئي����س جمل����س 

�مللك���ي �الأمري �س���لمان بن حم���د �آل خليفة، 
ملجل����س  �الأ�س���بوعية  �العتيادي���ة  �جلل�س���ة 
�ل���وزر�ء. وناق����س جمل����س �لوزر�ء ع���دًد� من 
�ملب���ادر�ت لتنمي���ة �الإير�د�ت غ���ري �لنفطية 
وخيار�ت خف�س �مل�رصوفات يف م�رصوع قانون 
�مليز�نية �لعامة للدولة لل�سنتني �ملاليتني 

2017 و2018.
وتد�ر�س �ملجل�س �لتو�سيات و�خليار�ت 
�لت���ي قدمته���ا �للجن���ة �لوز�ري���ة لل�س���وؤون 
�ملالية و�س���بط �الإنفاق يف هذ� �ل�ساأن وتبني 

�لتو�س���يات �لتي ت�س���منها �لتقرير �ل�سادر 
ع���ن �لبعث���ة �ال�ست�س���ارية ل�س���ندوق �لنقد 
�لدويل يف �لتعامل مع عجز �ملو�زنة و�س���بط 
�أو�س���اع �مليز�ني���ة �لعام���ة وتنويع م�س���ادر 
�لدخ���ل، وقّرر �ملجل�س ��س���تمر�ر در��س���تها 
يف �للجنة �لوز�رية لل�س���وؤون �ملالية و�س���بط 
�الإنف���اق، وذل���ك بع���د �لعر�س �ل���ذي قدمه 
بخ�سو�س���ها نائ���ب رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء 

رئي�س �للجنة �ملذكورة �ل�س���يخ خالد 
بن عبد�هلل �آل خليفة.

وّجه رئي�س �لوزر�ء �س����احب �ل�س����مو 
�مللك����ي �الأم����ري خليف����ة ب����ن �س����لمان �آل 
خليف����ة بجل�س����ة جمل�����س �ل����وزر�ء �أم�����س، 
و�س����وؤون  و�الأ�س����غال  �ل�س����حة  وز�رت����ي 
�لبلدي����ات و�لتخطي����ط �لعم����ر�ين الإيجاد 
معاجلة فوري����ة للحيلولة دون �أية �آثار �أو 

�إزع����اج بيئي �أو �س����حي ق����د يرتتب جّر�ء 
جتم����ع �ملي����اه و�مل�س����طحات �لر�كدة يف 
بع�س �ملو�قع من قرية قاليل و�ملناطق 

�ملتاخمة.
كم����ا وّجه �س����موه �جلهات �ملخت�س����ة 
بتعجي����ل �الإج����ر�ء�ت �لت����ي تكف����ل قيام 
�جلمعي����ات �خلريي����ة بدوره����ا يف تقدمي 
خدماته����ا �خلريي����ة خ�سو�س����ا يف �س����هر 

رم�س����ان �ملب����ارك، م����ع �لت�س����ديد عل����ى 
�اللتز�م بالقو�ن����ني و�الأنظمة �لتي تنظم 

جمع �الأمو�ل و�لتربعات.
جاء ذلك، ��ستجابة ملا ن�رصته “�لبالد” 
�أم�س من ت�رصيح على ل�سان �لنائب حممد 
�جلودر، وكذلك جتاوًبا مع منا�سدة ن�رصت 

يف �لي����وم ذ�ته مبق����ال “تيار�ت” 
للزميل ر��سد �لغائب.
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�سا، وبح�سور �سمو ويل �لعهد، جل�سة جمل�س �لوزر�ء �أم�س	

• �ملحتجون يحا�رصون �سيارة روحاين �أثناء حديثه معهم	

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

الأول لل�ضف  الأدنى  احلد  �ضنوات   6

الحتفال بجائزة خليفة بن �ضلمان لل�ضحافة اليوم

علمت “�لبالد” �أن وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�أبلغ���ت �ملد�ر�س �خلا�س���ة مبملك���ة �لبحرين 
بوقف �س���م �الأطفال �لذين تقل �أعمارهم عن 

6 �سنو�ت لل�سف �الأول �البتد�ئي.
ويه���دف ق���ر�ر �ل���وز�رة �إل���ى توحيد عمر 

�ل�ساد�س���ة جلمي���ع طلب���ة �ل�س���نة �لدر��س���ية 
�الأول���ى باملد�ر�س �خلا�س���ة بعد تطبيقه على 

�ملد�ر�س �حلكومية.
و�أ�س���ارت “�لرتبي���ة” يف قر�ره���ا �إلى �أنه 
���ا �أن يتم ترفي���ع �لطلبة من  “مين���ع منًع���ا باتًّ

مو�ليد دون �س���هر �سبتمرب من �لعام 
2011 لل�سف �الأول �البتد�ئي”.

�ملنام���ة - بن���ا: يتف�س���ل رئي����س �لوزر�ء 
�س���احب �ل�س���مو �مللك���ي �الأم���ري خليف���ة ب���ن 
�س���لمان �آل خليف���ة، في�س���مل برعايته �لكرمية 
�ليوم )�لثالثاء(، حفل تكرمي رجال �ل�س���حافة 
�س���لمان  ب���ن  “خليف���ة  بجائ���زة  �لفائزي���ن 
لل�س���حافة”، �لذي تنظمه وز�رة �سوؤون �الإعالم 
تز�مًن���ا م���ع �حتف���ال �ململكة بالي���وم �لعاملي 

حلرية �ل�س���حافة وي���وم �ل�س���حافة �لبحرينية، 
وذلك تاأكي���ًد� على ما يكنه �س���موه من تقدير 
و�ح���رت�م ل���دور �ل�س���حافة وعط���اء�ت رج���ال 
�ل�سحافة و�الإعالم يف تنوير �لر�أي �لعام وخدمة 
وطنه���م وجمتمعهم من خالل م���ا يقدمونه من 

�إ�س���هام وفكر م�س���تنري ي�سهم يف دفع 
عجلة �لنماء و�لتقدم. 
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املنامة - بنا: كان عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة يف مقدمة م�صتقبلي 
اأخي���ه رئي����س جمهوري���ة م����ر العربي���ة ال�صقيقة 
عبدالفت���اح ال�صي�صي والوفد املرافق لدى و�صوله 

اإلى البالد اأم�س يف زيارة ر�صمية ململكة البحرين.
كما كان يف اال�صتقب���ال رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�صمو امللكي االأم���ر خليفة بن �صلمان اآل خليفة، 
وويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي االأمر 

�صلمان بن حمد اآل خليفة، والوزراء. 
وبع���د ا�صرتاح���ة ق�ص���رة بقاع���ة الت�ريف���ات 
الكربى بقاعدة ال�صخر اجلوية، توّجه موكب جاللة 
املل���ك و�صيف الب���الد الكرمي اإلى ق����ر ال�صخر، 
فيم���ا ا�صطف على جانب���ي الطريق طلب���ة مدار�س 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ملوحني باأع���الم البلدين 
ال�صقيق���ني ومرحب���ني بزيارة الرئي����س عبدالفتاح 

ال�صي�صي. 
ويف ق����ر ال�صخ���ر، ج���رت للرئي����س امل�ري 
مرا�ص���م ا�صتقبال ر�صمية، واأطلق���ت املدفعية 21 
طلقة حتية ملق���دم �صيف البالد الكرمي، كما ُعزف 

ال�صالمان اجلمهوري امل�ري وامللكي البحريني.
بعد ذلك، تفّقد جاللة امللك والرئي�س امل�ري 

حر�س ال�رف الذي ا�صطف لتحيتهما.

بعدها عقد جاللة امللك جل�صة مباحثات ر�صمية 
مع الرئي�س عبدالفت���اح ال�صي�صي، بح�صور �صاحب 
ال�صم���و امللكي رئي����س ال���وزراء و�صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي ويل العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائب 

االأول لرئي�س جمل�س الوزراء واأع�صاء الوفدين.
وا�صتعر�س اجلانبان العالقات االأخوية الوثيقة 
ب���ني البلدين ال�صقيق���ني يف كل املجاالت احليوية 

يف ظل احلر�س امل�صرتك على تعزيز هذه العالقات 
وتنميته���ا، مبا يخ���دم م�صاحلهم���ا ويلبي تطلعات 

�صعبيهما. 
ورحب جالل���ة امللك بالرئي�س امل����ري، معرباً 
ع���ن اعتزاز مملكة البحري���ن و�صعبها بهذه الزيارة؛ 
تقديرا للرئي�س ومواقف م�ر املعهودة والرا�صخة 

جتاهها.
واأكد جاللة املل���ك اأن مملكة البحرين ال تن�صى 

م�صاهمات م�ر وم�صاركتها منذ القدم واإلى الوقت 
احلا����ر يف البناء والنه�صة واال�صتقرار يف مملكتنا، 
وما وجدنا م���ن اأ�صقائنا امل�ري���ني الذين يعملون 
ب�صمت وبكفاءة وبنف�س كرمية اإال كل اخلر، وهذه 
هي االأخ���الق املطلوبة، واأن اأه���ل البحرين مبا لهم 
من روابط وثيقة م���ع اإخوانهم امل�ريني قد عززوا 
واأحب���وا هذا الرتاب���ط كثرا ع���رب توا�صلهم الدائم 

معهم، واأن هذا ال�صيء مبعث لل�صعادة.
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• جاللة امللك يف مقدمة م�صتقبلي ال�صي�صي لدى و�صوله بح�صور �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد	

• جاللة امللك يعقد جل�صة مباحثات ر�صمية مع الرئي�س امل�ري بح�صور �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد	

كلما تقدمنا زادت امل�ؤامرات... ونقبـــل التحــدي
جاللته عقد جل�صة مباحثات مع الرئي�س امل�ري بح�صور رئي�س الوزراء وويل العهد... العاهل:

وقال جاللت���ه اإن الظروف غر الطبيعية 
واالأح���داث التي جرت يف الع���امل اأخرا والتي 
تعر�صنا لبع����س منها كانت اأم���ورا مفتعلة 
كما حدث يف م�ر، والت���ي اكُت�صف اأنها تدار 
وحتاك م���ن قب���ل ق���وى خارجي���ة، و�صكلت 
�صدمة لل�صعبني امل�ري والبحريني، واحلمد 
هلل فاإن���ه ويف وق���ت ق�ص���ر متك���ن االإخ���وة 
امل�ريون من اإعادة تنظيم اأنف�صهم واإعادة 
االأم���ور اإل���ى طبيعته���ا، وه���ذه يف احلقيقة 
مفخ���رة حت�صب له���م بعد انته���اء املخطط، 
حيث كانت جراأة و�صجاعة االأ�صقاء واإميانهم 
بحب الوط���ن، هي ما دفعه���م للحفاظ على 
م�ر م���ن اأن ت�صقط يف اأيدي جهلة وجمرمني 
االأم���ر ال���ذي ال يرت�صيه رب الع���زة واجلالل، 
واأن تع���ود امل�صوؤولي���ة اإل���ى اأهلها الطيبني 
واإلى اأه���ل احلق واأه���ل الع���دل، ووجدنا اأن 
م���ن اأرك���ان هذا املخط���ط احلمل���ة االإعالمية 
امل�صلل���ة لل�صعوب يف العامل باأن هذه الدول 

دول ال تطبق القانون. 
و�ص���دد جاللته عل���ى اأهمية ن����ر ثقافة 
القان���ون، منوها اإلى اأن اأك���ر اأعداد خريجي 
اجلامع���ات هم من دار�صي احلقوق والقانون 
يف البلدين، واأن جمتمعنا يف اململكة وجمتمع 
م�ر عل���ى م�صتوى عال م���ن الثقافة التي ال 
ت�صمح ب���اأي و�صيلة م���ن و�صائ���ل الت�صليل 
االإعالمي���ة اأن تب�صط و�صايته���ا عليه، مقدرا 
العاهل دور االإعالم النزيه يف تعرية احلقائق 

اأمام ال�صعوب.
واأ�صار اإلى اأن ما تتمتع به م�ر من مكانة 
مرموقة بني الدول وما متثله من ح�صن منيع 
و�صند للدول وال�صعوب العربية واالإ�صالمية 
جعلتها مو�صع اال�صتهداف االأول؛ الأنها اأكرب 
دولن���ا واأعزها وهي ال�صند للجميع يف اخلليج 

العربي.
واأكد جاللة امللك اأن التن�صيق والت�صاور 
م�صتمران مع جمهورية م�ر العربية؛ بف�صل 
قيادة الرئي�س ال�صي�ص���ي، واأ�صاد بدور م�ر 
يف حر�صه���ا ال�صديد على جواره���ا خ�صو�صا 
اخلليج العربي، وجمهورية م�ر لها تاريخها 
وموؤ�ص�صاته���ا، واأن الت�ص���اور م�صتم���ر فيم���ا 
بيننا واليوم ي�رفن���ا الرئي�س بهذه الزيارة، 
معربين عن اعتزازنا بهذه الزيارة وملواقف 
م����ر املعه���ودة والرا�صخ���ة جتاهه���ا، واأننا 
نعم���ل مع���ا يف جمي���ع الق�صاي���ا الت���ي تهم 
البلدي���ن، �صاكري���ن ومقدرين ه���ذه الزيارة 

التي تعزز من اأمننا وا�صتقرارنا.

م���ن جانب���ه، ع���رب الرئي�س امل����ري عن 
�صكره وتقديره جلالل���ة امللك على احلفاوة 
والكرم التي هي �صم���ة من �صمات البحرين، 
واإن ه���ذا ي�صجل���ه ب���كل االح���رتام والتقدير 
واحل���ب، واأكد �صك���ره على كل م���ا عرب عنه 
جاللت���ه، واأنن���ا نتع���اون من اأج���ل اال�صتقرار 

واالأمن واالأمان لبالدنا.
نح���ن ال نتدخ���ل يف �ص���وؤون  واأ�ص���اف: 
االآخري���ن، ولن ن�صمح لالآخرين اأن يتدخلوا يف 
�صوؤونن���ا؛ الأن الذي ح���دث يف ال�صنني ال�صبع 
ال�صابقة در�س كبر لن���ا الأن نكون دائما مع 
بع�صن���ا ودائما نتعاون ونتاآخ���ى يف مواجهة 

التحديات التي توؤثر على �صعوبنا.
وقال: نحن معكم يف م�ر ومع اال�صتقرار 
وم���ع االأمن ومع عدم التدخ���ل، ومثل ما نحن 
األزمن���ا اأنف�صن���ا بع���دم التدخ���ل يف �ص���وؤون 

الدول، نقول لل���دول ال تتدخلوا يف �صوؤوننا، 
وهذا اأمر ثاب���ت؛ الأن اال�صتق���رار واالأمن اأمر 

يهمنا كلنا.
واأ�ص���اف: اأن���ا اأطمئنكم عل���ى م�ر كما 
اأنن���ي مطمئ���ن عل���ى البحري���ن، واحلم���د هلل 
الت���ي م�ص���ت  الف���رتة  الأن  العامل���ني؛  رب 
كله���ا ا�صتفدنا منها رغ���م ال�صعوبات التي 
واأ�صقاوؤهم  امل�ري���ون  واأ�صب���ح  واجهناه���ا 
يف البحري���ن على وعي بالتهدي���د والتحدي، 
وعرفوا اأنه مهم اأن يحافظوا على بلدهم وال 

ي�صمحوا الأي اأحد اأن يتدخل يف �صوؤونهم.
واأ�ص���اف ال�صي�صي: “مث���ل ما قال جاللة 
امللك: نح���ن دائما مع بع�صن���ا البع�س، واأنا 
ملا اأقول هذه الكلمة اأقولها: نحن ال نتعاون 
�ص���د بع�صن���ا وال نتع���اون عل���ى الع���دوان، 
نحن نتع���اون من اأج���ل الدفاع ع���ن م�صالح 
�صعوبن���ا، وه���ذا موقف م����ر م���ن اأ�صقائها 
ولي�س البحرين فق���ط، واأعلناه كثرا جدا اأن 
اأمن دول اخلليج ج���زء ال يتجزاأ من اأمن م�ر، 
ونح���ن قادرون معا عل���ى اأن نحمي اأمننا واأن 
نحمي م�صاحلن���ا، وان تعاون دائ���م من اأجل 
ال�صالم واال�صتقرار وهذا هو اأف�صل التعاون 
يف الدني���ا، وان النا����س تتع���اون على اخلر 

واحلمد هلل رب العاملني”.
واأ�ص���اد جاللة امللك مبث���ل هذا التعاون 
الذي يهدف اإلى ال�صالم واملحبة واأن احلديث 
م���ع الرئي����س وهلل احلمد يجعلن���ا مطمئنني، 
واأن �صعبي البلدين البحريني وامل�ري حتت 
قياديتهم���ا كلهم اأبناء البلدي���ن وال تفريق 
بني اأبناء الوطن والفرق هو يف مدى االلتزام 
بقوانني البلد، ولي�س ب�صبب اللون اأو الدين 
اأو التاري���خ حتت ج�صم واح���د واأهل البحرين 
اأثبت���وا وحدتهم جميعا مب���ا فيهم املقيمني 
الذين اأيدوه���م يف كل االأهداف التي طرحت 

اأمامهم �صواء كانت عربية اأو وطنية.
وق���ال جاللته اإن ال�صع���وب غر العربية 
اأي���دوا االجتاه���ات العربي���ة الت���ي طرح���ت 
عليهم؛ الأنه���م عا�صوا ب���ني اأحبائهم العرب 
واملحب���ة  والتوا�ص���ل  اخل���ر  كل  ووج���دوا 
والتاآل���ف، وب���ني جاللت���ه اأن البحرين ح�صب 
 ،%  3.4 اإح�صائي���ة تنم���و اقت�صادي���ا  اآخ���ر 
ففي مث���ل هذه الظ���روف ن���رى اأن البحرين 
حتلق عاليا اقت�صادي���ا و�صياحيا واجتماعيا 
ودفاعي���ا، واأ�صار اإلى اأن ق���وة م�ر هي قوة 
للعرب وتك���ون بديلة عن اأ�صياء كثرة وعن 
ق���وى كثرة. وقال جاللته اإنن���ا كلما تقدمنا 
كلما زادت املوؤامرات وال نقبل التاأخر ونقبل 
التح���دي. واأ�ص���ار اإلى اأن م�ر فيه���ا النظام 
ال�صحي والغذائ���ي والتعليم���ي وكل ين�صد 
التطوير حتى اأكرب الدول تعمل على التطوير 
وال ميكن اأن نوقف التطور والتقدم، م�صرا 
اإلى اأن تبادل اخلربات مع م�ر �صيء �روري 
الأ�صب���اب كث���رة، فمث���ال االنفت���اح يوجد يف 
البلدي���ن والتعلي���م والتقدم، وم����ر اليوم 
تعم���ل عل���ى االإ�صالح ب���ني جرانه���ا، ونحن 
نق���در له���ا وللرئي�س ه���ذا التوج���ه واإ�صالح 
ذات البني، واأك���رب دليل هو دور م�ر اليوم 
يف ليبي���ا التي تعم���ل على االإ�ص���الح والبناء 
والتط���ور، واأكد جاللته اأهمي���ة اال�صتمرار يف 
تعزيز وتقوية العالق���ات الوثيقة بني دول 
جمل�س التع���اون لدول اخلليج العربية وم�ر 
مل���ا لذل���ك من اأهمي���ة يف احلف���اظ على خر 

وا�صتقرار املنطقة. 

الزيارة فر�سة للت�ساور والتن�سيق يف م�اجهة الإرهاب
جاللته يقلد و�صام عي�صى بن �صلمان من الدرجة املمتازة... العاهل:

توج���ه عاهل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�صى اآل خليفة ورئي�س جمهورية م�ر العربية 
ال�صقيقة عبدالفتاح ال�صي�ص���ي اإلى املجل�س العام، 
حي���ث تف�ص���ل العاه���ل باإلق���اء كلمة �صامي���ة، هذا 

ن�صها:
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

فخام���ة االأخ العزيز عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س 
جمهورية م�ر العربية ال�صقيقة..

اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وال�صعادة..
احل�صور الكرمي..

ال�ص���الم عليك���م ورحم���ة اهلل وبركات���ه، واأه���اًل 
ومرحباً بفخامتكم وباالأخوة االأفا�صل اأع�صاء وفدكم 
املراف���ق يف بلدك���م الث���اين مملكة البحري���ن، التي 
جت���دد اعتزازها يف كافة االأوق���ات بعمق ما يربطها 
مب����ر ال�صقيقة، فما يجمعنا بكم من عالقات اأخوية 
را�صخة ت�صهدها م�صرة تقاربنا وتعاي�صنا التاريخي 
امل�ص���رتك، لهي م�صدر تقديرن���ا الدائم لكم، ورمز 
اأ�صي���ل لق���وة اأوا�رن���ا، واأ�صا����س ننطل���ق منه نحو 
م�صتوي���ات جدي���دة ورحبة م���ن التع���اون والتكامل 

والتوافق يف املواقف والتطلعات.

ل زيارتك���م الكرمي���ة  فخام���ة الرئي����س، ُت�َص���ِكّ
للبحري���ن يف ظ���ل ا�صتمرار ما تواجه���ه املنطقة من 
خماط���ر وحتديات، فر�ص���ة هامة ملتابع���ة جهودنا 
امل�صرتك���ة وللت�ص���اور والتن�صي���ق ب�ص���اأن م�صاعينا 
امل�صتم���رة يف مواجهة خطر االإره���اب والت�صدي له، 
وع���دم ال�صم���اح الآث���اره اأن مت�س وح���دة مواقفنا اأو 
اأن توؤث���ر باأي �صكل على م�ص���رة دولنا نحو التنمية 
واالزده���ار واال�صتق���رار. م�صيدي���ن هن���ا بالنواي���ا 
ال�صادقة وامل�صاهم���ات الكبرة التي تقدمها م�ر 

جلوارها العربي على هذا ال�صعيد. 
اأخي العزيز الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي.

يطي���ب لنا يف اخلتام اأن نع���رب جمدداً عن مدى 
�صعادتن���ا بزيارتك���م املباركة للبحري���ن والرتحيب 
بك���م والوفد املرافق، وي�رفن���ي اأن اأقلدكم و�صام 
وال���د اجلميع ال�صي���خ عي�صى بن �صلم���ان اآل خليفة 
رحمه اهلل، وهو اأرفع تكرمي مينح يف مملكة البحرين، 
والذي م���ن خالله نعرب عن تقديرنا لدوركم الرائد 
وجهودك���م املخل�ص���ة مل�صان���دة البحري���ن يف كافة 
الظروف، وحر�صكم على حفظ وحدة ال�صف العربي 
واملبادرة بتبني وحل ق�صايانا امل�صرية. وليكون 

ه���ذا الو�صام خ���ر عن���وان لتمّيز عالقاتن���ا االأخوية 
وللتعب���ر عن امتناننا مل����ر “الكنانة”، املحفوظة 
بعناي���ة اهلل، وع���ن م���ا نحمل���ه يف قلوبنا م���ن حمبة 
خال�ص���ة الأهلها الكرام. وال�ص���الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته..
عق���ب ذل���ك، تف�ص���ل جالل���ة املل���ك بتقلي���د 
الرئي����س امل�ري و�صام ال�صي���خ عي�صى بن �صلمان 
اآل خليفة من الدرج���ة املمتازة؛ تقديرا جلهوده يف 
تعزيز عالقات البلدين ال�صقيقني وتطوير التعاون 

البحريني امل�ري.
و�صاف���ح الرئي����س امل�ري اجلان���ب البحريني 
وال�صف���راء املعتمدي���ن ل���دى مملك���ة البحرين، ثم 
�صافح جاللة امللك اأع�صاء الوفد الر�صمي املرافق 

للرئي�س امل�ري.
واأق���ام �صاح���ب اجلالل���ة املل���ك ماأدب���ة غ���داء 
تكرمي���اً الأخيه الرئي�س ال�صي�ص���ي والوفد املرافق، 
اإذ يف بداية حفل الغداء ع���زف ال�صالمان اجلمهوري 

امل�ري وامللكي البحريني.
وت�صكل���ت بعثة ال����رف برئا�ص���ة نائب رئي�س 

•جمل�س الوزراء ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة. جاللة امللك يقلد الرئي�س امل�ري بالو�صام	

الملك:

األحداث صدمت شعبينا 
وكانت مفتعلة وتحاك 

من قوى خارجية

شجاعة األشقاء حافظت 
على مصر من السقوط 

بأيدي جهلة ومجرمين

اإلعالم النزيه يعري الحقائق 
ومكانة مصر المرموقة 

جعلتها مستهدفة

البحريـن تحلق عاليا 
اقتصاديا وسياحيا 

ودفاعيا... والنمو 3.4 %

الرئيس المصري:

نحن معكم ومع 
االستقرار واألمن وعدم 

التدخل

أطمئنكم على مصر 
كما أنني مطمئن 

على البحرين

التجارب جعلت 
المصريين والبحرينيين 

على وعي بالتهديد

نؤكد أن أمن دول 
الخليج جزء ال يتجزأ من 

أمن مصر
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تعزيز الو�سع املايل وتوفري م�سادر ت�سمن ا�ستدامة امليزانية العامة
رئي�س الوزراء يوّجه ملعاجلة امل�سطحات الراكدة يف قاليل واملناطق املتاخمة... جمل�س الوزراء: 

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، 
وبح�س���ور ويل العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي 
الأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة اجلل�سة العتيادية 
الأ�س���بوعية ملجل�س الوزراء، وذلك بق�رص الق�س���يبية 
�س���باح اأم�س، واأدل���ى الأمني العام ملجل����س الوزراء 

يا�رص النا�رص عقب اجلل�سة بالت�رصيح التايل:
 اأ�س���اد �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء 
مب���ا حققته الزي���ارات املوفقة التي ق���ام بها عاهل 
الب���الد �س���احب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل 
خليفة اإلى عدد من الدول الآ�س���يوية ال�س���ديقة من 
نتائج اإيجابية وهي مملكة ماليزيا و�س���لطنة بروناي 
دار ال�س���الم ومملكة تايلند وو�س���فها �س���موه باأنها 
ا يف اإعطاء دفعة قوي���ة لالرتقاء  ناجح���ة ومثم���رة ج���دًّ
ا  ا وا�ستثماريًّ بالتعاون الثنائي �سيا�س���يًّا واقت�ساديًّ
و�ست�س���يف اأبعاًدا جديدة اإل���ى العالقات بني مملكة 
البحرين وهذه الدول ال�سديقة، منّوًها �سموه باأهمية 
املباحث���ات الت���ي اأجراها عاهل البالد م���ع قادة تلك 
الدول وكبار امل�سوؤولني فيها ومبا مت التوقيع عليه 
من اتفاقيات ومذك���رات تفاهم ومبا حظي به جاللة 

امللك من ح�سن ا�ستقبال وكرم وفادة.
 اإل���ى ذلك، فق���د رّحب جمل�س ال���وزراء بالزيارة 
التي يق���وم بها اإل���ى الب���الد رئي����س جمهورية م�رص 
���ا  العربي���ة ال�س���قيقة عبدالفت���اح ال�سي�س���ي متمنيًّ
ل���ه والوفد املراف���ق طي���ب الإقامة يف بل���ده الثاين 
مملكة البحرين، م�س���يًدا املجل�س �سمن هذا ال�سياق 
بالعالق���ات الأخوي���ة البحريني���ة امل�رصي���ة الوثيق���ة 
وباأهمي���ة زي���ارة فخام���ة الرئي����س امل����رصي يف دعم 
وتوطي���د ه���ذه العالق���ات وتعزي���ز اأوا����رص التعاون 

البحريني امل�رصي يف خمتلف املجالت.
 بعدها، اأ�ساد جمل�س الوزراء بنتائج الزيارة التي 
قام بها اإلى البالد موؤخًرا بدعوة من �س���احب ال�س���مو 
امللكي رئي����س الوزراء، رئي����س وزراء مملكة تايلند 
ال�س���ديقة اجلرنال برايوت ت�س���ان اأوت�س���ا م�س���يًدا 
املجل�س بنتائج املباحثات املثمرة التي عقدت بني 
اجلانبني البحريني برئا�س���ة �س���احب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء والتايلندي برئا�س���ة رئي����س وزراء 
مملك���ة تايلند وباأهميتها يف تعزي���ز وتنمية عالقات 
ال�س���داقة والتع���اون ب���ني مملكة البحري���ن ومملكة 
تايلند وتن�س���يط جهود تعزيز التعاون بني البلدين 

ال�سديقني.
 بعده���ا، حّث �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء على اإقامة املزيد من املعار�س املتخ�س�سة 
الت���ي تدع���م التط���ور العم���راين والعق���اري بالبالد 
وت�س���وق للم�س���اريع العمرانية والعقاري���ة فيها مبا 
ينعك�س اإيجاًبا على تن�سيط قطاع البناء واملقاولت، 
ومنها معر����س اخلليج للبناء والعق���ارات والديكور 
والت�س���ميم الداخلي والأثاث لعام 2017 الذي اأقيم 
برعاي���ة كرمية من �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء واأناب �س���موه لفتتاح���ه نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة.  
 ومبنا�سبة يوم ال�سحافة البحرينية، هناأ �ساحب 
ال�س���مو امللك���ي رئي����س ال���وزراء الأ�رصة ال�س���حفية 
والإعالمي���ة يف الب���الد، ومتن���ى ل�س���حافتنا الوطنية 
بكّتابها و�س���حفييها ولالإعالميني به���ا التوفيق يف 
اأداء ر�سالتهم ال�سامية يف الدفاع عن الوطن وق�سايا 

املواطن���ني وحّي���ا جهوده���م املخل�س���ة واأقالمه���م 
املق���درة يف ال���ذود عن الوط���ن ومكانته ب���ني الأمم 
بالكلم���ة احلق���ة واملعلوم���ة ال�س���ادقة ويف التعبري 
ع���ن نب����س املجتمع وق�س���اياه ويف تكري����س املحبة 
والتعاي����س بني ال�س���عوب والأديان ونب���ذ الكراهية 
والطائفي���ة وكل م���ا ي�س���يء اأو يوؤث���ر عل���ى الوحدة 

الوطنية.
واأكد �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
حر�س احلكومة على متكني ال�سحفيني والإعالميني 
من ممار�س���ة دورهم بكل مهنية وا�ستقاللية وتهيئة 
املن���اخ املحف���ز لعملهم يف اأج���واء ح���رة كفلها لهم 

الد�ستور والقانون.
بعده���ا، رّحب جمل�س ال���وزراء بانعق���اد اجتماع 
الحتاد الدويل لك���رة القدم )كونغر����س الفيفا( يف 
مملك���ة البحري���ن وكل���ف املجل�س اجله���ات املعنية 
بتهيئة كاف���ة الإمكاني���ات لدعم جناح ه���ذا التجمع 
الدويل املهم مبا يربز مكانة مملكة البحرين وير�سخ 
موقعه���ا كوجه���ة عاملي���ة يف احت�س���ان الفعالي���ات 

الريا�سية الدولية.
ويف اإط���ار احلر�س الذي يوليه �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء عل���ى ح�س���ول املواطنني 
عل���ى كاف���ة اخلدم���ات باأ�س���كالها املختلف���ة، فقد 
كلف �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س ال���وزراء وزارة 
الإ�س���كان مبتابع���ة احتياج���ات قري���ة �س���لماباد من 

اخلدم���ات الإ�س���كانية، مبا يكف���ل ح�س���ول اأهاليها 
على احتياجاتهم من امل�س���اريع الإ�س���كانية يف �سوء 

املعايري املعتمدة.
من جانب اآخر، فقد وّجه �س���احب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء وزارة ال�سحة ووزارة الأ�سغال و�سوؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين لإيجاد معاجلة فورية 
للحيلول���ة دون اأية اآثار اأو اإزعاج بيئي اأو �س���حي قد 
ترتت���ب جّراء جتم���ع املياه وامل�س���طحات الراكدة يف 
بع�س املواقع من قرية قاليل واملناطق املتاخمة.     

 ويف �سياق اآخر، فقد وّجه �ساحب ال�سمو امللكي 

رئي�س الوزراء اجلهات املخت�س���ة بتعجيل الإجراءات 
الت���ي تكف���ل قي���ام اجلمعي���ات اخلريي���ة بدورها يف 
تقدمي خدماتها اخلريية وبخا�س���ة يف �س���هر رم�سان 
املب���ارك، م���ع الت�س���ديد عل���ى اللت���زام بالقوانني 
والأنظم���ة الت���ي تنظ���م جم���ع الأم���وال والتربعات. 
فيم���ا وقف املجل����س على ال�س���تعدادات التموينية 
والإج���راءات التي اتخذتها وزارة ال�س���ناعة والتجارة 
وال�سياحة ل�س���مان ا�ستقرار اأ�سعار املواد التموينية 

يف الأ�سواق.
 وعلى �سعيد ذي �سلة، فقد تابع جمل�س الوزراء 
ر�س���د بع����س احل���الت لنف���وق الأ�س���ماك يف الدول 
املج���اورة، واطماأن على �س���المة الأ�س���ماك يف املياه 
الإقليمية ململكة البحري���ن، وكلف املجل�س اجلهات 
املخت�س���ة مبوا�س���لة عملي���ات الفح����س والتحاليل 

املختربية لالأ�سماك واإخ�ساعها للرقابة امل�ستمرة.
 بع���د ذل���ك، نظ���ر املجل����س يف املو�س���وعات 
واملذك���رات املدرج���ة عل���ى ج���دول اأعمال���ه، واتخذ 

ب�ساأنها القرارات التالية:
الو�س���ع  ال���وزراء تعزي���ز  اأولً: بح���ث جمل����س   
امل���ايل للدولة وتوفري م�س���ادر ت�س���من ا�س���تدامة 
امليزاني���ة العام���ة للدول���ة وحتقي���ق الت���وازن بني 
اإيراداتها وم�رصوفاتها وتكفل ا�س���تمرار عمل اجلهاز 
احلكومي بفعالي���ة واإنتاجية وبكف���اءة وتدعم النمو 
القت�س���ادي للقطاع���ات الواعدة خلل���ق فر�س عمل 

���ا املجل�س �س���من هذا  جديدة للمواطنني، م�ستعر�سً
ال�س���دد الأو�س���اع والتحديات املالية والقت�سادية 
ب�س���بب تقلبات اأ�س���عار النف���ط وانعكا�س���اتها على 
ق���درة احلكوم���ة عل���ى تلبي���ة نفقاتها امل�س���تقبلية 
وجهوده���ا احلثيث���ة للحيلولة دون تراك���م العجز يف 
امليزانية واحلد من م�س���تويات الدي���ن العام لتبقى 
دائًما �س���من احلدود الآمنة لالقت�ساد الوطني، وقد 
ناق����س جمل�س الوزراء ع���دًدا من املب���ادرات لتنمية 
الإيرادات غري النفطية وخيارات خف�س امل�رصوفات 
يف م����رصوع قانون امليزانية العامة للدولة لل�س���نتني 
املجل����س  وتدار����س  و2018،   2017 املاليت���ني 
التو�سيات واخليارات التي قدمتها اللجنة الوزارية 
لل�سوؤون املالية و�سبط الإنفاق يف هذا ال�ساأن وتبني 
التو�سيات التي ت�سمنها التقرير ال�سادر عن البعثة 
ال�ست�س���ارية ل�س���ندوق النقد الدويل يف التعامل مع 
عجز املوازنة و�سبط اأو�ساع امليزانية العامة وتنويع 
م�س���ادر الدخل، وقّرر املجل�س ا�ستمرار درا�ستها يف 
اللجن���ة الوزارية لل�س���وؤون املالية و�س���بط الإنفاق، 
وذل���ك بعد العر�س ال���ذي قدمه بخ�سو�س���ها نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة ال�سيخ 

خالد بن عبداهلل اآل خليفة.
 

ثانًيا: وافق جمل�س الوزراء على تو�س���ية جمل�س 
اإدارة هيئ���ة البحرين لل�س���ياحة واملعار�س بتعديل 
اإيجارات اأر�س���ية مرك���ز البحرين ال���دويل للمعار�س 
واملوؤمت���رات وتو�س���يتها ب�س���اأن الرتاخي����س التي 
ت�س���درها الهيئ���ة املذك���ورة مب���ا ين�س���جم مع حكم 
امل���ادة )5( من املر�س���وم بقانون رقم )31( ل�س���نة 
2015 ب�ساأن اإن�ساء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س 
واملوؤمت���رات وذل���ك بع���د الط���الع عل���ى املذك���رة 
املرفوعة لهذا الغر�س من وزير ال�س���ناعة والتجارة 
البحري���ن  هيئ���ة  اإدارة  رئي����س جمل����س  وال�س���ياحة 

لل�سياحة واملعار�س.
ثالًث���ا: واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى التوقي���ع 
النهائ���ي عل���ى اتفاقية بني حكوم���ة مملكة البحرين 
وحكوم���ة جمهورية كوريا اجلنوبية ب�س���اأن اخلدمات 
اجلوية ب���ني اإقليميهم���ا وفيما وراءهم���ا وتفوي�س 

الوزير املخت�س بذلك.
رابًعا: وافق جمل�س الوزراء على اأربعة اقرتاحات 
برغبة الأول ب�س���اأن تخ�س���ي�س اأر�س لإن�س���اء �سالة 
منا�س���بات يف الب�س���يتني باعتباره حمقًق���ا من خالل 
التوجيهات امللكية ال�سامية بتخ�سي�س قطعة اأر�س 
مبنطقة الب�سيتني ك�س���الة للمنا�سبات خلدمة كافة 
اأهايل املحافظة، والثاين با�س���تخدام نظام الب�س���مة 
على الوافدين مبختلف منافذ مملكة البحرين اجلوية 
والربي���ة والبحرية باعتباره يخ�س���ع للدرا�س���ة حاليًّا 
متهيًدا لتطبيقه، والثالث لتطوير ال�س���احل البحري 
ب�س���ارع الفاحت حيث �سيتم و�س���عه مو�سع التنفيذ 
وفًقا لالإمكانيات واملوازنات املخ�س�س���ة بعد اإمتام 
درا�سته من اجلهات املخت�س���ة، والرابع ب�ساأن مبنى 
جدي���د وف���روع ل���الإدارة العام���ة للهج���رة واجلوازات 
والإقام���ة باعتب���ار اأن فت���ح فروع ل���الإدارة املذكورة 
مطبق حاليًّا يف عدد من املحافظات اأما اإن�س���اء مبنى 
جدي���د فم���ا زال قي���د البحث وخا�س���ًعا للدرا�س���ات 
اخلا�س���ة بذلك، وقد وافق جمل�س الوزراء على ردود 
احلكوم���ة على ه���ذه الرغبات الت���ي اأعدته���ا اللجنة 

الوزارية لل�سوؤون القانونية.

• �سمو رئي�س الوزراء مرتئ�ًسا جل�سة جمل�س الوزراء بح�سور �سمو ويل العهد اأم�س	

م���ن���اق�������س���ة م������ب������ادرات ل��ت��ن��م��ي��ة الإي��������������رادات غ����ري ال���ن���ف���ط���ي���ة وخ������ي������ارات خ���ف�������س امل���������رصوف����ات

الوثيقة  المصرية  البحرينية  بالعالقات  ويشيد  السيسي  بزيارة  يرّحب  الوزراء  مجلس 

الصديقين البلدين  بين  التعاون  تعزيز  تنشط جهود  للبحرين  تايلند  وزراء  رئيس  زيارة 

والمؤتمرات  للمعارض  الدولي  البحرين  مركز  أرضية  إيجارات  تعديل  على  الموافقة 

رئيس الوزراء:

الثنائي بالتعاون  لالرتقاء  مثمرة  نتائج  حققت  اآلسيوية  الللبللالد  عاهل  جولة 

والعقاري  العمراني  التطور  لتدعم  المتخصصة  المعارض  مللن  مزيد  إقللامللة 

واستقاللية  مهنية  بكل  دورهللم  ممارسة  من  واإلعالميين  الصحافيين  تمكين 

البحرين مكانة  يللبللرز  بما  الفيفا(  )كللونللغللرس  لللدعللم  اإلمللكللانلليللات  كللافللة  تهيئة 

معاجلة فورية لتجمعات املياه بقاليل وواحات املحرقتعجيل اإجراءات تقدمي اجلمعيات اخلريية خلدماتها الرم�سانية
ا�ستجابة ملنا�سدة ن�رصتها “$” للنائب اجلودر... رئي�س الوزراء:جتاوباً مع ما ن�رص مبقال “تيارات” ... رئي�س الوزراء:

وّجه رئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة بجل�سة جمل�س الوزراء اأم�س، اجلهات املخت�سة 
بتعجي���ل الإجراءات التي تكفل قيام اجلمعيات اخلريية بدورها 
يف تقدمي خدماتها اخلريية وبخا�س���ة يف �سهر رم�سان املبارك، 
م���ع الت�س���ديد على اللت���زام بالقوان���ني والأنظم���ة التي تنظم 
جمع الأم���وال والتربعات. ج���اء ذلك، جتاوًبا مع منا�س���دة ن�رصها 
رئي����س الفريق ال�سيا�س���ي الزميل را�س���د الغائ���ب بعمود اأول 

اأم����س الإثن���ني. ونقل الغائب منا�س���دة ق���ادة بجمعيات خريية 
ل�س���مو رئي����س ال���وزراء لإ�س���دار توجيهاته الكرمي���ة، ملراجعة 
وت�رصي���ع معام���الت الرتخي�س للتربع���ات للجمعي���ات اخلريية، 
وذلك لتمكينها من تقدمي يد العون وامل�س���اعدة، لذوي الدخل 

املحدود، والأ�رص املتعففة بال�سهر الف�سيل.
واأ�ساروا لتاأخر ح�س���ول كثري من اجلمعيات على تراخي�س 

جلمع املال وبخا�سة مع قرب �سهر رم�سان.

ال���وزراء  رئي����س  وّج���ه 
�س���احب ال�س���مو امللك�ي الأمري 
خليف���ة بن �س���لم����ان اآل خليفة 
بجل�س�������ة جمل�س الوزراء اأم�س، 
وزارت�������ي ال�س���حة والأ�س���غال 
و�سوؤون البلديات والتخطي�����ط 
الع�مراين لإيجاد معاجلة فورية 

للحيلولة دون اأية اآثار اأو اإزعاج 
بيئ���ي اأو �س���حي ق���د ترتت���ب 
جّراء جتمع املياه وامل�س���طحات 
املواق���ع  بع����س  يف  الراك���دة 
م���ن قري�����ة ق���اليل واملناط���ق 

املتاخمة.
جاء ذلك، ا�ستجابة ملا ن�رصته 

“البالد” من ت�رصيح على ل�سان 
النائب حممد اجلودر، منا�س���ًدا 
�س���مو رئي����س ال���وزراء لو�س���ع 
حل ج���ذري ملعاناة اأهايل قاليل 
اأنها  وواحات املح���رق، موؤك���ًدا 
باتت ت�س���كل تهدي���ًدا حقيقيًّا 

للبيئة وال�سحة.

• يا�رص النا�رص	
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اليوم رئي�س الوزراء يكرم الفائزين بجائزة “خليفة بن �صلمان لل�صحافة” 

رئي�س الوزراء اأدخل الفرحة اإلى قلوب املواطنني

خلف يوّجه ملعاجلة جتمع املياه يف قاليل

�ضم�ه ي�ؤمن بدور الإعالم ك�رشيك فاعل يف البناء والنه�ضة

اأ�ضاد با�ضتجابة النعيمي وهدى فخرو... اجل�در:

تنفيًذا لت�جيهات رئي�س ال�زراء

املنامة - بنا: ا�ضتقبل رئي�س ال�زراء 
�ض���احب ال�ض���م� امللك���ي الأم���ر خليفة 
بن �ض���لمان اآل خليف���ة، ويل العهد نائب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س 
جمل����س ال�زراء �ض���احب ال�ض���م� امللكي 
الأمر �ض���لمان بن حمد اآل خليفة، وذلك 

�ضباح اأم�س بق�رش الق�ضيبية.
ا�ض���تعرا�س  ج���رى  اللق���اء  وخ���الل 
وم�ض���تجداتها  الأو�ض���اع  تط����رات 
القت�ض���ادية، حيث اأكد �ضم�هما يف هذا 
اجلانب ا�ضتمرار احلك�مة يف درا�ضة كافة 
اخليارات والإمكانيات املتاحة بال�ض���كل 
ال���ذي ل يجع���ل التحديات القت�ض���ادية 

عائًقا اأمام الندفاع نح� مزيد من التنمية 
والتط�ير.

واأكد �ض���احب ال�ض���م� امللكي رئي�س 
ال����زراء و�ض���احب ال�ض���م� امللك���ي ويل 
العهد نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول 
الظ���روف  اأن  ال����زراء  جمل����س  لرئي����س 
العابرة فر�ض���ت حتديات  القت�ض���ادية 
وواقًعا تعمل احلك�مة على التعامل معه 
وفق روؤية ت�ضتهدف ال�ضتفادة الق�ض�ى 
الق�ي���ة  القت�ض���ادية  املق�م���ات  م���ن 
مل�ا�ض���لة النه�����س ال�ض���امل مبختل���ف 
ميادين التنمية، وت�رشي���ع وترة التنمية 

االقت�سادية والن�ساط اال�ستثماري.

