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دول التعاون خرجت ب�ضالم من املوؤامراتحري�ضون على تطوير املن�ضاآت الريا�ضية
امل�قف اخلليجي �سلب اأمام التحديات... رئي�س ال�زراء:ا�ست�سافة “الك�نغر�س” ت�ؤكد مكانة البحرين بال�ساحة الكروية... العاهل:

�ملنامة -بنا: �أكد عاه���ل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك 
حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة حر����س �ململكة عل���ى تطوير 
�ملن�ساآت �لريا�سية يف خمتلف �الألعاب مبا يو�كب م�سرية 
�لنه�سة �ل�ساملة �لت���ي ت�سهدها يف �ملجاالت و�لقطاعات 
كاف���ة، موؤك���د� �ن ��ست�سافة �الجتم���اع �جلمعية �لعمومية 
لالحت���اد �ل���دويل لك���رة �لق���دم )�لكونغر����س( يف مملكة 
�لبحرين مب�ساركة 211 دولة، ياأتي تاأكيد�ً ملكانة �ململكة 

�ملتميزة على �ساحة كرة �لقدم �لقارية.

ج���اء ذل���ك خ���الل ��ستقب���ال جالل���ة �ملل���ك يف ق�رص 
�ل�سافري���ة �أم�س ممث���ل جاللة �ملل���ك لالأعمال �خلريية 
و�س���وؤون �ل�سب���اب رئي����س �ملجل����س �الأعل���ى لل�سباب 
و�لريا�س���ة رئي����س �للجن���ة �الأوملبي���ة �لبحرينية �سمو 
�ل�سي���خ نا����رص بن حم���د �آل خليف���ة �لذي ق���دم جلاللته 
رئي����س �الحتاد �ل���دويل لك���رة �لقدم )�لفيف���ا( جياين 

�إنفانتينو، وروؤ�س���اء �الحتاد�ت �لقارية و�الأمني 
�لعام لالحتاد �لدويل.

�ملنام���ة - بنا: �أكد رئي����س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة، ل���دى ��ستقب���ال �سموه 
لل�سفريي���ن �ل�سع���ودي و�الإمار�تي ل���دى �ململك���ة، �أن حتديات 
�ملنطق���ة كلم���ا �زد�دت وطاأته���ا ز�د �ملوق���ف �خلليج���ي ق���وة 
و�سالب���ة يف جمابهتها، وهذ� م���ا جعل دول �ملجل�س تخرج ب�سالم 
م���ن �ملوؤ�مر�ت �لتي كان���ت ت�سته���دف �أمنه���ا و��ستقر�رها، �إذ 
متكنت بف�سل �هلل وبحكمة �لقادة ووعي �ل�سعوب من �سد هذه 

�ملوؤ�مر�ت ودحرها. 

و�أك���د �سموه �أن تعزيز �لتع���اون �خلليجي مع �لدول �لكربى 
�أم���ر� �رصوري���ا، خ�سو�سا �أنها ب���د�أت ُتظهر �لي���وم تفهما ونظرة 
�إيجابية جتاه ما يحدث يف �ملنطقة وما تتعر�س له من �إرهاب يف 

حماولة من �أيدي خارجية لتقوي�س �أمنها. 
ج���اء ذلك لدى ��ستقبال �سموه بق�رص �لق�سيبية �أم�س �سفري 
�ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة لدى مملك���ة �لبحرين عب���د�هلل �آل 

�ل�سي���خ و�سفري دولة �الإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتحدة لدى 
مملكة �لبحرين عبد�لر�سا �خلوري.

لأول مرة... الق�ضاء الع�ضكري ينظر ق�ضية اإرهابية

34 مليون دولر اأرباح “الربكة” الربعية

جمموع���ة  �أعلن���ت  �لربك���ة:   - �ملنام���ة 
�لربكة �مل�رصفية عن حتقي���ق �أرباح �سافية 
خالل �لربع �الأول من �لعام �جلاري بلغت 34 
ملي���ون دوالر مقارن���ة ب���� 38 مليونا للفرتة 
نف�سها من �لعام �ملا�سي، بانخفا�س ن�سبته 
10 %. بينم���ا بلغ جمم���وع �سايف �لدخل 52 

مليون دوالر.
وقال���ت �ملجموع���ة �إنه���ا حقق���ت دخال 

ت�سغيلي���ا بل���غ 249 ملي���ون دوالر يف �لربع 
�الأول من �لعام 2017، يف حني �سجل جمموع 
�لتمويالت و�ال�ستثمار زيادة طفيفة مقارنة 

بنهاية دي�سمرب 2016.
وو��سل���ت �ملجموع���ة تنفيذ مب���ادر�ت 
�لتو�سع يف �الأعمال و�الأ�سو�ق وتنويع م�سادر 

�لدخل ع���رب وحد�ته���ا �ملتو�جدة يف 
1510 بلد�.