املنامة - بنا: يتف�ّض���ل رئي�س ال�زراء �ض���احب 
ال�ض���م� امللكي الأمر خليفة بن �ض���لمان اآل خليفة، 
في�ض���مل برعايت���ه الكرمية الي����م )الثالث���اء(، حفل 
تك���رمي رج���ال ال�ض���حافة الفائزين بجائ���زة “خليفة 
بن �ض���لمان لل�ض���حافة”، الذي تنظمه وزارة �ض����ؤون 
الإع���الم تزامًنا م���ع احتفال اململك���ة بالي�م العاملي 
حلرية ال�ض���حافة وي����م ال�ض���حافة البحرينية، وذلك 
تاأكيًدا على ما يكّنه �ض���م�ه من تقدير واحرتام لدور 
ال�ضحافة وعطاءات رجال ال�ضحافة والإعالم يف تن�ير 
ال���راأي العام وخدمة وطنه���م وجمتمعهم من خالل ما 
يقدم�نه من اإ�ض���هام وفكر م�ض���تنر ي�ض���هم يف دفع 

عجلة النماء والتقدم.  
وي�ضهد الحتفال تكرمي �ضاحب ال�ضم� امللكي 
رئي����س ال����زراء لع���دد م���ن ال�ض���حافيني والكتاب، 
تقدي���ًرا لعطائه���م املتمي���ز يف كافة فن����ن الكتابة 
ال�ض���حافية، حيث ت�ضمل فروع اجلائزة جائزة اأف�ضل 
ح�ار �ضحايف، وجائزة اأف�ضل حتقيق �ضحايف، وجائزة 
اأف�ض���ل عم�د راأي، وجائزة اأف�ض���ل �ض�رة �ضحافية، 
وذل���ك بناًء على تقيي���م جلنة التحكي���م املك�نة من 

عدد م���ن ال�ض���حافيني والإعالمي���ني والأكادمييني 
امل�ض���ه�د لهم بالكفاءة واخلربة والتميز ال�ض���حفي 
والإعالم���ي.  ويج�ّض���د الحتف���ال ا�ض���تمراًرا للنه���ج 
ال���ذي اختّط���ه �ض���م�ه يف تخ�ض���ي�س جائزة �ض���ن�ية 
لتكرمي ال�ض���حافيني وهي جائزة “خليفة بن �ضلمان 
لل�ضحافة” تعبًرا عما ي�ليه �ضم�ه من اهتمام بدعم 
وتط�ير ال�ض���حافة ال�طنية وت�ضجيع كافة العاملني 
فيها لالرتقاء بالعمل ال�ض���حفي والإعالمي باململكة 

والنه��س به على كافة امل�ضت�يات. 
وياأتي الحتفال بي�م ال�ض���حافة البحرينية لهذا 
الع���ام، ليعط���ي ملمًحا متجدًدا على م���ا ت�ليه مملكة 
البحري���ن يف ظ���ل القي���ادة احلكيم���ة لعاه���ل البالد 
�ض���احب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ض���ى اآل خليفة، 
وحك�مته الر�ض���يدة برئا�ض���ة رئي�س ال�زراء �ضاحب 
ال�ض���م� امللكي الأمر خليفة بن �ض���لمان اآل خليفة، 
من اهتمام برت�ض���يخ حرية ال���راأي والتعبر واحلفاظ 
عل���ى ما حققته اململكة من مكت�ض���بات بارزة يف هذا 
املجال. ويعد الحتفال بت�ضليم جائزة �ضاحب ال�ضم� 
امللك���ي رئي�س ال�زراء لتكرمي رجال ال�ض���حافة اأحد 

اأوج���ه التقدير الذي يبديه �ض���احب ال�ض���م� امللكي 
رئي�س ال����زراء للدور ال�طني لل�ض���حافة البحرينية، 
حيث يحر�س �ض���م�ه �ضخ�ض���يًّا على ح�ض�ر الحتفال 
وم�ض���اركة اأبنائ���ه ال�ض���حافيني والإعالميني يف هذه 
املنا�ض���بة، كما اأن �ض���م�ه دائ���م التاأكيد والإ�ض���ادة 
باملكانة الرفيعة لرجال ال�ض���حافة والإعالم، وه� ما 
يتجلي من خالل حر�س �ض���م�ه على اللتقاء ب�ض���فة 
دائم���ة م���ع ال�ض���حافيني وكت���اب ال���راأي والأعم���دة 
وال�ض���تماع اإلى اآرائهم يف كل ما يخدم �ضالح ال�طن 

وتقدمه. 
وتاأتي م�ض���اركة �ضاحب ال�ض���م� امللكي رئي�س 
ال�زراء الي����م اأبناءه م���ن ال�ض���حافيني البحرينيني 
يف هذه املنا�ض���بة، لتعرب ب�ض����رة وا�ضحة عن اإميان 
�ض���م�ه بدور ال�ض���حافة والإع���الم واأهميتها ك�رشيك 
���ا من �ض���م�ه على  فاعل يف البناء والنه�ض���ة، وحر�ضً
دع���م وت�ض���جيع اأبنائه ال�ض���حافيني لب���ذل مزيد من 
اجله���د يف اأداء ر�ض���التهم النبيل���ة يف تن�ير املجتمع 
وم�ا�ض���لة دورهم امل�ؤثر يف احلفاظ على اأمن ال�طن 

وا�ضتقراره.

رفع ع�ض���� جلن���ة ال�ض����ؤون اخلارجي���ة والدفاع 
والأم���ن ال�طني النائ���ب حممد اجل�در اأ�ض���مى اآيات 
ال�ض���كر والعرف���ان لرئي�س ال�زراء �ض���احب ال�ض���م� 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �ض���لمان اآل خليفة على 
ا�ض���تجابته ال�رشيعة لأبنائه القاطن���ني مبدينة قاليل 
اأوام���ره وت�جيهات���ه  واإ�ض���دار  )واح���ات املح���رق(، 
ال�ض���ديدة لإيجاد احلل����ل اجلذرية لل�رشف ال�ض���حي 
وامل�ض���تنقعات الناجتة عن مياه الأمط���ار التي اأّدت 
اإل���ى كث���ر م���ن الأذى للقاطنني، من خ���الل انبعاث 
الروائ���ح الكريه���ة وانت�ض���ار البع�����س والزواح���ف 
ال�ض���ارة، وت�ض����يه املنظ���ر الع���ام اأم���ام القاطنني 

والزوار.
وقال اجل����در يف ت�رشيح ل� “الب���الد” اأم�س: هذا 
لي����س مب�ض���تغرب على �ض���م�ه فه� �ض���احب القلب 
الكبر واملتلم�س حلاجات وم�ض���اكل امل�اطنني، ومل 

نخطئ عندما و�ضفناه باأنه “رجل عن األف رجل”. 
واأردف قائالً: “�ض���كًرا يا �ض���احب ال�ض���م� فقد 

اأدخلتم الفرحة وال�رشور يف قل�ب م�اطنيكم”.
ويف �ضياق منف�ض���ل، تقّدم اجل�در ببالغ ال�ضكر 

والتقدي���ر ل�زي���ر الرتبي���ة والتعليم ماج���د النعيمي 
لتلبيت���ه مطلب الأهايل ب��ض���ع مظل���ة تغطي مدخل 
مدر�ضة قاليل البتدائية للبنني، بهدف حماية اأطفال 
املرحلة البتدائي���ة من وهج احلرارة املرتفعة، ودرء 
خطر �رشبات ال�ض���م�س عنهم، ووقايتهم من الإنهاك 

احلراري.
ويف ذات الإطار، اأكد النائب اأن ال�ض���كر م��ض�ل 

اأي�ًضا لل�كيل امل�ضاعد للطرق، رئي�س جلنة التن�ضيق 
البلدي���ات  و�ض����ؤون  الأ�ض���غال  ب����زارة  واملتابع���ة 
والتخطي���ط العم���راين ه���دى فخرو، وذلك يف �ض����ء 
ا�ض���تجابتها ال�رشيعة ب�ض���اأن �ض���ك�ى تقدم بها عدد 
م���ن امل�اطنني من ذوي الحتياجات اخلا�ض���ة وكبار 
ال�ضن حلجز م�اقف خا�ضة لهم اأمام م�ضجد اأبي حامد 

الغزايل بقاليل.

املنام���ة – وزارة الأ�ض���غال و�ض����ؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: تنفي���ًذا لت�جيه���ات رئي�س 
ال����زراء �ض���احب ال�ض���م� امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�ض���لمان اآل خليف���ة يف اإيجاد معاجلة ف�رية مل�ض���كلة 
جتمع املي���اه يف منطقة ق���اليل، رفع وزير الأ�ض���غال 
و�ض����ؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�ضام خلف 
خال�س ال�ض���كر والتقدير وعظيم المتنان اإلى رئي�س 
ال�زراء على الهتمام الذي ي�ليه �ض���م�ه باحتياجات 
امل�اطن���ني وت�ف���ر كافة خدم���ات البني���ة التحتية 

وخا�ضة ذات ال�ضلة بامل�اطنني.
واأك���د خل���ف اأنه بن���اًء عل���ى ت�جيهات �ض���احب 

ال�ض���م� امللك���ي رئي�س ال����زراء مت ت�جيه املعنيني 
بال�زارة اإلى اإيجاد اأف�ض���ل ال�ض���بل واحلل�ل املمكنة 
ملعاجلة م�ض���كلة جتمع املياه يف منطقة قاليل ورفع 
الت��ض���يات ب�ض���اأنها، وذلك بهدف �رشع���ة معاجلتها 

تنفيًذا للت�جيهات الكرمية من �ضم�ه.
جتدر الإ�ض���ارة اإلى اأن حمافظة املحرق ب�ض���كل 
عام ومنطقة قاليل ب�ضكل خا�س ت�ضهد طفرة ن�عية 
على م�ض���ت�ى التنمية العمرانية، الأمر الذي يتطلب 
بذل املزيد من اجله�د لت�فر اأف�ضل اخلدمات وه� 
ما ت�ض���عى اإليه ال����زارة من خالل تنفي���ذ العديد من 

امل�ضاريع التي تخدم ال�ضالح العام.

• �ضم� رئي�س ال�زراء م�ضتقبالً �ضم� ويل العهد	

رئي�س الوزراء يتلقى �صكر اأمري الكويت

تفعيل اتفاقية الإ�صعاف الوطني مع فرن�صا

اإطار للتعاون ال�رشطي الدويل ملكافحة الإرهاب

تدابري ملكافحة الف�صاد بدول التعاون

املنام���ة - بنا: تلق���ى رئي�س ال�زراء 
�ضاحب ال�ض���م� امللكي الأمر خليفة بن 
�ض���لمان اآل خليف���ة برقية �ض���كر ج�ابية 
م���ن اأخيه اأم���ر دولة الك�يت ال�ض���قيقة 
�ض���احب ال�ض���م� ال�ض���يخ �ض���باح الأحمد 
ا على برقية  اجلاب���ر ال�ض���باح، وذل���ك ردًّ

التعزية وامل�ا�ضاة التي بعث بها �ضم�ه 
اإليه ب�فاة ال�ض���يخ �ض���عد جاب���ر العذبي 
املحم���د ال�ض���باح، �ض���ّمنها �ض���م�ه بالغ 
�ضكره وتقديره ل�ضم� رئي�س ال�زراء على 
م�ضاعر �ض���م�ه الأخ�ية ال�ضادقة الطبية، 

متمنيًّا ل�ضم�ه وافر ال�ضحة وال�ضعادة.

ا�ض���تقبل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
رئي����س الأم���ن الع���ام الل����اء طارق احل�ض���ن، 
وبح�ض����ر وكيل وزارة الداخلية ال�ضيخ نا�رش 
بن عبدالرحمن اآل خليفة، �ض���فر اجلمه�رية 
برن���ار  البحري���ن  مملك���ة  ل���دى  الفرن�ض���ية 

ريني�فاب���ر. ومت خ���الل اللق���اء، ا�ض���تعرا�س 
متطلبات تفعيل اتفاقية الإ�ض���عاف ال�طني 
الت���ي مت ت�قيعه���ا بني اجلانب���ني البحريني 
والفرن�ض���ي يف وقت �ضابق، كما مت بحث عدد 

من امل��ض�عات ذات الهتمام امل�ضرتك.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: افتتح نائب 
رئي�س الأمن العام العميد ال�ض���يخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة، ور�ضة العمل اخلا�ضة مب�رشوع 
“القب�ضة” ملكافحة الإرهاب يف منطقة ال�رشق 
الأو�ض���ط و�ض���مال اأفريقي���ا ع���ن املقاتل���ني 
الإرهابيني الأجانب واإعادة تاأهيلهم ومكافحة 
التط���ّرف والتي تنظمه���ا الأكادميية امللكية 
لل�رشطة بالتعاون مع املنظمة الدولية لل�رشطة 
اجلنائي���ة “النرتب�ل” وبال�رشاكة م���ع الإدارة 
العامة ملكافحة الف�ض���اد والأمن القت�ضادي 
واللك���رتوين، يف الفرتة م���ن 8  اإلى 12 ماي� 
اجل���اري، وتهدف اإلى و�ض���ع اإط���ار للتعاون 
ال�رشطي الدويل وتبادل اخلربات يف املجالت 

الأ�ضا�ضية ملكافحة الإرهاب وجتفيف منابعه 
والعم���ل عل���ى اإع���ادة تاأهي���ل العائدي���ن من 

الإرهابيني ودجمهم يف املجتمع.
وتت�ضمن ور�ض���ة العمل تبادل اخلربات 
يف املج���الت الأ�ضا�ض���ية ملكافح���ة الإرهاب 
م���ن الناحية العملياتية كالتجنيد والت�ض���فر 
املقاتل���ني  ل�ضخ�ض���ية  العام���ة  واملالم���ح 
الإرهابي���ني الأجان���ب بالإ�ض���افة اإل���ى كمية 
ون�عية البيانات املتبادلة بخ�ض��س الطرق 
امل�ضتعملة وه�يات الأفراد مع الأمانة العامة 
لالنرتبول وكيفية تطوير الن�س���اط التحليلي 
اجلنائ���ي ملكافح���ة ظاه���رة الإره���اب عل���ى 

امل�ضت�يني الإقليمي والدويل.

املنامة - بنا: تراأ�س نائب وزير الداخلية 
الفريق عادل الفا�ض���ل، وفد مملكة البحرين 
يف الجتماع الرابع لروؤ�ض���اء الأجهزة امل�ض�ؤولة 
ع���ن حماية النزاه���ة ومكافحة الف�ض���اد بدول 

جمل�س التعاون اخلليجي يف الريا�س.
ويف كلم���ة يف م�ض���تهل الجتم���اع، رح���ب 
نائب وزير الداخلية بروؤ�ض���اء واأع�ضاء ال�ف�د 
امل�ضاركة، معرًبا عن �ضكره وتقديره للمملكة 
العربي���ة ال�ض���ع�دية ال�ض���قيقة عل���ى الدعم 
املت�ا�ضل مل�ضرة العمل اخلليجي امل�ضرتك.

اأعم���ال  ج���دول  اأن  الفا�ض���ل  واأو�ض���ح 
الجتم���اع، يتن���اول العديد م���ن املحاور التي 
ت�ضكل الأطر التي تتطلع من خاللها املنظ�مة 
اخلليجية لتعزيز التع���اون والتكامل والعمل 
امل�ض���رتك من خالل الآلي���ات والتدابر التي 

من �ضاأنها بل�رة اجله�د التي ت�ضعى لتعزيز 
النزاه���ة ومكافحة الف�ض���اد ب���دول املجل�س، 
اإل���ى اأهمي���ة تع���اون دول التع���اون  منّ�ًه���ا 
واأف�ض���ل  والتج���ارب  اخل���ربات  تب���ادل  يف 
عملي���ة  خل�����س  ا�ض���تعداًدا  املمار�ض���ات، 
ا�ض���تعرا�س تنفي���ذ اتفاقية الأم���م املتحدة 

ملكافحة الف�ضاد يف دورتها الثانية.
بعد ذلك، بداأت اأعمال الجتماع مبناق�ضة 
ع���دد م���ن امل��ض����عات املتعلق���ة بحماي���ة 
النزاه���ة ومكافحة الف�ض���اد ب���دول املجل�س، 
من بينها النظام ال�ضرت�ض���ادي حلماية املال 
العام لدول املجل�س واملبادئ ال�ضرت�ضادية 
بالأجه���زة  الأداء  وحت�ض���ني  الكف���اءة  لرف���ع 
النزاه���ة ومكافح���ة  امل�ض����ؤولة ع���ن حماي���ة 

الف�ضاد.

• “الأ�ضغال” تعاين م�اقف لذوي الحتياجات وكبار ال�ضن اأمام م�ضجد بقاليل بح�ض�ر اجل�در	

لبيبة فار�س

•  ع�ضام خلف	

�صندر�س اخليارات كافة لتذليل اأي معوقات اأمام م�صرية التنمية 
�ضم�هما ا�ضتعر�ضا تط�رات الأو�ضاع القت�ضادية ... رئي�س ال�زراء وويل العهد:
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مسلم البراك وإعادة 
تدوير التقليعة

من���ذ اأم���د واأنا اأتاب���ع خطابات املعار�ض م�س���لم 
الرباك واأراها ال تختلف عن اأطروحات احلركات التي 
انطلقت يف العامل العربي ومل تقد اإال اإلى الفو�س���ى 

وال�سياع.
ال���رباك الذي حت���دى احلك���م، وراح ي���ردد قبل 
�س���نني خطاب���ا موجها الأم���ر البالد احلكيم، �س���باح 
االأحمد اجلابر ال�سباح عاهل البالد بقوله “لن ن�سمح 
ل���ك” وراح ي���ردد ذات ال�س���عارات “اأنا م���ع احلق” و 
“الكويت �س���اعت ولن انهزم الخ واأنا مع ال�س���يعي 
وال�سني والبدو واحل�رض الخ” هذه ال�سعارات تكررت 
يف كل الدول العربي���ة املنكوبة، والتي تعاين اليوم 
من التمزق، وغياب االأمن، وبكاء مواطنيها على االأيام 
اجلميلة ما قبل “الربيع العربي”، اأغلب من وقفوا مع 
خطابات الرباك �ساركوا يف االنتخابات الحقا، وهو يف 
ال�س���جن؛ لو�س���ولهم اإلى قناعة اأن التغير ال يكون 
باخلطابات الثورية، ومهم���ا كان حجم االأخطاء اإال اأن 
الدولة الكويتية كما هي البحرين، وكل دول اخلليج، 
متتل���ك ر�س���يد اإجنازات غ���ر متوفرة ب���اأي دولة يف 

العامل.
ففي حديث جانبي مع معظ���م االأجانب الزائرين 
لفورموال البحرين جتدهم م�سابني ب�سدمة التطوير. 
اأدعو االأخ م�سلم الرباك اأن ي�ستفيد من در�ض االأوجاع 
واالآالم، وحج���م الفوات���ر املدفوع���ة، وغي���اب االأمن 
ل���دى كل هذه الدول ليحاف���ظ على الكويت، ويعمل 

ب�سيا�سة الرتوي، والعقل، و�سيا�سة اخلطوة خطوة.
فالكوي���ت بجوارها اإيران حيث ف�س���يحة منطقة 
العب���ديل، وجارتها للعراق الت���ي احتلتها ذات يوم، 
واحلك���م يف الكوي���ت بحاكمه���ا احلكيم هي �س���مام 

االأمان للكويت. 
ي�س���تطيع الرباك اأن يحد من الف�س���اد، ويو�س���ع 
الدميقراطية، وير�س���خ مزيدا من العدالة واحلقوق، 
وهي حقوق �رضعية يكفلها الد�ستور الكويتي، ولكن 
بط���رق ال تعتم���د على تهيي���ج اجلماهر، وحت�س���يد 
ال�سباب و�سيطنة الدولة، فلو كتب للرباك اأن يتقلد 
اأعلى املنا�س���ب، فلن تتحول الكويت اإلى جنة عدن، 
وفردو����ض دميقراطي بال اأزم���ات، والدليل اأنه بكل 
ت�س���خم كارزميته مل ي�س���تطع منع من كانوا معه من 
ف�س���ائل املعار�س���ة م���ن ت�س���ظيهم، وم�س���اركتهم 

لالنتخابات جمل�ض االأمة.
وم���ا يكرره الي���وم الرباك على م�س���امعنا كررته 
املعار�س���ة العراقي���ة اأثن���اء م���ا كان���ت يف �س���فوف 
املعار�س���ة، ووع���دوا العراقي���ني باأجم���ل االأمنيات، 
وكذلك حدث من اإخ���وان م�رض، ومن الثورة االإيرانية، 
وكذلك من جماعة احلوثي، واإ�س���المي ليبيا وغرهم 
فماذا كانت النتيجة وباالأرقام؟ يكفي وجعا، ويكفينا 
حزنا، وت�رضذما، واآالما، فنحن اخلليجيني رغم االأخطاء 
التي يجب معاجلتها، نح�سد من قبل الكثرين الذين 
يتهافت���ون للعي�ض فيها رغم معرفتهم لل�س���لبيات 

واالإيجابيات.
وم���ن ه���وؤالء غربي���ون يعي�س���ون يف بريطاني���ا 
وال�س���ويد والدمنارك ال اأدعو اإلى �سيا�س���ة النعامة، 
وتلوين االأخطاء، وحرق البخور للنواق�ض وال�سلبيات 
والف�ساد، ولكن اختلف يف االأ�سلوب، والطريقة التي 
تنطلق بخطابات هائجة م�س���مارية، ت�سنع اخل�سومة 
م���ع احلكم ذي ال�رضعي���ة التاريخي���ة، وكاأن ال اإيجابية 
واحدة، وكاأننا يف الدولة ال�س���ومالية اأو يف ال�س���نغال 
بطريق���ة  اأ�س���به  ال�سيا�س���ة  كل  واأن  كولومبي���ا،  اأو 

“ناركو�ض” الكولومبي.
من ي�س���هد اخلطابات ي�سعر اأن هناك وباء انت�رض، 
وكل ما دون جماعة املعار�س���ة عب���ارة عن “زومبي” 
ن�س���اهد  “فامباي���رز” اإداري، وكاأنن���ا  اأو  �سيا�س���ي، 
م�سل�س���ل رعب “ووكن ديد” ول�س���نا بحاج���ة اإال اإلى 

بطل اأ�سطوري كما هو البطل “ريك غراميز”.
 ي���ا جماع���ة، بلدانن���ا بحاج���ة اإلى حرب م�س���اريع 
االن�س���داد  ح���روب خطاب���ات. فاح���ذروا  ال  اإمنائي���ة 
التاريخ���ي، وال تتحر�س���وا ب���ه فن�س���اب مبك���ر عقل 
التاريخ كما هو تعريف الفيل�س���وف هيجل، فما بني 
م�س���لم الرباك وبراك م�سلم م�س���افة ال يحل �سفرتها 
اإال الواقعية ال�سيا�سية املقاتلة ال بتماهي اإ�سقاطي. 
عل���ى الرباك اأن ينظ���ر اإلى حجم الك���وارث التي 
وقعت ب�س���بب “الربي���ع العربي” يف اليمن و�س���وريا 
وم�رض وليبيا وغرها، وكيف اأ�سبحت ذات اجلماهر 
تتمن���ى عودة بلدانه���ا اإلى ما كانت علي���ه قبل هذه 
الث���ورات الهائج���ة والت���ي اأنتجت ما يرب���وا عن 14 
مليون الجئ ومليون قتيل عدا عن 833 مليار دوالر! 
ارحموا بلداننا و�سبابنا من اإعادة اإنتاج التقليعة 
الثوري���ة غر املدرو�س���ة، فال�سيا�س���ة ف���ن املمكن 
وتكثر االإيجابيات واإزالة ال�سلبيات بالعقل والرتوي 
وامل�س���احلة م���ع احلكم ال بن�س���فه والت�س���كيك فيه 

فذلك ال يقود اإال اإلى الفو�سى وتخريب االأوطان.

سيد ضياء 
الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

م�رش عمق ا�سرتاتيجي للأمة مبواقفها امل�رشفة

تطلعات لفتح جماالت اقت�سادية وا�ستثمارية واعدة

عالقات البلدين املتميزة حمل اهتمام من امللك... ويل العهد: 

نعتز مب�سرة العالقات البحرينية امل�رضية... ويل العهد: 

املنامة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء  �س���احب ال�سمو 
امللكي االأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة على ما متثله 
جمهورية م�رض العربية ال�سقيقة من عمق ا�سرتاتيجي 
لالأمة العربية اأكدته مواقفها امل�رضفة جتاه الق�س���ايا 
العربية كاف���ة، منوهاً �س���موه باأن عالق���ات البحرين 
وم����رض املتمي���زة هي حمل اهتمام ورعاي���ة دائمة من 
عاه���ل البالد �س���احب اجلاللة امللك الوال���د حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة والعمل على تطويرها والدفع بها 

قدماً نحو جماالت تعاون جديدة وواعدة. 
ق����رض  يف  �س���موه  ا�س���تقبال  ل���دى  ذل���ك  ج���اء 
الق�سيبية م�س���اء اأم�ض رئي�ض جمهورية م�رض العربية 
ال�س���قيقة عبدالفتاح ال�سي�سي بح�سور الوزراء وعدد 
من كب���ار امل�س���وؤولني، حيث رحب �س���موه بالرئي�ض 
والوفد املرافق، معرباً عن تقديره واعتزازه مبواقف 
جمهوري���ة م����رض العربية بقي���ادة الرئي�ض ال�سي�س���ي 
والداعمة ململكة البحرين، وجهوده يف تر�سيخ اأ�س�ض 

التعاون امل�سرتك بني البلدين.

كما اأ�ساد �س���موه  مبا ت�سطلع به ال�سقيقة م�رض 
من دور ري���ادي يف الدفاع عن ق�س���ايا االأمة العربية 
وم�س���احلها وحماية االأم���ن القومي العرب���ي، موؤكداً 
على ما متثله م�رض من دعامة وركيزة اأ�سا�س���ية لالأمن 
واال�س���تقرار يف املنطقة، م�س���دداً على دعم البحرين 
لكل اجلهود التي تقوم بها جمهورية م�رض ال�س���قيقة 
يف �سبيل حفظ اأمنها وا�س���تقراراها مبا يعود بالنماء 

واالزدهار على م�رض و�سعبها ال�سقيق. 
وخالل اللقاء، ا�ستعر�ض �ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العه���د نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ض 
جمل����ض ال���وزراء م���ع اأخيه فخام���ة الرئي����ض امل�رضي 
عدداً من املوا�س���يع املتعلقة بالتطورات االإقليمية 

والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.
هذا واأقام �س���احب ال�س���مو امللك���ي ويل العهد 
نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ض جمل�ض 
ال���وزراء ماأدبة ع�س���اء على �رضف الرئي����ض عبدالفتاح 
ال�سي�س���ي رئي����ض جمهوري���ة م�رض ال�س���قيقة والوفد 

املرافق.

• �سمو ويل العهد يقيم ماأدبة ع�ساء للرئي�ض امل�رضي	

املنام���ة - بنا: رح���ب ويل العهد نائب 
القائ���د االأعل���ى رئي����ض جمل����ض التنمي���ة 
االقت�سادية �س���احب ال�سمو امللكي االأمر 
�س���لمان بن حم���د اآل خليف���ة بزي���ارة اأخيه 
رئي����ض جمهورية م����رض العربية ال�س���قيقة 
الرئي�ض عبدالفتاح ال�سي�س���ي ملقر جمل�ض 
التنمية االقت�سادية يف خليج البحرين اأم�ض 

يف اإطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة.
واأكد �س���موه على م���ا متثله الزيارة من 
اأهمية الطالعه على جترب���ة مملكة البحرين 
التنموية وعمل جمل�ض التنمية االقت�سادية 
وجه���وده يف تعزيز ارتب���اط مملكة البحرين 
مبختلف االأ�س���واق اعتماداً عل���ى ما حتظى 
ب���ه اململك���ة م���ن مزاي���ا تناف�س���ية وبيئ���ة 

ا�ستثمارية مميزة.
مب�س���رة  اعت���زازه  �س���موه  واأب���دى 
العالق���ات البحرينية امل�رضية التي ت�س���هد 
تقارب���اً م�س���تمراً يف �س���وء ما يولي���ه عاهل 
البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة والقيادة امل�رضية ال�س���قيقة من 
رعاية واهتمام بتطوير العالقات بال�س���كل 
ال���ذي ينمي اأف���ق التع���اون الثنائي وفتح 
جم���االت حيوية وجديدة وواعدة خا�س���ة يف 

القطاعات االقت�سادية واال�ستثمارية.
ويف الزيارة وبح�س���ور �س���احب ال�سمو 
امللك���ي ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
رئي����ض جمل�ض التنمي���ة االقت�س���ادية، مت 
تقدمي عر�ض للرئي�ض امل�رضي تناول عمل 
املجل����ض ودوره يف تعزي���ز اداء االقت�س���اد 
البحرين���ي وم���ردوده االإيجابي على خمتلف 
اأوج���ه التنمي���ة وحتقيق���اً لروؤي���ة البحرين 

االقت�س���ادية 2030 ومبادئها القائمة على 
العدالة والتناف�سية واال�ستدامة.

كم���ا تطرق العر�ض للت�س���هيالت التي 
يوفرها املجل�ض للم�س���تثمرين باالإ�س���افة 
اإلى الفر�ض اال�ستثمارية الواعدة يف مملكة 
البحرين والتي يعمل املجل�ض على الرتويج 
له���ا يف اإط���ار دوره الرئي�ض يف ا�س���تقطاب 
اال�س���تثمارات للم�س���اهمة يف خل���ق فر�ض 

العمل يف ال�سوق املحلية.
ومت كذلك ا�س���تعرا�ض خط���ة املجل�ض 

اال�س���رتاتيجية والقطاعات التي يعمل على 
تعزيز اال�ستثمارات فيها وت�سمل اخلدمات 
املالي���ة وتكنولوجيا معلومات االت�س���االت 
واخلدمات اللوج�ستية والت�سنيع وال�سياحة 
واالإ�س���ارة اإلى م�س���اريع ا�س���تثمارية كربى 
يف اململك���ة تفوق قيمته���ا 32 مليار دوالر 
والت���ي يتم العمل عل���ى اجنازها يف االأعوام 

اخلم�سة املقبلة.
هذا وتوجه الرئي�ض امل�رضي عبدالفتاح 
ال�سي�س���ي بال�س���كر والتقدير اإلى �س���احب 

ال�س���مو امللك���ي ويل العه���د نائ���ب القائد 
االأعلى رئي�ض جمل�ض التنمية االقت�س���ادية 
عل���ى اطالع���ه عل���ى دور جمل����ض التنمي���ة 

االقت�سادية.
واأ�س���اد بتطور العالقات االقت�س���ادية 
بني مملكة البحرين وجمهورية م�رض العربية 
وما حققته من تقدم ومناء يف خمتلف اأوجه 
التع���اون الثنائ���ي، معرب���اً ع���ن تطلع���ه يف 
موا�س���لة هذا التعاون مبا يخدم امل�س���الح 

امل�سرتكة لكال البلدين ال�سقيقني.

• �سمو ويل العهد رحب بزيارة الرئي�ض امل�رضي ملجل�ض التنمية االقت�سادية	
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يوم الصحافة األغر
 

يعترب رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل 
خليفة ال�سحافة ع�سيدة احلكومة وعينها 

الثالثة. 
ل يغي���ب اهتمام �سم���وه ب�رضورة رفع 
م�ست���وى التن�سي���ق والتع���اون والتجاوب 
اأو  باجتماع���ات احلكوم���ة  ال�سحاف���ة  م���ع 
العمل مع الوزراء وكبار امل�سوؤولني، فهي 
احلري�سة على املنج���زات، واملدافعة عن 
املكت�سبات، اأما انتقادها البناء فمطلوب، 

مل�سلحة وطن حتميه بالكلمة ال�سادقة.
اأم���ام الهتمام الرفي���ع امل�ستوى من 
الرج���ل الأول بال�سلط���ة التنفيذية، كيف 
ميكن توقع حف���اوة �سموه بيوم ال�سحافة 
البحريني���ة وحر�سه على توقي���ت ال�ساعة 

حل�سور الحتفال ال�سنوي بجائزة �سموه؟
يف الطري���ق له���ذا الي���وم ال�سن���وي، 
املثبَّ���ت يف “روزنام���ة” الأي���ام الوطني���ة، 
ل���رواد  لتاري���خ تك���رمي �سم���وه  تقدي���را 
ال�سحاف���ة، والرعي���ل املوؤ�س����س لالإعالم، 
يتهاف���ت زم���الء املهنة لالحت�س���اد بحفل 
توزيع جائ���زة �سموه ال�سنوي���ة لل�سحافة. 
وت�سف���ق حناجر اليدين بهج���ة بالفائزين 

ومن حتمل اجلائزة ا�سمه.
اأح���دج النظ���ر بجل�سة جمل����س الوزراء 
اأ�سبوعيا فاأجدها عامرة بتوجيهات �سموه، 
للوزارات وامل�سوؤولني، ا�ستجابة ملا تن�رضه 

ال�سحافة يوميا من ق�سايا ملحة.
ولي�س���ت ا�ستجاب���ة �سموه مل���ا ن�رضته 
مبق���ايل - بع���دد ي���وم اأول اأم����س - م���ن 
منا�س���دة للجمعي���ات اخلري���ة، لتعجي���ل 
الإج���راءات الت���ي تكفل قي���ام اجلمعيات 
تق���دمي خدماته���ا اخلري���ة،  بدوره���ا يف 
وبخا�سة يف �سهر رم�سان املبارك، اإل خر 
مثال عل���ى �سخ�سية خليفة ب���ن �سلمان... 
امل�س���وؤول الق���دوة للم�سوؤول���ني وامللهم 

للمواطنني. 

تيار
“النا����س ل يتحدثون عن الأ�سياء 

كما هي، بل كما يريدونها”.
عبداهلل الق�صيمي
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تيارات

توقعات اأن ت�صل اإيرادات غرامات املرور ملليون دينار
زيادة مبالغ املخالفات بني موؤيد ومعار�س... فعاليات ل� “البالد”:

بني موؤي����د ومعار�س، جاء التعديل على مبالغ 
املخالف����ات الت����ي اأقره����ا قانون امل����رور اجلديد، 
فهناك من يراها �سبيال لوقف ال�ستهتار والتالعب 
بالأرواح واملمتلكات وهن����اك من يرى فيها اإثقال 
لكاه����ل املواطن، وهنا التقت “الب����الد” بعدد من 
امل�سوؤول����ني واملخت�س����ني بالدول����ة واملواطنني؛ 

لت�سليط ال�سوء اأكرث على هذا املو�سوع.
من جهته توق����ع ع�سو جلنة ال�س����وؤون املالية 
والقت�سادية مبجل�����س النواب جالل املحفوظ عرب 
“الب����الد” اأن تبلغ اإي����رادات الإدارة العامة للمرور 
قراب����ة ن�سف ملي����ون دينار خ����الل ال�سن����ة املالية 
ومبا يعن����ي تاأمني قرابة ملي����ون دينار خالل دورة 

امليزانية العامة للعامني 2015 و2016.
وقال”اإن هذه الإي����رادات التي تاأتي معظمها 
من حترير املخالفات وا�ستح�سال قيمة الغرامات 
املرورية، التي يج����ب ا�ستثمارها على نحو اأف�سل 
من اأج����ل تعزي����ز ال�سلوكيات املروري����ة ال�سحيحة 
باملجتم����ع واإط����الق م�ساريع توعوي����ة �ساملة تعزز 
من اأهمية اللتزام بقان����ون املرور و�سوابطه، واإن 
الغاية من تطبي����ق القانون خف�س معدل احلوادث 
املروري����ة وت�سويب ال�سلوكي����ات اخلاطئة ولي�س 
جباي����ة الغرام����ات املالية واإره����اق ميزاني����ة الأ�رض 

حمدودة الدخل”.
وبني اأن جلنة ال�س����وؤون املالية والقت�سادية 
وخ����الل اجتماعات مكثفة مع احلكومة تو�سلت اإلى 
تفاهم����ات وتن�سيق ب�س����اأن تعزيز اإي����رادات وزارة 
الداخلية بامليزانية العامة للدولة، وذلك من خالل 

الإدارة العامة للمرور.
ونبه اإلى اأن القان����ون رقم )23( ل�سنة 2014 
باإ�سدار قانون املرور اأوجد مدخولت للوزارة، واأن 
تل����ك الإي����رادات املح�سلة يج����ب اإ�سافتها يف بند 
الإيرادات العامة يف م�رضوع قانون امليزانية العامة 

للدولة.
واأ�س����ار اإلى اأهمية �سعي الإدارة العامة للمرور 
للوف����اء مب����ا ورد من مالحظ����ات ب�ساأنه����ا يف تقرير 

ديوان الرقابة املالية والإدارية.
ولفت اإلى اأن التقري����ر الأخر لديوان الرقابة 
املالي����ة والإداري����ة اأ�سار لعدم قي����ام وزارة العدل 
وال�سوؤون الإ�سالمي����ة والأوقاف باتخاذ اأي اإجراءات 
للتاأكد م����ن �سحة واكتم����ال اإيراداتها من غرامات 
امل����رور، والت����ي بلغت حت����ى نهاية �سه����ر اأكتوبر 

2015 قرابة 3.5 ماليني دينار.
وق����ال املحف����وظ اإن التقري����ر اأ�س����ار اإل����ى اأن 
�س����وؤون الع����دل اكتف����ت با�ستالم وحف����ظ م�ستند 
الإي����راد ال�سه����ري املعد م����ن قب����ل الإدارة العامة 
للم����رور ومرفقات����ه كاإي�س����الت الإي����داع يف البنك 

وك�سوف الإيراد اليومي.
واأك����د املحف����وظ اأن جمل�����س الن����واب اأ�سغى 
ب�س����كل كبر حلالة التذم����ر ال�سعبية ب�ساأن ت�ساعد 
وترة حترير الغرام����ات املرورية بالفرتة الأخرة، 
واأن ذل����ك ق����اد جمموعة م����ن الأع�س����اء بالربملان 
لتقدمي طل����ب مناق�سة عام����ة، ملناق�س����ة �سيا�سة 
احلكومة ب�ساأن تطبي����ق قانون املرور والإ�سكالت 
ع����ن املخالفات املرورية وما تثره من انعكا�سات 

�سلبية على املواطنني.
وثم����ن املحف����وظ جت����اوب زمالئه الن����واب مع 
الطل����ب النيابي واحلر�س احلكومي على التوا�سل 
م����ع ال�ضلطة الت�رشيعية؛ من اأجل و�ضع النقاط على 
احل����روف ب�ساأن العدي����د من امل�س����اكل وال�سكاوى 
الت����ي تواجه املواطنني من تطبي����ق قانون املرور 

وما يت�سمنه من غرامات.
من جان����ب اآخر ق����ال عاط����ف ال�س����رباوي “اإن 
املخالف����ة عبارة عن عقوبة لعدم اللتزام بالقانون 
وبالت����ايل يت����م حتدي����د قيمته����ا بن����اء عل����ى ن����وع 
املخالفة ومدى خطورتها بغ�س النظر عن م�ستوى 
دخ����ل مرتكب املخالفة”، واأ�س����اف “يجب بدلً عن 
ذل����ك الرتكيز على ج����دوى القانون ومدى حتقيقه 
لأم����ن و�سالمة املجتمع، فاأ�سعار املخالفات لي�ست 
دلل����ة على اأي �سي �سوى رغبة وا�سعي القانون يف 
حماية اأمن و�سالمة الطرق وال�سيطرة على معدلت 

الفو�سى واملخالفات واحلوادث”.
 و�س����دد ال�سرباوي عل����ى اأن الط����رق اأ�سبحت 
هن����اك  يع����د  واملخالف����ني ومل  بالفو�س����ى  تع����ج 
و�سيل����ة يف التعام����ل م����ع خ����رق القان����ون �سوى يف 
تغليظ العقوبات ورفع اأ�سع����ار املخالفات، وهذه 
ال�سيا�س����ة تنتهجها دولً كث����رة يف خمتلف العامل 
ولي�ست بدعة حملي����ة، واأ�سار اإلى اأن هذا الت�سديد 
اأدى لنتائ����ج مذهل����ة يف كثر من ال����دول فمثالً يف 
دولة الإمارات اأثمرت جه����ود وزارة الداخلية فيها 
يف تعزيز م�ستوى ال�سالم����ة املرورية، وتراجع عدد 
الوفي����ات الناجمة عن حوادث ال�س����ر واملرور من 
)826( وفاة بالعام 2010 اإلى )720( وفاة العام 
2011 اأي بن�سب����ة انخفا�س بلغت 13 % وخف�ست 

املع����دل بالن�سبة لكل 100 األف ن�سمة من ال�سكان 
م����ن 10 اإل����ى 8.5، وا�ستم����رت يف النخفا�����س اإلى 
6.31 وفي����ات يف 2014 ثم اإل����ى 5.99 وفيات يف 
2015، وكل ذل����ك نتيج����ة ت�سدي����د الرقابة ورفع 
اأ�سع����ار املخالفات مما �ساه����م يف تغر �سلوكيات 

ال�سائقني.
واأ�س����اف ال�س����رباوي اأن “الدول����ة لي�س����ت يف 
حاج����ة اإلى جع����ل املخالف����ات م�سدرا م����ن م�سادر 
تنويع الدخ����ل، وارتفاع مبالغ املخالفات لن يكون 
�سيئاً دائماً؛ نظراً لالأثر الفعال لهذه الأ�سعار على 
امل����دى املتو�سط والطويل يف خف�����س املخالفات 
وال�سيط����رة عل����ى الفو�سى، بل عل����ى العك�س فاإن 
القان����ون اجلدي����د �سوف ي�سم����ح للدول����ة باإحداث 
وف����ورات، اإذ اإن الفو�س����ى والزدح����ام واحلوادث 
يف ال�س����وارع ه����ي اأحد م�سادر ه����در الوقت واملال 
وكذل����ك تكل����ف ميزانية الدولة و�رضك����ات التاأمني 
الكث����ر من املال يف تغطي����ة تكاليف احلوادث من 
ح����الت وفاة واإ�سابات وتدمر ال�سيارات والأمالك 
الإح�س����اءات  اآخ����ر  “ك�سف����ت  واأ�س����اف  العام����ة”، 
تكلف����ة  اأن  ع����ن  ال�سعودي����ة  العربي����ة  باململك����ة 
احل����وادث املرورية بلغت 21 مليار ريال �سعودي، 
اإذ وق����ع خالل الع����ام 1436 هجري����ة 5785 اإ�سابة 
بليغ����ة و1224 وف����اة باملنطق����ة ال�رضقي����ة فقط”. 
وتاب����ع حديث����ه قائالً “لي�����س هن����اك اأي عالقة بني 
التق�سف وبني اأ�سع����ار املخالفات، واجلميع يعرف 
اأن زيادة اأ�سع����ار املخالفات ت�سته����دف ال�سيطرة 
وتعك�����س  والأخط����ار،  احل����وادث  تداعي����ات  عل����ى 
الهتمام بال�سالمة والوقاي����ة من احلوادث، وحفظ 

الأرواح واملمتلكات”.
واأكد اأنه �سواء كانت الدولة يف حالة تق�سف اأو 
ل ف����اإن احلد من احل����وادث والإ�سابات ميثل هدفا 
من اأهداف الدولة يف �سمان اأمن و�سالمة املجتمع، 
وم����ن الواج����ب اإيق����اف اجل����دل بخ�سو�����س قيم����ة 
الغرامة، فالأ�سل ه����و المتثال للقانون، والقيادة 
الآمن����ة ت�ستلزم اح����رتام القواع����د املرورية وعدم 

العبث باأرواح املواطنني.
واأ�س����ار اإلى اأن����ه تبعاً للعديد م����ن الإح�ساءات 
ف����اإن القي����ادة امل�سته����رتة وع����دم الرتكي����ز على 
الأخط����اء ال�سخ�سي����ة ت�سب����ب يف اجل����زء الأك����رب من 
احلوادث وه����ذه الأ�سباب ل ترتبط بقريب اأو بعيد 
باحلالة القت�سادية للدولة بل ب�سلوكيات الأفراد.

اإل����ى ذل����ك، اأك����د املواط����ن نا�رض العم����ري اأن 
“اللت����زام مل يتغر بعد تغير قيم����ة املخالفات، 
فاأنا من النا�س امللتزم����ة بقوانني املرور من قبل 
تطبي����ق القانون اجلديد، ولك����ن احلر�س زاد لدي 
خوفا من الوقوع يف خمالفة غر مق�سودة اأو لي�ست 
يف احل�سبان”، ويرى اأن “اللتزام اأ�سبح ملحوظا يف 
ال�سارع بعد تطبيق القانون اجلديد، خ�سو�سا لدى 
فئ����ة ال�سباب وهذا اأمر جي����د، ولكن البع�س و�سل 
فيه احلر�س اإلى اللتزام بدرجة املبالغة والتي قد 
ت�سبب اأحيانا ازدحامات مرورية اأو حوادث ب�سيطة 
ب�سبب تخفي����ف ال�رضعة املبالغ في����ه اأو املتكرر يف 
ال�س����وارع املراقبة بال����رادار اأو التخفيف املفاجئ 
عند الإ�س����ارات ال�سوئية وذلك ب�سبب التخوف من 

الوقوع يف خمالفة”.
وق����ال “اأنا من النا�س غر امللتزمني بالطالع 
اإلكرتونيا على �سحيفة املرور اخلا�سة بي، ولكني 
�ساأ�سط����ر يوما ما ملعرفة ه����ذا الأمر”، ويرى نا�رض 

اأنه قد يك����ون هناك تاأثر للمخالفات على اجلانب 
النف�سي لل�سخ�س مما يجعله يحر�س ويحذر من اأي 

ت�رضف قد يخالف القانون. 
ووج����ه يف خت����ام حديث����ه كلم����ة كلمة ل����الإدارة 
العام����ة للمرور حيا فيها ال����دور الكبر الذي يقوم 
به رجال امل����رور يف حماية م�ستخدمي الطرق، حتى 
�سارت مملك����ة البحرين من اأف�سل الدول يف نظام 
امل����رور، واأكد اأن من �سافر وقاد ال�سيارة يف بلدان 
اأخ����رى �سيدرك النعمة التي نحن بها بف�سل جهود 

رجال املرور.
 وق����ال “اإننا متاأكدون م����ن اأن الهدف الوحيد 
م����ن هذا القانون اجلديد حماية م�ستخدمي الطرق، 
واحلف����اظ على ال����ذوق الع����ام يف القي����ادة، لذلك 
نتمن����ى م����ن الإدارة العام����ة للم����رور اأن ت�س����ع حالً 
مل�ساألة الإ�س����ارات ال�سوئية التي ي�ستكي البع�س 
من �رضعة تغر الإ�سارة من اللون الأخ�رض اإلى اللون 
الأحمر بطريقة تربك قائ����دي املركبات، �سواء عن 
طري����ق و�سع اأرق����ام، اأو اإطالة ف����رتة ظهور اللون 
الأ�سفر، اأو التدرج يف تغر الإ�سارة من الأخ�رض كما 
هو معمول به يف بع�س الدول املجاورة، وهذا الأمر 
�سي�ساعد الراغبني يف اللتزام بالقواعد املرورية، 

و�سيقلل من عملية الرتباك والوقوف املفاجئ”.
ونا�سد العمري املرور تخفي�س بع�س الر�سوم 
العتيادي����ة مث����ل جتدي����د رخ�سة القي����ادة اأو بدل 
فاقد التي ق����د ت�سل لثالثني دين����ار، وم�ساواتها 

بر�سوم بدل فاقد البطاقة الذكية.
ومتن����ى اأي�سا من املرور “زيادة �سقف ال�رضعة 
يف �س����ارع ال�سي����خ خليف����ة ب����ن �سلم����ان اآل خليفة 
)الهايوي( للتخفيف من عملية الزدحام، خ�سو�سا 
اأنن����ا يف ع�رض تطورت فيها ال�سي����ارات ب�سكل كبر 
عم����ا كانت عليه قبل 20 عاما، واأ�سبحت اأكرث اأماناً 

وطوعاً للتحكم وال�سيطرة”.
من جهته����ا قالت فاطم����ة امله����زع “التزامي 
بالقان����ون مل يختلف؛ لأنني ب����داأت تدرب ال�سياقة 
مع مدربة حتر�س عل����ى التزامي بالقانون واحرتام 
ال�رضع����ة وارتداء ح����زام الأمان؛ وذل����ك حفاظاً على 
�سالمت����ي واأن����ا من امللتزم����ات بالقان����ون، وعندما 
علمت بوجود قانون جديد فرحت كثراً، علماً اأنني 

مل اأح�سل يوما على خمالفة مرورية”.
واأ�سافت “فرح����ت بالقانون لأين كنت اأمتنى 
روؤية جميع ال�سائقني ملتزمني بالقانون”، واأكدت 
اأن “م����ن الوا�س����ح اأن النا�����س يطبق����ون القان����ون 
خوف����ا من املخالفات ولي�س من ب����اب اللتزام واأن 
اأ�سالي����ب التخويف لي�ست الأمث����ل فيجب اأن حتل 

التوعية حملها”.
ويف �سي����اق ذي �سلة، اأو�سح����ت الطالبة نوف 
الكويت����ي م����دى التزامه����ا بع����د اإ�س����دار القانون 
اجلدي����د؛ لأن العقوب����ات كث����رة خ�سو�س����ا فيم����ا 
يخ�����س بتج����اوز ال�رضع����ة القانوني����ة، واأ�سافت اأن 
اجلمي����ع اأ�سبحوا ملتزم����ني يف ال�سوارع ب�سبب هذه 
القوان����ني ولي�س هناك اإل فئ����ة قليلة جداً مازالت 

تخالف وكاأنها تعاقب نف�سها بنف�سها.
وقال����ت “�سب����ق خمالفت����ي يف طريق����ة جامعة 
البحري����ن وكان �سع����ر املخالفة 50 دين����ارا نتيجة 
جت����اوز ال�رضعة املح����ددة لل�س����ارع، ولكنه����ا اأثرت 
على نف�سيتي وجعلتن����ي التزم ب�سبب املبلغ الذي 
دفعت����ه”، ويف نهاية حديثها قالت “اأحب اأن اأ�سكر 
جميع القائمني ب����الإدارة العامة للمرور للمحافظة 

على �سالمتنا خ�سو�سا اأب����ي جهاد الكويتي؛ كونه 
امل�سدر الأ�سا�����س الذي جعلني الت����زم بالقوانني 

واأعي مدى �رضورتها”.
م����ن جان����ب اآخر، ق����ال عي�س����ى الروم����ي “من 
ناحية اللت����زام فاأنا ملت����زم ب�رضعة ال�س����ارع ولب�س 
احلزام ولكنني اأي�سا اأمتنى اإعادة النظر يف ال�رضعة 
املح����ددة لبع�����س ال�س����وارع وقيم����ة املخالف����ات 
املرورية؛ وذلك لأن النا�س لديهم التزامات كثرة 
و�ضغ����وط من النواحي املادي����ة، ومت خمالفتي من 
قبل يف �سوق املنامة واأثرت على ميزانيتي ب�رضاحة 
كوين �سابا ولدي اأ�رضة �سغرة واأً�سبحت حذرا جداً 
من اأن اأخالف وتختل ميزانيتي”، واأ�ساف “اأنا اأرى 
اأن تطبي����ق القان����ون اأمر جميل م����ن ناحية احلفاظ 
على اأرواح ال�سباب ولكن يجب املوازنة بينه وبني 
مدخول معظم اأبن����اء الوطن، وذلك بتق�سيط مبالغ 

املخالفات الكبرة”.

• جالل املحفوظ	

• عي�سى الرومي	

• نوف الكويتي	

• فاطمة املهزع	

• عاطف ال�سرباوي	

• نا�رض العمري	

الداخلي���ة اإي���رادات  بزي���ادة  تفاهم���ات  اإل���ى  تو�سل���ت  الن���واب”  “مالي���ة 
رقية اجلابر
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��ستعر��ض جتربة �لبحرين يف “�إك�سبو ميالنو” 

�لني�بة �لع�مة توؤمن ب�أهمية متكني �ملر�أة 

رف�ض �سم �أّي ط�لب مل يبلغ 6 �سنو�ت لل�سف �لأول 

�سيدلية �ل�سلم�نية ت�رصف 3000 و�سفة يومي� 

“الرتبية” تلزم املدار�س اخلا�صة بعد احلكومية... م�صادر لـ“البالد”:

ت�صم نحو 1400 �صنف دوائي... النعيمي لـ “البالد”:

علمت “البالد” اأن وزارة الرتبية والتعليم 
اأبلغـــت املدار�ـــس اخلا�صة مبملكـــة البحرين 
بوقف �صم الأطفـــال الذين تقل اأعمارهم عن 

6 �صنوات لل�صف الأول البتدائي.
عمـــر  لتوحيـــد  الـــوزارة  قـــرار  ويهـــدف 
ال�صاد�صة جلميع طلبة ال�صنة الدرا�صية الأولى 
باملدار�س اخلا�صة بعد تطبيقه على املدار�س 

احلكومية.
واأ�صـــارت “الرتبيـــة” يف قرارهـــا اإلـــى اأنه 

ـــا اأن يتم ترفيـــع الطلبة من  “مينـــع منًعـــا باتًّ
مواليـــد دون �صهر �صبتمرب مـــن عام 2011م 

لل�صف الأول البتدائي”.
وفـــور ذلك اأ�صدرت جمموعـــة من اإدارات 
املدار�س اخلا�صة ر�صالة لأولياء الأمور تاأكيًدا 
ملـــا ورد بتعميم الـــوزارة اأنه �صيجـــري اإعادة 
ال�صنـــة الدرا�صيـــة لالأطفـــال املوجوديـــن يف 
ريا�س الأطفـــال من مل تتجاوز اأعمارهم ال�صن 

القانوين، وبنف�س املقررات.
وجاء القـــرار ح�صب املـــادة ال�صاد�صة من 
قانـــون )27( ل�صنة 2005 والتي تن�س: “باأن 

التعليم الأ�صا�صي حق لالأطفال الذين يبلغون 
ال�صاد�صة من عمرهم يف بداية العام الدرا�صي، 
وتلتـــزم اململكة بتوفريه لهم، ويلزم الآباء اأو 
اأولياء الأمور بتنفيـــذه، وذلك على مدى ت�صع 
�صنـــوات درا�صية على الأقـــل، وي�صدر الوزير 
القـــرارات الالزمـــة لتنظيـــم وتنفيـــذ الإلزام 
بالن�صبـــة لالآباء واأولياء الأمـــور. ويجوز يف حالة 
وجـــود اأماكـــن مبدار�ـــس التعليـــم الأ�صا�صي 
قبول من تقـــل اأعمارهم عن �صن الإلزام وفًقا 
للقواعد وبال�صوابط التي ي�صدر بها قرار من 

الوزير”.

ذكـــرت رئي�ـــس خدمـــات ال�صيدلـــة يف جممـــع 
ال�صلمانيـــة الطبـــي رحـــاب النعيمـــي اأن �صيدليـــة 
ال�صلمانيـــة ت�صـــم مـــن 1200 اإلـــى 1400 �صنـــف 
الأدويـــة  اأنـــواع  ي�صمـــل جميـــع  دوائـــي خمتلـــف، 
والعقاقري والعالجـــات الدوائية، التي تعالج جميع 
الأمرا�ـــس املعروفة على م�صتوى البحرين ومنطقة 

ال�رشق الأو�صط.
واأو�صحـــت النعيمـــي اأن هذا ي�صمـــل العقاقري 
ب�صفاتهـــا الدوائيـــة املختلفة ومنهـــا امل�صادات 
احليوية و “امليكروبية” وم�صادات “الفريو�صات” 
و “الفطريات” التي ت�صكل جزءا مهما من �صيدلية 
ال�صلمانية وتكون على اأ�صكال متنوعة من الأدوية، 
مثـــل “الكب�صـــولت اأواحلبـــوب”، اأو علـــى �صـــكل 
“�صوائـــل، ومراهـــم” و “الكرميـــات” وغريهـــا من 

العقاقري والأدوية العالجية املختلفة.
واأ�صـــارت يف ت�رشيحات لـ “البالد” على هام�س 
موؤمتـــر الأمرا�ـــس املعدية اإلـــى اأن �صيدلية جممع 
ال�صلمانيـــة الطبي، يعمل بهـــا حاليا فريق متكامل 
ي�صـــم 70 كـــادرا، بني �صيـــديل وفنـــي �صيدلية 
وم�صاعد �صيديل، مو�صحـــة اأن �صيدلية ال�صلمانية 

ت�ـــرشف اأكرث مـــن 3000 و�صفة يوميـــا وعلى مدار 
ال�صاعة جلميع اأق�صام املجمع الطبي.

وبينت النعيمـــي اأن جميع الأدوية يف �صيدلية 
ال�صلمانيـــة تخ�صـــع اإلـــى رقابـــة �صارمة مـــن قبل 
الأدويـــة  خ�صو�صـــا  الكلينيكـــني،  املخت�صـــني 
الوريديـــة، والتـــي يقـــوم ال�صيـــديل الكلينكـــي 
مبتابعتهـــا، والتاأكد من طريقـــة اإعطائها؛ للتاأكد 
من �صحـــة الـــدواء، و�صحـــة اجلرعة قبـــل اإعطائها 

للمري�س.
وقالت “لدينا حاليا 6 �صيادلة اأكلينيكني يف 
�صيدلية ال�صلمانيـــة، ولكننا نعمل على زيادة عدد 
ال�صيادلة الكلينيكني، لأنهـــم يلعبون دورا مهما 
جـــدا خالل عملهم يف ال�صيدليـــة، ودورهم الرقابي 

واخلدمي مهم جدا ويف خدمة املري�س”. 
واأ�صافت رئي�ـــس خدمات ال�صيدليـــة “نفذنا 
عددا مـــن امل�صاريع املهمة التـــي ت�صب يف توفري 
اخلدمة الدوائيـــة الالزمة للمر�صـــى، ومنها م�رشوع 
الرت�صيـــد الأمثـــل لالأدويـــة، وم�ـــرشوع ال�صتخـــدام 
الأمثل للم�صادات احليويـــة، بالتعاون مع الق�صام 
الأخرى العاملـــة يف ال�صلمانية ومنها ق�صم الباطنية 
والطـــوارئ، وفريـــق امل�صـــادات احليويـــة، والذي 
حقـــق جناحا متميزا مـــن خالل تقنني �ـــرشف اأدوية 
امل�صادات احليويـــة للمر�صى، �صواء اأكان بالن�صبة 
للمر�صى املنومني، اأو مر�صى العيادات اخلارجية، 
وو�صلنـــا اإلى تقنني بال�رشف و�صـــل اإلى ما يعادل 
70 % بعـــد تطبيـــق امل�ـــرشوع، واإن كانـــت الن�صبة 
تختلف من جناح اإلى اآخر”، موؤكدة اأن “هذا امل�رشوع 
وحزمـــة امل�صاريع التي نقوم بها ت�صب جميعها يف 
توفري اخلدمـــة الدوائية الالزمة للمر�صى وباأف�صل 

املعايري املعروفة”. 

املنامـــة - بنا: �صارك وفـــٌد من هيئة 
البحريـــن للثقافة والآثـــار برئا�صة مديرة 
الثقافـــة والفنـــون بالهيئـــة ال�صيخة هال 
بنـــت حممـــد اآل خليفـــة، وع�صويـــة مدير 
اإدارة امل�ـــرشح هاين جمـــال، يف ور�صة عمل 
بالريا�ـــس للتح�صـــري مل�صاركـــة الأمانـــة 
العامة ملجل�س التعاون يف معر�س اإك�صبو 

2020 دبي.
وانطلقـــت اأعمـــال الور�صـــة بعر�ـــسٍ 
مقـــّدم من الأمانة العامة ملجل�س التعاون، 
تاله عر�ٌس مقّدم من فريق العمل املعنّي 
بتنظيـــم اإك�صبو 2020 دبـــي، ليتم بعده 
ا�صتعرا�ـــس جتـــارب دول جمل�س التعاون 
وم�صاركاتهـــا يف معار�ـــس اإك�صبو املقامة 

يف خمتلف عوا�صم العامل. 
ويف هذا ال�صياق، ا�صتعر�صت ال�صيخة 
هال بنت حممـــد جتربة البحرين الناجحة يف 
اإك�صبو 2015 ميالنـــو، والذي ح�صد فيها 
جنـــاح اململكة اجلائـــزة الف�صيـــة لإحدى 
اأهـــم جوائـــز الإك�صبو املخ�ص�صـــة ملجال 
الهند�صة املعمارية، وذلك من بني حوايل 
150 بلًدا م�صارًكا يف هذا املعر�س. لفتًة 
اإلـــى اأن جنـــاح مملكة البحريـــن ا�صتقطب 
اأكرث مـــن مليونني ومائتي األـــف زائر ملا 
ت�صمنه من ت�صاميم معماريٍة تعك�س طابع 

ال�صتدامة.

بطـــرح  الور�صـــة  اأعمـــال  واختتمـــت 
تو�صياٍت من ممثلي دول جمل�س التعاون 
املقرتحـــة  واخلطـــوات  الآليـــات  حـــول 
للتح�صري مل�صاركة الأمانة العامة للمجل�س 
يف واحـــٍد من اأهـــم املعار�ـــس الدولية يف 
العـــامل والذي ت�صت�صيفه اإمـــارة دبي عام 

 .2020
اأن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة  يذكـــر 
والآثـــار مت تكليفها ر�صميًّا من قبل راعي 
الثقافة الأول عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
امللـــك حمد بـــن عي�صـــى اآل خليفة مبهمة 
تنظيـــم م�صاركة مملكة البحرين يف اإك�صبو 

2020 دبي.

العامـــة: �ـــرشح  النيابـــة  املنامـــة - 
النائـــب العام علـــي البوعينـــني تعليًقا 
على تكليف املحامي العام اأمينة عي�صى 
بتمثيـــل النيابـــة العامـــة اأمـــام حمكمـــة 
التمييـــز بـــاأن هـــذا قد جـــاء يف اإطـــار ما 
توؤمن به النيابة العامة من اأهمية متكني 
املراأة من ال�صطالع بدورها على اأ�صا�س 
مـــا تتميز به من كفاءة ومقدرة، ومراعاة 
ملبـــداأ تكافـــوؤ الفر�ـــس الـــذي اعتمدته 
ـــا حتقيًقـــا  ـــا وتطبيقيًّ اململكـــة ت�رشيعيًّ
للم�صـــاواة، وهـــي مبثابـــة اإ�صافـــة اإلى 

اإجنـــازات املراأة البحرينيـــة يف املجالت 
كافة.

وتعليًقـــا علـــى تكليفهـــا بتمثيـــل 
النيابـــة العامة اأمام حمكمة التمييز التي 
تعد اأعلـــى املحاكم درجـــة؛ قالت اأمينة 
باأنهـــا حظت بالثقـــة التي اأولهـــا اإياها 
النائب العام، والتي تعك�س تقدير عمل 
املراأة وامل�صاواة على اأ�ص�س مو�صوعية، 
وخطوة �صباقة للمراأة يف املجال العديل. 
فيما اأعربت عن امتنانهـــا للنائب العام 

على هذه الثقة.   

 مروة خمي�ض 

بدور �مل�لكي 

• رحاب النعيمي	

• ال�صيخة هال بنت حممد	

حماكم

�إلغ�ء زي�دة �أجرة كر�ج�ت �سلم�ب�د �ل�س�درة من “�لبلدية”

تعوي�ض موظف �أمن عمل 38 ع�م� يف �رصكة

قدرت بنحو 10 اآلف دينار لكل حمل

مببلغ جتاوز 8 اآلف دينار

قـــال املحامي اأ�صامة اأنـــور اإن املحكمة الكربى 
املدنية الأولى )الدائرة الإدارية( ق�صت برباءة ذمة 
اأ�صحـــاب الكراجات الواقعـــة يف منطقة �صلماباد من 
ديون الأجرة الزائدة التي فر�صتها بلدية ال�صمالية 
على امل�صتاأجرين، والتـــي كانت تطالبهم ب�صدادها 
باأثـــٍر رجعي ابتداًء من العـــام 2009، وبعد رف�صهم 
دفـــع تلـــك الزيـــادة باأثـــٍر رجعـــي، اأدرجـــت املبالغ 
املطالبـــني بهـــا �صمـــن فاتـــورة الكهربـــاء، والتي 
و�صلـــت اإلى مبلغ وقـــدره 9760 ديناًرا لكل منهم، 
وهـــو مـــا األغته املحكمة عـــرب اإبراء ذمتهـــم من تلك 

املبالغ.
واأو�صـــح اأنـــور وكيـــل اأ�صحـــاب الكراجـــات اأن 
املدعني كانوا قـــد ا�صتاأجروا مـــن بلدية املحافظة 
ال�صماليـــة الكراجـــات مبوجـــب عقـــد انتفـــاع منـــذ 

العـــام 2007، باأجـــرة �صهريـــة قدرهـــا 400 دينار 
�صهرًيا، وكانـــوا يقومون ب�صداد الأجـــرة امل�صتحقة 
يف مواعيدهـــا دون تاأخـــري، اإل اأنهم تفاجاأوا يف �صهر 
دي�صمرب من العام 2015، باإر�صال كتاب من رئي�س 
ق�صم الإيرادات بالبلدية، يطالبهم ب�صداد “الديون 
امل�صتحقة” وهي زيـــادة الإيجار بن�صبة 5 % �صنوًيا 
وباأثـــر رجعـــي مـــن العـــام 2009، وحتـــى تاريخـــه، 
وباإجمـــايل 9760 دينـــاًرا لكل منهـــم، زاعًما اأن مدة 

النتفاع انتهت يف 2009.
واأ�صـــاف اأنه عندمـــا تظلم اأ�صحـــاب الكراجات 
لـــدى البلدية، تفاجاأوا بـــاإدراج املتاأخرات املزعومة 
اإلى فاتـــورة الكهربـــاء واملاء باملخالفـــة للقانون، 
فقامـــوا برفع دعوى �صد بلديـــة املنطقة ال�صمالية 

وهيئة الكهرباء واملحافظة ال�صمالية.

واأ�صـــار اإلـــى اأنه خـــالل نظر الدعوى دفـــع اأمام 
املحكمـــة مبخالفة هـــذه الزيادات للمـــادة 107 من 
د�صتـــور مملكـــة البحريـــن، والتي تن�ـــس على عدم 
جواز فر�ـــس ال�رشائب العامة والر�صـــوم والتكاليف 
اإل بقانـــون، وقـــال اإن القـــرار فيه خمالفـــة لقانون 
البلديـــات رقـــم 35 ل�صنـــة 2001، م�صـــرًيا اإلـــى اأن 
للق�صـــاء الإداري �صلطـــة مراقبـــة جهـــة الإدارة يف 
تعديـــل العقود التي تربمها بـــالإرادة املنفردة مع 
املواطنني وغريهم؛ وذلك للتحقق من اأن ما جتريه 
الإدارة مـــن تعديالت بالعقـــد الإداري يكون هدفها 
حتقيـــق ال�صالـــح العـــام ولي�س التع�صـــف والتحكم 
مـــن جانبها �صد الطـــرف الأ�صعـــف يف العالقة وهو 
املواطـــن، ما ل يجـــوز اإجـــراوؤه من جهـــة الإدارة ول 
ي�صلـــح يف ذاتـــه �صبًبـــا م�رشوًعـــا للم�صا�ـــس بحقوق 

الأفراد املكت�صبة.
وبني وكيل املدعني اأن اإدراج ر�صوم الإيجار يف 
فاتورة الكهرباء ميثـــل اعتداًء �صارًخا على القواعد 
الد�صتوريـــة والقانون؛ لأنه يـــوؤدي اإلى الزدواج يف 
فر�س الر�صـــوم املقررة مبوجب القانـــون والإيجار 

ال�صهري الذي يجب اأن ي�صدد.
ولفـــت اإلى اأن القرار رقـــم 16 ل�صنة 2002 مل 
ياأت على ذكـــر تعديالت قيمة الأجرة لعقود الإيجار 
مع البلديـــة وجواز اإدراجها بفاتورة الكهرباء، ف�صالً 
عـــن اأن هيئة الكهرباء واملـــاء اأ�صا�س التعاقد معها 
هو التزامهـــا بتوفري خدمة تو�صيل الكهرباء مقابل 
دفـــع ثمنها دون اأن يكـــون لها احلق يف حت�صيل اأي 
ر�صـــم اأو مقابل نا�صـــئ عن عقد اآخـــر ول�صالح جهة 

اأخرى.

حكمــــت املحكمة الكــــربى املدنيــــة العمالية 
برئا�صة القا�صي اأميــــن عفيفي واأمانة �رش حممود 
الوادياين، على �رشكة تعمل يف �صناعة البال�صتيك 
اأن تدفــــع ل�صالح موظف الأمن لديهــــا “46 عاًما 
- اأجنبــــي” تاأخرت ال�رشكــــة يف دفع اأجوره ال�صابقة 
لنتهــــاء خدمته لديهــــا، اإذ كان يعمــــل فيها منذ 
العــــام 1976، مبلًغا وقــــدره 8412 ديناًرا، نظري 
متاأخــــرات اأجــــوره ومكافــــاأة نهايــــة اخلدمة وبدل 
اإجازات، فيما األزمت ال�رشكة واملوظف مب�رشوفات 
الدعوى واأمرت باملقا�صــــة يف مبلغ مقابل اأتعاب 

املحاماة.
وتتح�صــــل وقائــــع الدعــــوى يف اأن املوظــــف 
املدعي اأقــــام دعواه مطالبا باحلكم باإلزام ال�رشكة 
بدفع الأجور املتاأخرة لــــه، عن الفرتة من 1 يناير 

2013 وحتــــى 15 يوليــــو 2013، وبدل الإجازات 
ال�صنوية ومكافاأة نهاية اخلدمة وتذكرة العودة.

و�ــــرشح املدعــــي للمحكمــــة دعواه، وقــــال اإنه 
التحق بالعمل لدى ال�رشكة بتاريخ 1 يونيو 1976؛ 
مبوجــــب عقد عمل غري حمدد املدة، بوظيفة رجل 
اأمــــن براتب �صهري قدره 340 دينارا، واأن ال�رشكة 

مل توؤِد له م�صتحقاته مما دفعه لإقامة دعواه.
وذكــــر �صاهــــد اإثبات مــــن طــــرف املدعي اأن 
املوظــــف يعمل يف ال�رشكة منــــذ 37 عاًما، واأن اآخر 
راتــــب تقا�صاه هو 340 ديناًرا، واأن اآخر يوم عمل 
له كــــان يف 31 اأغ�صط�س 2013، و�صهــــد اآخر باأن 
املدعــــي يعمــــل يف ال�رشكة منذ 38 عاًمــــا، اإل اأنه ل 

يعلم مقدار الأجر الذي يتح�صل عليه.
فيمــــا اأقر ممثــــل ال�رشكة باأحقيــــة املدعي يف 

الأجــــور عن الفــــرتة التي ذكرها، مــــع خ�صم 175 
دينــــار اأقــــر املدعــــي با�صتالمها يف وقــــت �صابق، 
وببــــدل اإجــــارة عــــن 34 يوًما مــــن �صنــــة -2011
2012، وببــــدل مكافاأة نهايــــة اخلدمة عن الفرتة 
مــــن 1 يناير 1976 وحتــــى 15 يوليو 2016 بعد 
خ�صم 4500 دينار اأقــــر املدعي با�صتالمها كجزء 

من مكافاأة نهاية اخلدمة.
واأو�صحــــت املحكمــــة يف حيثيــــات حكمها اأنه 
وبعد اإقرار وكيل ال�رشكة باأحقية املدعي يف الأجور 
املتاأخــــرة عــــن الفرتة مــــن 1 ينايــــر 2013 وحتى 
15 يوليــــو 2013، وبعد خ�صــــم 175 دينارا، فاإن 
املحكمة ت�صتخل�س ان�صغــــال ذمة ال�رشكة املدعى 
عليهــــا بالأجــــور عــــن تلك الفــــرتة بواقــــع 2035 

ديناًرا.

واأ�صافــــت اأما عــــن بدل الإجــــازة فن املدعي 
ي�صتحــــق مبلــــغ 509 دنانري و626 فل�ًصــــا، اأما عن 
بدل مكافاأة نهاية اخلدمة عن الفرتة من 1 يونيو 
1976 وحتــــى 13 اأغ�صط�س 2013، فاإنه ي�صتحق 
الأجــــر الأ�صا�صي عــــن 1072 يوًمــــا ون�صف اليوم 
بواقــــع 10367 دينــــاًرا يخ�صم منهــــا 4500 اأقر 
با�صتالمهــــا فيتبقى لديه يف ذمــــة ال�رشكة 5867 

ديناًرا و500 فل�ًصا.
فلهــــذه الأ�صبــــاب حكمــــت املحكمــــة باإلــــزام 
املدعــــى عليها بــــاأداء مبلغ 8412 دينــــاًرا و126 
فل�ًصا للمدعي، واألزمــــت املدعي واملدعى عليها 
باملنا�صــــب من امل�رشوفــــات، واأمــــرت باملقا�صة 
ب�صاأن اأتعــــاب املحاماة ورف�صــــت ماعدا ذلك من 

طلبات.

املنامة - بنا: ذكر مدير مديرية �رشطة مطار 
البحرين الــــدويل اأن �رشطة املديرية، متكنت من 
القب�ــــس على عــــدد مــــن امل�صتبــــه بتورطهم يف 
حماولة تهريب �صخ�ــــس، يحمل جن�صية اآ�صيوية، 

ممنوع من ال�صفر ومطلوب لالإنرتبول. 
واأو�صــــح اأنــــه اإثــــر ورود معلومــــات يف هذا 
ال�صاأن، مت تكثيف اأعمال البحث والتحري والتي 
اأفادت اأن امل�صتبه بــــه )الرئي�صي( عر�س ر�صوة 
مالية علــــى اأحد رجــــال ال�رشطة املكلفــــني باأداء 
الواجب مبنفذ مطــــار البحرين الدويل، وعليه مت 
جماراتــــه للقب�س على بقيــــة العنا�رش املتورطة، 
حيــــث قام بــــدوره با�صتدعــــاء امل�صافــــر لدخول 
املطــــار والتوا�صــــل مــــع ثالثــــة اآخريــــن، ح�رشوا 

لتزويده مببلغ الر�صوة املتفق عليه.
واأ�صاف مديــــر مديرية �رشطة مطار البحرين 
الدويل اأنه مت القب�س على امل�صتبه بتورطهم يف 
ارتكاب الواقعة، ومت اتخاذ الإجراءات القانونية 

الالزمة، واإحالة الق�صية اإلى النيابة العامة.

املنامــــة - وزارة الداخليــــة: اأعلن مدير عام 
مديريــــة �رشطــــة املحافظــــة اجلنوبيــــة اأن �رشطــــة 
املديريــــة متكنــــت مــــن القب�ــــس على عــــدد من 
امل�صتبــــه بتورطهــــم يف ق�صايا �رشقــــة بالإكراه، 
قامــــوا خاللها باإتــــالف بع�س املحــــالت وانتحال 
�صخ�صية رجــــال ال�رشطة. واأو�صــــح اأنه فور ورود 
معلومــــات يف هــــذا ال�صــــاأن، مت مبا�ــــرشة اأعمــــال 
البحــــث والتحــــري والتــــي اأ�صفــــرت عــــن حتديد 
هويــــات امل�صتبــــه بتورطهم يف هــــذه الق�صايا، 
والقب�س عليهم، بعد �صبط ال�صيارة التي كانوا 
ي�صتخدمونهــــا يف تنفيذ جرائمهــــم. واأ�صار مدير 
عام مديريــــة �رشطة املحافظة اجلنوبيــــة اإلى اأنه 
جار اتخاذ الإجــــراءات القانونية املقررة متهيًدا 

لتحويل املقبو�س عليهم اإلى النيابة العامة.

�إحباط حماولة تهريب �آ�سيوي 
مطلوب لالإنرتبول

 القب�س على م�صتبه 
بتورطهم يف ق�صايا �رشقة

�إعد�د: عب��ض �إبر�هيم
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اإزاء  مت�صاع���د  �صعب���ي  غ�ص���ب 
جمل����س الن���واب يف دورت���ه احلالية.. 
�صخ���ط وتعليقات �صاخرة على الأخبار 
والتقاري���ر الإعالمي���ة ع���ن تغطي���ات 
املجل����س وج���دول اأعمال���ه. ول ت���زال 
الذاك���رة البحرينية ت�صتح�رض “الهجمة 
مغ���ردون  اأطلقه���ا  الت���ي  ال�رض�ص���ة” 
م�صت���اءون من مواقف برملانيني على 
بتق���دمي �صكاوى  “توي���ر” وانتهت 
“�صب” و”قذف” اإلى النيابة العامة.  
اأجرت���ه  راأي  ا�صتط���الع  واأظه���ر 
�صحيف���ة حملي���ة يف الن�ص���ف الث���اين 
 %  83 اأن قراب���ة   2016 م���ن الع���ام 
م���ن املواطن���ني ي���رون اأداء الن���واب 
“�صعيف���اً”، م�صجالً قفزة يف امل�صاعر 
ال�صلبي���ة اإزاء املجل�س املنتخب، اإذ مل 
تتع���دى ن�صبة املحبط���ون حاجز ال�50 
% يف ا�صتطالع نفذته ذات ال�صحيفة 

عن الدورة ال�صابقة.     
حال���ة اجتماعية غا�صب���ة مدفوعة 
عجل���ة  كب���ح  ع���ن  املجل����س  بعج���ز 
املرافق���ة  التق�صفي���ة  الإج���راءات 
لظ���روف اقت�صادي���ة �صعب���ة و�ص���ط 
انخفا�س ح���اد وطويل املدى لأ�صعار 
النف���ط، وت�صاعد غ���ر م�صبوق حلجم 
الدين العام الذي ت�ص���ر التقديرات 

اإلى جتاوزه 9 مليارات دينار. 
حل���ول  تق���دمي  ع���ن  وعو�ص���اً 
واقعية جت�رض اله���وة بني امل�رضوفات 
والإي���رادات يف امليزاني���ة املرتقب���ة، 
ت�صه���م  وت�ص���ورات  روؤى  وت�صكي���ل 
يف جل���م الدي���ن الع���ام دون الإ����رضار 
بالفئ���ات الأق���ل حظاً، انته���ج بع�س 
النواب �صيا�صة )الهروب اإلى الوراء( 
و�رضعوا يف تق���دمي مقرحات قانونية 
ورغبات للحكومة، ل اأمل لها اأن تب�رض 
النور اأبدا، ولكنها  تهدف اإلى دغدغة 
م�صاع���ر �رضيحة م���ن ناخبيه���م اأمالً يف  
احل�صول على اأ�صواتهم خالل الدورة 

النتخابية املقررة العام املقبل. 
اآخر ه���ذه املقرح���ات هو فر�س 
ال�رضك���ات واملوؤ�ص�صات  عل���ى  الزكاة 
النا�صط���ة يف اململك���ة  القت�صادي���ة 
وال���ذي تق���دم به اأح���د الن���واب قبل 
اأيام، ول�ص���ت ب�صدد مناق�صته يف هذا 

املقال.
مل  الآخ���ر  ه���و  البنك���ي  القط���اع 
ي�صل���م م���ن املقرح���ات “البن���اءة”.. 
واأَج���ل الن���واب يف جل�صته���م الأخرة 
وبطل���ب م���ن رئي����س اللجن���ة املالية 
بقانون يق�صي  اقرحاً  والقت�صادية 
بحظر الفوائ���د الربوية، وهو ما يعني 
-اإن ُنِف���ذ- انهي���ار القط���اع امل�رضيف 
ال���ذي اأ�ص�صته الدول���ة وُقدمت له كل 
الدع���م والرعاية على امت���داد عقود، 
والذي ي�صكل الي���وم ما ن�صبته 17% 
من الن���اجت املحلي الإجم���ايل، ليكون 
اأمنوذج���اً ناجحاً على م�صتوى املنطقة 

ومميزاً على م�صتوى العامل.  
وبعي���داً ع���ن ال�صمع���ة واملردود 
امل���ايل والقت�ص���ادي، ُي�ص���كل قطاع 
البن���وك موطن���ا وم�ص���در رزق لأكرث 
م���ن 5 اآلف بحرين���ي يعيل���ون اأطفالً 
ويتحمل���ون م�صوؤولي���ة اأ����رض، وجله���م 
اأو حرف���ه خ���ارج  اأي عم���ٍل  ل يع���رف 
اأن  ه���ذه املوؤ�ص�ص���ات، ع���الوة عل���ى 
اخلدم���ات امل�رضفي���ة املتوافق���ة مع 
ال�رضيعة الإ�صالمية متوفرة لكل راغب 

ومف�صٍل. 
يدرك املراق���ب اأن املقرح قيد 
النقا�س لن ينفذ اأبداً، وقد يواأد قبل 
اأن يولد، عرب اآليات د�صتورية حت�صن 
هذا البلد من املغامرات واملزايدات، 
ولك���ن نواب���ا م���ا زال���وا م�رضي���ن على 
اإهدار الوق���ت وال�صغط على اجلهات 
احلكومية لبحث اأمور لن ت�صل بنا لأي 

جهة.          

رجاء 
مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com

أنسنة

دور ريادي لـ “$” يف رفع �صقف احلرية ال�صحافية

“لوبي” يقوده “الن�صائي” لعبور جتني�س اأبناء البحرينية حتت القبة

رغم حداثتها قطعت �صوًطا مميًزا على كافة امل�صتويات ... بن حويل:

املال يدعم حق املراأة... ومطرقة احل�صم بجل�صة الثالثاء املقبل... اأبو اإدري�س ل� “البالد”:

ثّمن رئي�س جلنة ال�صوؤون اخلارجية والدفاع 
والأم����ن الوطني مبجل�س الن����واب، ع�صو الهيئة 
العلي����ا لالإع����الم والت�ص����ال عبد اهلل ب����ن حويل 
امل����ري دور �صحيف����ة “الب����الد” الري����ادي برفع 
م�صت����وى �صق����ف احلري����ات ال�صحفي����ة مبملكة 

البحري����ن، ومن����ح املواط����ن امل�صاح����ة الوا�صعة 
للتعبر عن راأيه، واإي�صال تطلعاته.

جاء ذلك، على هام�س زيارته ملقر ال�صحيفة 
�صباح يوم اأم�س، حيث كان يف ا�صتقباله رئي�س 
التحري����ر موؤن�س بن حممود امل����ردي، والرئي�س 

التنفيذي اأحمد بن عبد اللطيف البحر.
الوا�صع����ة  ب����ن حوي����ل بامل�صاح����ة  واأ�ص����اد 

الت����ي تفرده����ا �صحيف����ة “الب����الد” للفعاليات 
العام����ة،  املجل�����س  وجلل�ص����ات  الربملاني����ة، 
واجتماع����ات اللج����ان، وكذل����ك اأخب����ار الن����واب، 
ون�صاطاته����م، معت����رًبا اأن ه����ذا الدع����م ميث����ل 
م�صاندة مبا�رضة ل�صعب البحرين، والذين ر�صحوا 
النواب ليكون ممثلني عنهم حتت قبة املجل�س 
الت�رضيع����ي. وقال” بالرغم م����ن اأن “البالد” هي 

ال�صحيفة الأح����دث قيا�ًص����ا بنظراتها الأخرى، 
اإل اأنه����ا قطع����ت بف�ص����ل م����ن اهلل وتوفيق����ه، 
وجهود اإدارة التحرير والإدارة التنفيذية �صوًطا 
كبًرا، وممي����ًزا، واحرافيًّا على كافة م�صتويات 
الأق�ص����ام التحريرية، وهو جه����د مبارك يالحظه 
اجلميع الي����وم بعني التقدير والحرام، ف�صكًرا 

لكم”.

عنوان���ه  �صاخ���ن  م���دين  برمل���اين  ح���راك 
“ال�صغ���ط عل���ى اأع�ص���اء املجل����س الت�رضيعي 
املنتخب لتمرير تعدي���ل قانون اجلن�صية” مبا 
يجي���ز جتني�س اأبن���اء البحريني���ة املتزوجة من 

اأجنبي.
اأ�صب���وع.. م�صاف���ة الأي���ام الباقي���ة لعر�س 
العام���ة  باجلل�ص���ة  النيابي���ة  اللجن���ة  تقري���ر 
للربمل���ان. وخط���ت قي���ادة الحت���اد الن�صائي 
نح���و الق�صيبية اأم����س، متاأبطة مل���ف القانون 
ومربراته ومعاناة اأبناء البحرينية املت�رضرة من 

تعطيل جتني�س اأبنائها ل�صنوات طويلة. 
طرق الحت���اد باب رئي����س جمل�س النواب 
اأحم���د امل���ال. وفتحه الأخ���ر، معلن���ا اأن من�صة 

الرئا�صة تدعم حق البحرينية.
وقب���ل اأن ي���دوي �صوت مطرق���ة الرئا�صة 
لإع���الن نتيجة الت�صويت عل���ى اإجازة التعديل 
الت�رضيع���ي ف���اإن قي���ادة الحت���اد �صتدخ���ل يف 
اجتماعات ماراثونية لت�صكيل “لوبي” �صاغط 
عل���ى الن���واب؛ لإقناعه���م بالت�صوي���ت لعبور 

القراح. 
  

تفاصيل اللقاء
ذك���رت رئي�صة الحت���اد الن�صائ���ي فاطمة 
اأبو اإدري����س اأن املال ا�صتج���اب لطلب اإدارتها 
اللق���اء؛ وذلك لبحث العديد من امللفات التي 

يتبناها الحتاد.
وو�صفت اأجواء اللقاء ونتائجه ب� “اليجابية 
للغاية”، ولفتة اإلى اأن الجتماع مثمر بنتائج.

وبينت اأن الحتاد قدم اخلطة ال�صراتيجية 
الت���ي و�صعها الحت���اد، والتي عكف���ت عليها 
جلن���ة اجلن�صية مل���دة عام، واأطلق���ت يف اأبريل 

.2017
وتابعت: ناق�س الوفد مع رئا�صة الربملان 
اأهمية تعديل قان���ون اجلن�صية لإجازة جتني�س 
اأبناء البحرينية املتزوج���ة من اأجنبي، وبخا�صة 
مع وج���ود حالت كثرة مت�رضرة، واأ�صبح اأعمار 
بع�س اأبن���اء ه���وؤلء البحرينيات اأك���رث من 30 
عام���ا، ول ي�صتطيعون ال�صتفادة من اخلدمات 
العام���ة للدول���ة ب�صب���ب تع���ذر ح�صولهم على 

�رضف اجلن�صية.
وبين���ت اأن اأبن���اء البحريني���ة ل يعرف���ون 
غ���ر البحري���ن، ووالدتهم مواطنيته���ا اأ�صيلة 
وبال�صالل���ة من الدرج���ة الأول���ى، ولكن حقهم 

باحل�صول عل���ى اجلن�صية معطل، ومبا يتطلب 
اإج���راء تعدي���ل ت�رضيع���ي بقان���ون اجلن�صي���ة؛ 
لتمكينهم م���ن نيل �رضف اجلن�صية اأ�صوة ببقية 

اأبناء البالد.
ولفتت اإلى اأن رئي�س الربملان اأبلغهم اأنه 
�صيوج���ه بتكليف جلنة �ص���وؤون املراأة والطفل 
النيابي���ة وجلنة اخلدم���ات النيابي���ة وغرهما 
من اللج���ان النيابية املعني���ة والكتل النيابية 
لعقد اجتماعات مع الحت���اد الن�صائي بالفرة 
املقبل���ة؛ وذل���ك لبح���ث املوا�صي���ع املث���ارة 
بالجتم���اع و�صول لتفاهم���ات نيابية م�صركة 

مع الحتاد الذي ميثل اجلمعيات الن�صائية.
واأك���دت اأن اله���دف من تعزي���ز التوا�صل 
والتن�صي���ق م���ع خمتلف الن���واب ك�ص���ب دعم 
النواب للمطالب التي يتبناها الحتاد عند عقد 
اجلل�ص���ة العام���ة والت�صويت عل���ى التعديالت 
الت�رضيعية ذات ال�صلة بامللفات التي يتبناها 

الحتاد.
وكانت جلنة نيابية اأو�صت برف�س تعديل 
ت�رضيع���ي بقانون اجلن�صية يجي���ز جتني�س اأبناء 
البحريني���ة املتزوجة من اأجنبي. وقررت اللجنة 
�صحب تقريره���ا من اجلل�صة العام���ة املا�صية 
ملزيد من الدرا�صة. وم���ن املقرر اإعادة عر�س 
تقري���ر اللجن���ة يف جل�ص���ة الربمل���ان الأ�صب���وع 

املقبل.
وقالت اأبو اإدري�س: موقف رئا�صة الربملان 
متج���اوب مع مطال���ب الحت���اد، وموقفه داعم 
حل�ص���ول اأبناء البحرينية املتزوج���ة من اأجنبي 
على اجلن�صية، ولكن توجد اأمور يجب درا�صتها 

قب���ل طرح التعديل الت�رضيع���ي، ومبا ل يخالف 
الت�رضيعات الوطنية والتفاقيات املوقعة.

واأردف���ت: اإذا منح���ت البحريني���ة حق منح 
جن�صيته���ا لأبنائه���ا ف���اإن ذل���ك ب���ادرة جيدة 
للبحرين خليجيا، و�صتك���ون البحرين رائدة يف 
هذا املج���ال، وهو ما نطم���ح لأن ي�صجل با�صم 
البحري���ن كبلد رائد دوما يف حتديث املنظومة 
الت�رضيعية املرتبط���ة بق�صايا املراأة ملزيد من 

احلقوق والتمكني.
ونبهت اإل���ى طموحها لأن يع���رب التعديل 
الت�رضيع���ي ب�صكل �صل�س حتت قب���ة الربملان، 
وم���ن ث���م يح���ال للحكوم���ة ل�صياغت���ه ليعود 
للربملان م���رة اأخ���رى ب�صيغة م����رضوع بقانون 
والقانوني���ة  الد�صتوري���ة  لالإج���راءات  وفق���ا 

املعروفة.
وتك���ون وفد الحتاد من: نادية امل�صقطي 
)جمعي���ة نه�ص���ة فت���اة البحري���ن(، ووجيه���ة 
البحارن���ة )جمعية البحري���ن الن�صائية(، ومرمي 
الرويع���ي )جمعي���ة نه�ص���ة فت���اة البحري���ن(، 

وبرئا�صة اأبو اإدري�س.
 