الر�ضوم تقرر  “العقار” واحلكومة  “النواب” يقر 

دولر  مليون   62 بـ  �ضركتني  لال�ضتثمار” ت�ضتقطب  “العاملية 

�نته���ى جمل����س �لنو�ب م���ن �إق���ر�ر م�رصوع 
قانون باإ�سد�ر قانون تنظيم �لقطاع �لعقاري، 
حيث و�ف���ق �أع�س���اء جمل�س �لن���و�ب باالأغلبية 

عل���ى مادة 29، و�لتي تخ����س عقود �لبيع على 
�خلريطة، وتن�س على �أنه يجوز ملجل�س �الإد�رة 
�أن ي�صدر قر�ر�ً بتنظيم �رشوط و�أحكام وبيانات 

عقود بيع �لوحد�ت �لعقارية على �خلريطة.
وم���رر �ملجل����س مادة م���ن �لقان���ون تن�س 

عل���ى �أن ي�سدر قر�ر م���ن جمل�س �ل���وزر�ء بناء 
عل���ى �ق���رت�ح جمل����س �الإد�رة، بتحدي���د فئات 
�لر�س���وم �مل�ستحقة على �خلدم���ات و�لطلبات 

و�لرت�خي����س �ل�س���ادرة طبق���اً الأحكام 
هذ� �لقانون.

         اأمل احلامد من ميونخ

ك�سف �لرئي����س �لتنفيذي ملجل�س �لتنمية 
�القت�سادي���ة خالد �لرميحي �أن منطقة �لبحرين 
�رصكت���ني  ��ستقطب���ت  لال�ستثم���ار  �لعاملي���ة 

جديدتني، بتكلفة تتجاوز �ل�62 مليون دوالر.
و�أو�سح لل�سحافيني على هام�س �مل�ساركة 

للمو��س���الت  �ل���دويل  ميوني���خ  معر����س  يف 
و�خلدمات �للوج�ستية �أن �ل�رصكتني هما �رماد� 
�لكويتي���ة �لت���ي �ستنتقل �إل���ى �لبحرين بحجم 
��ستثم���ار 50 ملي���ون دوالر فيم���ا تخل���ق 400 
وظيفة، و�لثاني���ة “�أرما�سي���ل” �الأملانية �لتي 
�ستفتتح م�سنعها �الأ�سبوع �ملقبل بتكلفة 12 

مليون دوالر.

ولف���ت �إل���ى �أن �ملجل����س جن���ح بالعامني 
�ملا�سيني يف ��ستقطاب �رصكات �أملانية تعمل 
يف �لقطاع �للوج�ست���ي �إلى �لبحرين وهي �رصكة 
كون���ت �نابل �لتي تعت���رب من �أ�سخ���م �رصكات 
�لقطاع �للوج�ستي، و�رصكة �أخرى �أملانية كربى، 

حي���ث �ق���رتب �إمت���ام �ل�سفق���ة وم���ن 
�ملتوقع �الإعالن عنها خالل �أ�سهر.
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مهرجان للت�س�ق والرتفيه يف رم�سان 

والعيد بح�س�ر 400 م�سارك

عتيق: من ال�سعب �سناعة النجم يف 

البحرين وال�سبب معروف!

وظيفة  500 اأج�ر  تكت�سح  دينار   400
 يف “معر�س التعليم”

انطالق مناف�سات خليجي الأندية 37

 غدا ب�سالة احتاد ال�سلة

اقتصاد البالد
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�لوطن���ي  �أك���د �ملرك���ز  بن���ا:  �ملنام���ة  
�لق�س���اء  �ن  �لبحري���ن  مبملك���ة  لالت�س���ال 
�لع�سكري ينظر الأول مرة ق�سية 3 �أ�سخا�س 
�حدهم ذو �سفة ع�سكرية و�ثنان �آخر�ن غري 
ع�سكري���ني متهمني بارتكاب جر�ئم لغر�س 

بالتخطي���ط ال�سته���د�ف  �رهاب���ي متعلق���ة 
من�ساآت ع�سكرية ومنت�سبي قوة �لدفاع. 

وياأتي ذلك تطبيقاً لقو�عد �الخت�سا�س 
�إعم���االً الأحكام �لقانون رقم 12 ل�سنة 2017 
�ملع���دل لبع����س �أح���كام قان���ون �لق�س���اء 

�الخت�سا����س  تعق���د  و�لت���ي  �لع�سك���ري، 
للق�ساء �لع�سك���ري باجلر�ئم �لتي تقع على 
�الأماك���ن و�ملن�س���اآت �خلا�سعة لق���وة دفاع 
�لبحري���ن وعلى ممتلكاته���ا �أو �لتي ترتكب 

�سد منت�سبيها.

• •جاللة �مللك م�ستقبال �سمو �ل�سيخ نا�رص بن حمد ورئي�س “�لفيفا” 	 �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال �ل�سفريين �ل�سعودي و�الإمار�تي	

• عدنان يو�سف	 • �ل�سيخ �سالح كامل	

 

• 18�لبحرين ت�ست�سيف �أول بطولة عربية يف �لطري�ن �حلر �ليوم	

 الطريان
    احلر...