تصريح المال
اأك���د رئي����س جمل����س الن���واب اأحم���د املال 
ا�صتم���رار التعاون النيابي مع الحتاد الن�صائي 
البحرين���ي، يف جمي���ع الق�صاي���ا واملوا�صي���ع، 
خ�صو�ص���ا املتعلقة منه���ا بامل���راأة البحرينية 
الحت���اد  وبرام���ج  بجه���ود  م�صي���دا  والأ����رضة، 
الن�صائ���ي يف دعم ومتكني امل���راأة، يف خمتلف 

املجالت، وزيادة الوعي والثقافة املجتمعية.
واأو�ص���ح رئي����س جمل�س الن���واب بت�رضيح 
ر�صمي �صادر اأم�س اأن املراأة البحرينية حا�رضة 
دائم���ا يف العمل الربملاين، و�صن�صعى جاهدين 
وبالتعاون م���ع احلكوم���ة وموؤ�ص�صات املجتمع 
املدين الن�صائية، لتحقي���ق ما ن�صبو له جميعا 
من اأجل امل���راأة البحريني���ة، باعتبارها ال�رضيك 
الأ�صا����س والرئي����س يف امل����رضوع الإ�صالح���ي 

وامل�صرة الدميقراطية وخطط التنمية.
اهتمامن���ا  منطل���ق  م���ن  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ار 
قمن���ا  فق���د  البحريني���ة،  بامل���راأة  الربمل���اين 
بت�صكي���ل جلن���ة نيابية تعن���ى ب�ص���وؤون املراأة 
والطفل، كما اأن املراأة الربملانية حتتل مكانة 
مهمة يف ع�صوية العديد من اللجان يف الحتاد 
الربمل���اين ال���دويل والعدي���د م���ن الحتادات 

الربملانية الأخرى.
عل���ى  الن���واب  جمل����س  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ار 
ا�صتعداد لتبني جميع املقرحات واملالحظات 
واملرئي���ات الت���ي ت�ص���ب يف �صال���ح امل���راأة 
البحرينية، والرحيب بعقد اجتماعات ولقاءات 
م�صركة مع اللجان الربملانية لتبادل وجهات 
القوان���ني  النظ���ر واملرئي���ات، خ�صو�ص���ا يف 
املتعلق���ة بالأحوال ال�صخ�صي���ة ومنح اجلن�صية 

وتعزيز حقوق املراأة البحرينية وغرها.
جاء ذلك خالل لق���اء املال برئي�صة واأع�صاء 
الحتاد الن�صائي البحريني فاطمة اأبو اإدري�س، 
اإذ مت بح���ث �صبل تعزيز التع���اون والتن�صيق، 
وا�صتعرا�س عدد من املوا�صيع ذات الهتمام 

امل�صرك.

 حمرر ال�صوؤون املحلية

 را�صد الغائب 

المردي: نثمن جهود “خارجية النواب” في الذود عن المملكة
اإل���ى ذلك، عرّب رئي����س التحرير موؤن�س املردي عن تقدي���ر ال�صحيفة لزيارة النائب 
ب���ن حويل، معرّبًا عن �صكره لل���دور الإيجابي واملوؤثر للجنة ال�ص���وؤون اخلارجية والدفاع 
والأم���ن الوطني مبجل�س النواب يف الذود ع���ن البحرين يف املحافل الدولية، ويف اإي�صال 
حقيقة ال�صوت وال�صورة عما يجري، موؤكًدا اأن “البالد” م�صتمرة يف اأداء دورها الطبيعي 
بالتنوير والرقابة واإي�صال احلقيقة ول غرها. واأكد املردي ب�صياق حديثه، اأن ال�صحافة 
البحريني���ة اليوم اأ�صحت �صحافة م�صوؤولة وعلى ق���در واف من الن�صج، تقودها �صواعد 
بحريني���ة وكفاءات وطنية واعية ملا يدور حولها، مزيًدا “البحرين فخورة اليوم بج�صمها 
ال�صحف���ي، وهو كيان مكمل لكاف���ة الكيانات الوطنية الأخرى، ومنها جمل�س النواب، يف 

رفعة �صاأن املواطن البحريني، وامل�صاهمة يف حتقيق تطلعاته وتطلعات اأبنائه”.

بحر: تشكيل هوية جديدة للصحيفة لتقديم المزيد من الخدمات
ب���دوره، ق���ال الرئي�س التنفي���ذي لل�صحيفة اأحم���د البحر اإن “الب���الد” تتجه اليوم 
لت�صكيل هوية جديدة ومغاي���رة، ناأمل من خاللها تقدمي املزيد من اخلدمات املتنوعة 
لل�صعب البحريني، وباأعلى درجات ال�صفافية والحرافية، مع احرام ا�صتقاللية الكلمة، 

وحق املواطن يف التعبر عن راأيه”.
واأ�ص���اف البحر “ن�صك���ر لك ح�صورك �صعادة النائب، ونوؤك���د اأننا نقف مع املجل�س 
ا واح���ًدا يف كل ما م���ن �صاأنه اأن يحق���ق يعّزز العدال���ة وحت�صني الظروف  النياب���ي �صفًّ

الجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية البحرينية”.
وق���ام بعده���ا النائب عب���داهلل بن حوي���ل بتقدمي درع تذك���اري لرئي����س التحرير 

ا ل� “البالد” املزيد من النه�صة الإعالمية، والتوفيق. والرئي�س التنفيذي متمنيًّ

 ت�صوير خليل اإبراهيم

• املال متو�صطا قيادة الحتاد الن�صائي	



النفط يهبط متاأثرا بزيادة 
اأن�شطة احلفر الأمريكية 

لندن - رويرتز: انخف�ش���ت اأ�ش���عار النفط اأم�س 
مب���ددة املكا�ش���ب الت���ي حققته���ا يف وقت �ش���ابق 
من اجلل�ش���ة، حيث طغت الأدلة على ارتفاع اأن�ش���طة 
احلفر الأمريكية على احلديث عن متديد تخفي�شات 
املعرو�س لكبار م�شدري اأوبك. وانخف�س خام برنت 
37 �ش���نتا اإل���ى 48.73 دولر للربمي���ل بعدما ارتفع 
لأعلى م�ش���توى عن���د 49.92 دولر للربميل يف وقت 
�ش���ابق. ونزل اخلام الأمريكي اخلفيف 30 �شنتا اإلى 
45.92 دولر للربميل مقارنة باأعلى م�ش���توى خالل 

اجلل�شة البالغ 46.98 دولر للربميل.

70 مليون دينار لأذونات اخلزانة احلكومية
املنامة - م�رصف البحرين املركزي: اأعلن م�رصف البحرين املركزي باأنه مت تغطية الإ�شدار 
رقم 1650 من اأذونات اخلزانة احلكومية الأ�ش���بوعية التي ي�شدرها م�رصف البحرين املركزي 

نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإ�شدار 70 مليون دينار لفرتة ا�شتحقاق 91 يوماً تبداأ يف 10 مايو 2017 
وتنتهي يف 9 اأغ�شط�س 2017، كما بلغ معدل �شعر الفائدة على هذه الأذونات 2.22 % م�شاٍو 

لالإ�شدار ال�شابق بتاريخ 3 مايو 2017.
وقد بلغ معدل �شعر اخل�شم 99.442 %، ومت قبول اأقل �شعر للم�شاركة بواقع 99.439 

% علماً باأنه قد مت تغطية الإ�شدار بن�شبة 119 %.
كما بلغ الر�شيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�شدار ما قيمته 1.810 مليار دينار.
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اقتصاد
“دملون” تغطي 80 % من اإجمايل الدجاج الطازج بال�سوق

تد�شني الهوية التجارية اجلديدة لل�رصكة

قال ع�شو جمل�س اإدارة �رصكة دملون للدواجن 
يو�شف ال�شالح اإن طاقة اإنتاج املذبح ت�شل اإلى 3 
اآلف طري يف ال�ش���اعة، وتهدف ال�رصكة مل�شاعفتها 

حتى 6 اآلف.
واأ�ش���اف اأن ال�رصك���ة متل���ك طاقة فائ�ش���ة يف 
امل�ش���لخ وم�ش���نع العل���ف، وطلبت ال�رصكة اأر�ش���ا 
للمفرخ���ة؛ لتلبي���ة طلب���ات املزارع���ني، حيث اإن 
احلالية اإنتاجها حم���دود، مبيًنا اأن الطاقة والإنتاج 
املفرخ���ة  يف  باملوج���ودة  مرتبط���ة  امل�ش���لخ  يف 

واملزارع.
واأو�ش���ح يف ت�رصيح لل�ش���حفيني على هام�س 
تد�ش���ني الهوية اجلديدة لل�رصكة: “تنتج املفرخة 
حاليا نحو 10 ماليني �شو�س �شنويا، ونهدف اإلى 

م�شاعفتها حتى 20 مليون �شو�س تقريبا”.
واأ�ش���ار اإلى اأن هناك مرونة يف عمليات الإنتاج 
بال�رصكة وذلك ح�ش���ب الطلب يف ال�شوق، لفًتا اإلى 
اأن ن�ش���بة الطلب على الدجاج الطازج نحو 35 األف 

طري يومًيا.
وقال ال�ش���الح: “اإن الدج���اج الطازج املتوفر 
يف اململك���ة يغط���ي 24 % فق���ط م���ن احتياج���ات 
ال�ش���وق، وح�ش���ة دملون م���ن هذه الن�ش���بة 80 % 
تقريب���ا وكميات الط���ازج القادمة من ال�ش���عودية 
ب�ش���يطة وحمدودة واأ�ش���عارها عالية ج���دا، وتقوم 
�رصيح���ة معين���ة فق���ط ب�رصاء ه���ذه املنتج���ات، واأن 
الدجاج املثلج يغطي 76 % من احتياجات ال�شوق 
وخ�شو�شا ما ت�شتهلكه املطاعم والفنادق ب�شبب 

�شعره املنخف�س”.
واأكد اأن ال�رصكة قامت بتخزين كميات فائ�شة 
م���ن الأي���ام التي يقل فيه���ا الطلب عل���ى الدجاج 
الط���ازج؛ لتوفريه���ا يف الأي���ام التي ي�ش���تد فيها 
الطلب مثل �ش���هر رم�ش���ان، لفًتا اإل���ى اأن احلركة 
زادت منذ �شهر �شعبان، اإذ ارتفع الطلب خ�شو�شا 
من قبل املطاعم واملطابخ الذين يبداأون بتخزين 

الكميات ا�شتعدادا لل�شهر الف�شيل.
وع���ن ال�ش���عر املنت���ج املخف����س يف املحالت 
التجاري���ة، ق���ال: “نق���وم بعمل تروي���ج للمنتج يف 

بع�س الأوقات ملدة يومني تقريبا بعد التفاق مع 
ال�ش���وبرماركت، ل ن�ش���تطيع جمابهة �شعر الدجاج 
الربازيلي املثلج والفرق �شا�ش���ع جدا وكون دجاج 
املزرعة منتجا حمليا نطرحه ب�شعر الطازج نف�شه”.
وعن تطوي���ر املنتجات، قال: “�ش���يتم تنويع 
املنتج���ات و�ش���يتم العمل عل���ى ت�ش���نيع الدجاج 

املف���روم والهمربج���ر والنقان���ق، حي���ث مت ����رصاء 
املعدات واملعدات، و�ش���يتم طرحها بداية �ش���هر 

رم�شان”.
وك�ش���فت �رصكة دملون للدواج���ن عن الهوية 
التجاري���ة اجلدي���دة له���ا وملنتجه���ا الرائ���د دجاج 
املزرع���ة الذي ب���داأ طرحها يف الأ�ش���واق البحرينية 

منذ العام 1982. 
وق���ال املدير الع���ام ل�رصكة دمل���ون للدواجن 
ثل دج���اج املزرعة منتجنا  عبدالهادي م���ريزا: “يمُ
الأهم والأ�ش���هر من���ذ عقود، حي���ث ترعرعت عليه 
اأجيال من الأ�رص البحرينية؛ بو�شفه الطبق الرئي�س 
على موائدها، كما �ش���كل م�ش���در الدخل الأ�شا�س 
للعديد من اأ�ش���حاب املزارع املحليني. ومع ذلك، 
فق���د قررن���ا اأن الوقت ق���د حان لتجديد �ش���ورته 
واإ�شفاء طابع ع�رصي على هويته التجارية. و�شيظل 
دج���اج املزرعة اأح���د اأب���رز املكونات ال�ش���حية يف 
املطبخ البحريني، كما �شيحتفظ مبكانته الرا�شخة 

و�شتنمو معه اأجيال جديدة”.
وياأت���ي تطوير العالم���ة التجارية يف اإطار خطة 
�ش���املة مدتها 6 اأ�شهر ت�شتهدف اإعادة طرح منتج 
دج���اج املزرع���ة لالأجيال اجلديدة من امل�ش���رتين، 
وحم���الت  خارجي���ة  اأن�ش���طة  �شتت�ش���من  والت���ي 
ت�ش���ويقية مكثفة يف �شبكات التوا�شل الجتماعي 

وو�شائل الإعالم املختلفة.

• اأع�شاء جمل�س الإدارة	

حتويل اأعمال “BMI” اإلى “ال�سالم”

موؤ�رش البحرين ينخف�ض 2.77 نقطة

ارتفاع املبادالت التجارية مع اأملانيا اإلى 198 مليون دينار

775 األف دينار اأرباح “ترافكو” يف 3 �سهور

البحرين ت�شارك يف معر�س ميونيخ للموا�شالت ل�شتعرا�س الفر�س ال�شتثمارية 

تراجع يف حجم الطلب على اللحوم احلمراء 

املنام���ة – جمل����س التنمية القت�ش���ادية: 
ي�ش���ارك وف���د بحرين���ي رفي���ع امل�ش���توى يف 
معر�س ميونيخ الدويل للموا�شالت واخلدمات 
اللوج�ش���تية “تران�ش���بوت لوجي�شتك” مبدينة 
ميونيخ بجمهورية اأملانيا الحتادية يف الفرتة 
من 9 حتى 12 مايو 2017، حيث ينظم جمل�س 
الزي���ارة ل�ش���تعرا�س  القت�ش���ادية  التنمي���ة 
الفر����س ال�ش���تثمارية الت���ي توفره���ا مملكة 
البحرين يف قطاع النقل واخلدمات اللوج�شتية.   
و�شي�ش���م وفد اململكة وزير املوا�ش���الت 
والرئي����س   ، اأحم���د  ب���ن  والت�ش���الت كم���ال 
التنفي���ذي ملجل�س التنمية القت�ش���ادية خالد 
الرميح���ي، وعدد من ممثلي القطاعني اخلا�س 
والع���ام، حيث �ش���يتم عقد اجتماع���ات ثنائية 
مع املوؤ�ش�شات وامل�ش���تثمرين امل�شاركني يف 

املعر�س. 
للم�ش���اركة يف  وياأت���ي تنظي���م املجل����س 
ه���ذا املعر����س يف اإطار جهوده يف ا�ش���تقطاب 
اإل���ى اململك���ة؛ للم�ش���اهمة يف  ال�ش���تثمارات 
خلق فر����س العمل، حيث يعترب “تران�ش���بوت 

الع���امل  يف  الرائ���د  املعر����س  لوجي�ش���تك” 
للخدم���ات اللوج�ش���تية، والنق���ل، وتكنولوجيا 
املعلومات، واإدارة �شل�ش���لة اإمدادات الب�شائع 

على اختالفها. 
ويثل املعر�س من�شة لأعمال املوؤ�ش�شات 
الدولي���ة العامل���ة يف هذا القطاع، و�شي�ش���تمل 
برنام���ج املعر����س عل���ى موؤمتر �ش���امل يجمع 

�رصكات اخلدمات اللوج�ش���تية م���ن جميع اأنحاء 
العامل حتت �شقف واحد.

وق���ال الرميحي: “ترب���ط البحرين واأملانيا 
عالق���ات قوي���ة حافل���ة بالتع���اون يف قط���اع 
الأعم���ال اأخذت يف التطور من���ذ بداية التعاون 
القت�ش���ادي الثنائي يف العام 1972. وتت�شح 
اأهمية هذه العالقات يف زيادة التبادل التجاري 
بني البحرين واأملاني���ا يف القطاع غري النفطي 
من 141 مليون دينار يف العام 2009 اإلى اأكرث 

من 198 مليون دينار يف العام 2016.”
وا�شاف “تعترب امل�شاركة يف هذا املعر�س 
فر�ش���ة مثالي���ة وتاأت���ي يف الوقت املنا�ش���ب 
للرتويج لقت�ش���ادنا وم�ش���اعدة امل�شتثمرين 
الدوليني لال�شتفادة من الفر�س التي يوفرها 
البحري���ن.  يف  اللوج�ش���تية  اخلدم���ات  قط���اع 
اإذ تتمي���ز اململك���ة مبوقعه���ا الإ�ش���رتاتيجي 
املتمرك���ز يف قل���ب منطقة اخلليج مم���ا يوفر 
�ش���هولة الو�ش���ول اإل���ى اأ�ش���واق دول جمل�س 

التعاون اخلليجي”.

املنام���ة - ترافك���و: ناق����س جمل����س اإدارة 
جمموعة ترافكو يف اجتماعه �شباح اأم�س النتائج 
املالي���ة للربع الأول من ال�ش���نة املالية 2017، 
والتي متت مراجعتها من جانب مدققي ال�رصكة 

موؤ�ش�شة اإرن�شت يونغ. 
واأعلن رئي�س جمل����س الإدارة اإبراهيم زينل 
اأن الأرباح ال�شافية للفرتة زادت بن�شبة نحو 12 
% مقارنة بالفرتة املماثلة من العام ال�ش���ابق، 
حيث بلغ���ت الأرباح ال�ش���افية نح���و 775 األف 
دينار هذه ال�ش���نة مقابل نح���و 692 األف دينار 
يف العام ال�شابق بالفرتة نف�شها، بالرغم من اأن 
اإجم���ايل املبيعات للمجموعة تراجعت بن�ش���بة 6 
% من 10.4 مليون دينار اإلى 9.8 مليون دينار 

نتيجة لرتاجع القيمة الإجمالية لأ�شعارال�شلع.
وا�ش���تقرت خ���الل الرب���ع الأول من ال�ش���نة 
املالي���ة اأ�ش���عار ال�ش���لع الغذائي���ة عموما على 
املنخف�ش���ة خ�شو�ش���ا  ال�ش���ابقة  م�ش���توياتها 
الدج���اج املثلج، والذي ي�ش���كل حجماً كبرياً من 
مبيع���ات ال�رصك���ة الأم، اإل اأن ال�رصك���ة حافظ���ت 
على ح�ش���تها يف ال�ش���وق وظل حج���م مبيعاتها 

وب�ش���بب  نف�ش���ها،  ال�ش���ابقة  امل�ش���تويات  يف 
املناف�ش���ة ال�ش���ديدة وتوفر كميات من الدجاج 
املثلج بالأ�ش���واق، فاإن هام����س الربح الإجمايل 
قد تراج���ع، ومن جانب اآخر فاإن اأ�ش���عار اللحوم 
احلمراء املثلجة واملربدة يف اإ�شرتاليا خ�شو�شا 
ب���داأت يف الرتفاع خالل الربع الأول من ال�ش���نة 

املالية.
وال�ش���قيقة  التابع���ة  ال����رصكات  وحقق���ت 
للمجموعة وب�ش���كل اإجمايل نتائج اأف�ش���ل خالل 
الف���رتة و�ش���اهمت ب�ش���كل اإيجاب���ي يف الن���اجت 
العام للمجموعة. ا�ش���تمرت �رصك���ة اأوال لالألبان 
يف حتقيق مبيعات ونتائج اأف�ش���ل على �ش���وء 
تو�ش���عها يف اأ�ش���واق الت�ش���دير، كم���ا اأن ف���رع 
الكوي���ت �ش���جل مبيع���ات اأف�ش���ل يف الف���رتة، 
وللمرة الثانية �ش���اركت املجموعة يف املعر�س 
يف   Gulfood ف���ود  جل���ف  لالأغذي���ة  ال���دويل 
دب���ي، كما اأن تواجد �رصك���ة اأوال لالألبان يف هذا 
املعر����س �ش���اعد على ح�ش���ولها عل���ى فر�س 
جدي���دة لتعبئة منتجاتها حت���ت عالمات جتارية 
جدي���دة لأط���راف اآخرين، وناأم���ل اأن تتمكن من 

فتح اأ�شواق ت�شدير جديدة خارج املنطقة.
وبالن�ش���بة ل�رصكة البحرين للموا�ش���ي، فاإن 
نتائجه���ا للرب���ع الأول كان���ت �ش���لبية لعوام���ل 
ع���دة اأهمها الرتاجع الع���ام يف حجم الطلب على 
اللحوم احلمراء، وحتول ال�شوق ب�شكل كبري اإلى 
العتماد عل���ى اللحوم املثلجة واملربدة، والتي 
ت�ش���اعفت املناف�ش���ة فيها وتنوعت م�ش���ادر 

ال�شترياد. 
حافظ���ت �رصك���ة البحري���ن لتعبئ���ة املي���اه 
واململوك���ة بالكامل للمجموعة على ربحيتها يف 
الفرتة، وق���د مت تركيب معدات جديدة لزيادة 
الإنتاج خ�شو�ش���ا بالن�ش���بة للعبوات ال�شغرية 
الت���ي تنتجه���ا ال�رصكة حت���ت العالم���ة التجارية 
)م���روى(، وتتوقع ال�رصكة زيادة يف مبيعاتها مع 
بداية ف�شل ال�شيف يف الربع الثاين من ال�شنة. 
 Gulffood وعلى �شوء م�ش���اركتها يف معر�س
لالأغذية يف دبي وح�ش���ولها على ا�شتف�ش���ارات 
ع���دة تاأمل اإدارة ال�رصكة اأن تتمكن من ت�ش���دير 

بع�س منتجاتها اإلى الدول املجاورة. 

املنام���ة - م����رصف ال�ش���الم: اأعل���ن 
م�رصف ال�ش���الم-البحرين عن ا�ش���تكمال 
الإجراءات الر�شمية لتحويل كافة الأعمال 
امل�رصفية من ب���ي ام اي بنك اإلى م�رصف 

ال�شالم. 
ومبوج���ب القراررقم )22( ال�ش���ادر 
من م�رصف البحرين املركزي الذي ن�رص يف 
اجلريدة الر�ش���مية رقم 3310 يف تاريخ 
20 اأبري���ل 2017، وافق م�رصف البحرين 
املركزي ب�ش���اأن الطلب املق���دم من بي 
ام اي بن���ك بتحوي���ل اأعمال���ه امل�رصفي���ة 
كاف���ة مب���ا يف ذل���ك جمي���ع املوج���ودات 
ال�ش���الم- م����رصف  اإل���ى  واملطلوب���ات 

البحرين.
و�رصح ع�شو جمل�س الإدارة والرئي�س 
التنفيذي للمجموعة يف م�رصف ال�ش���الم-
البحري���ن يو�ش���ف تق���ي، قائ���ال: »ي�رصنا 
اأن نحق���ق اإجن���ازاً اآخ���ر يث���ل ج���زءاً من 
اإ�ش���رتاتيجيتنا؛ لتعزيز قيمة م�شاهمينا. 
اإن اإح���دى اأه���داف امل����رصف تتمث���ل يف 
موا�ش���لة النم���و وال�ش���تفادة من قاعدة 
اأك���رب م���ن العم���الء م���ن خ���الل عملي���ات 
م���ع  ومتا�ش���ياً  وال�ش���تحواذ.  الندم���اج 

التزامنا امل�شتمر مع هذه الإ�شرتاتيجية، 
فاإن جمل����س الإدارة يعم���ل على حتقيق 
روؤيت���ه يف اأن ي�ش���بح ق���وة اإقليمي���ة يف 

القطاع امل�رصيف واملايل«.
واأ�ش���اف »اإن عملية التحويل �شتتم 
ب�ش���كل تدريج���ي وتلقائي اإل���ى م�رصف 
ال�شالم-البحرين، و�شيتم تقدمي للعمالء 
جمموعة وا�ش���عة من منتاجاتنا وخدماتنا 
م���ع  واملتوافق���ة  املبتك���رة  امل�رصفي���ة 
اأحكام ال�رصيعة الإ�شالمية من خالل �شبكة 

الفروع واأجهزة ال�رصاف الآيل«.

املنام���ة - بور�ش���ة البحري���ن: اأقف���ل 
»موؤ�رص البحرين الع���ام« يوم اأم�س الإثنني 
عند م�ش���توى 1،322.08 بانخفا�س قدره 

2.77 نقطة مقارنة باإقفاله يوم الأحد.
وقد بلغ اإجم���ايل كمية الأوراق املالية 
املتداولة يوم اأم�س يف »بور�شة البحرين« 
811.67 األف �شهم ووحدة، بقيمة اإجمالية 
قدره���ا 221.58 األف دين���ار، مت تنفيذها 

من خالل 35 �شفقة على النحو التايل:
»بور�ش���ة  يف  امل�ش���تثمرون  ت���داول 
البحري���ن« 761.67 األ���ف �ش���هم، بقيم���ة 
قدره���ا 216.53 األف دين���ار مت تنفيذها 
من خالل 33 �ش���فقة، وركز امل�ش���تثمرون 
تعامالته���م على اأ�ش���هم قطاع ال�ش���ناعة، 
وال���ذي بلغ���ت قيم���ة اأ�ش���همه املتداول���ة 
90.89 األ���ف دينار اأي ما ن�ش���بته 41.02 
% م���ن القيمة الإجمالية ل���الأوراق املالية 
املتداولة وبكمية قدرها 220 األف �شهم، 

مت تنفيذها من خالل 6 �شفقات.
ج���اءت اأملني���وم البحري���ن )األب���ا( يف 
املرك���ز الأول، اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�ش���همها 
املتداولة 90.89 األف دينار، اأي ما ن�شبته 
41.02 % م���ن القيم���ة الإجمالية لالأوراق 
املالية املتداولة وبكمية قدرها 220 األف 

�شهم، مت تنفيدها من خالل 6 �شفقات.
ل�رصك���ة  ف���كان  الث���اين،  اأم���ا املرك���ز 
البحري���ن لل�ش���ينما بقيمة قدره���ا 36.97 
األ���ف دين���ار، اأي ما ن�ش���بته 16.69 % من 
القيمة الإجمالية لالأوراق املالية املتداولة 
وبكمي���ة قدره���ا 28.44 األ���ف �ش���هم، مت 

تنفيذها من خالل 3 �شفقات.
ث���م جاء البن���ك الأهلي املتح���د بقيمة 
قدره���ا 26.80 األ���ف دينار، اأي ما ن�ش���بته 
12.10 % م���ن القيم���ة الإجمالية لالأوراق 
املالية املتداولة وبكمية قدرها 105 اآلف 

�شهم، مت تنفيذها من خالل 5 �شفقات.
وقد مت ي���وم اأم�س تداول اأ�ش���هم 11 
�رصكة، انخف�شت اأ�ش���عار اأ�شهم 5 �رصكات، 
يف حني حافظت بقية ال�رصكات على اأ�شعار 

اإقفالتها ال�شابقة.
اإب���رام �ش���فقتني عل���ى وح���دات  مت 
ال�شناديق ال�شتثمارية العقارية املدرجة 
 5 قدره���ا  بقيم���ة  البحري���ن  بور�ش���ة  يف 
 2.28 ن�ش���بته  م���ا  اأي  دين���ارا،  و50  اآلف 
% من القيم���ة الإجمالية ل���الأوراق املالية 
املتداول���ة، يف حني بلغ���ت الكمية قدرها 

50 األف وحدة.

• خالد الرميحي	

• يو�شف تقي	

زينب العكري من املنطقة الدبلوما�سية
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�لذهب �لبحريني يكت�سب �أهمية 
متزايدة يف اأو�ساط اخلليجيني ارتفاع القرو�ض ال�سخ�سية 23 مليون دينار يف �سهر

موؤمتر دويل يبحث �سبل ا�ستمرارية منو املالية الإ�سالمية

باإجمايل بلغ 3.65 مليار دينار 

نظمه “املجل�س العام” يف الأردن بح�شور 200 م�شارك

ارتفعت القرو�س ال�شخ�شية يف البحرين حوايل 
23 مليون دينار يف �شهر، حيث �شجلت 3.656 مليار 
دينـــار يف نهاية فرباير، قيا�شـــا بــــ3.633 مليار يف 

يناير.
وبذلـــك تكون ارتفعت بن�شـــبة طفيفـــة جدا، مل 
تتجـــاوز الــــ0.63 %، وذلك بح�شـــب اأحـــدث بيانات 

�شادرة عن امل�رصف املركزي.
وت�شـــكل القرو�س ال�شخ�شـــية حـــوايل 45.2 % 
من اإجمايل القرو�س والت�شهيالت املمنوحة من قبل 

م�شارف قطاع التجزئة باململكة.
وو�شـــل اإجمـــايل قيمـــة القرو�ـــس لـــدى قطاع 
امل�شـــارف ب�شـــكل عام )التجزئة( حتى نهاية �شـــهر 
فرباير املا�شـــي نحو 8.09 مليار دينار، منها 4.17 
مليار لقطاع الأعمال و267.3 مليون دينار للحكومة، 

والباقي لالأ�شخا�س بواقع 3.65 مليار.
وتوزعت هذه القرو�س بواقع 1.53 مليار دينار 
ب�شمان العقار و1.22 ب�شمان الراتب، و123 مليون 
ب�شمان املركبات، ونحو 45 مليون ب�شمان الودائع.

كمـــا بلغت القرو�س ب�شـــمان بطاقات الئتمان 
حـــوايل 76.9 مليون ونحو 657.2 مليون جاءت حتت 

بند اأخرى.
الأعمــــال  قطــــاع  لــــدى  القرو�ــــس  وتوزعــــت 
بواقــــع 1.39 مليار دينــــار لالإن�شــــاء والتعمري، تاله 
التجــــارة بنحو 1.09 مليار، ثــــم قطاعات اأخرى منها 

الت�شــــالت واملطاعــــم والفنادق بحــــوايل 762.3 
مليــــون، فال�شــــناعة 586 مليونــــا. ثم جــــاء القطاع 
املــــايل )غــــري امل�شــــارف( م�شــــجال 315.9 مليــــون 
دينــــار، تاله قطاع املناجم واملحاجر بـ13.3 مليون، 
واأخــــريا الزراعــــة و�شــــيد الأ�شــــماك والألبــــان 6.6 

ماليني دينار.

املنامة - املجل�س العام للبنوك الإ�شـــالمية: 
بحـــث املوؤمتـــر العاملي الثـــاين للمجل�ـــس العام 
للبنوك واملوؤ�ش�شـــات املالية الإ�شالمية الق�شايا 
النا�شئة يف �شناعة املال الإ�شالمي و�شبل تطوير 
هذه ال�شـــناعة، ل�شمان ا�شـــتمرارية منوها ودعم 

قدرة تناف�شيتها.
يف  اأعمالـــه  بـــداأ  الـــذي  املوؤمتـــر  يف  وجمـــع 
الأردن اأم�ـــس، حتت عنوان: “التجديد الأ�شا�شـــي 
يف املمار�شـــات امل�رصفيـــة نحـــو حتقيـــق الرخاء 
اأ�شـــحاب  امل�رصفيـــة”  واملتانـــة  القت�شـــادي 
الإ�شـــالمي  التمويـــل  �شـــناعة  يف  امل�شـــلحة 
الأطـــراف  املتعـــددة  املاليـــة  واملوؤ�ش�شـــات 
والهيئـــات التنظيميـــة الدولية وعدد من �شـــناع 
القـــرار وممثلـــي الو�شـــط الأكادميـــي ملناق�شـــة 
الق�شايا النا�شئة الرئي�شـــية يف ال�شناعة املالية 
الإ�شـــالمية، وح�رص املوؤمتر اأكرث من 200 م�شارك 

من 30 بلًدا.
وحتـــدث يف املوؤمتـــر �شخ�شـــيات بـــارزة يف 
�شـــناعة املالية الإ�شـــالمية على راأ�شـــهم رئي�س 
جمل�ـــس اإدارة املجل�ـــس العـــام وجمموعـــة الربكة 

امل�رصفية ال�شيخ �شالح كامل.
واأكد امل�شاركون يف حفل الفتتاح بكلماتهم 
على اأهـــم الأفـــكار الأ�شا�شـــية يف كيفية حتقيق 
املتانة امل�رصفيـــة والزدهار امل�شـــرك، واأهمية 
الأ�شـــاليب البتكارية يف تطور التمويل الإ�شالمي 
ل�شمان ا�شتمرارية النمو والقدرة على املناف�شة 

يف الأ�شواق العاملية يف ظل الظروف الراهنة.
وبحثـــت اجلل�شـــة الفتتاحيـــة الإطـــار الكلي 
لالقت�شـــاد، وامل�شـــتجدات الرقابيـــة، واملخاطر 

وال�شـــراتيجيات  وال�شـــتدامة،  ال�شـــراتيجية 
ال�شيا�شـــية  التحديـــات  ظـــل  يف  امل�رصفيـــة 
والقت�شـــادية املعا�ـــرصة، كمـــا ناق�شـــت جـــدول 
الأعمـــال التنظيمـــي ملا بعد معيـــار جلنة بازل 3، 
واإعادة بناء مناذج الأعمال للممار�شات امل�رصفية 

املبتكرة.
كما بحثت الأهـــداف الإمنائية لالأمم املتحدة 
والتمويل الإ�شـــالمي، اإ�شـــافة اإلـــى تقدمي ملحة 
عامـــة عن الأهداف التنمويـــة لالأمم املتحدة، ومت 
الركيز على �شـــبل تعزيز ال�شتدامة مبا يتوافق 
مع الأهـــداف الإمنائية لالأمم املتحدة، وناق�شـــت 
هذه اجلل�شـــة اأي�ًشا مقا�شـــد ال�رصيعة واأثرها على 

الأهداف الإمنائية لالأمم املتحدة.
وافتتحـــت اجلل�شـــة الثانيـــة حتـــت عنـــوان 
“التمويل الإ�شـــالمي: هل نحن بحاجـــة اإلى اتخاذ 

نهـــج اأكـــرث تقدميـــة يف ا�شـــراتيجيات العالمـــة 
التجاريـــة؟” حيث ركزت علـــى التوجه نحو تغيري 
العالمة التجارية للموؤ�ش�شة كاإحدى ا�شراتيجيات 
التو�شـــع والنمـــو للبنـــوك واملوؤ�ش�شـــات املالية 

الإ�شالمية.
واختتم اليوم الأول باجلل�شة الثالثة اخلا�شة 
باإعـــادة تقييـــم فر�س ال�شـــتثمار يف ال�شـــكوك 
مـــن اأجل تنمية القت�شـــاد ومنو قطـــاع اخلدمات 
امل�رصفية الإ�شـــالمية، حيث ركزت اجلل�شـــة على 
ك�شف ال�شـــراتيجيات التي تدعم دور ال�شكوك 
يف التنميـــة امل�شـــتدامة لقطاع اخلدمـــات املالية 
الإ�شـــالمية. كما مت مناق�شة املتطلبات الت�رصيعية 
والتنظيمية املهمة ملواءمة هياكل ال�شكوك عرب 

الأ�شواق واملناطق املختلفة. 

• �شالح كامل	

املنامة - بنا: اأكد جتار يف �شوق 
البحرينـــي  الذهـــب  اأن  ال�شـــياغة 
يكت�شـــب اأهمية متزايـــدة يف دول 
يكـــون  ويـــكاد  العربيـــة  اخلليـــج 
مطلوًبا من قبل زبائن دول اخلليج 
دون �شـــواه، حيث ت�شـــهد اأ�شواق 
الذهب ن�شـــاًطا يف املوا�شم، �شواء 

يف الأعياد الدينية اأو الوطنية.
ويرى التجـــار اأن وزارة التجارة 
�شـــاهمت بزيـــادة وعـــي الزبون يف 
اأ�شـــواق الذهـــب واجتاهاتـــه عـــن 
طريق ن�رص الأ�شـــعار ب�شـــكل يومي، 
م�شـــريين اإلـــى اأن اأكرث املوا�شـــم 
رواًجا هي التي ترتبط باملنا�شبات 

الجتماعية.
حمـــل  �شـــاحب  ويقـــول 
“جموهرات العلـــوي” التاجر اأحمد 
العلوي اأن الذهب البحريني يحظى 
باإقبال كبري مـــن قبل دول اخلليج 
حتى �شـــار البع�ـــس ياأتي للمملكة 

خ�شي�ًشا ل�رصاء الذهب البحريني.
واأكد اأن ارتفاع الذهب يف هذه 
الفرة هو ن�شـــبي مقارنة بالأعوام 
املا�شـــية ول تاأثـــري علـــى البيـــع، 
وذلـــك نتيجة خلربتـــه التي دامت 
45 �شـــنة يف هـــذا املجـــال، حيـــث 
ورث جتـــارة الذهـــب عـــن والـــده، 
م�شرًيا اإلى اإقبال النا�س على كلتي 
واحلديثة،  القدميـــة  ال�شـــياغتني 
ممـــا جعلهم يدجمـــون احلديث مع 
القدمي ل�شتهداف فئة اأكرب، علًما 
باأن هناك زبائن تبحث عن الذهب 
اآخـــرون  اأمـــا  الثقيـــل  الـــوزن  ذي 
الـــوزن  ذي  بالذهـــب  فيكتفـــون 
اخلفيـــف وذلـــك ح�شـــب قدرتهم 

املادية.
ومتتـــاز بع�س حمـــالت الذهب 
بت�شـــكيالت متنوعـــة مثـــل “ك�رصة 

العـــود” الذي اأ�شـــبح معروًفا لدى 
زبائـــن دول اخلليج الذيـــن ياأتون 
اإلـــى البحريـــن خ�شي�ًشـــا ل�رصائـــه، 
حيث ي�شـــتخدمون عـــوًدا ذا جودة 
عالية ويك�شونه بثالثة جرامات من 
الذهب، كما اأن التغليف اأي�ًشـــا له 

دور يف متيز ال�شلعة.
وقـــال التاجر عـــادل ال�شـــايغ 
�شاحب حمل “جموهرات البحرين” 
اإن الزبائن تقبـــل على الذهب ذي 
ال�شـــياغة القدميـــة التـــي تعك�س 
تـــراث البحريـــن، واأكـــرث الزبائـــن 
يف  الذهـــب  �ـــرصاء  علـــى  يقبلـــون 
املنا�شبات ال�شـــعيدة مثل الأعياد 
�شـــيغ  ل�ـــرصاء  خا�شـــًة  والأعرا�ـــس 
اخلطوبة بالن�شـــبة للبنات، م�شـــرًيا 
اإلى اأن حملهم ا�شتهر ببيع الذهب 
منـــذ 52 �شـــنة، وهـــو ورث جتـــارة 
الذهب من اأجداده وكذلك زبائنهم 
اأي�ًشـــا ورثوا عادة �رصاء الذهب من 

اأمهاتهم.
واأ�شـــار عالء ماجـــد من “حمالت 
ر�شا” باأن الفئة الأكرث تردًدا على 
املحـــل هم الذيـــن يبيعون الذهب 
لكـــون اأ�شـــعار الذهـــب مرتفعة يف 
هذه الأيام،وبالن�شبة لأعمار الزبائن 
فهم من خمتلف الأعمار حيث يقبل 
ال�شـــباب والكبار على �رصاء الذهب، 
واليوم الزبون مدرك ل�شعر الذهب 
وبطريقة ح�شـــابه ويعود الف�شـــل 
يف ذلـــك اإلـــى وزارة التجـــارة التي 
�شـــاهمت يف هـــذه التوعية لكونها 
تن�رص اأ�شـــعار الذهب ب�شـــكل يومي 
للجميع، كما ذكر اأن اأكرث املوا�شم 
اإقبـــالً علـــى ال�ـــرصاء هو يـــوم الأم 
والعيدين و�شـــهر رم�شـــان، فيما 
قال “اإن �شـــوق الذهب مير�س ول 

ميوت”.

مازن الن�سور

املنامة - بور�شة البحرين: نظمت البور�شة 
يف مقرها ندوة تعريفية لأع�شـــاء جمعية �شيدات 
الأعمال البحرينية، والتي تراأ�شـــتها فريال نا�س 
وجمعية رواد الأعمال ال�شـــباب البحرينية، والتي 
يراأ�شها طارق خلف، واحل�شور من اأع�شاء القطاع 

اخلا�س.
وتاأتـــي النـــدوة يف ظـــل ت�شـــاعد م�شـــاركة 
�شـــيدات الأعمال يف القطاع اخلا�س، ل�شـــيما يف 
ال�شـــنوات الأخـــرية، حيث ي�شـــري تقريـــر “املراأة 
البحرينيـــة يف اأرقـــام للعام 2015” ال�شـــادر عن 
املجل�ـــس الأعلـــى للمـــراأة اأن الن�شـــاء ميلكن 41 
% مـــن اإجمايل ال�شـــجالت التجاريـــة يف البحرين 
حتـــى يونيو 2014، كما يظهر التقرير اأي�شـــاً اأن 
الن�شـــاء ميلكن 56 % من الت�شـــجيالت التجارية 
امل�شـــتدامة يف البحرين )وهي ال�شجالت الن�شطة 

التي م�شى عليها خم�س �شنوات اأو اأكرث(.
وركز العر�س املرئي الذي قدمته البور�شة 
على النموذج املبتكر ل�شوق البحرين ال�شتثماري 
ومزايـــاه العديدة التي مت ت�شـــميمها خ�شي�شـــاً 
لتلبية احتياجات ال�رصكات التي تتطلع اإلى زيادة 
راأ�ـــس املـــال لتمويل منوهـــا امل�شـــتقبلي، مثل 
امل�شـــاريع الريادية الواعدة وال�ـــرصكات العائلية 

الرا�شخة.

و�رصح الرئي�س التنفيذي لبور�شـــة البحرين 
ال�شـــيخ خليفة بـــن اإبراهيم اآل خليفـــة: “لطاملا 
كانت البحرين �شـــباقة يف جمال متكني املراأة يف 
جميـــع مناحي احليـــاة، مبا يف ذلك عـــامل الأعمال. 
وخطت املـــراأة البحرينية خطوات جبارة من حيث 
امل�شاهمة القت�شادية، وذلك بف�شل روؤية قيادة 
البـــالد وت�شـــافر اجلهـــود التي تبذلهـــا اجلهات 
احلكومية ومنظمات املجتمع املدين مثل جمل�س 
التنمية القت�شـــادية، واملجل�ـــس الأعلى للمراأة، 
ووزارة ال�شـــناعة والتجـــارة وال�شـــياحة وغرفـــة 
البحريـــن للتجارة وال�شـــناعة، وجمعية �شـــيدات 

الأعمال البحرينية، وغريها من املوؤ�ش�شات”.
واأردف ال�شـــيخ خليفة بـــن اإبراهيم: “ميكن 
اإرجاع �شـــبب الزيادة يف ن�شبة رائدات الأعمال يف 
منطقة ال�رصق الأو�شط و�شمال اأفريقيا اإلى عوامل 
عدة، منها اإمكان الو�شول اإلى الأ�شواق العاملية 
مـــن خـــالل �شـــبكة الإنرنـــت وو�شـــائل الإعـــالم 
الجتماعيـــة، وكون ال�شـــباب ي�شـــكلون الن�شـــبة 
الأكـــرب من تلـــك املجتمعـــات، ووجـــود مبادرات 
وطنية ت�شعى اإلى اإدماج املراأة يف القوى العاملة 
وتنمية القطاعات غـــري النفطية. وبالتايل ميكن 
اأن ي�شـــبح �شـــوق البحريـــن ال�شـــتثماري حافزاً 
فاعالً خللـــق فر�س العمـــل ودفع عجلـــة التنمية 

القت�شـــادية يف منطقة ال�رصق الأو�شـــط و�شـــمال 
اإفريقيا اإلى الأمام؛ كونه يوفر خيارا بديالً ل�رصيحة 
لطاملا قيدتها حمدودية م�شـــادر احل�شول على 

راأ�س املال”.
وبهـــذه املنا�شـــبة، ا�شـــادت رئي�شـــة جمعية 
�شـــيدات الأعمال البحرينية فريـــال عبداهلل نا�س 
بـــدور مملكـــة البحريـــن يف دعـــم متكـــني املراأة 
البحرينيـــة اقت�شـــادياً، وملـــا لبور�شـــة البحرين 
من دور مهم يف النمو القت�شـــادي، وهي �شباقه 

يف متكني املراأة اقت�شـــادياً. كما اأ�شـــكر بور�شة 
البحرين لإتاحة الفر�شة ل�شيدات الأعمال حل�شور 
هذه الندوة القيمة والتعاون امل�شتمر مع جمعية 

�شيدات الأعمال البحرينية.
Educ -“  ووفقاً لتقرير اأ�شدرته موؤ�ش�شة
 ”YouGov”و  ”tion for Employment
و”Bayt.com”، فـــاإن الناجت املحلـــي الإجمايل 
الإقليمـــي قد يرتفـــع بن�شـــبة 47 % خالل العقد 
القـــادم، ويحقـــق تاأثرياً اقت�شـــادياً يقـــدر بنحو 

600 مليار دولر يف حال كانت م�شاركة املراأة يف 
اأ�شـــواق العمل يف منطقة ال�رصق الأو�شـــط و�شمال 

اإفريقيا م�شاوية لن�شبة م�شاركة الرجال.
اأما فيمـــا يتعلق بتوافر التمويل، فاأ�شـــارت 
درا�شة اأجرتها موؤخرا “موؤ�ش�شة التمويل الدولية” 
يف الوليـــات املتحـــدة اإلـــى اأن نحـــو 70 % مـــن 
امل�شـــاريع التجارية الن�شـــائية يف البلدان النامية 
والنا�شـــئة ل تتلقى �شـــوى القليل مـــن التمويل 
من املوؤ�ش�شـــات املالية، مما يجرب اأ�شـــحابها من 
�شـــيدات الأعمال على العتماد علـــى مدخراتهن 
عوائلهـــن  مـــن  املـــايل  الدعـــم  اأو  ال�شخ�شـــية 

واأ�شدقائهن؛ كي ينمني اأعمالهن.
اإلى ذلك، اأفادت رئي�س اللجنة القت�شـــادية 
نعيمـــة  البحرينيـــة  الأعمـــال  �شـــيدات  جلمعيـــة 
البلو�شـــي “نحن ن�شـــعى با�شـــتمرار اإلى تثقيف 
اأع�شـــائنا حـــول املـــوارد املتاحـــة لهـــم لتنمية 
اأعمالهم وبناء �رصاكات مع املوؤ�ش�شات التي ميكن 
اأن ت�شـــاعدنا يف هذا اجلانب. ونحن نرى يف �شوق 
البحرين ال�شـــتثماري فر�شة هائلة لنا ك�شيدات 
اأعمال؛ للح�شـــول على راأ�س املـــال الذي نحتاجه 
لإحداث نقلة نوعية يف اأعمالنا وزيادة م�شـــاهمتنا 

يف م�شرية التنمية القت�شادية الوطنية”.

متكني �سيدات الأعمال عرب “�سوق البحرين ال�ستثماري”
خليفة بن اإبراهيم: زيادة يف رائدات الأعمال باملنطقة

• �شيدات الأعمال ورواد الأعمال ال�شباب يف بور�شة البحرين	



املدعية :شركة نيولوك ديكور
وكيلتها : احملامية / رمي حسنني عبدالرسول خلف

املدعى عليه: الشيخة مرمي محمد أحمد آل خليفة
 

صفة الدعوى: ديون
 

لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه املذكور أعاله باحلضور 
بنفسه أو بوكيل عنه جللسة 10/05/2017

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة احملاكم
CS3000792991 :رقم الكتاب 
رقم الدعوى 5/02151/2017/02

التاريخ 24-4-2017
احملكمة: الكبرى املدنية الغرفة الثالثة

تبليغ باحلضور

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليها السيد محمد 
محسن ابراهيم محمد الشيخ احمد املالك لنيو ليف لصيانة جتميل املواقع )مؤسسة 
فردية ( واملسجلة مبوجب القيد رقم 101479 بطلب حتويل املؤسسة الفردية اململوكة 

له فرع 7.6.4 الى شركة تضامن براسمال وقدره 2000 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة 
من السادة التالية اسمائهم :

محمد محسن ابراهيم محمد الشيخ احمد
متعب بن عثمان بن عيسى التركي
عبد اهلل بن حمد بن محمد التركي

فعلى كل من لديه اي اعتراض التقدم باعتراضه الى مركز البحرين للمستثمرين 
مشفوعا باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر االعالن

القيد :101479   -   التاريخ :20/4/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم CR2017-68124    لسنة 2017
بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة تضامن

يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليه 
مؤسسي شركة املسمار احلديدي للمقاوالت ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 99876 
طالبني حتويل الشكل القانوني الى شركة تضامن براس مال قدره 5000 دينار بحريني

 
فعلى كل من لديه اي اعتراض التقدم باعتراضه الى مركز البحرين للمستثمرين 

مشفوعا باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما 
من تاريخ نشر االعالن

القيد 99876
التاريخ :12-4-2017

وزارة الصناعة والتجارة مركز البحرين للمستثمرين
اعالن رقم 9914 لسنة 2017

بشان حتويل شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة تضامن

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها السادة 
مكتب حسني سعيد محمد اخملرق للمحاماه باالنابة عن املالك لسندويشات ومشويات 

وادى السراج )مؤسسة فردية ( واملسجلة مبوجب القيد رقم 34997 طالبا حتويل املؤسسة 
الفردية للفرع رقم 3 الى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره 1000 دينار بحريني 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
عبير محمد رمضان عبد اهلل

كورونداراث ابراهيم
بودان كونيل سووبى

القيد :34997
التاريخ :07/05/2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )000( لسنة 2017

بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية
الى شركة ذات مسئولية محدودة

املدعي / بيت التمويل الوطني وكيله احملامي علي محمد حسن كمال الدين - احملاكم.

ضد

املدعي عليه / عبدالرزاق عبداجلليل حسني نقد اجلنسية )سوداني(.

موضوع الدعوى / منع سفر

لذا تعلن محكمة األمور املستعجلة للمدعي املذكور اعاله بأنه اذا لم يحضر او يعيني 

وكيله عنه باحلضور جللسة 12/5/2017 فان احملكمة سوف تسير في االجراءات

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة احملاكم
CS3000803650 :رقم الكتاب

التاريخ: 3-5-2017
احملكمة: األمور املستعجلة األولى
رقم الدعوى 7/00322/2017/01

إعالن باحلضور

    املدعى :محمد ابراهيم يوسف الذوادي
وكيلها :احملامية هدى سعد

املدعى عليهم :
1-THAIVCHA PRAMBATH BASHEER

2-ABDUL NIAZAR THAIVCHA
العنوان :مجهول

صفة الدعوى :ديون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى املذكور اعالن باحلضور بنفسه او 

بوكيل عنه جللسة 2017/5/23

ادارة احملاكم
CS3000798693 : رقم الدعوى 02/2016/16271/8 - رقم الكتاب

التاريخ :27-04-2017
احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثالثة

تبليغ باحلضور  
تقدم إلينا السيد/ تقية السيد سلمان كاظم سلمان  بطلب حتويل  احملالت 

التجارية التالية إلى السيد / أمين بن يسلم بن سالم باوادي

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه.

تاريخ الطلب 09/04/2017
CR 2017 -61559 إعالن رقم 

تنازل عن احملل التجاري

صالون تيماء للتجميل56390-1

االسم التجاريرقم القيد

الرزاق مصطفى عبد اهلل بطلب حتويل  ادناه:عبد  الينا السيد املعلن  تقدم 

اهلل   عبد  مصطفى  الرزاق  عبد  اهلل  عبد  السيد  :الى  التالي  التجاري  احملل 

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

يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ :2017/5/7
CR2017-7598 اعالن رقم 

تنازل او بيع عن احملل التجاري

الرابطة للخياطة36119-1

االسم التجاريرقم القيد

رقم القيد

5-37832

محل 

ب2661

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

3953

العنوان

939

التاريخ :2017/5/7
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

CR2017-75600 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

اعتراضه
اسم التاجر :ماهر محمد علي مصطفى املال

االسم التجاري احلالي :فالمنجو لتلميع السيارات
االسم التجاري اجلديد :مطعم دار االمان

النشاط :انشطة خدمات االطعمة واملشروبات
جتارة وبيع االغذية واملشروبات

تقدمت إلينا السيدة: خديجة جموح محمد جودار بطلب حتويل احملل التجاري التالي:
إلى السيدة / بتول بنت عقيل بن ناصر احلاجي

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

تاريخ: 3/5/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2017-35683( إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

صالون كاتانيا للتجميل67863-2
* تصفيف الشعر وأنواع التجميل 
األخرى - تصفيف الشعر وأنواع 

التجميل األخرى - نسائي

االسم التجاري اجلديداالسم التجاري احلاليرقم القيد
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م�رص.. املوؤبد ملر�شد االإخوان بـ “غرفة عمليات رابعة”
القاهرة ـ اأ ف ب: ق�شت حمكمة جنايات م�رصية، اأم�س االثنني، مبعاقبة حممد بديع مر�شد جماعة 
االإخوان املحظورة واثنني اآخرين بال�شــــجن املوؤبد يف اإعادة حماكمتهم يف الق�شــــية املعروفة اإعالميا 
با�شــــم “غرفة عمليات رابعة”. وق�شت املحكمة اأي�شا مبعاقبة 15 متهما بال�شجن امل�شدد 5 �شنوات 
وبراأت 21 اآخرين.  وكانت حمكمة اأخرى اأ�شــــدرت حكما باإعدام بديع و13 اآخرين يف نف�س الق�شية يف 
اأبريــــل 2015، وعاقبت اآخرين بال�شــــجن املوؤبد، لكن حمكمــــة النق�س، اأعلى حمكمة مدنية يف البالد، 
األغت احلكم واأمرت باإعادة املحاكمة اأمام دائرة جنايات اأخرى. وعرفت الق�شية با�شم “غرفة عمليات 

رابعة” ن�شبة اإلى اعت�شام الأع�شاء وموؤيدي جماعة االإخوان اأمام م�شجد رابعة العدوية يف القاهرة.
وكانــــت النيابة العامة وجهــــت للمتهمني تهما عدة من بينها تويل وقيادة جماعة اأ�ش�شــــت على 
خالف القانون واال�شــــرتاك يف االتفاق على قلب د�شــــتور الدولة واإعداد خمطط الإ�شــــاعة الفو�شى يف 

البالد والتحري�س على اقتحام من�شاآت �رصطية وموؤ�ش�شات حكومية وكنائ�س.
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الرباط ـ دب أ:

 اأعلنــــت ال�شــــلطات املغربيــــة، اأم�س 
االثنــــني، اأن قــــوات االأمــــن فككــــت خلية 
اإرهابيــــة تتكــــون مــــن 3 عنا�ــــرص موالني 
لتنظيم داع�س، مت اإيقاف اأحدهم مبدينة 

طنجة.
الداخليــــة  لــــوزارة  بيــــان  واأو�شــــح 
املغربية اأن العملية االأمنية اأ�شــــفرت عن 
اإيقــــاف عن�رصيــــن اإرهابيــــني يقيمــــان يف 
اإ�شــــبانيا، وذلك يف اإطــــار التعاون االأمني 
بــــني االأمن املغربــــي ونظريه االإ�شــــباين، 

ملواجهة التهديدات املتنامية لداع�س.
كمــــا اأظهــــرت التحريــــات االأولية اأن 
عنا�رص هــــذه اخللية االإرهابية على �شــــلة 
بال�شــــاحة  وثيقــــة مبقاتلــــني ين�شــــطون 
ال�شــــورية العراقيــــة يف اإطار ا�شــــتقطاب 
واإر�شــــال متطوعــــني للقتال يف �شــــفوف 

داع�س، من بينهم اأخ اأحد املوقوفني.
و�شــــيتم تقدمي امل�شــــتبه فيــــه اإلى 
العدالــــة فور انتهاء االأبحــــاث التي جتري 

حتت اإ�رصاف النيابة العامة املخت�شة.

باريس ـ اف ب: 

قالت ال�رصطة الفرن�شية ام�س االثنني 
اإنها احتجزت 141 �شخ�شا يف باري�س بعد 
اأعمــــال �شــــغب وقعت خــــالل الليل عقب 
اإعالن فوز اإميانويل ماكرون باالنتخابات 

الرئا�شية.
ووجهــــت ال�شــــلطات للمعتقلــــني يف 
حي منيلمونتون ب�شمال �رصق باري�س تهما 
تــــرتاوح بني ر�شــــق ال�رصطــــة مبقذوفات 
واإتــــالف املمتلــــكات. وكان املتظاهرون 
يحتجــــون �شــــد ماكــــرون، الــــذي ينتقده 
كثريون يف اأق�شى الي�شار ب�شفته ع�شوا 
يف نخبة ال تتمتع بامل�شــــداقية واأ�شــــرية 
للراأ�شــــمالية العاملية، واأي�شا على مارين 
لوبــــان مر�شــــحة اليمني املتطــــرف التي 
خ�ــــرصت يف االنتخابــــات. وتغلــــب ماكرون 
على لوبان بنحو 66 باملئة من االأ�شوات 
ماكــــرون  ويتبنــــى  باملئــــة.   34 مقابــــل 
اإ�شــــالحات يف �شــــالح اقت�شــــاد ال�شــــوق 

وتقاربا اأوثق مع اأوروبا.

طرابلس ـ اف ب: 

اأعلن اجلي�س الوطنــــي الليبي، اأم�س 
االثنــــني، ب�شــــط �شــــيطرته علــــى مينــــاء 
بنغازي البحري بعد ا�شتباكات مع عنا�رص 

حم�شوبة على تنظيم القاعدة.
وذكــــر اجلي�ــــس الليبي يف بيــــان اأنه 
�شيطر اأي�شا على مبنى اجلوازات و�شاحة 
حمكمة �شــــمال بنغــــازي، باالإ�شــــافة اإلى 
عمــــارة التاأمــــني مبنطقــــة �شــــوق احلوت 

�شمايل بنغازي.
يذكــــر اأن اجلي�ــــس الوطنــــي الليبــــي 
كان قــــد كثــــف غاراتــــه اجلويــــة والربية 
علــــى معاقــــل تنظيمي القاعــــدة وداع�س 
يف بنغــــازي بعــــد اأن متكــــن مــــن حتريــــر 
معظــــم املدينة، التــــي كان اآخرها مناطق 

القوار�شة وقنفودة وبو�شنيب.
وقبــــل اأيــــام، اتفــــق كل مــــن القائد 
العــــام للجي�ــــس الليبــــي، امل�شــــري خليفة 
حفرت، ورئي�س املجل�س الرئا�شي الليبي، 
فايز ال�رصاج، على حفظ ال�شيادة الوطنية 

للبالد ورفع احلظر عن ت�شليح اجلي�س.

مقديشو ـ اف ب:

 قتـــل 6 اأ�شـــخا�س علـــى االأقـــل 
واأ�شـــيب 10 اأخـــرون، اأم�ـــس االثنني، 
يف اعتداء بوا�شـــطة �شـــيارة مفخخة يف 

العا�شمة ال�شومالية مقدي�شو.
وانفجرت ال�شـــيارة املفخخة على 
م�شـــافة قريبة من مقهى اإيطايل يقع 
يف �شارع مكتظ و�شط مقدي�شو يوؤدي 

اإلى الق�رص الرئا�شي.
ونقلت وكالة ال�شحافة الفرن�شية 
عن ال�رصطي حممد عبد اهلل: “حتى االآن 
اأح�شينا �شـــتة قتلى جراء االنفجار هم 
مدنيون. ال�شـــيارة املفخخـــة انفجرت 
قرب مقهـــى اإيطايل”. واأفاد �شـــهود 
عيـــان بـــاأن: “االنفجـــار كان قويا جدا 
وكان عـــدد كبـــري مـــن االأ�شـــخا�س يف 
املكان حيـــث وقع. �شـــاهدت العديد 

من القتلى واجلرحى”.

 االأمن املغربي يفكك 
“خلية داع�شية”

 اأعمال �شغب بباري�س 
بعد فوز ماكرون

 اجلي�س الليبي ي�شيطر 
على ميناء بنغازي 

 6 قتلى بتفجري 
انتحاري يف مقدي�شو

الأردن يهدد بتدخل ع�سكري يف �سوريا والنظام يرد
وا�شنطن عن “مناطق التهدئة”: ال�شيطان يكمن يف التفا�شيل

واأو�شـــح اأن ما يعني بالده هو وقف الت�شـــعيد 
ووقف اإطالق النار يف كافة اأرجاء �شوريا وبالتحديد 
يف املناطـــق القريبة من احلـــدود االأردنية، وكذلك 
اأن ت�شـــتعيد الدولة ال�شـــورية قدرتها على �شـــبط 
حدودهـــا. وردا على هـــذه الت�رصيحات اعترب املعلم 
اأن ت�رصيـــح املومنـــي بعيـــد عـــن الواقـــع، وذلك يف 

موؤمتر �شحايف عقده بدم�شق ام�س االثنني.
واأ�شـــاف اأن املواجهة مع االأردن لي�شت واردة 
اإال يف حال دخـــول قوات اأردنية من دون التن�شـــيق 
مع النظام اإلى االأرا�شـــي ال�شورية و�شتعترب حينها 

قوات معادية، ح�شب تعبريه.
يذكـــر اأن االأردن -الـــذي يزيـــد طـــول حدوده 
مع �شـــوريا علـــى 375 كيلومرتا- مـــن اأكرث الدول 
ا�شـــتقباال لالجئني ال�شوريني الهاربني من احلرب، 
اإذ يوجـــد فيه نحـــو مليون و390 األف �شـــوري، نحو 
ن�شفهم م�شجلون ب�شفة الجئ يف �شجالت مفو�شية 

االأمم املتحدة لالجئني.
واأعلـــن اجلي�ـــس االأردين يـــوم االأحـــد انطـــالق 
مب�شـــاركة   ”2017 املتاأهـــب  “االأ�شـــد  تدريبـــات 

الواليـــات املتحـــدة و20 دولـــة اأخـــرى، منها معظم 
دول اخلليـــج العربـــي وم�رص والعـــراق ولبنان، وهي 
تهدف اإلى تبادل اخلربات الع�شـــكرية على مكافحة 

االإرهاب وعمليات اأمن احلدود واالإخالء.
مـــن جانب اآخر، قـــال وزير النظام ال�شـــوري يف 
املوؤمتر ال�شـــحايف، اأن احلكومة اأيدت مذكرة اإقامة 
4 مناطق خمففة التوتر يف �شـــوريا، التي �شـــدرت 
يف اأ�شـــتانة “انطالقـــا من حر�شـــها علـــى حقن دماء 
ال�شوريني وحت�شـــني م�شتوى معي�شـــتهم، اأمال باأن 
يتـــم االلتزام مـــن قبل االأطـــراف امل�شـــلحة مبا جاء 
فيهـــا”. و�شـــدد الوزير علـــى اأنه “لن يكـــون هناك 
تواجـــد لقواعـــد دولية حتت اإ�ـــرصاف االأمم املتحدة، 
وال�شـــامن الرو�شي اأو�شـــح اأنه �شـــيتم ن�رص لقوات 
�رصطـــة ع�شـــكرية ومراكـــز مراقبة لهـــذه املناطق”. 
واأو�شـــح اأن دم�شق �شـــتلتزم باتفاق وقف التهدئة 

“يف حالة التزام املعار�شة بها”.
وتابـــع: “نحـــن �شـــنلتزم لكـــن اإذا جـــرى خرق 
مـــن قبل اأي جمموعة ف�شـــيكون الـــرد حازما. نتطلع 
اأن حتقـــق هذه املذكرة الف�شـــل بـــني املجموعات 

املعار�شـــة التـــي وقعت علـــى اتفاق وقـــف اإطالق 
النار يف 30 دي�شـــمرب املا�شـــي وبـــني جبهة الن�رصة 

واملجموعات املتحالفة معها وكذلك داع�س”.
واعتـــرب املعلـــم اأن حمادثـــات جنيف لل�شـــالم 
“ال حتـــرز اأي تقـــدم”، واأن “البديـــل الـــذي ن�شـــري 
يف نهجـــه هـــو امل�شـــاحلات الوطنية، و�شـــوريا متد 
اأيديها لكل من يرغب بت�شـــوية و�شـــعه مبن فيهم 
مـــن حمل ال�شـــالح”. مـــن ناحيته، قال وزيـــر الدفاع 
االأمريكـــي، جيم�ـــس ماتي�ـــس، اأم�ـــس، اإن الواليـــات 
املتحدة �شـــتفح�س عن كثب مناطـــق اآمنة مقرتحة 
تهـــدف اإلـــى التخفيف مـــن حدة القتـــال يف احلرب 
الدائرة يف �شـــوريا، لكنها حذرت من اأن “ال�شيطان 
يكمن يف التفا�شيل”، وقالت اإن هناك الكثري الذي 
يتعني عمله. واقرتحت رو�شيا اأقوى حليف للرئي�س 
ال�شوري ب�شار االأ�شد هذه املبادرة بدعم من تركيا، 
التي تدعم املعار�شـــة، واأيدتهـــا كذلك اإيران وهي 

حليف رئي�شي اآخر للرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد.
ورف�شـــت جماعات �شيا�شية وم�شلحة معار�شة 
االقرتاح قائلة اإن رو�شـــيا مل ترغب اأو مل تتمكن من 

حمل االأ�شـــد وحلفائه من املقاتلني املدعومني من 
اإيـــران على احـــرتام اتفاقات �شـــابقة لوقف اإطالق 

النار.
واأبـــدت وزارة اخلارجيـــة االأمريكيـــة قلقها من 
االتفـــاق قائلة اإنها قلقة من تدخل اإيران ك�شـــامن 
لالتفـــاق ومـــن �شـــجل �شـــوريا املتعلـــق باتفاقات 

�شابقة.
وبـــدا ماتي�س حذرا، يف واحد من اأكرث ت�رصيحات 
اإدارة ترامـــب �شـــموال حتـــى االآن، عندما �شـــئل عن 
فر�ـــس االتفـــاق اأثنـــاء �شـــفره لكوبنهاغـــن الإجراء 

حمادثات مع حلفاء.
وقـــال: “كل احلـــروب تنتهي يف نهايـــة االأمر، 
وكنا نبحث منذ فرتة طويلة عن �شـــبيل الإنهاء هذه 
احلرب. لذلك �شـــندر�س االقرتاح ونـــرى ما اإذا كان 

ميكن اأن ينجح”.
واأ�شاف اأن التفا�شـــيل االأ�شا�شية مازالت غري 
وا�شـــحة مبا يف ذلك من بالتحديد الذي �شي�شـــمن 
“�شـــالمة” هـــذه املناطـــق واأي جماعـــات بالتحديد 

�شتظل خارجها.

• مدنيون ميرون و�شط اأنقا�س م�شجد مدمر يف حي القابون بدم�شق	

عواصم ـ وكاالت:

حال  يف  �سوريا  داخ��ل  ع�سكري  بعمل  املومني  حممد  الأردن��ي��ة  احلكومة  با�سم  الناطق  ه��دد   

ا�سطرار بالده حلماية حدودها، ورد وزير خارجية النظام ال�سوري وليد املعلم باأنه �سيتم التعامل 

مع القوات الأردنية على اأنها معادية يف حال تخطيها احلدود دون تن�سيق مع النظام.

الدبلوما�سية  الإج��راءات  كافة  �ستتخذ  اإن بالده  املومني  قال  الأردن  تلفزيون  ويف مقابلة مع 

وغريها على �سعيد الدفاع يف العمق ال�سوري من اأجل حماية حدودها، بح�سب تعبريه.

طهران ـ أ ف ب:

 �شـــن الرئي�س االيراين ح�شـــن روحاين 
اأم�س االثنني هجوما عنيفا على املحافظني، 
موؤكـــدا ان ال�شـــعب �شـــيقول يف االنتخابات 
الرئا�شـــية يف 19 مايو، انـــه “ال يريد الذين 
مل ي�شـــتخدموا طوال 38 عاما” اإال الو�شائل 
القمعية، كما ذكرت وكالة اإي�شنا الطالبية.

وقال روحـــاين ان “منطقكم هو منطق 
املنع، ولي�س لديكم �شـــيء اآخر لتقدمونه”، 
ملمحـــا بذلك الـــى املر�شـــحني املحافظني 
وا�شـــاف  مبا�ـــرصة.  ي�شـــمهم  مل  الذيـــن 
روحاين “انا مر�شـــح الأقول الأن�شـــار العنف 

واملتطرفني ان زمنهم قد ولى”.
واو�شـــح روحاين ان “ال�شـــعب االيراين 
 2013 الرئا�شـــية  االنتخابـــات  يف  قـــال” 
التـــي فـــاز بها “انـــه اختار طريـــق احلرية” 
االنتخابـــات  يف  اخـــرى  مـــرة  و”�شـــيعلن 
الرئا�شية املقبلة رف�شـــه الولئك الذين مل 
يتقنـــوا �شـــوى االعدامات وال�شـــجون فقط 

طـــوال 38 عامـــا”، ملمحـــا بذلك الى �شـــنة 
اندالع الثورة اال�شالمية العام 1979.

وحـــذر روحاين الناخبـــني الذين ينوون 
االمتناع عن الت�شـــويت يف 19 مايو، موؤكدا 
ان املحافظـــني “اتخذوا القرار ببناء جدران 

يف ال�شوارع”.
وقـــال “انتم ال تعرفونهـــم انا اأعرفهم 
جيـــدا هوؤالء اتخـــذوا القرار ببنـــاء جدران يف 
�شـــوارع طهران لف�شل الن�شـــاء عن الرجال، 

وطبقـــوا ذلك يف حمل عملهم اي�شـــا”، رغم 
ان اي م�شـــوؤول مل يتحدث حتى االن عن هذا 

الف�شل.
و�شـــارع امل�شـــوؤول املحافظ علي ر�شا 
زكاين الـــى الرد يف تغريـــدة، قائال ان “هذا 
االتهـــام ال�شـــخيف واملتكرر ال يخـــدع احدا. 
ويف املقابل، فان اجلدار االقت�شـــادي بني 
حكومـــة التجار وال�شـــحون الفارغة للنا�س، 

وا�شح للعيان”.

روحانــي يشـن هجومـًا عنيًفـا على التيـار المحافـظ
وصمه بالقمعي وال يتقن سوى اإلعدامات والسجون 

• روحاين اأثناء لقائه مه اأن�شاره يف همدان )اف ب(	

إيالف - لندن: 

هاجم عمال مناجم اإيرانيون غا�شـــبون واأفراد عائالتهم 
�شـــيارة الرئي�ـــس االإيراين ح�شـــن روحـــاين، ما ا�شـــطره اإلى 
الهـــرب من اأمامهم، فيما انت�رصت يف املدن االإيرانية ع�شـــية 
االنتخابات الرئا�شية �شـــعارات تدعو اإلى مقاطعتها وتندد 
بواليـــة الفقيـــه. وهاجم العمـــال يف منجم “يـــورت” للفحم 
احلجري واأفراد عائالتهم ال�شـــيارة التي كانت تقّل روحاين 
خـــالل تفقـــده موقـــع االنفجار املميـــت، الذي وقـــع يف هذا 

املنجم االأربعاء املا�شي، واأدى اإلى م�رصع 35 عامال.
وكان روحـــاين يهدف اإلى اال�شـــتفادة من هذا احلادث 
لك�شـــب االأ�شوات �شـــمن دعايته االإنتخابية لرت�شحه لدورة 
ثانية للرئا�شـــة االإيرانية التي �شيجري الت�شويت عليها يف 

19 من ال�شهر احلايل، اإال اأن احل�شيلة كانت عك�شية.
اإلـــى ذلك، يقوم منا�رصو منظمة جماهدي خلق االإيرانية 
املعار�شـــة بن�شـــاطات وا�شـــعة يف اأرجـــاء البـــالد، مطالبني 

مبقاطعة االنتخابات.

هروب روحاين اأمام عمال املناجم املحتجني



أحمد 
سند البنعلي

albinali_a
@hotmail.com

ومضات

ما �سدر من ويل ويل العهد ال�سعودي 
الأم���ر حممد ب���ن �س���لمان يف اأح���د حماور 
احل���وار مل يك���ن هجوما ي�س���نه عل���ى اإيران 
كما يدع���ي مندوبها يف الأمم املتحدة، اإمنا 
كان دفاع���ا عن الوطن يف وج���ه التدخالت 
دول  يف  واملوثق���ة  امل�س���تمرة  الإيراني���ة 
املنطق���ة، فق���د ب���ح �س���وت دول جمل�س 
التعاون من ال�س���كوى من تل���ك التدخالت 
دون نتيج���ة اإيجابي���ة من اجلان���ب الإيراين 
للتوق���ف عنها ودون موقف دويل وا�س���ح 
منها وه���و ما يج���ر اجلان���ب العربي على 
الدفاع عن الذات ب�ستى الو�سائل املمكنة 

واملتاحة.
كان كالم ويل ويل العه���د ال�س���عودي 
يف اللق���اء اإيجابيا ومعرا ع���ن اإرادة جانب 
كب���ر م���ن ال�س���ارع العربي ال���ذي مل مما 
تفعله اإيران وما ميار�س���ه اإعالم اجلماعة يف 
دق الإ�س���فني بني م�رص وال�سعودية )وهذا 
مو�س���وع اآخر بحاجة اإلى وقف���ة( وبدا على 
جان���ب كبر ج���دا من الدراي���ة والإملام مبا 
يح���دث، لذلك ف���اإن حديثه ع���ن مغامرات 
اإي���ران يف املنطق���ة كان وا�س���حا ومدافعا 
ع���ن م�س���الح اجلان���ب العرب���ي يف خليجنا 
العرب���ي، وه���و ما يج���ب اأن يدف���ع اجلانب 
الإيراين ملراجعة مواقفه ال�س���لبية الكثرة 
وتعديله���ا ب�س���ورة ل لب�س فيه���ا بدل من 
ا�سطناع ال�سكوى كما يقول املثل امل�رصي 

“�رصبني وبكى و�سبقني وا�ستكى”.
اإي���ران مل ت���رك دولة عربي���ة خليجية 
ورمب���ا غر خليجية اإل ومار�س���ت دورها يف 
التدخل يف �سوؤونها الداخلية، بل و�سل بها 
احلال اإلى حماولة التدخل يف م�رص بعد ثورة 
يناير، فيدها يف البحرين اأو�س���ح ما يكون 
ووقاحة الكثر من م�سوؤوليها عن البحرين 
موثق���ة ومعروف���ة للجميع، وم���ا تفعله يف 
�س���وريا واليم���ن والع���راق ل يحت���اج اإل���ى 
دليل، بل هو معلن منها نف�سها، ومع ذلك 
يتجا�رص مندوبها يف نيويورك على ال�سكوى 
من �سيء مل يحدث يف الأ�سل بل ي�سطنعه 
ويريد اإلقاء اللوم على ال�س���عودية فيه يف 
نوع من املبادرة لإل�س���اق ما يحدث هناك 

على اجلانب ال�سعودي.
قلن���ا م���ن قب���ل اإن اإي���ران تق���ع على 
�سفيح �ساخن، وهي بيت من زجاج ب�سبب 
املكونات العرقي���ة والطائفية يف املجتمع 
الإي���راين وهيمن���ة اجل���زء الفار�س���ي عل���ى 
مق���درات الدول���ة هناك اإ�س���افة لحتاللها 
م�ساحات �سا�س���عة من الأرا�س���ي العربية، 
مم���ا يدفع بال�س���كوى من قب���ل املكونات 
الأخرى من ذلك وجع���ل البع�س منها يثور 
عل���ى ما يحدث دفاعا ع���ن حقوقه ووجوده 
وذات���ه، وتل���ك اأ�س���باب داخلي���ة ل �س���اأن 
للجانب العرب���ي بها، وال�س���كوى الإيرانية 
لي�س���ت اأكرث من حماولة ا�ستباق متار�سها 
ملنع تلك الثورة من النت�س���ار واإل�س���اقها 
بتدخالت خارجية مزعومة ولي�ست موجودة 
م���ن الأ�س���ا�س، فحدي���ث ويل ويل العه���د 
ال�سعودي مل يكن تدخال يف ال�ساأن الإيراين 
ب���ل كان حتليال للو�س���ع يف املنطق���ة اأراد 
من خالل���ه تبيان حقائق يراد لها اأن تغيب 
ون�سيحة للجانب الإيراين لوقف ممار�ساته 
يف املنطقة العربية ولي�س اأكرث من ذلك... 

واهلل اأعلم.

بين الفعل وردة الفعل

قالها األمير محمد 
بن سلمان

نع���م ل ميك���ن التفاه���م م���ع النظ���ام 
الإي���راين، ول التحاور مع���ه اأو التفاق معه، 
نع���م �س���دق ق���ول �س���مو الأم���ر حممد بن 
�س���لمان ويل ويل العهد باململك���ة العربية 
ال�سعودية يف لقائه التلفزيوين الأخر، ويف 
كل ت�رصيحات���ه الأخرى ب�س���اأن عالقة اأقطار 
اخلليج العربي مع النظام الإيراين، وال�سبب 
يعود اإلى عدم الوثوق ب�سيا�سة هذا النظام 
ال���ذي ُيري���د من���ُذ ع���ام 1979م اأن يغ���زو 
املنطقة العربي���ة بدًءا م���ن منطقة اخلليج 
العرب���ي ويحتله���ا ويعم���ل عل���ى تفري����س 
اخلليج العربي، و�س���ولً لب�س���ط �س���يطرته 
عل���ى العامل الإ�س���المي، وهذا الغ���زو يدفع 
ثمنه ال�س���عب الإي���راين بقومياته املختلفة 

من قوُته وتنميته املحروم منها. 
النظ���ام الإي���راين كم���ا و�س���فه �س���مو 
ويل ويل العه���د ال�س���عودي “قائ���م عل���ى 
اآيديولوجيا متطرفة” كونه مل َيقم من اأجل 

تنمية الدول���ة الإيرانية ورخاء �س���عبها، بل 
انتهج �سبيل العداء لدول املنطقة، لتكون 
جميعها حتت اإدارة و�سيطرة وهيمنة الويل 
الفقيه. ا�س���تخدم النظام الإيراين و�س���ائل 
ُمتعددة لل�س���يطرة على الأرا�س���ي العربية 
والهيمنة على ثرواتها، منها احتالل اأرا�سي 
الإمارات وتاأ�سي�س جمعيات دينية �سيا�سية 
تتحدث با�سمه وميلي�سيات منظمة وُمدربة 
ال�س���غب يف  الأ�س���لحة واإح���داث  وتهري���ب 
موا�س���م احل���ج. وكي���ف ت�س���تطيع الأنظمة 
العربية اأن تتفاهم مع���ه وتتحاور وهذا هو 
منهجه وداأبه معها، فاأ�س�س احلوار مفقودة 
معه، فاأقطار اخلليج العربي تنتهج املنهج 
ال�س���وي والعق���الين يف العالق���ات مع دول 
اجل���وار والعامل وحترم املواثي���ق الدولية 
يف ه���ذه العالق���ات، اإل اأن النظ���ام الإيراين 
اأبى اإل اأن ُيقابل هذا املنهج مبنهج م�س���اد 
له وخط���وات موؤملة وخارجة ع���ن املواثيق 

الدولية وال�ُسنن الدينية والأخوة الإن�سانية. 
وه���ي  اليم���ن  �س���وؤون  يف  تدخل���ه  اإن 
خطوت���ه الأخرة لي����س من اأج���ل اليمن ول 
�س���عبها، ولي�س من اأج���ل احلوثيني بل من 
اأجل التعر�س للحدود ال�س���عودية املجاورة 
لليم���ن لتحقيق ه���دف اأعلى وه���و احتالل 

احلرمني ال�رصيفني يف مكة واملدينة.
كانت القيادة ال�س���عودية دائًما حتاول 
اأن تنتهج منهج احُل���وار امُلتمدن والهادئ 
اأن  اإل  الإي���راين  النظ���ام  م���ع  عالقته���ا  يف 
هذا النظ���ام يبتعد كثًرا ع���ن هذا املنهج 
ويتقلب يف ت�رصيحاته وتعامالته، والقيادة 
ال�س���عودية توؤمن باأن كل جمتم���ع له حرية 
اختي���ار املذه���ب ال���ذي ينتهج���ه، ولك���ن 
ل تقب���ل ب���اأن ُي�س���تخدم الدين الإ�س���المي 
ومذاهبه ُحجة للغزو وذريعًة للهيمنة و�سبًبا 

للتدخل يف �سوؤون الدول الأخرى. 

عبدعلي الغسرة
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لفتت انتباهي ق�س���ة “ن���ورة” مع 
العمل التطوعي، �ساحبة م�رصوع “بيتكم 
بيتنا” الذي حتول اإل���ى جمعية “اأيادي 

لالإغاثة”.
عائل���ة  و�س���ط  “ن���ورة”  ن�س���اأت 
تع�س���ق العم���ل التطوع���ي، ترب���ت منذ 
نعوم���ة اأظافرها على م�س���اعدة الآخرين 
م���ن خ���الل م�س���اركة والدته���ا الأعمال 
التطوعي  م�س���وارها  التطوعية، فبداأت 
يف عمر ثماين �س���نوات وا�س���تمرت دون 
انقط���اع اإلى اأن و�س���لت اإل���ى جيبوتي 
وكينيا لدع���م �س���حايا املجاعة وحدود 
�س���وريا. لجئ���ي  مل�س���اعدة   تركي���ا 
رحلة حب و�س���غف عرف���ت خاللها ّقيمة 
ر�س���م  وقيم���ة  مقاب���ل،  دون  العط���اء 
ابت�س���امة اأم���ل وحي���اة جديدة ل�س���حايا 
احلروب واملجاعة، وفرح���ة الفقر عند 
ترمي���م بيت���ه اأو اإطعامه حي���ث ل تقدر 
بثمن. ُتعد ق�س���ة “نورة” م�سدر اإلهام 
اأنت���م  ومعل���م.  واأب  اأم  ل���كل  ودر�س���ا 
امل�سوؤولون عن وجود اآلف النماذج من 
“ن���ورة” يف جيل اليوم والغ���د، وهو ما 
ن�سبوا اإلى حتقيقه يف بيوتنا ومدار�سنا. 
العم���ل  عل���ى  املقبل���ني  اأكرثي���ة 
التطوع���ي يف دول الع���امل ما بني �س���ن 
)15 - 30( بينم���ا يعد ذل���ك الأقل يف 
عاملن���ا العربي، والأ�س���باب كثرة منها 
غياب القدوة يف البيت واملدر�سة، وقلة 

الرامج التطوعية يف املدار�س.
يف ال���دول املتقدمة توج���د مناهج 
وبرامج مدر�س���ية تع���زز ثقاف���ة العمل 
التطوعي ومتنح المتيازات الدرا�س���ية 
للطلب���ة املتطوع���ني، لأنه���م يّقدرون 
الأث���ر الرب���وي والأخالق���ي يف الطلب���ة 
التطوعي���ة  باملب���ادرات  امل�س���اركني 
كزي���ارة الأيتام وامل�س���نني واملر�س���ى 
واأعمال التنظيف والت�س���جر، كما تقوم 
مبعادل���ة  ال���دول  ه���ذه  يف  اجلامع���ات 
�س���اعات العمل التطوع���ي بعدد معني 
من ال�س���اعات الدرا�س���ية واإعفاء الطلبة 
من ر�س���وم بع����س اخلدم���ات اأو خف�س 
اجلامع���ة  وتعم���ل  الدرا�س���ة،  تكالي���ف 
بالتن�س���يق م���ع جهات العم���ل على منح 

املتطوعني الأولوية يف التوظيف. 
العم���ل التطوعي من اأه���م العوامل 
املوؤث���رة يف اإع���داد اجلي���ل اجلديد، وله 
اأث���ر اإيجاب���ي بال���غ يف تكوينه���م خلقياً 
للح���ي  انتماءه���م  ويع���زز  واجتماعي���ا، 
والوط���ن واحلف���اظ عل���ى املمتل���كات 
العام���ة من خالل اأعماله���م التطوعية يف 
املدار�س واحلدائق وال�س���واطئ ومراكز 
اخلدم���ات الجتماعي���ة. مهم���ة تربوي���ة 

ووطنية كلنا �رصكاء فيها. 

العمل التطوعي 
من الصغر

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

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأدرت  وال�س���حك  الت�س���لية  ب���اب  م���ن 
عل���ى  احلك���م  اإ�س���دار  ع�س���ية  “التلفزي���ون” 
رج���ل دين مته���م يف ق�س���ية جمع اأم���وال بدون 
ترخي�س وغ�س���يل اأموال على قناة الدجل ومنبع 
ال�س���ياطني “اللوؤلوؤة” واكت�س���فت طرازا فريدا 
من الغباء ل مثيل له عر كل املجتمعات الب�رصية 
حتى يومن���ا ه���ذا، فال�س���توديو كان عبارة عن 
خمترب لالنحطاط و�لرجعية، و�ملتحدثون �أغلبهم 
معمم���ون من قم والنجف تعالت اأ�س���واتهم عن 
التح�س���يد والتعبئ���ة ولب����س الأكف���ان ت�س���امنا 
م���ع ذل���ك الرج���ل ال���ذي ثب���ت تورط���ه باجلرم، 

فه���ذا يق���ول اإن حماكمته تعت���ر حماكمة لكل 
امل�س���لمني يف الع���امل، واآخر يق���ول اإن التعر�س 
اإليه �س���يوؤدي اإلى نتائج ل حتمد عقباها، ولكن 
ما اأ�س���حكنا بالفعل وجعلنا نقف على قمة التل 
م���ا قاله اأحد املعممني عن اإي���ران، فالأخ يقول: 
“على البحرين اأن تنتهج اأ�س���لوب اإيران يف كل 
�سيء، فالنظام الإيراين مثايل وجاء خلر الب�رصية 
ويجب على اجلميع اأن يتخذ من  النظام الإيراين 

منوذجا يحتذى به”.
ث���م تنتقل بن���ا الكامرا يف الف�س���ل الثاين 
اإل���ى �س���ارع “فيه جم اأق���رع” ويف هذا الف�س���ل 

ت����رصح املذيع���ة ن���زول وحت���رك مئ���ات الآلف 
م���ن املواطن���ني من امل����رصق واملغ���رب وروعة 
الهند�س���ة يف امل�س���ي وارتداء الأكف���ان، لديهم 
قدرات جبارة يف الك���ذب بطريقة منهجية وهذا 
م���ا يوؤكد اأن هوؤلء النا�س “مب �س���احيني”، بل 
يعانون من ظلمة الغب���اء وجماعة الفكر والعني 
اخلائبة والتمدد يف �ساحات العمالة، �سيء غريب 
فعال من ي�سدق هذه القناة التي حتقن عقولهم 
بجرعة الك���ذب من الفجر اإلى الليل، ل ميكن ان 
يكون���وا ب�رصا طبيعيني مثلنا واأنا على يقني باأن 
علم النف�س املعا�رص �سيعجز عن تفكيك وحتليل 

�سخ�س���ياتهم واأطباعهم. ت�س���عر باأنهم اأج�س���اد 
فارغة وخالية متاما مثل “الطبل” ويفر�س اأن 
يكونوا م�رصوع درا�سة لنوع جديد من الب�رص تعود 

�لعي�ش بنمط خمتلف عن بقية خلق �هلل.
املالحظ���ة اجلديرة بالهتم���ام وبعد كل ما 
�ساهدناه يف قنوات الدجل وعلى مدار ال�سنوات 
املا�س���ية اأن ه���وؤلء الذين ميجدون ال�س���يطان 
الإيراين ويرثثرون عن الرغيف والورود جمموعة 
جمانني بكل املفردات واللغات ترى ول تتعلم 

ولكنها اأو�سكت على التال�سي.

قناة “اللؤلوة”... 
مختبر االنحطاط وظلمة الغباء

ال����ذي يتاأمل يف التاريخ الع�س����كري منذ 
ح�س����ان طروادة اإل����ى حرب اخللي����ج، يعرف 
اأن الأخط����اء وال�س����دف لعب����ت دورا حا�س����ما 
ل يق����ل ع����ن البطولة وال�س����جاعة، ب����ل يزيد 
عليهم����ا يف كث����ر م����ن الأح����وال، ويف كتابه 
الذي �س����در حتت العنوان ال�سابق يبني لنا 
“اإريك دورت�سميد” اأن الكثر من ال�رصاعات 
واحل����روب على م����ر التاريخ ح�س����مت بفعل 
تقلبات الطق�س الع�س����ية على ال�سيطرة اأو 
بفعل ال�س����تخبارات ال�س����يئة اأو عدم كفاءة 
الأ�سخا�س اأو غبائهم. من خالل هذا الكتاب 
يدفعنا املوؤلف اإلى اإعادة التفكر يف الكثر 
من اأح����داث الع����امل الذي نعي�����س فيه، ومن 
خالل املع����ارك واحلروب التي تناولها يبني 
لن����ا اأن اأحداثا طارئة مل تكن من ترتيب اأحد 
غرت جمريات هذه املعارك ونتائجها، واأن 

اأخطاء اأو ت�رصفات غبية من بع�س الأ�سخا�س 
�ساغت �سكل العامل الذي نعي�س فيه الآن.

م����ن ب����ني املع����ارك الكث����رة والأحداث 
الت����ي ا�س����تدل به����ا املوؤل����ف عل����ى وج����ود 
ال�س����دفة والغب����اء يف تقرير م�س����ائر الب�رص، 
حادث����ة هرو�س����يما وجنازاك����ي املدينت����ني 
اليابانيت����ني اللت����ني مت �رصبهم����ا بالقنبلة 

الذرية.
الطائ����رة  اأن  املوؤل����ف  يحك����ي  حي����ث 
الأمركية التي توجه����ت اإلى اليابان لتقوم 
به����ذه املهمة كان����ت ذاهبة ل�����رصب اأهداف 
اأخرى �س����ابقة لهرو�س����يما ولكن �سدفة ما 

وقعت فغرت كل �سيء.
فعندما حل����ق الطي����ار الأمركي تيبيت 
وطاقمه كان م����زودا باأربعة اأهداف حمتملة، 
ه����ي،  بالرتي����ب  الأه����داف  ه����ذه  وكان����ت 

كوكورا، نيجاتا، هرو�سيما، جنازاكي، وكان 
الطي����ار املذك����ور يحلق على ارتف����اع األفني 
و�س����تمئة ق����دم ف����وق البا�س����يفيكي،عندما 
تلق����ى ر�س����الة م�س����فرة من الرا�س����د اجلوي 
يف طائرة ال�س����تطالع التي �س����بقت طائرته 
بثالث����ني دقيق����ة، تق����ول اإن اأح����د الأهداف 
حتجبه الغي����وم والهدف الثاين ل يكاد يرى، 
فانطلقت الطائرة ال����ى الهدف الأخر الذي 

كانت الغيوم تغطي ثالثة اأع�ساره.
وب�سبب نزوة من الطبيعة، ح�سب و�سف 
املوؤل����ف اخترت مدين����ة لقدره����ا، فكانت 
هرو�س����يما اأول مدين����ة تق�س����ف، وكان����ت 
�لأح����و�ل �جلوي����ة �س����ببا ل�س����قوط كل �لب�رش 
الذين �سقطوا دون غرهم. احلمق وال�سعي 
للمجد ال�سخ�س����ي اأي�س����ا من اأ�س����باب تغير 
جم����رى التاريخ وتقرير م�س����ر بن����ي الب�رص، 

فقبل اأن ينطلق رميوند دوتريبويل الى لقاء 
�سالح الدين الأيوبي، �ساأل قائده الإفرجني 
غي دولوزينيان: �س����يدي ،ا�ساأل نف�سك هذا 
ال�سوؤال:ملاذا اأريد خو�س املعركة؟ اأمن اأجل 
اأمتي اأم من اأجل جمدي ال�سخ�سي؟ وما اأكرث 
القرارات التي اتخذها قادة حمقى ف�س����ببت 
م����ن الدم����ار واخلراب م����ا مل يكن يت�س����وره 

هوؤلء.
واخلال�سة كما قالها املوؤلف اإن �ساحب 
امل�س����نع يخاطر عندما يختار ت�سميما �سيئا 
بانهي����ار م�س����نعه وفق����دان عمال����ه عملهم، 
والراأ�سمايل عندما يخطئ يف قراءة البور�سة 
يخ�رص نقودا كثرة من امل�س����تثمرين، ولكن 
ه����ذه الأم����ور رغم اخل�س����ارة لي�س����ت مميتة، 
ولكن القائد الع�س����كري عندم����ا يتخذ قرارا 

اأحمق يكون ثمنه دماء واآل
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تتجدد اإلثارة واملنافس��ة يف مالعب 
الك��رة الطائ��رة بانطالق منافس��ات 
الذهاب لل��دور قبل النه��ايئ لكأس 
س��مو ويل العه��د الي��وم )الثالث��اء( 
عندما يلتقي النجم��ة بطل الدوري 
مع داركليب ثالث الدوري الس��اعة 
5:30 يليه��ا لق��اء األه��ي الوصيف 
وحام��ل لقب ال��كأس م��ع املحرق 
الرابع الس��اعة 7 مس��اء وذلك عىل 
صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة 

مبدينة عيىس الرياضية.
وينص نظام مس��ابقة كأس سمو ويل 
العهد عىل تأهل الفائز من مواجهتني 
من أصل ثالث إىل املب��اراة النهائية، 
م��ا يعني أن الفريق الذي س��يفوز 
الي��وم يف مواجهة الذهاب س��يكون 
بحاج��ة إىل فوز آخر لبل��وغ النهايئ، 
والخارس سيكون بحاجة إىل التعويض 
يف اإلي��اب لتقام مباراة فاصلة تحدد 

هوية املتأهل إىل النهايئ.

معنويات عالية ورغبة 
بالتعويض

يدخ��ل النجم��ة مواجه��ة الي��وم 
مبعنوي��ات عالي��ة منتش��ياً بفوزه 
الرائع بلق��ب بطولة الدوري للمرة 
السادسة يف تاريخه بعد غياب دام 
13 موسًا، فيا يس��عى داركليب 
إىل التعوي��ض بعد خس��ارته لقب 
ال��دوري الذي حقق��ه ألول مرة يف 
تاريخه املوسم املايض، خصوصا وأن 
أغىل الكؤوس تش��كل األمل األخري 
بالنس��بة ل��ه لعدم إنهاء موس��مه 

بدون بطولة.
النجم��ة بقي��ادة امل��درب الوطني 
مش��عل تريك س��يعتمد عىل مفتاح 
الفوز الرئييس الربازيي “ليلس��ون” 

وفاعليته  القوية  املعروف برضباته 
الهجومي��ة املؤثرة مبركزي 2 و1 مع 
الثنايئ املتميز يوسف خالد وحسن 
عقيل يف مرك��ز 4، وفاعلية حوائط 
الص��د والهج��وم لحس��ن جعف��ر 
وحس��ني الجيش مبرك��ز 3، وصانع 

األلعاب حس��ني الحاييك الذي يعد 
أحد أبرز األوراق الرابحة يف صفوف 
الرهي��ب لخربته يف توزي��ع األدوار 
الصد  الهجومية وتش��تيت حوائط 
م��ع الليربو ص��ادق هرون��ة الذي 

سيقع عليه عبأ االستقبال والدفاع.

عىل الط��رف اآلخر ف��إن داركليب 
بقيادة املدرب الربازيي “س��يدين” 
يعول عىل خربة محمود حس��ن يف 
صناع��ة اللعب، والق��وة الهجومية 
ملحمد يعق��وب واملحرتف “تيتون” 
يف مرك��ز 4، إىل جان��ب محم��ود 

عبدالواح��د مبرك��ز2، وامين عيىس 
وحس��ن عب��اس او محم��د عباس 
مبرك��ز3 لتش��كيل حوائ��ط الص��د 
والهج��وم الرسيع، بجان��ب الليربو 
عي خري الله املتمكن يف االستقبال 

والدفاع.

لقاء الجريحين

يس��عى األهي إىل املحافظة عىل 
لق��ب كأس ويل العه��د وتضميد 
جراح��ه بع��د خس��ارته امل��رة يف 
نه��ايئ ال��دوري من النجم��ة، أما 
املح��رق ال��ذي ق��دم ه��و اآلخر 
عروضا إيجابية توجها بوصوله إىل 
املربع الذهبي يتطلع لتتويج تلك 
يقربه  انتصار  بتحقيق  املستويات 
من بل��وغ النهايئ واملنافس��ة عىل 

اللقب.
ويرشف عىل قيادة األهي املدرب 
الوطن��ي رض��ا ع��ي ال��ذي تضم 
تش��كيلته املح��رتف الدوميني��يك 
برضبات��ه  املع��روف  الفي��س 
الهجومي��ة من مرك��ز 4 أو مركز6 
يف املنطقة الخلفية وارساله املؤثر 
م��ع الثن��ايئ محمد ون��ارص عنان 
الهجومية يف  بالفاعلي��ة  املتميزان 
األطراف، مع النجم مريزا عبدالله 
الذي يربز دوره يف الصد والهجوم 
الخاط��ف الرسيع بجان��ب زميله 
عي الص��رييف، كا يض��م الفريق 
صانع األلعاب عي حبيب والليربو 

عباس أحمد.
يف املقاب��ل ف��إن املح��رق بقيادة 
امل��درب محمد املرباط��ي يعتمد 
عىل املح��رتف األمرييك جايس��ون 
والسيد عي كاظم مبركز4 مع عي 
إبراهيم مبركز2 والثالثة يش��كلون 
قوة هجومية ضاربة يف حال كانوا 
بفورمته��م املعه��ودة، ك��ا يضم 
الفري��ق ضارب��ا االرت��كاز محمد 
حبيب وعيىس الش��ومي أو أحمد 
مرشف مع صان��ع األلعاب الدويل 
محم��ود العافية والليربو يوس��ف 

عبدالغفار.

البحريني  االتحاد  يس��تعد 
للمش��اركة  الس��لة  لك��رة 
يف مع��رض الخلي��ج العريب 
تقيم��ه  ال��ذي  للرياض��ة 
والرياض��ة  الش��باب  وزارة 
بالتع��اون مع رشكة “هانو” 
لالستش��ارات تح��ت رعاية 
لألعال  امللك  جاللة  ممثل 
الخريية وش��ؤون الش��باب 
األع��ىل  املجل��س  رئي��س 
للش��باب والرياض��ة رئيس 

اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة.
ومن املق��رر أن يقيم اتحاد 
الس��لة عدد من الفعاليات 
أثن��اء املع��رض ال��ذي يعد 
األضخم عىل مستوى مملكة 
البحري��ن، حي��ث أع��دت 
اللجن��ة املكلف��ة باملهم��ة 
برئاسة غس��ان قاروين كافة 
األم��ور التنظيمي��ة الالزمة 

املش��اركة وأهمه��ا  له��ذه 
داخ��ل   3 أون   3 بطول��ة 
املع��رض وعرض ع��دد من 

الصور والفيديوهات.
وتعليقا عىل هذه املشاركة 
أكد رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة س��مو الشيخ 
عي��ىس بن عي ب��ن خليفة 
املع��رض  أن  خليف��ة  آل 
الري��ايض يع��د  الخليج��ي 
النجاحات  لع��رض  فرص��ة 

التي حققه��ا االتحاد خالل 
الفرتة السابقة، مشريا سموه 
إىل ح��رص مجل��س اإلدارة 
ع��ىل املس��اهمة يف إنجاح 
الص��ورة  وإب��راز  املع��رض 
البحرينية  للرياضة  املرشفة 
وم��ا حققته م��ن إنجازات 
يف ظل مشاركة العديد من 

الجهات الرياضية األخرى.
“ه��ذه  س��موه  وأض��اف 
املب��ادرة م��ن قب��ل وزارة 

تعكس  والرياضة  الش��باب 
يف  املتصاع��د  االهت��ام 
تس��ويق الرياضة الخليجية 
وما تشكله من جانب مهم، 
لكرة  البحرين��ي  واالتح��اد 
الس��لة س��يكون جزءا من 
عملية إنج��اح املعرض عرب 
املميزة  الفعالي��ات  إقام��ة 
التي  املكتس��بات  وع��رض 

حققتها السلة البحرينية”.

المعرض الخليجي الرياضي فرصة إلبراز نجاحات الرياضة البحرينية 
اتحاد الس��لة حري��ص على إنجاح فعالياته... س��مو الش��يخ عيس��ى بن علي:

اتحاد السلة           المركز اإلعالمي

اليوم  يس��دل الس��تار مس��اء 
)الثالثاء( بش��كل رس��مي عىل 
مسابقات كرة السلة البحرينية، 
بإقامة املب��اراة النهائية لدوري 
زين لفئة الش��باب بني املنامة 
واملحرق عند الس��اعة السابعة 
مس��اًء عىل صالة اتحاد اللعبة 

بأم الحصم.
وتس��بق املب��اراة النهائية لقاء 
تحديد املركزين الثالث والرابع 
ب��ني األه��ي واالتح��اد عن��د 

الساعة 5:30 مساًء.
واملنامة من  املح��رق  ومتك��ن 
العب��ور إىل املب��اراة النهائي��ة 
عن جدارة واس��تحقاق بعد أن 
تخطي��ا حاجز ال��دور النصف 

نهايئ الذي أقيم بنظام األفضلية 
من 3 مباريات، إذ حققا الفوز 
واألهي  االتحاد  عىل حس��اب 
ع��ىل التوايل بنتيج��ة )2/0( يف 

مجموع اللقاءات.
وكان املحرق قد تّوج األس��بوع 
املايض ببطولة كأس الش��باب؛ 
إث��ر ف��وزه املث��ري يف املب��اراة 
النهائي��ة عىل حس��اب املنامة 

بنتيجة )76/75(.
ويسعى “الذيب” اليوم لتأكيد 
تفوق��ه ع��ىل حس��اب املنامة 
هذا املوس��م، إذ ضمن األحمر 
الحص��ول ع��ىل كأس التف��وق 
الريايض لكرة السلة ألول مرة يف 
تاريخ��ه بعد أن حقق بطوالت 

كأس خليفة بن سلان وكأيس 
ودوري  والناش��ئني  الش��باب 
األشبال، يف حني حقق “الزعيم” 
دوري الرجال ودوريي الناشئني 
والرباعم، فيا س��نتعرف اليوم 

عىل بطل دوري الشباب.
وسيكون هذا النهايئ هو الرابع 
ب��ني الناديني هذا املوس��م، إذ 

س��بق والتقيا يف نه��ايئ دوري 
األش��بال  دوري  ونهايئ  الرجال 

ونهايئ كأس الشباب.
ويقود تدريب املحرق املدربان 
الوطني��ان حس��ني نبيل وعي 
أك��رب، ويع��ّول الفري��ق ع��ىل 
الالعبني  م��ن  مجموعة مميزة 
أمثال محمد نارص وباقر عيىس 
ون��ادر عي  ربيعة  وعبدالل��ه 

وبقية الالعبني.
يف املقابل، يقود تدريب املنامة 
املدربان الوطنيان محمد نجف 
وه��اين عل��م، ويض��م الفريق 
عن��ارص ب��ارزة أمث��ال محمد 
جاسم وصادق شكرالله ومهند 

أمري وحسني رضا. 

إسدال الستار على مسابقات السلة اليوم

المحرق والمنامة في صراع أخير على “درع الشباب”
محمد الدرازي

سمو الشيخ عيسى بن علي
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األهلي يدافع عن لقبه أمام المحرق بكأس ولي العهد
اليوم النهائي  قبل  الدور  في  النجمة  يواجه  داركليب 

حسن علي

علي مجيد
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صادق علي

اختتمت ي��وم أمس األول دورة 
املس��توى األول للمدربني والتي 
نظمه��ا مركز البحري��ن الدويل 
لتطوي��ر الك��رة الطائ��رة التابع 
لالتحاد البحريني للكرة الطائرة 
وذلك بحض��ور رئي��س االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة الش��يخ 
عي بن محمد آل خليفة، وعضو 
مجلس إدارة االتحاد رئيس مركز 
البحرين لتطوي��ر الكرة الطائرة 
محمد الذوادي واإلعالمي نارص 

محمد.
وقام الش��يخ عي بن محمد آل 
خليفة يف خت��ام الدورة بتكريم 
املش��اركني والبال��غ عددهم 35 
دارس��اً م��ن بينه��م 6 دارس��ني 
البحرين بتس��ليمهم  من خارج 
شهادات املشاركة املعتمدة من 
االتح��اد الدويل للك��رة الطائرة، 
ك��ا ش��ارك يف التكريم محارض 
ال��دورة التونيس فتح��ي مكور 

واإلعالمي نارص محمد.
وبهذه املناس��بة عرب الشيخ عي 
بن محمد آل خليفة عن سعادته 
الكب��رية بتخريج هذا العدد من 
املش��اركني لتكوين قاعدة صلبة 

من املدربني القادرين عىل قيادة 
األندية واملنتخب��ات الوطنية يف 
املستقبل، مشرياً إىل أن مشاركة 
هذا العدد من الالعبني املحليني 
وم��ن بينه��م بع��ض الدولي��ني 
السابقني أمر يبعث عىل االرتياح 
والرسور ألن��ه يعكس ارتباطهم 
باللعب��ة ورغبته��م الصادقة يف 
مواصلة املش��وار مع اللعبة من 
مي��دان التدريب، مل��ا يتمتعون 
به من خربة ميدانية اكتس��بوها 
من خالل اللعب واالحتكاك مع 

مختلف املدارس التدريبية.
وأضاف “ تأيت ه��ذه الدورة يف 
إط��ار الخط��ة الس��نوية ملركز 

البحرين ال��دويل لتطوير الكرة 
الكوادر  لتأهيل  الرامية  الطائرة 
الفنية املتخصصة يف لعبة الكرة 
الطائ��رة، وانطالق��ا م��ن حرص 
االتح��اد املتواص��ل عىل تخريج 
كوكب��ة م��ن الك��وادر الفني��ة 
القادرة عىل تويل قيادة األندية 
واملنتخب��ات الوطنية مس��تقبال 
آملني بأن يكون املش��اركني قد 
حققوا أكرب قدر من االستفادة..”.
وحث الش��يخ عي ب��ن محمد 
ع��ىل  املش��اركني  خليف��ة  آل 
مواصلة االنخ��راط يف الدورات 
التدريبي��ة املتقدمة الكتس��اب 
املزيد من العل��وم واملعارف يف 

عامل التدريب مبا ينعكس إيجاباً 
عىل مخرج��ات الك��رة الطائرة 
البحريني��ة س��واء يف األندية أو 
املنتخبات الوطنية، مؤكدا دعم 
االتح��اد للم��درب الوطن��ي ملا 
ع��رف عنه من كفاءة وس��معة 

طيبة وإخالص.
وتقدم الشيخ عي بن محمد آل 
والتقدير  الشكر  بخالص  خليفة 
ملح��ارض الدورة الخب��ري الدويل 
فتحي مكور عىل مش��اركته يف 
الدورة مش��يدا مبا يتمتع به من 
خربة وكف��اءة متمي��زة يف عامل 
مكس��باً  إياه  معتربا  التدري��ب 

للكرة الطائرة العربية.

البالد سبورت: توج فريق بني 

جمرة بطال لدوري الدرجة الثانية 

للكرة الطائرة بعد فوزه عىل عايل 

بثالثة أشواط مقابل شوط يف 

املواجهة التي جمعت الطرفني 

مساء أمس عىل صالة االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة مبدينة 

عيىس الرياضية يف املباراة النهائية 

الثانية ملسابقة الدوري ليعود بني 

جمرة مرة أخرى ابتداء من املوسم 

املقبل إىل دوري الدرجة األوىل.

وكسب بني جمرة بقيادة املدرب 

الوطني محمد الحمر الشوط 

األول والثاين 25/20، 25/19 فيا 

فاز عايل بالشوط الثالث 25/13 

قبل أن يفوز بني جمرة بالشوط 

الرابع واملباراة 25/16، أدار 

اللقاء طاقم حكام دويل مكون 

من الحكم األول عبدالله حبيب 

والحكم الثاين خالد الشومي.

وكان بني جمرة فاز عىل عايل يف 

النهايئ األول ليتقدم عىل منافسه 

مبواجهتني ويفوز بدرع الدوري، 

كا سبق وأن فاز بني جمرة 

مبسابقة الكأس ليجمع البطولتني 

معا.

وبعد نهاية املباراة قام النائب 

جالل كاظم و أمني رس االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة بتتويج 

بني جمرة بامليداليات الذهبية 

وتسليمهم درع البطولة، فيا 

تم تتويج فريق فريق عايل 

بامليداليات الفضية وسط فرحة 

عارمة ألبناء بني جمرة بالعودة 

إىل دوري األضواء وتحقيق 

الثنائية.

أشار العب منتخبنا وباربار لكرة اليد محمد حبيب 
إىل أن التجرب��ة االحرتافي��ة الت��ي قضاها مع فريق 
مرض السعودي يف املوسم املنرصم تعترب ناجحة بكل 

املقاييس.
وق��ال حبي��ب يف ترصيح ل��� “البالد س��بورت” 
بالنس��بة يل اعترب املحط��ة االحرتافية األوىل يف 
مشواري الريايض ناجحة؛ كوين استفدت جيداً 
عىل الصعيد الش��خيص من حي��ث االحتكاك 

واكتساب الخربة يف دوري يعترب قويا 
عىل الصعيد الفن��ي. مضيفاً أن 

قوة املنافسة ال تقل شأناً عن 
الدوري البحريني باس��تثناء 
كله��ا  هن��اك  الف��رق  أن 
متس��اوية املستوى بخالف 
البحرين ال��ذي تعترب فيه 
املستويات متفاوتة، وهذا 
م��ا يجع��ل املباريات يف 
كلها  الس��عودي  الدوري 

صعبة وندية.
وحول خس��ارته مباراتني 
نهائيت��ني أم��ام الن��ور يف 
كأس النخبة والدوري، بني 
حبي��ب أن س��وء التوفيق 
ال��ذي الزم فريقه هو من 
حنني،  بخف��ي  أخرجه��م 
في��ا كان الحظ مبتس��ًا 

لالعب��ي النور الذي��ن وفقوا 
اللقاء  وإنه��اء  التس��جيل  يف 

لصالحهم رغم أن كلتا املباراتني انتهتا بفارق بسيط 
من األهداف.

وبنينَّ حبيب أنه عاش أج��واًء قريبة جداً ملا 
يعيش��ه هنا يف البحري��ن، وفريق مرض 
وضعه مش��ابه متاماً لباربار من حيث 
التعاي��ش مع الجمهور بش��كل رسيع، 
وهذا ما س��هل عليه عملية التأقلم مع 

الفريق ومنتسبيه بشكل سلسل.
وع��ا إذا تحص��ل عىل عروض، كش��ف 
حبيب أنه تحص��ل عىل بعض العروض 
م��ن ِقبل أندية س��عودية، ولكنها مل 

تتعدى “جس النبض”.
يذك��ر أن حبيب قد انتقل لصفوف 
مرض الس��عودي مطلع شهر مارس 
املايض، ويعترب من النجوم الساطعة 
يف س��اء ك��رة الي��د البحريني��ة 
عموماً وباربار خصوصاً، وقد برز 
بش��كل الفت م��ع “األحمر” يف 
اس��تحقاقاته الخارجية األخرية، 
ما جعله مح��ط أنظار الفرق 
مش��واره  ليفتت��ح  األخ��رى 
االح��رتايف مع م��رض، كا 
عليه  تنه��ال  أن  يتوقع 
الكث��ري م��ن العروض 
جانب  م��ن  املغري��ة 

األندية الخليجية.

يغادر وفد منتخبنا الوطني لكرة 
قدم الصاالت تحت 20 عاما، اليوم 
)الثالثاء(، إىل العاصمة التايلندية 
“بانكوك”؛ متهيدا إلقامة معسكر 
تدريبي قبل املشاركة يف نهائيات 
كأس آسيا للصاالت التي ستقام يف 
تايلند أيضا خالل الفرتة 16 وحتى 

26 مايو الجاري.
ويتكون الوف��د املغادر إىل تايلند 
م��ن أعض��اء الجهازي��ن الفن��ي 
واإلداري:مدير املنتخب رائد بابا، 
إداري املنتخ��ب مصباح الكعبي، 
م��درب املنتخ��ب ج��واو أمليدا، 
مس��اعد املدرب ع��ادل املرزوق، 
اختصايص الع��الج عبدالله عرفة، 
ع��الوة ع��ىل 14 العبا هم:س��يد 
محم��ود إبراهي��م، س��يد ل��ؤي 

س��لان وإبراهيم دعيج )حراس 
مرمى(، محمد عيد، عي حس��ن، 
س��يد محمد صالح، محمد سليم، 
إبراهيم خليل، سيد قاسم محمد، 
محم��د فه��د، حام��د عبدالل��ه، 
يوس��ف عبدال��رب، عي حس��ني 

وصادق أحمد.
وس��تلتحق عضو لجنة الشواطئ 
والص��االت م��رشف منتخب كرة 
قدم الصاالت، سريين قمرب، بالوفد 
يوم 13 مايو الجاري؛ لترتأس بعثة 

البحرين يف البطولة اآلسيوية.
املعس��كر  برنام��ج  وبحس��ب 
فإنه سيش��تمل عىل  التدريب��ي، 
ع��دد م��ن الحص��ص التدريبية، 
باإلضاف��ة إىل لقاءين وديني:األول 
أم��ام منتخب قط��ر، والثاين أمام 

منتخب ماينار.
يشار إىل أن منتخبنا الوطني وقع 
يف مجموعة املنتخب املضيف إىل 
ماليزيا،  منتخبات:العراق،  جانب 

بروناي وأفغانستان.
وس��يفتتح منتخبن��ا مش��واره يف 
العراق  البطولة مبواجهة منتخب 
16 مايو، يف حني س��يواجه تايلند 
يف اليوم الت��ايل، ومنتخب ماليزيا 
يوم 18، ومنتخب بروناي يوم 19، 
ع��ىل أن يختتم مش��واره يف دور 
املجموعات مبواجهة أفغانس��تان 

يوم 20 مايو.
وينص نظ��ام البطولة عىل تأهل 
صاحب��ي املركزي��ن األول والثاين 
م��ن املجموعات األربع إىل الدور 

ربع النهايئ.

يشارك فريق البحرين مرييدا للدراجات يف النسخة ال�63 من سباق دي دنكريك 2017 الذي سيقام يف الفرتة بني 9 إىل 14 مايو 
يف أوروبا. وسيقود الفريق خالل مشاركته يف هذا الطواف الدراج نيكولو بونيفازيو الذي ظهر بأداء جيد خالل مشاركته يف 

طواف عان وأبوظبي. 
أما الدراجون اآلخرون هم بوروت بوزيتش، فنغ تشون كاي، هايرنيش هوسلر، إنسوستي هايرنيش، أيون إنساوستي، دومني 

نوفاك، ديفيد بري و ميني وانغ. 
وسيكون هذا الطواف، أول سباق للعائد من االصابة هايرنيش هوسل بقميص فريق البحرين مرييدا للدراجات الهوائية. وقال 
حول ذلك: “ال توجد كلات بإمكانها أن تعرب عن مدى سعاديت للعودة للسباقات. لقد بذلت الكثري من العمل الشاق للعودة 

للياقتي، وأنا عىل أتم االستعداد. أنا واثق ومتحمس”. من جهته، قال نيكولو بونيفازيو قبل السباق: “لدي شعور جيد، لقد 
تدربت كثريا قبل هذا السباق. آمل أن يكون أسبوعا جيدا وأن تكون هناك بعض الفرص الجيدة بالنسبة يل”. 

اختتم دورة المستوى األول لمدربي الكرة الطائرة... علي بن محمد:
بعد احترافه األول في مضر السعودي... محمد حبيب:

تمهيًدا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا

نسعى لبناء قاعدة صلبة من الكوادر الفنية 
تجربة ناجحة وعروض شفهية فقط

منتخب “الصاالت” يعسكر في تايلند

“البحرين ميريدا” يشارك في طواف دنكيرك

 الرفاع          االتحاد البحريني للكرة الطائرة

علي مجيد

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

علي بن محمد يتوسط المشاركين

ب
حبي

مد 
مح

منتخبنا الوطني لكرة الصاالت تحت 20 عاما
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عبداهلل بن خالد يهنئ “المالكية”
الحنينية - نادي الرفاع: هنأ الشيخ رئيس 

مجلس إدارة نادي الرفاع عبدالله بن خالد 
آل خليفة نادي املالكية رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة وجميع منتسبي النادي؛ 
مبناسبة فوز الفريق األول لكرة القدم 

بدوري VIVA ألندية الدرجة األوىل لكرة 
القدم.  وأكد الشيخ عبدالله بن خالد آل 

خليفة أن هذا اإلنجاز التاريخي الذي 
يسجله هذا الفريق الطموح يؤكد حجم العمل اإلداري والفني 

الكبري بنادي املالكية، منوها بالجهود التي يبذلها رئيس النادي جاسم 
عبدالعال لرفعة هذا النادي العريق. وأضاف: “هذا اإلنجاز التاريخي 
للالكية يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك بأن الكفاءات البحرينية قادرة 

عىل اإلبداع مها كانت الظروف، فنادي بحجم املالكية محدود يف 
اإلمكانات املالية، لكنه كبري جدا يف العطاء رياضيا وثقافيا واجتاعيا، 
وهذا يشري للقوة البرشية التي ميلكها عىل املستويات كافة خصوصا 

وأن هذا اإلنجاز تحقق بسواعد وطنية”. وقال رئيس نادي الرفاع 
إن التطور الكبري لنادي املالكية وتحقيقه بطولة الدوري يرثي الكرة 

البحرينية، مشريا إىل أن ظاهرة ظهور أبطال جدد عىل الساحة 
الكروية املحلية تعطي املسابقات قوة أكرب التساع دائرة املنافسة بني 

أكرب عدد من الفرق، ما ينعكس عىل مستوى هذه البطوالت، وهذا 
كله ينصب يف مصلحة املنتخب الوطني يف املقام األول.

مواجهة هامشية بين األهلي 
والحالة في دوري “فيفا”

أحمد مهدي

تفتتح اليوم منافسات الجولة 18 )األخرية( 
من دوري “فيفا” ألندية الدرجة األوىل 

لكرة القدم، وذلك بإقامة لقاء وحيد يجمع 
األهي مع الحالة عند 7 مساء عىل استاد 

مدينة خليفة الرياضية.
ويعترب اللقاء هامشيا عىل مستوى فرق 

املقدمة أو حتى الهبوط، خصوصا أن 
املالكية حسم لقب الدوري لصالحه بعد 

خسارة املحرق من الحد )2-3( يف لقاء 
مؤجل ضمن الجولة 13، يف وقت هبط فيه الحالة رسميا إىل دوري 

الدرجة الثانية، وينتظر من سريافقه إما البحرين أو النجمة، إذ 
سيتحدد ذلك يوم الجمعة املقبل.

بالعودة للقاء اليوم، فإن األهي ميلك )19( نقطة، فيا ميلك الحالة 
13 فقط يف املركز األخري.

يرشف عىل تدريب األهي املدرب صادق عي، فيا الحالة املدرب 
عارف العسمي، والفريقان يف هذا املوسم أرشف عىل تدريبها 

3 مدربني، إذ قاد األهي التونيس فتحي العبيدي واملرصي محمد 
عبدالعظيم قبل صادق عي، فيا درب الحالة كل من صديق زويد 

وطارق إبراهيم قبل مجيء عارف العسمي.
تحقيق النتيجة اإليجابية سيكون معنويا لكال الطرفني، إذ يتوقع أن 
تكون املواجهة مفتوحة، خصوصا وأن الخسارة لن تعقد من موقف 

أحدها من جهة، وأن الفوز بالنسبة لألهي من املمكن أن يقدمه إىل 
األمام عىل سلم الرتتيب ومينحه مكافأة مالية أكرب املخصصة للفرق.

يعول األهي عىل تواجد سيد مهدي باقر، مهدي طرادة، عي 
العصفور، حسني الفرحاين، ضياء سلان وعبدالله جناحي، فيا 

يتواجد يف الحالة الحارس إبراهيم لطف الله، عار عبدالحسني، جاسم 
عياش، محمد أحمد وعبدالله الدخيل.

عبداهلل بن خالد

أعلن نجم الفريق األول بالنادي 
األهي لكرة اليد صادق عي اعتزاله 

الدويل بشكل رسمي بعد سنوات 
طويلة مثل فيها قميص منتخبنا 

الوطني يف مختلف البطوالت اآلسيوية 
والدولية.

وقال عي يف ترصيح ل� “البالد 
سبورت” منذ فرتة طويلة والفكرة 

تراودين بشكل كبري، ولكني وصلت 

ألن اتخذ القرار الفعي يف هذا 
الوقت، والذي أراه مناسباً للغاية. 
مضيفاً أعتقد أن الوقت مناسب 

التخاذ هذا القرار بعد مشوار طويل 
قدمت فيه كل ما أملكه لخدمة كرة 

اليد البحرينية، وبات رضورياً أن 
يأخذ الجيل القادم فرصته يف صفوف 

“األحمر” وإثبات قدراته وخصوصاً 
أن لعبة كرة اليد البحرينية متتلك 

املواهب الكثرية عىل مستوى الفئات 
الدولية، وهي قادرة ألن تشغر 

ومتثل فئة الكبار بأفضل وأمثل صورة 
ممكنة.

ويعترب صادق هو النجم األوحد 
والبارز يف صفوف منتخبنا ويف 

الساحة املحلية عرب النادي األهي من 
حيث لعبه باليد اليرسى “األشول”، 
وله صوالت وجوالت مع “األحمر” 

يف مختلف البطوالت القارية، ومن 
أهمها كأس العامل يف السويد العام 

2011، وخوض نهائيي كأس آسيا 
اللذين أقيا يف البحرين وحقق فيها 

املركز الثاين، كا أنه حقق مختلف 
اإلنجازات مع ناديه األهي “محلياً، 

خليجياً وعربياً”، إضافة إىل أنه 
خاض سلسلة من محطات االحرتاف 

باألندية الخليجية.

صادق علي يعتزل كرة اليد دولًيا

فريق األهلي للكرة الطائرة فريق المحرق للكرة الطائرة

بني جمرة متوجا بلقب بطولة الدوري

بني جمرة يتوج بطال لدوري الدرجة الثانية للطائرة



رفع رئيس االتحاد اآلسيوي الشيخ 
س��لامن ب��ن إبراهي��م آل خليفة 
لكرة القدم أس��مى آيات الش��كر 
والتقدير والعرفان إىل ملك مملكة 
البحري��ن صاح��ب الجالل��ة امللك 
حمد بن عي��ى آل خليفة ورئيس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري 
خليفة بن س��لامن آل خليفة وويل 
العه��د األمني نائ��ب القائد األعىل 
مجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب 
ال��وزراء صاح��ب الس��مو املل��يك 
األمري س��لامن بن حمد آل خليفة 
مبناسبة اس��تضافة مملكة البحرين 
اجتامع الجمعية العمومية العادي 
السابع والعرشين لالتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم مؤكداً أن دعم ورعاية 
القيادة الرش��يدة كان لها أبلغ األثر 
يف نجاح االس��تضافة بصورة عززت 
مكان��ة البحري��ن املتمي��زة ع��ىل 

الساحة الرياضية الدولية.
جاء ذلك يف الكلمة التي أفتتح بها 
رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
أعامل اجت��امع الجمعية العمومية 
الذي عق��د صباح الي��وم )االثنني( 
بالعاصمة  )الفورسيزونز(  يف فندق 
املنام��ة بحض��ور رئي��س االتح��اد 
الدويل لكرة القدم عجياين انفانتينو 
الش��خصيات  كب��ار  م��ن  وع��دد 
الكروية العاملية واآلسيوية ورؤساء 
وأعض��اء وف��ود 47 اتح��ادا وطنيا 
آسيويا شاركت يف اجتامع الجمعية 

العمومية.
الوطني��ة  االتح��ادات  وانتخب��ت 
األعضاء يف االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم خ��الل االجت��امع كل م��ن 
)بنغالدش(  ك��ريون  أكرث  محفوظة 

)الصني( وتش��ونغ  وزهانغ جي��ان 
الجنوبي��ة(  )كوري��ا  غي��و  مون��غ 
وماريانو ارانيت��ا جونيور )الفلبني( 
لقارة  املخصصة  األربع��ة  للمقاعد 
آسيا يف مجلس االتحاد الدويل لكرة 

القدم.
وم��ن خ��الل تواجد ثالث��ة مقاعد 
متاح��ة لألعضاء الرج��ال، فقد تم 
)الصني(  جي��ان  زهان��غ  انتخ��اب 
وتشونغ مونغ غيو )كوريا الجنوبية( 
وماريانو ارانيت��ا جونيور )الفلبني( 
بالتزكي��ة، أما في��ام يتعلق باملقعد 
النس��ايئ، فقد فازت محفوظة أكرث 
ك��ريون باألغلبي��ة النس��بية حيث 
حصلت ع��ىل 27 صوت��ا، متقدمة 
ع��ىل مويا دود الت��ي حصلت عىل 
17 صوت��ا يف الجولة األوىل، يف حني 
أعلن��ت ه��ان اون غيون��غ )كوريا 
الش��املية( وسوزان ش��لبي موالنو 

)فلسطني( انسحابهام من املنافسة.
ويش��ار إىل أن��ه ضم��ن إصالحات 
االتحاد الدويل لك��رة القدم، باتت 
قارة آس��يا متتلك س��بعة مقاعد يف 
مجل��س االتح��اد ال��دويل، بزيادة 
ثالثة مقاعد عن السابق، وهدفت 
ه��ذه اإلصالحات أيض��اً إىل تعزيز 
دورة امل��رأة يف حوكمة كرة القدم، 
حي��ث أن كل اتحاد قاري يجب أن 
يكون لديه ممثلة نس��ائية واحدة 
يف مجلس االتحاد الدويل، وتستمر 
عضوية األعضاء الجدد خالل الفرتة 

من عام 2017 ولغاية 2019.

سلمان بن إبراهيم يهنئ 
الفائزين

وهنأ رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن بن إبراهيم 

األربع��ة  األعض��اء  خليف��ة،  آل 
املنتخبني، وأش��اد بجميع املرشحني 
ع��ىل العمل الكبري ال��ذي يقومون 
ب��ه، وق��ال: اس��محوا يل أن أكون 
األربعة  للمرش��حني  املهنئ��ني  أول 
الفائزين، زهانغ وتشونغ وماريانو 
إىل  الذين س��ينضمون  ومحفوظة، 
مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم، 
وأن��ا أتطلع للعمل معكم من أجل 
االرتقاء بكرة القدم اآلس��يوية عىل 

املستوى العاملي.
وأض��اف: هذه النتيج��ة دليل عىل 
تفانيك��م وتصميمك��م م��ن أجل 
تطوي��ر كرة الق��دم يف آس��يا، وأنا 
واثق أن آسيا ستقدم أربعة أعضاء 
مميزين يستحقون متثيل مصالحها 

خالل السنوات املقبلة.
وأوض��ح رئي��س االتحاد اآلس��يوي 
لكرة القدم: يج��ب أيضاً أن أتقدم 

بالش��كر إىل جميع املرشحني الذين 
تقدموا بالرتش��يح، وكذل��ك للجنة 
االنتخابية التي أرشفت عىل تنظيم 
ه��ذا االجت��امع الناج��ح للجمعية 
العمومي��ة.. الي��وم يعت��ر خطوة 
إضافي��ة ضم��ن عملي��ة اإلصالح، 
خطوة تعر عن الوحدة والتضامن 
وااللتزام تجاه كرة القدم اآلسيوية.

انتخابات بالتزكية

وإىل جانب انتخابات مقاعد آس��يا 
يف مجل��س االتح��اد ال��دويل لكرة 
القدم، جرت أربعة انتخابات، وتم 
انتخاب األعضاء التالية أس��امءهم 
مرش��حني  تواجد  نتيجة  بالتزكي��ة 

بذات عدد املقاعد الشاغرة:
نائب رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم )رشق آس��يا(: السيد تشونغ 

مونغ غيو )كوريا الجنوبية(
مدير دائرة النزاهة املستقل :السيد 

محمد عيل الكاميل
لجن��ة االنضباط واألخالق: الس��يد 

يوسف محمد يعقويب )البحرين(
لجن��ة مراقب��ة أهلية املش��اركة يف 
البطوالت: السيد ليو تيش، الرئيس 

)الصني(
القايض رؤوف سوليو، نائب الرئيس 

)أسرتاليا(
السيد ناندان كاماث، نائب الرئيس 

)الهند(
الس��يد أحمد رض��ا ب��ارايت، نائب 
الرئيس )جمهورية إيران اإلسالمية(
الس��يد بن��در الحمي��داين، نائ��ب 

الرئيس )السعودية(.
 

تسليم علم االتحاد القاري 
النفانتنيو وعلي بن خليفة

وقام الشيخ سلامن بن ابراهيم آل 
خليفة يف ختام الجلسة االفتتاحية 
الجتامع الجمعية العمومية لالتحاد 
اآلس��يوي بتس��ليم عل��م االتح��اد 
اآلسيوي التذكاري إىل رئيس االتحاد 
ال��دويل لكرة القدم جياين انفانتنيو 
الذي سلم بدوره علم الفيفا لرئيس 

االتحاد اآلسيوي. 
كام قام الش��يخ سلامن بن ابراهيم 
آل خليف��ة بتس��ليم عل��م االتحاد 
االتح��اد  رئي��س  إىل  اآلس��يوي 
البحريني لكرة القدم الش��يخ عيل 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة مبناس��بة 
اس��تضافة مملكة البحرين اجتامع 

الجمعية العمومية.

سلمان بن إبراهيم يرفع الشكر للقيادة بمناسبة 
استضافة المملكة لكونغرس “اآلسيوي”

البحرين تحتض��ن بنجاح كبير اجتماع الجمعي��ة العمومية لالتحاد القاري

المنامة          مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
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.. ويقدم علم االتحاد اآلسيوي للشيخ علي بن خليفة سلمان بن إبراهيم يصافح انفانتينو

 خاطب رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم الشيخ سلامن بن 

إبراهيم آل خليفة، أعضاء 
الجمعية العمومية يف االتحاد 

خالل اجتامعها العادي السابع 
والعرشون 2017 الذي عقد 

صباح يوم االثنني يف العاصمة 
البحرينية املنامة.

وقال الشيخ سلامن بن ابراهيم 
آل خليفة: نشعر كأننا اجتمعنا 

باألمس فقط، عندما عقد 
االجتامع األخري يف البحرين، 

ولكن ذلك االجتامع كان قبل 
عامني، كان هنالك تغيريات 

كبرية، حيث بات لدينا رئيس 
جديد يف االتحاد الدويل لكرة 

القدم وهو السيد جياين 
انفانتينو، كام كان هنالك 

تغيريات كبرية يف كرة القدم 
العاملية، خاصة يف االتحاد 
الدويل لكرة القدم، ولكننا 

نعتر ذلك مجرد البداية، وليس 
الحصيلة النهائية.

وأضاف: أنا أفتخر أن قارة آسيا 
صوتت بشكل إيجايب يف شهر 

فراير املايض من أجل دعم 
عملية اإلصالح التي ستساعد 

يف عملية إعادة بناء صورة 
اللعبة، آسيا وقفت موحدة يف 
ذلك اليوم، وقد حافظت عىل 
وحدتها منذ ذلك الوقت، أنا 
أفتخر أيضاً بالدور الذي قام 

به االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
يف تلك األوقات الصعبة، حيث 

أظهر وحدته وتضامنه من 
أجل مصلحة اللعبة يف قارتنا 

الرائعة.
وقال الشيخ سلامن بن ابراهيم 
آل خليفة: سوف ننتخب اليوم 
أربعة أعضاء يف مجلس االتحاد 

الدويل لكرة القدم، وكام 
قلت خالل اجتامع املكتب 

التنفيذي يف كواالملبور خالل 
شهر فراير من العام الجاري، 

فإن كل املرشحني يف هذه 
االنتخابات هم زمالؤنا الذين 

عملوا من أجل مصلحة اللعبة، 
وهم يتطلعون لتحقيق تأثري 
إيجايب يف اللعبة بقارة آسيا، 

وبعد هذه االنتخابات سوف 
يعودون للقيام بهذا الدور 

املهم.
وأضاف: يف االنتخابات هنالك 
فائزون وخارسون، مثلام هو 

الحال يف كرة القدم، ولكن 
يجب أن نركز عىل تحقيق 

هدفنا األسمى املتعلق بتسليم 
اللعبة ألجيال املستقبل وهي 

يف وضع أقوى.
وخاطب رئيس االتحاد اآلسيوي 

أعضاء الجمعية العمومية 
بالقول: وحدتنا وتضامننا 

سيساعداننا عىل تحقيق الكثري، 
أنا أقف أمامكم اليوم وأنا 

أشعر بالفخر نتيجة التطور 
الذي تحقق يف االتحاد خالل 

العامني املاضيني، فوضعنا 
املايل بات أفضل من السابق، 

مام يسمح لنا بتهيئة األرضية 
من أجل العمل ملستقبل 

أقوى وأكرث استدامة ملنظمتنا 
الكروية.

وأضاف: لقد تطورت مسابقاتنا 
من ناحية املكانة والجودة، 
وبفضل رفع قيمة الجائزة 

املالية فإن دوري أبطال 
آسيا باتت واحدة من أهم 
مسابقات األندية يف العامل، 

فهذه البطولة باإلضافة 
إىل كأس االتحاد اآلسيوي 

ستواصالن دورهام يف إمتاع 
واستقطاب الجامهري من قارة 

آسيا وكذلك من كافة أرجاء 
العامل.

وقال رئيس االتحاد اآلسيوي: 
مل يكن أي يشء من ذلك 

التطور ليتحقق دون دعمكم 
يف االتحادات الوطنية األعضاء، 

ونحن ملتزمون مبساعدتكم 
عىل التطور والتقدم من خالل 

توفري مشاريع مفصلة يف 
السنوات املقبلة، لقد شعرت 

بالفخر نتيجة التأثري الذي 
تركته مبادرات رئيس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم، حيث 
حصل العديد منكم عىل الدعم 

ضمن عدة برامج تقام حالياً، 
كام أن تطوير االتحادات 

الوطنية األعضاء هو األولوية 
بالنسبة لنا، أنتم األولوية 

بالنسبة لنا، دعمكم وتضامنكم 
املتواصل وتصميمكم تعتر 

أساسية من أجل مستقبل 

اللعبة يف قارة آسيا.

وأكد الشيخ سلامن بن ابراهيم 

آل خليفة موقف القارة 

اآلسيوية املوحد يف دعم كرة 

القدم الفلسطينية قائال: إن 

أرسة االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم تطالب بقوة االتحاد 

الدويل لكرة القدم ولجنة 

مراقبة الوضع بني إرسائيل 

وفلسطني يف االتحاد الدويل، 

عىل أن تقديم أفضل حل 

بأرسع وقت ممكن، من خالل 

تطبيق قواعد وأنظمة النظام 

األسايس يف االتحاد الدويل 

لكرة القدم، من أجل حل 

هذه املشاكل، وأنا واثق أن 

رئيس االتحاد الدويل يتشارك 

معي بذات الشعور، هذا األمر 

استمر لفرتة طويلة.

وقال: كام تعرفون تم وضع 

أهداف واضحة يف إطار الرؤية 

واملهمة الجديدة لالتحاد 

القاري، البعض قد يقول إن 

هذه األهداف طموحة، ولكن 

هذه األهداف الكبرية تعتر 

مؤرش واضح عىل تصميمنا 

من أجل النجاح، نحن نقول 

باستمرار أن آسيا تعتر أكر 

ملعب لكرة القدم يف العامل، 

وأن لديها املقومات لتكون 

مصدر أكر حشد جامهريي 

للعبة كرة القدم، واالتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم يسعى 

الستغالل هذه املقومات، 

وإلمتاع الجامهري ومللء هذا 

امللعب.

وجدد الشيخ سلامن بن 

ابراهيم آل خليفة التأكيد 

عىل أن الوقت اآلن هو وقت 

آسيا قائال: لقد بات هذا األمر 
واضح متاماً اآلن يف ظل الثقة 

الكبرية من االتحاد الدويل لكرة 
القدم بالقارة اآلسيوية، التي 

تستضيف جملة أحداث عاملية 
عىل غرار كونغرس االتحاد 

الدويل يف البحرين، وبطولة 
كأس العامل تحت 20 عاماً يف 
كوريا الجنوبية، وبطولة كاس 
العامل تحت 17 عاماً يف الهند، 
وبطولة كأس العامل لألندية يف 
دولة اإلمارات العربية، وصوال 
لالستحقاق األضخم املتمثل يف 

كأس العامل 2022 يف قطر.
وأضاف: يجب أن نشعر بالفخر 
ألن االتحاد الدويل لكرة القدم، 
واللجنة األوملبية الدولية التي 

ستنظم ثالث دورات أوملبية يف 
السنوات الخمس املقبلة، قد 

أكدا ثقتهام يف قارة آسيا، هذا 
األمر بالتأكيد ليس مصادفة ألن 

آسيا باتت يف الواجهة، وهذا 
وقت ذهبي للرياضة يف قارتنا.
وختم رئيس االتحاد اآلسيوي 

كلمته بالقول: أشكر جميع 
املرشحني الذين ترشحوا يف 

هذه االنتخابات، وأمتنى 
لهم كل التوفيق، كام أشكر 

أعضاء الجمعية العمومية عىل 
تفانيهم والتزامهم من أجل 

الوقوف متوحدين تحت شعار 
آسيا واحدة هدف واحد، من 

أجل مستقبل أكرث إرشاقا لكرة 
القدم اآلسيوية.

سلمان بن إبراهيم في االجتماع

آسيا بدأت تأخذ مكانتها المستحقة على الساحة الدولية
ف���ي ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي أل��ق��اه��ا أم����ام ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 



أكد رئي��س االتح��اد البحرين��ي لكرة 
الق��دم الش��يخ عيل ب��ن خليف��ة آل 
خليفة أنه ال توجد حامية خاصة لوفد 
إرسائيل املشارك يف اجتامعات الجمعية 
العمومية لالتحاد ال��دويل لكرة القدم 
“فيف��ا”، موضًح��ا أن الرتتيبات األمنية 

لجميع الوفود واحدة.
واس��تدرك رئي��س اتحاد الك��رة بقوله 
إن املس��ؤولية األك��ر تق��ع عىل عاتق 
الفيفا، وأن اللجنة املحلية مسؤولة عن 

التجهيزات اللوجستية فقط.
وقال عيل ب��ن خليفة يف ترصيح خاص 
ل� “البالد س��بورت” إن وزارة الداخلية 
تقوم بجهود كبري لتأمني جميع الوفود 
املش��اركة يف كونغ��رس الفيفا الس��ابع 

والس��تني الذي يقام حالًيا يف البحرين 
ويختتم أعامله الخميس املقبل.

وأضاف: “القيادة السياسية يف البحرين 
تويل اهتامما بالغا لهذا الحدث الكبري، 
ونح��ن نش��كر القيادة عىل تس��هيلها 
اإلجراءات كافة الس��تضافة الكونغرس 
ودخ��ول كل الوفود املش��اركة، إضافة 
إىل تأم��ني الخدمات كافة عر تس��خري 
الجهات الحكومية املختلفة، للمساعدة 

يف إنجاح هذه االجتامعات”.
واعرتف الش��يخ ع��يل ب��ن خليفة آل 
خليف��ة بتقص��ري اللجن��ة املحلية فيام 
يتعلق بالرتويج له��ذا الحدث وإبرازه 
إعالمياً بالش��كل الذي يليق به، مشريًا 
إىل أن الحملة اإلعالمية مل تكن بالشكل 

األمثل، لكنه ش��دد عىل نج��اح اللجنة 
املنظم��ة املحلية يف جمي��ع الرتتيبات 

التنظيمية الستضافة الكونغرس.
وأوضح رئيس اتح��اد الكرة أن املردود 
االقتصادي من احتضان البحرين هذه 
االجتامعات كبري، خصوًصا يف ظل توافد 
ما يص��ل إىل 5000 ش��خص من وفود 
رس��مية ومس��ؤولني يف الفيف��ا ورجال 
الصحافة واإلعالم، منوًها بأن املكاسب 
االقتصادية كبرية، لكنه شدد أيًضا عىل 
أهمية املكاسب األخرى بالتعريف عن 
مملكة البحرين مع مش��اركة أكرث من 

200 دولة يف هذا الكونغرس.
وقال عيل بن خليفة: “البحرين وصلت 
إىل العاملي��ة عر املجال الريايض، وهذا 

يدل عىل نظرة القيادة الرش��يدة التي 
حل��ت كل املعض��الت إلنج��اح ه��ذا 
التجمع، الجانب اإليجايب هو أن يعرف 

العامل ما هي البحرين بلدا وشعبا”.
وأمل��ح إىل أن سياس��ة تقليص النفقات 
التي يتبعها االتحاد الدويل لكرة القدم 

س��اهمت يف تقليص الرامج الرتفيهية 
خ��الل ه��ذا الكونغ��رس، موضًحا أن 
اللجنة املحلية وضعت برنامًجا بسيًطا 
وسهلت زيارات الوفود لبعض املعامل يف 

البحرين
وأش��ار إىل أن عملي��ة االنتخاب��ات يف 
كونغرس االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
جاءت ش��فافة ونزيه��ة، مهنًئا االتحاد 

اآلسيوي عىل نجاح اجتامعاته.
وشدد الش��يخ عيل بن خليفة عىل أن 
للبحرين دورا مؤثرا يف االتحاد اآلسيوي 
لك��رة القدم بعد تعي��ني عضو يف لجنة 
االنضب��اط، إضافة إىل األعضاء الفاعلني 
يف الكي��ان القاري مع وج��ود الرئيس 

الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة.

علي بن خليفة: جهود كبيرة لتأمين جميع الوفود المشاركة
مكاس��ب المملك��ة كبي��رة م��ن تواج��د كل دول العال��م عل��ى أرضه��ا 

نع��م.. مقصرون ف��ي التروي��ج اإلعالمي ل��� “كونغ��رس الفيفا” 
أحمد جعفر

الثالثاء 9 مايو 2017 
13 شعبان 1438

العدد 3129  19 sports@albiladpress.comرياضة

تس��لم األمني العام للجن��ة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن عسكر رسمياً 
جائزة “دراس��ا” لعلوم الرياضة عن 
فئ��ة أفضل مؤسس��ة مهني��ة تقدم 
مبادرة تس��اهم يف االرتق��اء بعملها 
وذلك ع��ن مبادرة جائ��زة نارص بن 
حم��د آل خليف��ة؛ للبح��ث العلمي 
يف املجال الري��ايض، وذلك يف الحفل 
ال��ذي أقيم يوم أم��س األول مبدينة 
جدة باململك��ة العربية الس��عودية 
ضمن منتدى دراس��ا السنوي لعلوم 
الرياض��ة بحض��ور األم��ري عبدالل��ه 
بن س��عد بن عبدالعزيز آل س��عود 
وع��دد من األكادميي��ني والعاملني يف 
والهيئات  واملؤسس��ات  القطاع��ات 

الرياضية.
وق��ام األم��ري عبدالله بن س��عد بن 
عبدالعزيز آل س��عود بتسليم السيد 
عبدالرحم��ن عس��كر الجائ��زة التي 
فازت به��ا اللجن��ة األوملبية من بني 
11 دولة عربية تنافس��ت عىل فئات 

الجائزة.
وخالل الحفل، قدم عسكر عرضا عن 
إنجازات اللجن��ة األوملبية البحرينية 
الرياضي��ة واإلداري��ة يف عهد ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الش��باب، رئي��س املجل��س األع��ىل 
للش��باب والرياض��ة، رئي��س اللجنة 
الش��يخ  البحرينية س��مو  األوملبي��ة 
نارص بن حم��د آل خليفة، كام قدم 
نبذة كاملة عن جائزة سموه للبحث 
العلمي يف املجال الريايض، مستعرضا 

رؤيتها ورسالتها وأهدافها.

ويف هذا الس��ياق، أعرب األمني العام 
عن س��عادته البالغة بالحصول عىل 
جائزة “دراسا” لعلوم الرياضة، والتي 
تعتر امتدادا للجوائز واألوسمة التي 
حصدته��ا اللجنة األوملبي��ة يف الفرتة 
املاضية يف ظل ما تحظى به من دعم 
ومس��اندة من جانب س��مو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة واهتامم 
ومؤازرة األمني العام للمجلس األعىل 
رئيس  نائ��ب  والرياض��ة،  للش��باب 
اللجنة األوملبية الش��يخ س��لامن بن 

إبراهيم آل خليفة.
وأض��اف عس��كر أن الجائ��زة تعتر 
تتويجا لجهود سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، ومبادرات س��موه 
املتعددة يف االرتقاء بالقطاع الريايض 
واهتامم سموه بربط العلم بالرياضة 
إميان��ا من س��موه بأهمي��ة البحث 
العلمي يف تعزيز مخرجات الرياضة 
البحريني��ة، مهنئاً س��موه بالحصول 
عىل ه��ذه الجائزة الت��ي تعد مبثابة 

اعرتاف جديد بإس��هاماته يف النهوض 
بالحركة الرياضية.

وتاب��ع عس��كر “إن ه��ذه الجائ��زة 
تضاف إىل الرصيد الزاخر بالنجاحات 
والجوائ��ز الت��ي حصدته��ا اللجن��ة 
األوملبية، والتي تتمثل يف حصول سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة عىل 
وسام اتحاد اللجان األوملبية الوطنية 
وحص��ول   ،2016 الع��ام  )األن��وك( 
سموه عىل جائزة  الشخصية املتميزة 
م��ن جانب املجلس ال��دويل للصحة 
والرتبي��ة البدنية والرياضية والرتويح 
يف العام 2014، وحصول اللجنة عىل 
جائزة التقدم املتمي��ز كأفضل لجنة 
أوملبية عىل مستوى اللجان األوملبية 
الوطنية يف العامل م��ن اتحاد اللجان 
األوملبي��ة الوطني��ة )األن��وك( العام 
البحرينية  الع��داءة  2016، وحصول 
روث جيب��ت ع��ىل جائ��زة اإلنجاز 
االس��تثنايئ ع��ىل أدائه��ا يف أوملبياد 
ريو2016 من اتحاد اللجان األوملبية 

الوطنية، وفوز اللجنة بجائزة محمد 
بن راش��د آل مكتوم لإلبداع الريايض 
كأفض��ل مؤسس��ة رياضي��ة عربي��ة 
بفضل الرنامج الوطني للمدربني إىل 
جانب م��روع تطوير مح��و االمية 
البدني��ة لألطفال، وحصول الش��يخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عىل 
جائزة املرأة والرياضة الدولية للعام 
اللجن��ة عىل جائزة  2015، وحصول 
درع الحكوم��ة  اإللكرتوني��ة الذكية 
العربية لفئ��ة الخدمات والتعامالت 
اإللكرتوني��ة واملقدمة م��ن أكادميية 
جوائ��ز التمي��ز يف املنطق��ة العربية 
الع��ام 2017 والعديد م��ن الجوائز 

األخرى يف مختلف املجاالت ..”.
وأكد عسكر أن الجائزة تعكس النهج 
اإلداري املتميز للجنة األوملبية املبني 
عىل أس��س علمية مدروس��ة، مشرياً 
إىل أن جائ��زة نارص بن حمد للبحث 
العلمي يف املج��ال الريايض أضحت 
واحدة من الجوائ��ز العلمية الرائدة 
مل��ا تحمله م��ن أه��داف ترمي إىل 
االرتقاء بالحرك��ة الرياضية يف مجال 
الريايض  والتدريب  الري��ايض  الطب 
واإلدارة الرياضي��ة، مؤك��داً بأن تلك 
الجائزة تش��كل حافزا أم��ام القامئني 
عليه��ا لب��ذل املزي��د م��ن الجهود 
الرامية؛ للتشجيع عىل إجراء البحوث 
العلمي��ة التي متثل الس��بيل الوحيد 

لالرتقاء بالقطاع الريايض.

نالتها “األولمبية” عبر مبادرة ناصر بن حمد للبحث العلمي 

عسكر يتسلم جائزة “دراسا” لعلوم الرياضة في جدة
ضاحية السيف            اللجنة األولمبية

عسكر أثناء تسلمه الجائزة 

الجودر: مبادرات خالد بن حمد 
تدفع الشباب نحو “اإليجابية” 

تغطية - اللجنة االعالمية: أكد وزير شؤون الشباب 
والرياضة هشام الجودر أن سمو النائب األول لرئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لرياضة 

ذوي اإلعاقة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أطلق 
العديد من املبادرات الرامية إىل تعزيز دور الشباب يف 

التنمية وتدريبهم وتأهيلهم من أجل املشاركة يف عملية 
التنمية التي تشهدها اململكة، وحث الشباب عىل التفكري 

والتحليل واإلبداع والتمّيز، مروراً بتوفري البيئة املناسبة ملشاركتهم يف العمل والبناء، 
وانتهاًء بتعزيز انتامئهم الوطني ومامرسة دورهم الفاعل يف شؤون الوطن، مشيدا يف 
الوقت ذاته بدعم ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة املبادرات املوجهة إىل الشباب البحريني، والتي من شأنها النهوض 

بإبداعات الشباب، وتحفزهم عىل التميز واملشاركة يف الحياة العامة.
وأشار وزير شؤون الشباب والرياضة؛ مبناسبة كشف النقاب عن مبادرات خالد 

بن حمد املختلفة لقد تصدر النهوض بالشباب بالبحريني وتنمية قدراته، اهتامم 
ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ويحرص سموه يف مبادراته كافة عىل 
االنطالق من منهجية واضحة برضورة املتابعة الشخصية من جانب سموه ملبادراته 

كافة تجاه الشباب والرياضة يف اململكة ضامنا لتطبيق ما يتم اطالقه وتعميم الفائدة 
لكل من يستحقها لتشكل أفكار سموه حالة فريدة من التميز والعطاء والفائدة 

لريحة الشباب. وأضاف هشام الجودر نحن أمام حزمة من املبادرات املهمة لسمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التي تبنى عىل عنرص الشباب إلميان سموه أن 

الشباب متعطشون؛ للمساهمة يف بناء البحرين الحارض واملستقبل، وهم بحاجة إىل 
االستثامر يف املزيد من الفرص، وتقديم املبادرات التي من شأنها مساعدتهم يف القيام 

بالخطوة األوىل والسري باالتجاه الصحيح. وكشف هشام الجودر أن وزارة شؤون 
الشباب والرياضة تفتخر باألرشاف والتنفيذ عىل مبادرات خالد بن حمد، والتي 

تتمثل يف دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي اإلعاقة لكرة قدم الصاالت، 
والذي سيقام هذا العام يف نسخته الخامسة ومهرجان خالد بن حمد للمرسح 

الشبايب لألندية الوطنية واملراكز الشبابية ولذوي اإلعاقة يف نسخته الثالثة، إضافة 
إىل إستضافة بطولة لأللعاب الذهنية، وستعمل الوزارة جاهدة من أجل تنفيذها 

بالصورة املناسبة التي متهد الطريق للوصول إىل األهداف التي وجدت من أجلها تلك 
املبادرات. وأشار هشام الجودر يف الوقت الذي سعدنا بتنظيم مبادرات سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة، وبالنجاح الذي تحقق لها يف النسخ املاضية، فإن الوزارة 
بدأت ومنذ فرتة طويلة يف االستعداد لتنظيم هذه املبادرات وإخراجها بحلة تنظيمية 

زاهية تضمن مشاركة الشباب البحريني فيها بصورة كبرية الستقطاب طاقاتهم 
ومهاراتهم، ولتشكل فرصة عظيمة للشباب لاللتقاء والتعارف والتنافس فيام بينهم.

هشام الجودر

علي بن خليفة متحدثا لـ “البالد سبورت”

استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 

آل خليفة، حكمنا الدويل املونديايل 
نواف شكرالله، وذلك قبل مغادرة 

شكرالله إىل كوريا الجنوبية؛ للمشاركة 
يف إدارة مباريات كأس العامل للشباب 

التي ستقام خالل الفرتة 20 مايو 
الجاري وحتى 11 يونيو املقبل.
وسيشارك شكرالله يف مونديال 

الشباب بصفته حكام مساعدا لتقنية 
“الفيديو” التي يعكف “الفيفا” عىل 

تجربتها حاليا يف بعض املنافسات.
وخالل اللقاء، رحب رئيس اتحاد 
الكرة بالحكم شكرالله، متمنيا له 

التوفيق خالل مهمته القادمة يف كأس 
العامل للشباب.

وأكد الشيخ عيل بن خليفة أن 
االلتقاء بالحكم نواف شكرالله جاء 

بعد نهاية فرتة االستشفاء التي خضع 
لها شكرالله إثر اإلصابة التي أملت 

به يف وقت سابق. ونوه إىل أن دعم 
ومساهمة الجميع ساعد عىل عودة 

شكرالله إىل مستواه املعهود.
واعتر اللقاء فرصة لتقديم الشكر 
إىل الحكم املونديايل عىل التزامه 

وعمله الكبري نحو العودة إىل مستواه 
الطبيعي بعد تعافيه من اإلصابة، 
مؤكدا أن شكرالله أثبت إحساسه 

باملسؤولية الكبرية امللقاة عىل عاتقه.
ونوه بالدور الكبري لشكرالله، مشريا 

إىل أنه بات اسام ورمزا يف مجال 
التحكيم، وذلك عر ظهوره املرف 

للكرة البحرينية عموما وللتحكيم 
البحريني عىل وجه التحديد.

ولفت إىل أن عودة شكرالله بعد 
اإلصابة تعطي جرعة من االطمئنان 

لنا كبحرينيني ومسؤولني يف قدرة 
شكرالله عىل متثيل التحكيم البحريني 

يف مختلف املشاركات الدولية 
واآلسيوية، خصوصا مع املكانة 
املتميزة التي يحتلها يف الوسط 

التحكيمي العاملي.
وقدم رئيس اتحاد الكرة شكره 

وتقديره إىل االتحاد القطري لكرة 
القدم عىل تعاونهم يف دعم رحلة 
االستشفاء للحكم نواف شكرالله، 

مثنيا كذلك عىل الدور البارز لجميع 
من ساهم يف ذلك.

بدوره، أعرب الحكم نواف شكرالله 

عن تقديره وقدم شكره لرئيس اتحاد 

الكرة عىل حفاوة االستقبال، وحرصه 

عىل االطمئنان عىل وضعه بعد 

اإلصابة.

وقال إن اللقاء مع الشيخ عيل بن 

خليفة جاء لالطمئنان عىل اإلصابة، 

والعودة بعد اجتياز اختبارات اللياقة 

البدنية املشرتطة من قبل االتحاد 

الدويل لكرة القدم “الفيفا”؛ للمشاركة 

يف إدارة مباريات كأس العامل للشباب 
2017 بكوريا الجنوبية.

وقدم شكرالله شكره ملمثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون 

الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة عىل متابعة سموه املستمرة 

خالل فرتة العالج، كام تقدم بشكره 
إىل االمني العام املساعد للمجلس 

األعىل للشباب والرياضة األمني العام 
للجنة األوملبية عبدالرحمن عسكر، 
باإلضافة إىل رئيس االتحاد القطري 
لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاين، وهاين بنان عىل تذليل كافة 
الصعوبات.

علي بن خليفة مستقبال شكراهلل

رئيس اتحاد الكرة يستقبل الحكم الدولي نواف شكراهلل
اتحاد الكرة           المركز اإلعالمي



 )وكاالت(: سلليكون عللى موناكو، الذي 
خللر 0-2  مبلعبه يف ذهللاب قبل نهايئ 
دوري أبطللال أوروبللا لكللرة القدم،أمام 
يوفنتوس، أن يصنع التاريخ يف لقاء اإلياب 
اليوم الثالثاء، إذا أراد أن يضع حدا لغياب 
أندية الدوري الفرنيس الطويل عن النهايئ.
ونجللح فريقللان فقط يف الفللوز مبواجهة 
يف أدوار خللروج املهللزوم يف البطولة بعد 
خسللارة مباراة الذهللاب عى أرضهم ويف 
الحالتللن، وهللا أياكس أمسللردام ضد 
باناثينايكللوس يف 1996، وإنرناسلليونايل 
أمام بايرن ميونيخ يف 2011، وكان عليها 

تعويض فارق هدف واحد فقط.
كا سيتعن عى موناكو، وهو أخر فريق 
فرنلليس يصل النهللايئ عندما خللر أمام 
بورتو بقيادة جوزيلله مورينيو يف 2004، 
أن يضع حدا ملسرية يوفنتوس الخالية من 
الهزائم عى أرضه يف أوروبا منذ 4 سنوات 
إضافة لسلسلللة من 6 مباريللات متتالية 
للفريللق اإليطايل يف البطولة دون أن تهتز 

شباكه.
ومل يفز موناكو مطلقا مببللاراة يف إيطاليا 
يف سللبع محاوالت سللابقة كا لن يعطيه 
سللجل يوفنتوس أمام األندية الفرنسللية 
الكثللري من التشللجيع إذ انتللر الفريق 
اإليطللايل يف 11 مواجهة سللابقة يف أدوار 
خللروج املهزوم ضد منافسللن فرنسللين 

بينهم موناكو نفسه مرتن.
ويتصللدر الفريقللان الللدوري يف بلديها 
وعى مشللارف إحراز اللقب، بينا تأهل 
يوفنتوس أيضا لنهايئ كأس إيطاليا ليصبح 

يف طريقه لثالثية من األلقاب.
وقال ليونللاردو جارديم مللدرب موناكو، 
الذي فللاز فريقه 3ل 0 عى مضيفه نانيس 
يللوم السللبت ليقرب من لقللب الدوري 
الفرنيس، إن تسجيل هدف مبكر قد يبدل 

شكل املباراة.
وأضاف: “يجب أن نتحى بالثقة ونحاول 
اللعب بأسلللوبنا ونقللدم أداء جيدا وإذا 
سجلنا يف بداية املباراة رمبا تتبدل األمور”.

وإذا كان هنللاك مللا ميكللن أن يعطللي 
بعللض األمل لجارديم فهو سللجل موناكو 

التهديفي هذا املوسم.

وأحللرز موناكو 139 هدفللا يف 55 مباراة 
بجميع املسللابقات، ليس من بينها كأس 
رابطة األندية الفرنسية، وسجل 3 أهداف 

أو أكرث يف مباراة واحدة يف 25 مناسبة.
وسجل كيليان مبايب، الذي يبلغ عمره 18 
عامللا وهو أحد املواهللب الصاعدة بقوة 
يف كرة القللدم األوروبية، 18 هدفا يف 20 
مباراة رسمية بينا يضم الفريق الفرنيس 
العبن آخرين يشللكلون خطللورة وبينهم 

املهاجم الكولومبي راداميل فالكاو.
وخللرج باولو ديبللاال مهاجللم يوفنتوس 
مصابللا خالل التعادل 1-1 مع تورينو يوم 
السللبت، وهللي نتيجة وضعللت حدا إىل 
33 انتصارا متتاليللا ليوفنتوس عى أرضه، 
لكن املدرب ماسيميليانو أليجري قال إنه 

مجرد شد عضيل.
وقال أليجللري الذي حذر فريقه أال يفكر 
يف أي نتيجللة أخرى بخالف الفوز إنه أمر 
طبيعللي يف ظل هذه الظللروف وبالقرب 

من نهاية املوسم.
وأضاف: “موناكو فريق لديه موهبة كبرية 
ومل نضمللن بالتأكيد تأهلنللا، علينا الفوز 

مبباراة اإلياب”. 
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دوري ابطال اوروبا
اياب نصف النهائي

نحو النهائي الكبير 

اإليطللايل  يقللول  )وكاالت(: 
أنطونيو كونتي، مدرب تشيليس، 
الللدوري  متصللدر  فريقلله،  إن 
اإلنجليللزي املمتاز لكللرة القدم، 
قللدم أداءاً هائالاً خالل املوسللم 
الحايل، وهو ما مكنه من التقدم 
عللى منافسلله وجللاره األفضل 
هوتسللبري،  توتنهام  ا،  اسللتعداداً

املالحق املبارش.
الفوز  ويقللرب تشلليليس مللن 
بلقب الدوري االنجليزي، وميكنه 
توسلليع الفارق الذي يتفوق به 
عى توتنهام إىل سبع نقاط قبل 

ثالث جوالت من نهاية املوسم.
تريحللات  يف  كونتللي  وقللال 
صحفية: “لوال هللذا األداء الذي 
قدملله تشلليليس لفللاز توتنهام 
بلقب الللدوري دون أي صعوبة 

هذا املوسم”.
“فقط  اإليطايل:  املدرب  وأضاف 
من خللالل هذا األداء الهائل من 

جانبنا، نجحنا يف دفعه )توتنهام( 
للقتال سواءاً فاز باللقب أم ال”.

ويرى كونتللي أن توتنهللام كان 
ا للموسم الحايل بصورة  مسللتعداً
أفضل من فريقه، بعد أن عكف 
ماوريسلليو  األرجنتيني،  املدرب 
بوكيتينللو، عى تطويللر الفريق 

طول السنوات الثالث املاضية.

وقال كونتي عن هللذا الجانب: 
“أعتقد أن توتنهللام كانت لديه 
نافس  مزية مقارنةاً بتشلليليس.. 
توتنهللام عى اللقب يف املوسللم 
املايض وتشلليليس احتللل املركز 
العارش، وعليك مقارنة نشللاطنا 
يف سللوق االنتقاالت مبللا قام به 

توتنهام”.

وأردف: “هذا هو موسمي األول 
يف تشلليليس وبوكيتينو مسللتمر 
يف توتنهللام منذ ثالث سللنوات، 
وأجرى الكثري من التغيريات عى 
ا يف  التشللكيلة، وهو ناجللح متاماً

مهمته”.
الفللرق  أن  إىل  كونتللي  وأشللار 
اإلنجليزيللة تواجه صعوبة كربى 
عى املستوى املحيل، نظراًا لقوة 
املنافسات، وهو ما أثر سلباًا عى 
أدائهللا عى املسللتوين األورويب 

والدويل.
وقال املدرب: “الللدوري املمتاز 
يف غايللة الصعوبة، إنه منافسللة 
ا عن الدوري  قوية ويختلف متاماً
وعللى  اإلسللباين..  أو  اإليطللايل 
مستوى املنتخب اإلنجليزي، فإن 
ا املنافسة  من الصعب عليه أيضاً
يف كأس العللامل أو بطولة أوروبا، 
ألن الالعبللن يشللعرون بإرهاق 

كبري يف نهاية كل موسم”.

صحيفللة  قالللت  )وكاالت(: 
لنللادي  التابعللة  “الربنابيللو” 
ريللال مدريد إن النادي املليك 
يتجلله للتوقيع مللع عدد من 
املواهب الربازيلية لبناء فريق 

املستقبل.
واقرب ريال مدريد من إمتام 
صفقللة الربازييل فينيسلليوس 
فالمينجللو  العللب  جونيللور، 
ا، بصفقة  وصاحب اللل 17 عاماً

تقدر مببلغ 61 مليون يورو.
ريال  أّن  الصحيفللة  وذكللرت 
مدريد سبق ووقع مع غالفان، 
الربازييل،  باولللو  سللاو  العب 
ومللع اقللراب التوقيللع مللع 

فينيسلليوس يضع املليك خطة 
آخرين من  السللتقدام العبن 
بالد السامبا، وهم أالن وفيتاو، 

العبللي منتخللب السيليسللاو 
ا. تحت 17 عاماً

وبهذا ينضم الرباعي الربازييل 

ملواطنيهم مارسيلو، كاسيمريو، 
أبللر  إىل  باإلضافللة  ودانيلللو 
ظهللري أير ريللال مدريد ب 
ا  عدداً أكرب  املرينجللي  ليمتلك 
من الربازيلن يف تشكيلته عرب 

التاريخ.
وأشارت الصحيفة إىل أّن آخر 
مرة اجتمللع فيها عللدد كبري 
مللن الربازيليللن يف صفللوف 
عللام  يف  كان  مدريللد  ريللال 
2007 عندمللا تواجد 6 العبن 
بالفريق وهم رونالدو، روبريتو 
إميريسللون،  روبينيو،  كارلوس، 
سيسللينيو باإلضافة إىل القادم 

الجديد، وقتها، مارسيليو.

كونتي “يضرب” بوكيتينو

ريال مدريد “البرازيلي”

)وكاالت(: قال خوان ماتا، العب 
وسط مانشسر يونايتد، إن الهزمية 

-2 0 أمام أرسنال يوم األحد، 
قضت تقريبا عى أي أمل لفريقه 
يف الحصول عى مكان بن املراكز 

األربعة األويل يف الدوري االنجليزي 
املمتاز لكرة القدم، ليحول الفريق 
كل تركيزه ملباراته املقبلة يف إياب 

قبل نهايئ الدوري األورويب يف 
مواجهة سيلتا فيجو يف وقت الحق 

من األسبوع الحايل.

ويحتل يونايتد املركز الخامس بن 
فرق الدوري االنجليزي املمتاز 
، متخلفا بأربع نقاط عن جاره 

مانشسر سيتي قبل ثالث جوالت 
من نهاية املوسم.

ورغم أن فرصة يونايتد يف التقدم 
للمركز الرابع أخر املراكز املؤهلة 
لدوري األبطال يف املوسم املقبل 

تبدو مستحيلة اآلن فإن فريق 
املدرب جوزيه مورينيو بوسعه 

تأمن املشاركة يف البطولة األوروبية 

األوىل لألندية بالفوز بلقب الدوري 
األورويب.

ويدخل يونايتد لقاء اإلياب الخميس 
املقبل يف ملعبه متقدما -1 0 عى 

سيلتا فيجو وهو مرشح بقوة للتأهل 
للمباراة النهائية التي ستقام يف 24 

مايو الجاري.
وقال ماتا عرب موقع ناديه الرسمي 

عى اإلنرنت: “اآلن نحن بصدد 
مواجهة سيلتا فيجو وعلينا الركيز 
عى هذه املواجهة بداية من هذه 

اللحظة.”
وأضاف : “أمامنا بالفعل فرصة كبرية 

للمنافسة يف دوري أبطال أوروبا 
من خالل الدوري األورويب لكن 

عى مستوى الدوري املمتاز كل 
يشء وارد، وسنحاول الفوز مببارياتنا 

املتبقية ورمبا نتقدم للمربع 
الذهبي.”

وأكد ماتا أنه يسعى ملساعدة ناديه 
بعد العودة للتشكيلة للمرة األوىل 

منذ مارس املايض بسبب اإلصابة.
وقال الالعب اإلسباين عن ذلك: 

“غبت عن املالعب طوال األسابيع 
القليلة املاضية لكني أحاول مساعدة 
النادي بأقىص قدر مستطاع، ال تزال 

أمامنا مباريات يف غاية األهمية 
وسأبذل قصارى جهدي للفوز بها 

جميعا.”

الطريـــــــق نحـــــــو الهــــــدف

أزمة في تدريبات برشلونة
)وكاالت(: اشتعلت أزمة يف تدريبات برشلونة، يوم الخميس املايض، بن خوان 
كارلوس إنزو، املدرب املساعد، والربازييل نيار، العب الفريق.
وكانت تقارير صحفية برازيلية وإسبانية، قد ذكرت يف السابق أن نيار رشح إنزو 
لتويل قيادة البلوجرانا، بعد رحيل لويس إنرييك عن الفريق بنهاية املوسم الجاري.
ا دار بن إنزو ونيار  ا حاداً وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية، أن نقاشاً
يف تدريبات برشلونة، بسبب طلب املدرب املساعد من قائد املنتخب الربازييل 
الركيز عى مسريته الكروية فقط، وعدم االهتام بصورة أكرب باألمور األخرى، 
وهو األمر الذي مل يعجب نيار. وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن إنزو قال لنيار 
، ولذلك حاول  إّنه سيكون العباًا ذو شأن كبري، وقادر عى قيادة برشلونة مستقبالاً
تصحيح “أخطاء” الالعب ليك يستمر يف التطور، إال أّن نصائحه مل تلق قبوالاً لدى 
األخري. وأشارت “موندو ديبورتيفو” إىل أن األزمة بن الثنايئ وصلت لغرفة املالبس، 
كا تحدث عنها العاملون يف النادي، خاصةاً أنها ليست املرة األوىل التي يتشاجر 
فيها إنزو مع أحد العبي برشلونة، إذ سبق وقام باألمر ذاته مع األملاين مارك 
تريشتيجن، والفرنيس صامويل أومتيتي، والكروايت إيفان راكيتيتش. 

عودة كوفاسيتش للكالتشيو   
 )وكاالت(: جدد وكيل أعال العب ريال مدريد واملنتخب الكروايت ماتيو 
كوفاسيتش، رغبة موكله يف البقاء مع الفريق املليك اإلسباين رغم العروض 
العديدة املقدمة له لرك الفريق هذا الصيف. وانتقل كوفاسيتش إىل ريال 
مدريد العام 2015 قادما من إنر ميالن اإليطايل، مقابل 25 مليون جنيه 
إسرليني، لكنه ال يحصل عى فرصة املشاركة كأسايس يف املباريات.ولعب 
كوفاسيتش 18 مباراة يف الدوري اإلسباين هذا املوسم، وربطته تقارير صحفية 
بالعودة إىل إيطاليا من بوابة ميالن أو روما. لكن وكيل أعال الالعب، نييك 
فوكسان، نفى هذه التكهنات، مؤكدا أن موكله البالغ من العمر 23 عاما سعيد 
بالبقاء مع فريق املدرب الفرنيس زين الدين زيدان.ونقلت صحيفة “داييل 
اكسربس” الربيطانية تريحات فوكسان ملوقع “ترانسفري ماركت ويب” التي 
قال فيها: “ال توجد أنباء جديدة، باألحرى ال توجد أي فرصة لحدوث أمر جديد 
بهذا الشأن، ميلك ماتيو عقدا طويل األمد مع ريال مدريد، ميتد حتى العام 
2021، ولهذا السبب ال أفهم طبيعة هذه الشائعات حول مستقبله مع الفريق”.

النصر مهدد
ا بعدم املشاركة يف دوري أبطال  )كووورة(: أصبح فريق النر السعودي مهدداً
آسيا لكرة القدم، لوجود صعوبة يف الحصول عى الرخصة اآلسيوية، التي تحتاج 
ا كبرياًا  إىل دفع ما يقارب 100 مليون ريال. ويواجه النادي يف الفرة الحالية عزوفاً
من أعضاء الرشف الداعمن. وعلم موقع كووورة أن األمري فيصل بن تريك، رئيس 
ا مع رئيس هيئة أعضاء الرشف، األمري مشعل بن سعود،  النادي، سيعقد اجتاعاً
خالل الساعات القادمة، لتحديد مصريه إما باالستمرار يف إدارة النادي، أو إعالن 
استقالته رسمياًا وإتاحة الفرصة لرئيس جديد. وكانت أنباء قد ترددت أمس عن 
تقديم فيصل بن تريك استقالته من منصبه. يذكر أن األمري فيصل قدم استقالته 
للهيئة العامة للرياضة قبل نهاية املوسم املايض، إال أنه تم االتفاق عليه من جديد 
من قبل أعضاء الرشف آنذاك، وجرى انتخابه لفرة رئاسية ثانية، إال أنه واجه 
ا قوية جعلته يفكر يف الرحيل مرة أخرى. ضغوطاً
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- كي��ف تجد النش��اط االقتصادي 
ف��ي مختلف القطاعات بعد مرور 

4 أشهر من العام 2017؟ 
م���ن املع���روف اأن البحرين وبقي���ة البلدان 
مالي���ة  �ص���عوبات  تواج���ه  حالي���ا  اخلليجي���ة 
واقت�صادية عديدة؛ نتيجة تراجع اأ�صعار النفط، 
ولكن تبقى الأو�صاع يف البحرين الأكرث تاأثرا من 
ه���ذا الرتاجع، وتبقى اجله���ود احلكومية دوؤوبة 
من اأجل ا�ص���تمرار عمليات البناء والت�صييد، مبا 
ينعك�س على اأو�ص���اع التنمية ككل، ولهذا جتد 
اأن رغ���م الرتاجع الكبري يف اأ�ص���عار النفط اإل اأن 
م�رشوعات البناء واأعمال البنية التحتية م�صتمرة، 
واملناق�صات اخلا�ص���ة بالأعمال م�صتمرة، وهو 
م���ا يعن���ي اأن احلكوم���ة لديه���ا برنام���ج تنمية 
وبن���اء م�ص���تمر، واإن كان هن���اك بع����س البطء 
مقارنة بال�صابق، ولكن تبقى ن�صاطات التنمية 

م�صتمرة من دون توقف اأو تراجع.

- م��اذا عن برامج التقش��ف التي 
تنفذ حاليا؟

هن���اك برامج تق�ص���ف كبرية عل���ى خمتلف 
الأ�ص���عدة يف القطاعني احلكومي واخلا�س، اإذ 
اإن هناك �رشكات كثرية تراجعت ن�صبة اأعمالها، 
وهذه اأو�ص���اع يعي�ص���ها العامل ولي�س املنطقة 

فقط.
ونح���ن يف جمموع���ة كان���و بداأن���ا نتاأقل���م 
م���ع الأو�ص���اع القت�ص���ادية اجلديدة، واأ�ص���بح 
التق�صف جزءا اأ�صا�صا يف العمل، وهناك العديد 
م���ن الأمور التي مت اإيقافها مثل منح املديرين 
�ص���يارات حتى لو مل يكونوا يف حاجة اإليها، كما 
مت اإيقاف التوظيف وتقليل ال�صفر وق�رشه على 
احل���الت ال�رشوري���ة، ومت خف�س درجة ال�ص���فر 
على منت رحالت الطريان ومل يعد ال�ص���فر على 
الدرج���ة الأولى موج���ودا، وهي اأو�ص���اع جديدة 

تطبق على اجلميع من دون ا�صتثناء.
اأما يف القطاع احلكومي، ورغم التق�صف، اإل 
اأن هناك نوعا من الت�ص���خم يف عدد املوظفني 
احلكومي���ني، ولب���د من اإع���ادة النظ���ر يف هذه 
الأع���داد الكبرية يف خمتلف ال���وزارات والدوائر 
واملوؤ�ص�ص���ات؛ حتى تتم مراجعة اأو�ص���اع من ل 

ينتج ول يوؤدي مهامه على اأكمل وجه. 

- مع نهاي��ة العام الجاري نكون 
ق��د اقتربن��ا م��ن تطبي��ق ضريب��ة 
القيم��ة المضاف��ة. م��ا رأيك في 
نظ��ام الضرائ��ب المقب��ل؟ وه��ل 

أنتم مستعدون لذلك؟
نحن ملزم���ون، ول�ص���نا م�ص���تعدين. �رشيبة 
القيم���ة امل�ص���افة تاأتي مبوجب اتف���اق وقرار 
دول جمل����س  جمي���ع  عل���ى  �ص���يطبق  خليج���ي 
التعاون، وح�ص���بما ُذكر فاإن الإمارات �ص���تطبق 
�رشيب���ة القيمة امل�ص���افة مبكرا، اأي م���ع بداية 

العام املقبل 2018.
ولكن اأعتقد اأننا يف البحرين ل�صنا مهيئني 
ول م�صتعدين لتطبيق هذه ال�رشيبة، اإذ ل تزال 
معظم ال�رشكات وبن�ص���بة 90 % غري مهياأة حتى 
الآن لتطبي���ق ال�رشيبة، وق���د جتهل الدور الذي 

لبد من القيام به عند تطبيقها.
ونحن يف جمموعة كان���و وعدد من ال�رشكات 
و�ص���عنا الرتتيب���ات الأولي���ة لاللت���زام بتنفيذ 

ال�رشيبة. 
اإن تطبيق ال�رشيبة اأمر �ص���حي مع الأو�صاع 
لتطبي���ق  و�ص���يكون  احلالي���ة،  القت�ص���ادية 
ال�رشيب���ة على خمتل���ف القطاعات م���رود جيد، 
و�ص���تخلق اأو�ص���اعا جديدة مل نتع���ود عليها يف 

ال�ص���ابق لكنه���ا اإيجابي���ة لالقت�ص���اد. لكن من 
امله���م اأن يرتبط دفع ال�رشيبة بتح�ص���ن نوعية 

اخلدمات املقدمة.
يف اأوروب���ا والوليات املتحدة يدفع النا�س 
�رشائب ول يقبلون اأن تكون اخلدمات املقدمة 
اأقل من امل�ص���توى املطلوب، يف حني اأن معظم 
ال���وزارات اخلدمي���ة لدين���ا غ���ري متعاون���ة م���ع 
مطال���ب النا�س، وامل�ص���وؤولون فيه���ا ل يلبون 
ه���ذه املطالب كما ينبغي. ولهذا فاإن عند دفع 
ال�رشيب���ة لبد للحكومة اأن تل���زم هذه الوزارات 
واملوؤ�ص�ص���ات ب���اأن ت�ص���تمع للنا����س وتتجاوب 

معهم. 
وعند دف���ع ال�رشيبة هناك مقومات لبد من 
توفرها، يف مقدمتها البنية التحتية، وم�ص���توى 

خدمات الكهرباء واملاء، والأمن.
نحت���اج يف البحرين اإلى مزيد من الأن�ص���طة 
القيم���ة  �رشيب���ة  مو�ص���وعات  تتن���اول  الت���ي 
امل�ص���افة، وعق���د املزي���د م���ن ور����س العم���ل 

واملوؤمترات؛ بهدف التوعية يف هذا اجلانب.

- طوال الس��نوات الماضية طرح 
موضوع الش��راكة بين القطاعين 
الحكومي والخاص. هل تشعر أن 

هذه الشراكة تحققت؟
ال�رشاك���ة مل تتحق���ق بال�ص���ورة احلقيقي���ة 
واملطلوبة مثلما حتقق���ت يف البلدان اخلليجية 
الأخ���رى، والتي قطعت �ص���وطا طوي���ال يف هذا 
اجلانب، ولدين���ا اأعمال مع دول املجل�س، ونرى 
ال�رشاك���ة بني القطاعني قائم���ة هناك على نحو 

فعال.
لب���د من من���ح القطاع اخلا����س املزيد من 

الفر�س للم�ص���اركة يف عملية التنمية، لقد حان 
الوقت يف البحرين لتحقي���ق ال�رشاكة احلقيقية 
ب���ني القطاعني؛ نظرا لالأو�ص���اع القت�ص���ادية 

احلالية.
على احلكوم���ة الآن اإعط���اء القطاع اخلا�س 
دورا اأك���ر لإدارة الأعم���ال، وتبق���ى مهمته���ا 
الإ����رشاف واملتابع���ة، ومث���ال على ذل���ك �رشكة 
اأملني���وم البحري���ن “األب���ا” التي يتحق���ق فيها 
توازن جيد بني القطاعني اخلا�س واحلكومي. 

ويف ال�ص���عودية اأ�ص���بح التوجه منح القطاع 
اخلا����س مهم���ة اإدارة املطارات، فلم���اذا تدير 
يف  املط���ار  والت�ص���الت  املوا�ص���الت  وزارة 
البحري���ن؟ وم���ا اخلرة الت���ي متتلكه���ا لإدارة 
املطار، خ�صو�صا املطار اجلديد؟ اإذ اإن احلاجة 
العتيادي���ة ه���ي دخول ����رشكات عاملي���ة مهمة 
اإدارة املط���ار، وتبق���ى املتابع���ة والإ�رشاف من 

جانب اجلهات احلكومية املعنية.
ح���ان الوق���ت لتنفيذ اخل�صخ�ص���ة ب�ص���كل 
حقيقي، فاخل�صخ�صة التي حتدثنا عنها طوال 
ال�صنوات املا�صية ل تر�صي الطموحات، ولهذا 
فاإن جمالت وقطاعات حكومية عدة اأ�ص���بح من 
ال�رشوري اإعط���اء القطاع اخلا�س مهمة اإدارتها، 
ومنها مطار البحري���ن الدويل، وطريان اخلليج، 

وغريها.

القط��اع  يس��ير  كي��ف  برأيك��م   -
السياحي في المملكة؟

على الرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها 
هيئ���ة البحري���ن لل�ص���ياحة واملعار����س ممثلة 
يف رئي�ص���ها التنفيذي ال�ص���يخ خال���د بن حمود 
اآل خليف���ة لتطوير مرفق ال�ص���ياحة يف اململكة 
واإقامة برامج واأن�ص���طة وفعالي���ات، لكن تبقى 

الطموح���ات اأكر، خ�صو�ص���ا اأن البحرين كانت 
قب���ل �ص���نوات رائ���دة ال�ص���ياحة على م�ص���توى 
املنطق���ة، والرتاجع الذي حدث يف هذا ال�ص���اأن 
هو نتيجة عوامل عدة من اأهمها جتاهل القطاع 
اخلا����س، واملفارق���ة اأننا يف �رشكة يو�ص���ف بن 
اأحم���د كانو لدين���ا اأعم���ال وتع���اون يف القطاع 
ال�ص���ياحي يف كل م���ن الإم���ارات وال�ص���عودية، 
بينما نفتقد ذلك يف البحرين، ومل ت�صلنا دعوة 
واحدة للم�صاهمة وال�صتثمار يف برامج �صياحية.

القطاع ال�صياحي يف البحرين م�صتعد للعمل 
وال�رشاكة م���ع القطاع احلكوم���ي، فلدينا جزيرة 
حوار التي تتمثل فيها كل املقومات ال�صياحية 
لتك���ون واحة ومرفقا �ص���ياحيا متط���ورا ورائعا 

و�صط اخلليج.
لب���د م���ن و�ص���ع ت�ص���ور وا�ص���ح وبرام���ج 
تطويري مف�ّص���ل جلزيرة ح���وار ودعوة القطاع 
لتطوي���ر  وموؤ�ص�ص���ات  ����رشكات  م���ن  اخلا����س 
اجلزيرة �ص���ياحيا وال�ص���تثمار فيه���ا، فالقطاع 
ال�ص���ياحي هو اأحد القطاعات التي لبد من بذل 
املزي���د من اجله���ود لتطويره���ا، والت�رشيحات 
الأخ���رية لرئي�س جمل����س التنمية القت�ص���ادية 
خالد الرميحي ب�ص���اأن وجود ا�صتثمارات لإن�صاء 
15 فندقا فخما يف البحرين بقيمة 10 مليارات 
دولر توؤك���د اأن مملك���ة البحرين �ص���تبقى بيئة 
ا�ص���تثمار مف�ص���لة ل���دى امل�ص���تثمرين، عل���ى 
الرغم من الظروف التي تعي�صها املنطقة، واأن 

ال�صتثمار يف البحرين ناجح وجمٍز.
�ص���عب البحرين طيب وودود ومنفتح على 
الثقافات الأخرى، كما اأنه يحب العمل والتفاين 
فيه، وي�ص���اف عل���ى ه���ذه املميزات �ص���هولة 
العي����س يف اململكة واحل�ص���ول عل���ى اخلدمات 

وب�صاطة التنقل فيها.

وجت���ب الإ�ص���ادة هنا بجهود رئي�ص���ة هيئة 
البحرين للثقافة والآثار ال�صيخة مي بنت حممد 
اآل خليف���ة، التي قفزت بالثقاف���ة قفزة كبرية 
نحو الأمام وجعلت البحرين حمطة ثقافية مهمة 
يف املنطقة؛ نظرا ملا تقوم به من جهود يف هذا 
ال�ص���دد، ويف مقدمتها مهرج���ان ربيع الثقافة، 
الذي اأ�ص���هم يف الرتويج للبحرين، اإ�ص���افة اإلى 

قطاع الآثار عر الهتمام به واإبرازه. 

- م��اذا س��يقدم مش��روع تطوير 
مطار البحرين الجديد؟ 

من اأهم الأ�ص���باب الرئي�ص���ة لنم���و احلركة 
والن�ش���اط يف املطارات اخلليجي���ة القريبة منا، 
مث���ل مطارات دبي وقطر واأبو ظبي، اأن �رشكات 
الط���ريان املختلف���ة تتولى جلب امل�ص���افرين 
م���ن دول الع���امل اإلى ه���ذه املط���ارات ومن ثم 
يتوزع���ون م���رة اأخرى ح���ول الع���امل، اإل اأن هذا 
الو�ص���ع غري موج���ود يف مطار البحري���ن نتيجة 
وج���ود �رشكة وحي���دة هي ط���ريان اخلليج، التي 
متتل���ك طائ���رات غالبيته���ا طائ���رات ت�ص���غل 
الرحالت الق�ص���رية، مبعن���ى اأنها رك���زت على 

البلدان القريبة يف ال�رشق الأو�صط.

- ش��ركة ب��اس نموذج للش��ركة 
الناجح��ة، والتي يعمل فيها نحو 

3000 موظف؟ 
�رشكة با�س هي اإح���دى ال�رشكات الناجحة يف 
البحري���ن، على الرغم من العدد املتوا�ص���ع من 
�رشكات الطريان التي ت�ص���تخدم مطار البحرين 
مقارن���ة باملط���ارات اخلليجي���ة، يف ح���ني كان 
مطار البحرين قبل �ص���نوات هو الرائد يف حركة 

الطريان على م�صتوى ال�رشق الأو�صط. 
وكان العديد من �رشكات الطريان العاملية 
تتخ���ذ م���ن مط���ار البحري���ن حمط���ة لعملياتها 
يف املنطق���ة. لق���د كان���ت “با�س” تخ���دم هذا 
القطاع الكبري من ال�رشكات بكل جدارة ومتكن، 
واأ�ص���بحت اإح���دى اأك���رث ال����رشكات يف خدم���ات 

املطارات يف املنطقة خرة.
“با�س” �رشك���ة ناجحة. ورغ���م تراجع اأعداد 
ال����رشكات التي ت�ص���تخدم مط���ار البحرين حاليا 
مقارن���ة بال�ص���ابق اإل اأن �رشكة با����س لديها كل 
الطويل���ة يف  العاملي���ة واخل���رات  الإمكان���ات 

تقدمي اأف�صل اخلدمات.
اإن اأكرث ال�رشكات التي ت�صتفيد من خدمات 
“با����س” حاليا هي طريان اخللي���ج و “بريت�س 
اي���روز” يف رحالتها الطويلة من البحرين، ونحن 
يف جمموعة كانو م�صاهمون رئي�صون يف “با�س” 

ومنتلك 30 % من اأ�صهمها. 
التفاقية بني “با����س” واحلكومة لتقدمي 
اخلدم���ات يف مط���ار البحري���ن تنته���ي يف العام 
الإمكان���ات لإدارة  ال�رشك���ة كل  2020، ول���دى 

املطار اجلديد.
ورغم اأن املناف�ص���ة مطلوبة، اإل اأن “با�س” 
تتفوق على غريها يف هذا اجلانب، خ�صو�صا اإذا 
علمنا اأن تقدمي اخلدمات يف املطارات ل�رشكات 
الط���ريان لي�س بالأمر ال�ص���هل، بل ه���ي عملية 
مكلف���ة وحتت���اج اإلى راأ�س م���ال كبري، وخرات 

واإمكانات كبرية. 

- ك��م تبلغ ديون “طيران الخليج” 
إلى شركة باس؟

 ل اأعل���م بالتحديد حجم املبلغ، ولكن هناك 
ديونا ل�رشكة با�س نظري اخلدمات اليومية التي 

تقدمها لطريان اخلليج. 

مجموع��ة  انتق��ال  وبع��د  اآلن   -
كان��و إل��ى المبن��ى الجدي��د في 
م��اذا  الدبلوماس��ية،  المنطق��ة 
مصي��ر المبن��ى القدي��م القري��ب 
من ب��اب البحرين بالمنامة والذي 

يعود إلى الستينات؟
املبنى لي�س معرو�صا للبيع، والفكرة التي 
تدر����س حاليا هي حتوي���ل املبن���ى اإلى متحف 

بالتعاون مع هيئة الثقافة.

قال نائب رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة يو�ضف بن اأحمد كانو، فوزي كانو اإن الأو�ضاع 

القت�ضادي��ة ت�ضتدع��ي خ�ضخ�ضة القطاع��ات احلكومية، ومنح القط��اع اخلا�س دورا 

اأكرب يف الإ�ضهام مبجالت التنمية يف البالد.

واأ�ضاف كانو، يف لقاء مع “البالد”، اأن على الرغم من تاأثريات تراجع اأ�ضعار النفط 

اإل اأن جمال البناء والت�ضييد م�ضتمر، واحلكومة عاكفة على تطوير البنية التحتية.

وقال اإن البحرين حتى الآن غري م�ضتعدة متام ال�ضتعداد لتطبيق �ضريبة القيمة 

امل�ضافة، واإن نحو 80 % من ال�ضركات يف البحرين جتهل ما عليها القيام به حيال هذه 

ال�ضريبة. وهذا ن�س اللقاء: 

   مشاريع البناء والتشييد مستمرة رغم
   األوضاع االقتصادية... فوزي كانو: 

مازلنا ننتظر تحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي 

“بـاس” لديـهـا كـل اإلمـكـانـات إلدارة الـمـطـار الـجـديـد
يجب أن ترتبط “القيمة المضافة” بتحسن نوعية الخدمات

جزيرة حوار لديها المقومات لتكون واحة ومرفقا سياحيا متطورا

البحرين غير مستعدة 
لتطبيق ضريبة 

القيمة المضافة

ت�صوير: �أمين يعقوب 

• كانو يف حوار مع “البالد”	

نادر �لغامن



 كاريكات���ر البورتريه هو عب���ارة عن ت�ضخيم 
بع����ض اأج���زاء ال�ضكل مث���ل الإذن، الع���ن، الأنف 
اأو حت���ى ه���و الت�ضغ���ر يف بع�ض الأج���زاء، واأي�ضا 
من اأه���م اأنواع كاريكات���ر البورتريه هي املبالغة 
يف ال�ض���كل املر�ضوم مثل اي مبالغ���ة ان كانت يف 
ال�ضع���ر اأو ال���كالم اأو حت���ى الأفالم، ولك���ن مبالغة 
ف���ن الكاريكاتر غر متاما ب���ل هي عبارة عن لغة 
ب�رصي���ة بحيث ت���رى الأمور من زاوي���ة خمتلفة وان 
تكون ممتعة بعن امل�ضاهد ومن اكرث ال�ضعوبات 
يف ه���ذا النوع عند الر�ضام ه���و ان يبالغ يف ال�ضكل 

ولكن يحافظ على وجه ال�ضبه. 
 م���ن اه���م الدول الت���ي انت�رص فيها ه���ذا الفن 
وتر�ض���خ بداخلها ه���ي اإيطاليا، ا�ضباني���ا، هولندا 

وانطلق هذا الفن يف اآنذاك بعد ع�رص النه�ضة. 
 عل���ي �ضميخ ه���و اح���د ال�ضب���اب البحرينين 
كاركت���ر  جم���ال  يف  واملبدع���ن  الطموح���ن 
البورتريه، ويرى نف�ضه يف جماله وفنه، وترى عينة 
الأ�ضخا����ض واطباعهم و�ضفاته���م ويج�ضدها عن 
طري���ق ري�ضته الإبداعية. عل���ي �ضميخ يع�ضق هذا 
الفن من �ضغ���ره، وانطلق منذ طفولته عن طريق 

قلمه الر�ضا�ض الذي يرافقه يف كل مكان. 
 ب���داأ عل���ي �ضميخ يف ه���ذا املجال ع���ن طريق 

اأخ���ذ اجلرائد من والده بع���د قراءتها والذهاب 
تلقائيا على اآخر �صفحة لكي يرى اخلطوط 
الإبداعي���ة يف ر�ض���م الكاريكاتر وهذا كله 
يعود على �ضغفه الوا�ضع منذ �ضغره يف هذا 

الف���ن، كان ال�ضميخ دائما ي�ضاأل نف�ضه كيف 
ر�ض���م ؟ وكيف مرر القلم يف يد الر�ضام ؟، كان 

ي�ضعى يف ال�ضابق ان يكون ر�ضام كاريكاتر 
�ضح���ايف ولكن مل يتلق الدعم الكايف 

حتى ي�ضتم���ر يف املجال ومع ذلك 
انطل���ق ال�ضميخ يف عم���ر ال�ضتة 
ع����رص عاما يف ر�ض���م الكاريكاتر 
يف املجل���ة البحريني���ة ال�ضابق���ة 
ت�ض���در  كان���ت   ) املواق���ف   (
اأ�ضبوعية يف ذلك الفرتة وكانت 
من اقدم املج���الت يف البحرين، 

الق�ضي���ة  كان���ت  ذاك  وح���ن 
الفل�ضطيني���ة الأك���رث ج���دل فكان 

يقراأ املقالت املطول���ة التي تكون 

يف ال�ضح���ف ويحوله���ا الى ر�ض���م كاريكاتر يعرب 
ع���ن الق�ضية. اأه���م الأ�ضخا�ض الذي���ن تاأثر فيهم 
ال�ضميخ اآنذاك هو ر�ضام الكاريكاتر الفل�ضطيني 
ناج���ي العلي الذي ا�ضت�ضهد ب�ضب���ب ري�ضته، فمن 
هذا املنطلق قرر اأن ي�ضحي بالكثر من اأجل الفن 
ومن اأهم عوامل النجاح يف الفن 
هو ال�ضع���ي واملثاب���رة واأن 
حتارب لت�ضل الى الهدف، 
واإل���ى الآن ه���و يف مرحلة 
حت���د دائ���م يف الف���ن 
يبتك���ر  اأن  ويح���اول 
واأ�ضالي���ب  تقني���ات 
اإبداعية ومبتكرة، ومن 
اأق���وال  اأه���م 
ن  لفن���ا ا
الإ�ضباين 
بل���و  با

بيكا�ض���و الت���ي يوؤمن به���ا “ العمل ه���و املفتاح 
الأ�ضا�ضي لكل جناح “.

 م���ن اأه���م الأعمال الت���ي ر�ضمه���ا الفنان علي 
�ضمي���خ الفنان���ة القدي���رة نبيلة عبي���د التي ج�ضد 
من خاللها روحها املرح���ة واأ�ضلوبها الفكاهي عن 
طريق الع���ن الناع�ضة والأنوث���ة الطاغية، الفنان 
اخلليج���ي عبد احل�ص���ن عبدالر�صا ال���ذي ركز من 
خالله عل���ى العن الت���ي تتمي���ز بال�ضحكة وتبن 
ح�ض وروح الفكاه���ة، الزعيم العربي الراحل جمال 
عبدالنا����رص اأب���ز فيها ال�ضف���ات القيادي���ة وروح 
القي���ادة  واأي�ض���اً م���ن ال�ضخ�ضي���ات الأجان���ب هم 
العامل الأملاين األربت اأين�ضتاين والذي بن ال�ضعر 

املنكو�ض وال�ضن���ب البارز واأ�ضب���ح ايقونة العامل 
واملفكر املجنون، املمثل المركي ليوناردو دي 
كابريو اأظه���ر فيه املبالغ���ة يف اجلبهة والعينن، 
رئي����ض الولي���ات المركية دونال���د ترامب الذي 
متيز م���ن خ���الل التك���رب والنظ���رة ال�ضت�ضغارية 
لآخري���ن. وم���ن اأ�ضع���ب الر�ضومات الت���ي ر�ضمها 
الفن���ان علي �ضمي���خ وهي درا�ض���ة وحماكاة لوحة 
الر�ضام اليطايل ليوناردو دا فين�ضي ) املوناليزا ( 
من خالل الجتهاد لر�ضمها عن طريق الكاريكاتر 
باأ�صلوب���ه اخلا����ص، واأي�صاً من �صم���ن الر�صومات 
الأ�ضع���ب ر�ضم الر�ضام الهولن���دي رامربانت فان 
راي���ن  التي ح���اول من خالله���ا حماك���اة ر�ضوماته 

الإبداعية والدخول يف �ضخ�ضيته ال�ضعبة واأ�ضلوبه.
�ضن���وات  ال�ضب���ع  خ���الل  م���ن  �ضمي���خ   عل���ي 
املتوا�ضل���ة يف فن الكاريكاتر ح�ضل على الكثر 
م���ن اجلوائز والإجن���ازات ومنه���ا مت اختي���اره من 
اأف�ض���ل خم�ض ر�ضام���ن للكاريكات���ر العرب من 
اجلمعية امل�رصية للكاريكات���ر واأي�ضا موؤخرا كان 
�ضي���ف �رصف يف مهرج���ان الكاريكات���ر الدويل يف 
الكوي���ت، واأي�ضاً ق���دم العديد م���ن الور�ض خارج 
البحري���ن وداخلها وعلى ال�ضعي���د الدويل ملهارة 
ر�ض���م الكاريكاتر.  اأخرا نتمنى الطالع على الفن 
الكاريكاتري ملا له من اأهمية كبرة يف عامل الفن 
يف ال���دول الأخ���رى واحت�ضان املواه���ب البحرينية 

النادرة يف فنها.

كتب: يو�سف بن �أحمد
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يعر����ض نادي البحري���ن لل�ضينما يف مت���ام ال�ضاعة 7 من 
م�ض���اء الأربعاء. فيلم  ليون  الذي تدور اأحداثه عن �ضارو وهو 
طفل هندي يف اخلام�صة من عمره يتوه يف القطار الذي ياأخذه 
اآلف الكيلومرتات بعيدا عن منزله واأ�رصته فيجد نف�ضه وحيدا 
يف كلكت���ا حيث يواجه العدي���د من التحديات اإل���ى اأن يتبناه 

زوجن من اأ�ضرتاليا وبعد خم�ضة وع�رصين عاًما من تبنيه يقرر 
البحث عن عائلته املفقودة يف الهند فتبداأ الرحلة ولي�ض لديه 
اإل عدد قليل من الذكري���ات وت�ضميمه القوي والتكنولوجيا 
الثوري���ة املتمثلة بجوجل الأر�ض فينج���ح يف النهاية بالعثور 

على اأ�رصته املفقودة والعودة اإلى منزله الأول.  وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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ل ترتدد يف اأخذ املبادرة ول تتوقف 
طويالً عند حمطة متعرثة 

ل تخجل من طلب امل�ضاعدة من الزمالء 
يف حال �صعورك بكرثة ال�صغوط 

ل تغر م���ن جناح احلبي���ب وتاألقه يف 
جمال عمله، بل �ضجعه 

حت���اول الرتفيه عن نف�ض���ك بالقيام 
باأي ن�صاط يلهيك عن التفكري 

لي�ض الوقت منا�ضباً لإثارة م�ضكالت 
قدمية قد تثر انفعالك وع�ضبيتك

ترك���ز الي���وم عل���ى ق�ضاي���ا مادي���ة 
ت�ضتحوذ على كامل اهتماماتك 

تختلط ال�ضوؤون العاطفية بامل�ضالح 
املادية، وقد تعالج ق�ضية 

ت�ضمد يف وجه الأيام التي 
�ضتحالفك، وتكون عواطفك جيا�ضة 

تتق���رب من احلبي���ب اأكرث وتكت�ضف 
الكثر من الأمور امل�ضرتكة 

اإذا اأردت التخل�ض من بع�ض م�ضكالتك 
ال�ضحية فكر ملياً يف احللول

ت�ضه���ل اأمام���ك الي���وم الت�ض���الت 
وتكون اأكرث تناغماً مع املحيط

دورة جيدة من الت�ض���الت والنجاح 
الجتماعي واملهني والدرا�ضي 
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محطات البحريني علي صميخ الكاريكاتيرية 

بالتع���اون ب���ن هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة والآث���ار وحكوم���ة �ضان���ت 
رو�ضي���ا  جمهوري���ة  يف  بطر�ضب���ورغ 
الحتادية، ت�ضتقب���ل مملكة البحرين 
والأن�ضط���ة  الفعالي���ات  م���ن  ع���دداً 
خ���الل  وذل���ك  املتنوع���ة  الفني���ة 
ي�ضتع���د  حي���ث  املقبل���ة،  الأي���ام 
م����رصح البحري���ن الوطن���ي ل�ضتقبال 
العر�ض العاملي لنج���وم باليه م�رصح 
�ضان���ت بطر�ضب���ورغ، وال���ذي يقدم 
جمموعة م���ن اأب���رز راق�ض���ي الباليه 
املحرتف���ن من م�رصَحي املارين�ضكي 
اإل���ى  اإ�ضاف���ة  وامليخايلوف�ضك���ي، 
الراق�ض���ن  اأ�ضه���ر  م���ن  كوكب���ة 
وامللحن���ن  الرق�ض���ات  وم�ضمم���ي 
الذين �ضيقدمون جمموعة رائعة من 
الكال�ضيكي���ة والتجريبية  العرو����ض 
اخلمي����ص  م�ص���اء  وذل���ك  املذهل���ة، 

املقبل املوافق 11 مايو 2017.
يف  العر����ض  تذاك���ر  وتتواف���ر 
حمالت فرج���ن ميجا �ضت���ور مبجمع 
ع���رب  اأو  البحري���ن  �ضن���رت  ال�ضت���ي 

موقعهم الإلكرتوين.
ويعد فن البالي���ه واحًدا من اأهم 
اأوجه الثقاف���ة والفنون يف جمهورية 
رو�ضي���ا الحتادية، وتتمت���ع عرو�ض 
البالي���ه الرو�ضي���ة ب�ضه���رٍة عاملي���ٍة 
الح���رتايف،  الأداء  بف�ض���ل  وا�ضع���ة، 
الرق�ض���ات  ت�ضمي���م  يف  والدق���ة 
ال�ضتعرا�ضية  احلرك���ات  وان�ضج���ام 
املو�ضيق���ى  م���ع  ت���ام  ب�ض���كٍل 

الكال�ضيكية املرافقة. 
فيما يقام يوم اخلمي�ص املوافق 
�ض���ور  معر����ض  اأي�ض���اً  ماي���و   11
فوتوغرافي���ة ل�ضان���ت بطر�ضب���ورغ، 

وذلك يف متام ال�ضاد�ضة م�ضاًء مبركز 
الفنون. حيث يقدم املعر�ض �ضوراً 
بانورامي���ة خالب���ة لواحدة م���ن اأجمل 
مدن الع���امل، والتي مت التقاطها من 
اأروق���ة كاتدرائية القدي����ض اإ�ضحاق 

والدعوة عامة للمعر�ض.
 14 املواف���ق  الأح���د  ي���وم  اأم���ا 
ماي���و فتحت�ض���ن ال�ضال���ة الثقافية 
اأم�ضية مو�ضيقية لفناين املو�ضيقى 
ال�ضعبية من مدينة �ضانت بطر�ضبورغ 
مب�ضاركة عازفن منفردين من م�رصح 
اإذ يعيد املو�ضيقيون  املارين�ضكي، 
بطر�ضب���ورغ  �ضان���ت  م���ن  ال�ضب���اب 
تقدمي جمموع���ٍة من اأ�ضه���ر الأعمال 
باأ�ضل���وٍب  الرو�ضي���ة  املو�ضيقي���ة 

معا����رص وع���ن طري���ق الع���زف عل���ى 
الآلت ال�ضعبية الرو�ضية التقليدية. 
املو�ضيقي���ن  جمي���ع  ق���دم  وق���د 
���ا ممي���زة داخل  امل�ضارك���ن عرو�ضً
رو�ضي���ا وخارجها، وُعرف���وا باأدائهم 
املو�ضيق���ي الناب����ض، والذي يرتك 
ل���دى اجلمه���ور انطباًع���ا ل ين�ض���ى. 
وع���رب جولتهم ح���ول الع���امل متكن 
ه���وؤلء الفنان���ن واملو�ضيقين من 
نيل اإعجاب اأكرث من 10 اآلف متفرج 
�ضهدوا العرو�ض احلية التي اأقيمت 
يف كل م���ن كو�ضتاريك���ا )مهرج���ان 
اإ�ضبانيا، ا�ضتونيا، رو�ضيا،  الفنون(، 
والعديد من البلدان الأخرى والدعوة 

عامة لهذه الأم�ضية.

بالتعاون بين “الثقافة” و”سانت بطرسبورغ”

الجمهور على موعد مع عدد من الفعاليات واألنشطة

إعاقته لم تمنعه من مزاولة هوايته

شطي الشطي.. عدسة بلحظة السحر والجمال 
�ضطي عبداحلميد ال�ضطي، �ضاب كويتي 
من ذوي الإعاقة ولكن����ه �ضاحب اإرادة خارقة 
ا�ضتط����اع بعزميته خ����رق ال�ضم����اء والتميز يف 
ع����امل الإب����داع، اإذ مل ي�ضت�ضل����م لإعاقته فربع 
يف جم����ال الت�ضوير الفوتوغ����رايف ومالأ احلياة 

�ضخبا ناعما بعد�ضته.
�ضطي اأ�ض����در يف �ضهر فرباي����ر املا�ضي 
كتابا بعنوان “اإعاقتي لن متنعني من مزاولة 
هوايتي” وهو عبارة عن مرجع لق�ضية الإعاقة 
حيث ا�ضتعر�ض فيه مفهوم ذوي الحتياجات 
اخلا�صة وكيفية تاأهيلهم ونظرة املجتمعات 
العربي����ة لذوي الإعاق����ة وزواجهم واملفاهيم 
كذل����ك  وا�صتعر�����ص  جتاهه����م،  اخلاطئ����ة 
اأ�ضم����اء الريا�ضين الكويتي����ن من اأ�ضحاب 
الإعاق����ة واإجنازاته����م واأف����رد اأي�ض����ا ف�ض����ال 
للمعاق����ن العظماء من اأمث����ال لوي�ض برايل، 
والأدي����ب م�ضطف����ى الرافع����ي، واأدي�ض����ون، 
واآيني�ضتاي����ن واأغو�ض����ت رين����وار والربيطاين 
�ضتيفن هاوكنغ، والرحال����ة ماجالن، و�ضوان، 
وبيتهوف����ن، ومار�ضيل برو�ض����ت، وب�ضار بن 
برد، وط����ه ح�ضن، وفه����د الع�ضك����ر، وربعي 

ب����ن عام����ر، وعط����اء ب����ن رب����اح، ومو�ض����ى بن 
ن�ضر، والإم����ام الزخم�رصي والإم����ام الرتمذي 
واأب����و الع����الء املع����ري. اله����دف م����ن الكتاب 
كم����ا يبن ال�ضط����ي هو تو�ضي����ح اأمور كثرة 
اأبرزه����ا الطاق����ات والقدرات الت����ي ميتلكها 
بع�����ص اأ�صح����اب االحتياجات اخلا�ص����ة منها 
الخرتاع����ات والكت�ضافات للموهوبن منهم 

الذين جنح����وا يف ت�ضجي����ل اأ�ضمائهم بال�ضجل 
الذهبي ليربهنوا للجمي����ع انهم م�ضدر اإبداع 
ومتي����ز وانه����م ركائ����ز �ضاهم����وا يف تطوي����ر 
احلياة يف جم����الت عديدة، ومن هذا املنطلق 

تخ�ض�ضت يف مدال الت�ضوير الفوتوغرايف.
ه����ذا املجال اخل�ص����ب من حي����ث ارتباط 
الإن�ضان بالطبيع����ة وانعكا�ضاتها على العقل 
الباط����ن و�ضح����ر الطبيعة املتاأ�ض����ل يف جمال 
الطبيع����ة اأبرزه����ا الختيار اجلي����د للموا�ضيع 

والتي قد تركز على اجلوانب الجتماعية وما 
يتعل����ق بالبيئة وق����د تك����ون وثائقية جت�ضد 
مع����امل واآثار ق����د نفتقده����ا مع م����رور الأيام 

ب�ضبب التكنولوجيا احلديثة.
الكت����اب  الأخ����ر م����ن  الف�ض����ل  اأم����ا يف   
فخ�ض�ض����ه ال�ضط����ي لل�ضور الت����ي التقطتها 
بعد�ضته يف خمتل����ف املنا�ضبات والتي تبن 
م����دى احرتافيته ونبوغ����ه يف ع����امل الت�ضوير 

الفوتوغرايف.

tariq_albahhar

“حب بال حدود” مسلسل 
سعودي يصور في أبوظبي

 اأعلن���ت twofour54 و�رصك���ة O3 لالإنتاج 
التابع���ة  وال�ضينمائ���ي  الدرام���ي  والتوزي���ع 
ملجموع���ة MBC، عن ثالث تع���اون بينهما من 
خالل ت�ضوير امل�ضل�ضل اجلديد “حب بال حدود” 
يف اإم���ارة اأبوظبي على م���دى 75 يوماً، وذلك يف 
اإطار �ضع���ي الطرفن اإلى تقدمي �ضوية متميزة 
م���ن الدرام���ا التلفزيونية مبا ير�ض���ي اجلمهور 

على امتداد م�ضاحة الوطن العربي.
ويلعب اأدوار البطولة يف العمل املكون من 
30 حلقة، الذي يخرجه املخرج ال�ضعودي ال�ضاب 
جمتبى �ضعي���د، كل من املمثل���ن ال�ضعودين 

اإله���ام علي، و�ضناء بكر يون����ض، وخالد احلربي، 
وليلى ال�ضلمان، ونورا البدر، ويعقوب الفرحان، 
بالإ�ضافة اإل���ى جمموعة م���ن املمثلن من بالد 
الوط���ن العربي املختلفة ومنهم جنيب بلح�ضن، 
واأ�ضامة الق����ض، ووائل غ���ازي، ورانيا �ضاهن، 

وا�ضماعيل مداح وغرهم.
ي���روي “ح���ب ب���ال ح���دود”، ق�ض���ة طبيب���ة 
�ضعودي���ة �ضابة تقرر اأخذ زمام املبادرة وال�ضر 
يف حتقي���ق حلمه���ا والن�ضمام اإل���ى منظمة غر 
ربحي���ة، للم�ضاع���دة يف اإنق���اذ اأرواح النا����ض يف 

املناطق املت�رصرة واملنكوبة.

•  ن�رصت ال�ضفحة الر�ضمية 	
للممثلة املغربية مي�ضاء 

مغربي على احد مواقع 
التوا�ضل الجتماعي، 

البو�ضرت الدعائي الأول 
مل�ضل�ضل قلبي معي، املقرر 

عر�ضه يف رم�ضان 2017.

BUZZ 

مسافات

�أ�سامة �ملاجد

• �ضطي ال�ضطي �ضاحب اإرادة خارقة	

• ال�ضطي مع الفنان داود ح�ضن	
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجر: 03:29
الظهر: 11:34 
العصر: 03:04

المغرب: 06:13
العشاء: 07:43

مدينة متنح �ألَفي يورو ملن ينتقل للعي�ش فيها

خوفا من حتولها اإلى مدينة اأ�ص���باح، قدمت مدينة اإيطالية عر�ص���ا من نوع خا�س ل�ص���تقطاب 
ال�صكان اجلدد، يف ظل تناق�س اأعداد من يعي�صون يف اأرجائها.

وعر�س رئي�س بلدية مدينة بورميدا اجلبلية، التي يقطنها 394 ن�ص���مة، مبلغ 2000 يورو لأي 
�صخ�س يقوم بالنتقال اإلى املدينة للعي�س فيها، يف حماولة لكبح جماح تناق�س اأعداد ال�صكان يف 
املدينة الواقعة يف اإقليم ليغوريا �ص���مال غربي اإيطاليا، والتي ترتفع 420 مرتا عن �ص���طح البحر. 
واأق���دم عمدة املدينة دانييل���ي غاليانو على هذه اخلطوة بعد اأن تركها معظم �ص���بابها للبحث عن 
عمل يف املدن الكبرية. وذكرت بلدية املدينة اأن املبلغ املقرتح وهو 2000 يورو �ص���يتم تقدميه 

لل�صخ�س الذي يقوم بنقل اإقامته اإلى املدينة اجلبلية، اأو عند ا�صتئجاره اأي مقر �صكني بها.  

�لكتئاب.. �ل�صبب �لأول للعجز و�عتالل �ل�صحة حول �لعامل
بعد اأن كان����ت اأمرا�س اجلهاز التنف�ص����ي اأكرب 
م�ص����كلة �ص����حية يف الع����امل، قالت منظمة ال�ص����حة 
العاملية اإن الكتئاب بات ال�ص����بب الرئي�س يف عجز 

الب�رش واعتالل �صحتهم.
وج����اء حدي����ث املنظم����ة بع����د اأن ن�����رشت اأخريا 
معطي����ات اأفادت باإ�ص����ابة 300 مليون �ص����خ�س يف 
العامل بهذا ال�ص����طراب النف�ص����ي، مع زيادة بلغت 

18 % بني عامي 2006-2015.

واأعرب����ت املنظمة ع����ن اأمها يف اأن ت����وؤدي هذه 
الأرقام اإلى حت�ص����ني فعالية عالج هذا ال�ص����طراب 
ال����ذي يكلف الكثري م����ن الأرواح والأم����وال، كما اأنه 

يدفع الكثريين نحو النتحار.
وميوت يف كل عام 800 األف �ص����خ�س من جراء 
النتح����ار الذي ميثل ال�ص����بب الث����اين للوفيات بني 
اأعمار 29-15 عاما. وقالت املديرة العامة للمنظمة 
مارغريت ت�صان اإن هذه الأرقام دعوة لتنبيه الدول 

ودفعه����ا لإعادة التفك����ري يف طريقه عالج الكتئاب 
لل�رشورة التي يفر�ص����ها. وتفي����د املعطيات اأخرى 
باأن نحو 50 % من امل�ص����ابني بهذا ال�ص����طراب ل 
يتلقون العالج املنا�ص����ب حتى يف الدول املتقدمة 
وحت����ى الإبر امل�ص����تخدمة تك����ون عادة غ����ري فاعلة، 
ول تخ�ص�����س احلكومات اأك����ر من 3 % من ميزانية 

ال�صحة يف العالج النف�صي كمعدل عام.
ويقول خرباء اإن اخل�صائر الناجمة عن الكتئاب 

كب����رية للغاية، وهذا ل يعن����ي الرتكيز على اجلانب 
امل����ايل، اأي الكتف����اء بعالج النا�س؛ حتى ي�ص����بحوا 
قادري����ن عل����ى العم����ل، لأن ذل����ك ق����د ي����وؤدي اإلى 

م�صكالت نف�صية اأكرب لحقا.
وتق����ول املنظم����ة اإن الكتئ����اب يختل����ف ع����ن 
التقلب����ات املزاجي����ة العادية والنفع����الت العافية 
الت����ي ل تدوم طوي����ال، اإذ اإنه يدوم لف����رتات اأطول 

وبكثافة معتدلة اأو �صديدة.

بلجيكا يف  �حلالل” ممنوع  “�لذبح 
�ص����وت برملان منطقة والونيا �رشقي بلجيكا 
عل����ى حظ����ر ذب����ح احليوان����ات وف����ق ال�رشيعت����ني 
الإ�ص����المية واليهودي����ة، يف ث����اين ق����رار من نوعه 

ي�صدر مبناطق داخل هذه الدولة الأوروبية.
و�ص����وتت جلنة البيئ����ة يف برمل����ان املنطقة 
بالإجم����اع عل����ى ب����دء احلظر ال����ذي �ص����يدخل حيز 
التنفي����ذ يف �ص����بتمرب 2019، وف����ق م����ا اأوردت 

�صحيفة “اإندبندت” الربيطانية، الإثنني.
“احل����الل”  الإ�ص����المية  ال�ص����عائر  وح�ص����ب 
واليهودي����ة “كو�ص����ري” يج����ب ذب����ح احليوان����ات 
واإ�ص����الة دمها قبل تناولها، لكن جماعات الرفق 
باحلي����وان تدين ه����ذا الأمر، وتقول اإن الأف�ص����ل 
�صعق احليوانات قبل قتلها وترى اأن ذلك “اأكر 
اآدمي����ة”، ويوؤك����د الق����رار اجلديد عل����ى ذلك، اأي 

ال�صعق قبل الذبح.

�صيار�ت �إ�صعاف لالأبقار

اأطلقت ولية هندية خدمة جديدة لأ�ص����حاب 
نق����ل حيواناته����م  باإمكانه����م  ب����ات  اإذ  الأبق����ار، 
املري�ص����ة اأو امل�صابة ب�صيارة اإ�صعاف خا�صة اإلى 

اأقرب م�صت�صفى.
وح�ص����ب �ص����حيفة “غاردي����ان” الربيطانية، 
ف����اإن ولي����ة اأوتر براد�س خ�ص�ص����ت 5 �ص����يارات 
اإ�ص����عاف لالأبق����ار، بتمويل من اإح����دى املنظمات 
غ����ري احلكومية. وق����ال نائب مدي����ر منظمة “غاو 
فان�س راك�صا” �ص����احبة املبادرة �صوغاند كومار: 
“يف الأ�ص����اطري الهندية نحن لنا 3 اأمهات، واحدة 
تلدن����ا، والأخرى تغذين����ا وهي الأر�����س، والثالثة 
التي يجعلن����ا حليبها اأقوياء وه����ي البقرة، ونحن 

نعمل من اأجل الأخرية”.
واأث����ارت اخلدم����ة اجلديدة اجل����دل يف الهند، 
ذل����ك البلد الذي يزيد عدد �ص����كانه على املليار، 
ويعاين قط����اع كبري من �ص����كانه الفقراء ب�ص����بب 

تدين اخلدمات ال�صحية.

ع �لبحث عن �أغر��صك �ل�صائعة ودِّ

ابتك���رت �رشك���ة اأمريكي���ة رقاق���ة �ص���غرية 
ت�ص���اعد ال�ص���خ�س يف العث���ور عل���ى الأغرا����س 
الثمين���ة، والت���ي قد يفقده���ا اأو ين�ص���ى مكان 
“م�ص���ابل”  موق���ع  اأورد  وح�ص���بما  وجوده���ا. 
الأمريكي، فاإن هذه الرقاق���ة تتكون من جزاأين 
مت�صاويني، وميكن و�صعها مثال يف املحفظة اأو 
احلقيبة وحتى جواز ال�ص���فر، وتكون على �صكل 

ل�صقة.
ومن خ���الل تطبي���ق عل���ى الهات���ف الذكي 
ميكن لل�ص���خ�س تتبع مكان وجود اأغرا�صه التي 

ن�صيها اأو فقدها.
ومما يرفع كفاءة ه���ذه الأداة احلديثة، اأنها 

حتتوى على بطارية ت�صتمر ملدة 3 اأ�صهر.
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من �لأكرث جاذبية: 
ماكرون �أم ترودو؟

اأ�ص���بح اإميانويل ماكرون الذي ل يتجاوز 39 عاماً من العمر، اأ�ص���غر رئي�س للجمهورية 
عرفته فرن�ش���ا. وبعد االإعالن بدقائق، بداأت اأو�ش���اط مواقع التوا�ش���ل االجتماعي ت�شتعل، 
حي���ث اإن رواد ال���� “�صو�ص���يال ميدي���ا” ينظرون اإلى اأ�ص���ياء اأخ���رى، بعيداً ع���ن “ثقل دم 

ال�صيا�صية”.
فقد ا�ص���تعل “تويرت” بتغريدات وت�ص���اوؤلت “من الطراز الأوروبي” تدور حول حمور 
واح���د.. من اأكر قادة الغ���رب جاذبية: الرئي�س الفرن�ص���ي املنتخب اإميانوي���ل ماكرون اأم 

رئي�س الوزراء الكندي جا�صتني ترودو )45 عاماً(؟
وبداأت احلاملات من فتيات “تويرت” يتخيلن كيف �صيتابعن اللقاء “ال�صيا�صي” الذي 
�صيجمع الزعيمني معاً على �صا�صات التلفزيون واملواقع الإخبارية، وكاأنهن يرتقنب فيلماً 

رومان�صياً �صُيعر�س يف دور ال�صينما قريباً.
وغرد اأحد املتابعني قائالً: “الليرباليون بالفعل لديهم اأكر ال�صا�صة جاذبية.. ترودو 
وماكرون..”، بينما غرد اآخر: “جا�ص���تني ترودو طلب من اإميانويل ماكرون اأن يناف�صه على 

لقب القائد الأكر جاذبية مبجموعة ال� 7”، بح�صب ما نقلت �صحيفة “ديلي ميل”.
وكتب���ت اإحدى املغردات احلاملات قائل���ة: “كل ما نحتاجه الآن هو مقطع فيديو يجمع 

ترودو وماكرون يتحدثان معاً بالفرن�صية.. هذا �صيحقق كل اأحالمنا..”.
ذك���ر اأن الزعيم���ني متزوج���ان. فزوجة ترودو هي �ص���ويف ترودو، وهي ت�ص���غره باأربع 

�صنوات، اأما زوجة ماكرون فهي بريجيت ماكرون وهي تكربه ب� 25 عاماً.
وبغ�س النظر عن ن�ص���بة اجلمال والأناقة التي تتمتع بهما كال ال�ص���يدتني، فبالتاأكيد 
اأ�ص���بحت �ص���ويف وبريجيت حمط اأنظار ن�ص���اء اأوروبا وكندا، ورمبا اأي�ص���اً ت�صبحان عر�صة 

لالإ�صابة ب� “�صهام احل�صد” ال�صادرة من اأعينهن.
اإل اأن ال�صوؤال �صيبقى دوماً للقارئ اأن يحدد.. اأيهما الأكر جاذبية.. ماكرون اأم ترودو؟

نورا اأودونيل حت�رش حفل توزيع جوائز اجلاز يف مركز لينكولن مبدينة نيويورك. )اأف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س غائم جزئياً 
احيانا ولكنه حار خالل  

النهار.

الرياح متقلبة من 5 اإلى 10 عقد 
ولكنها �صمالية اإلى �صمالية �رشقية 

من 12 اإلى 17 عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب ال�صواحل 
ومن 2 اإلى 4 اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 37 درجة مئوية، وال�صغرى 26 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

سيدة مسنَّة تتنقل بقارب في 
الشوارع الغارقة بمياه الفيضانات 

في كويبك األكثر تضررا بسبب 
تفاقم الفيضانات في النصف 

الشرقي من كندا.

كاذبة �أخبار  ن�صر  من  “في�صبوك” يحذر 
اأطلقت �رشكة “في�ص���بوك” حملة اإعالنات يف ال�ص���حف الربيطانية حتذر امل�صتخدمني من ن�رش اأخبار 
كاذبة يف اأحدث م�ص���عى من موقع التوا�صل الجتماعي ال�ص���هري ملواجهة املعلومات املريبة قبل اإجراء 

انتخابات عامة.
وتعر�شت ال�رشكة ل�شغوط كبرية ملواجهة انت�شار تقارير مزيفة �شاعت خالل االنتخابات الرئا�شية 
الأمريكية العام املا�صي عندما ن�رش امل�صتخدمون على نطاق وا�صع ت�رشيحات غري دقيقة على في�صبوك 
ومواقع توا�ص���ل اجتماعي اأخرى. وقبل النتخابات الربملانية التي جترى يف 8 يونيو، حث “في�ص���بوك” 
امل�ص���تخدمني يف بريطانيا على الت�صكك يف عناوين الأنباء التي تبدو غري قابلة للت�صديق والتحقق من 

م�صادر اأخرى قبل م�صاركة تلك الأخبار التي قد ل تت�صم بامل�صداقية. 
وقال “في�ص���بوك” اأي�ص���اً اإنه �صيحذف ال�صفحات الوهمية، و�ص���يوقف التدوينات الرتويجية التي 
يبدو اأنها غري قابلة للت�صديق. وعلق “في�صبوك” 30 األف ح�صاب يف فرن�صا قبل اإجراء اجلولة الأولى من 
الت�ص���ويت يف النتخابات الرئا�صية ال�صهر املا�ص���ي. ون�رش “في�صبوك” اإعالنات على �صفحة باأكملها يف 

�صحف اأملانية لتوعية القراء بكيفية ر�صد الأخبار الكاذبة.
وبعنوان “ن�ص���ائح لر�ص���د الأخبار املزيفة” ت�ص���منت الإعالنات يف ال�ص���حف الربيطانية ع�رش طرق 
 )url( لتحدي���د م���ا اإذا كانت الأخبار حقيقية اأم ل مبا ي�ص���مل اللتفات لرابط ال�ص���فحة عل���ى الإنرتنت

والتحقق من امل�صدر ومدى �صحة ال�صور املتداولة.
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