ترامب: نعمل على 

وقف القتل يف �ضوريا 

عو��س���م � وكاالت:  �أكد �لرئي�س �الأمريكي دونالد 
تر�مب عقب ��ستقباله وزير �خلارجية �لرو�سي �سريغي 
الفروف �أم����س �الأربعاء �أن “�لكل يعم���ل من �أجل وقف 

�لقتل �ملروع يف رو�سيا”.
وو�س���ف �لرئي����س �الأمريكي تر�م���ب �جتماعه مع 
الف���روف باأنه “جي���د ج���د�”. ويف موؤمتر �سح���ايف الحق 
لوزي���ر �خلارجية �لرو�س���ي يف و��سنطن، ق���ال الفروف 
�إن �جتماع���ه م���ع تر�مب تطرق �إلى �لو�س���ع يف �سوريا. 
و�أكد وزير �خلارجية �لرو�سي �لتن�سيق مع �إد�رة تر�مب 
على تنفيذ �تفاق �أ�ستان���ا ب�ساأن مناطق خف�س �لتوتر 
�الأرب���ع يف �سوريا، م���ع �لعمل على دخ���ول �مل�ساعد�ت 
�الإن�سانية للمدنيني. ونفى الفروف وجود جدول زمني 
�أو خطة رو�سية للخروج من �سوريا، م�سدد� على �رصورة 

“هزمية �الإره���اب و�لتو�سل �إلى ت�سوية بدال 
14من �لتخل�س من �سخ�س”، على حد تعبريه.

ليلى مال اهلل
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يقيم بنك البحرين اإلسالمي
الملتقى األول للتعريف بمنتجات البنوك اإلسالمية وذلك 

لألئمة والخطباء بإدارتي األوقاف السنية والجعفرية.

بمشاركة أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك اإلسالمية 
في مملكة البحرين وبعض أعضاء المجلس الشرعي بهيئة 
AAOIFI المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

السبت اليوم:  
13 مايو 2017م التاريخ:  

من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساًء الوقت:  
فندق الدبلومات المكان:  

لالستفسار والتسجيل
39711443

BisB.comمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئه )إسالمي(.

تطوير املن�شاآت الريا�شية ملواكبة م�شرية النه�شة ال�شاملة
ا�شت�شافة “الكونغر�س” توؤكد مكانة اململكة املتميزة يف كرة القدم... العاهل:

املنام���ة -بن���ا: اأكد عاه���ل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة اأهمية 
االإجن���ازات العدي���دة واملمي���زة الت���ي حققتها 
مملك���ة البحرين يف خمتل���ف احلق���ول ال�شبابية 
والريا�ش���ة والتط���ور امل�شتم���ر ال���ذي ت�شهده 
منتخباته���ا الوطنية وما قدمته م���ن م�شتويات 
راقية ومتميزة من خ���الل م�شاركاتها االإقليمية 
والعاملي���ة، منوها بحر����س اململكة على تطوير 
املن�ش���اآت الريا�شي���ة يف خمتل���ف االألع���اب مبا 
يواكب م�ش���رة النه�شة ال�شاملة التي ت�شهدها 

يف املجاالت والقطاعات كافة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا�شتقبال جالل���ة امللك يف 
ق�رص ال�شافرية اأم�س ممثل جاللة امللك لالأعمال 
اخلرية و�شوؤون ال�شباب رئي�س املجل�س االأعلى 
لل�شب���اب والريا�ش���ة رئي����س اللجن���ة االأوملبية 
البحرينية �شمو ال�شي���خ نا�رص بن حمد اآل خليفة 
الذي قدم جلاللته رئي����س االحتاد الدويل لكرة 
الق���دم )الفيف���ا( جي���اين اإنفانتين���و، وروؤ�ش���اء 
االحت���ادات القاري���ة واالأم���ن الع���ام لالحت���اد 
ال���دويل؛ مبنا�شب���ة زيارتهم اململك���ة؛ حل�شور 
االجتماع ال�شاب���ع وال�شتن للجمعي���ة العمومية 
لالحتاد الدويل لكرة القدم “الكونغر�س” الذي 
ت�شت�شيفه مملكة البحرين مب�شاركة 211 دولة، 

اإ�شافة اإلى املوؤ�ش�شات واجلهات االإعالمية.
ويف بداية اال�شتقبال، رحب جاللته ب�شيوف 
الب���الد، متمني���اً لهم طيب االإقام���ة يف البحرين، 
والتوفيق وال�ش���داد يف اجتماعهم مبا ي�شهم يف 
تعزيز وتطوير م�شرة االحتاد الدويل ولعبة كرة 

القدم على ال�شعيد العاملي.
واأع���رب جالل���ة املل���ك ع���ن اعت���زاز مملكة 
البحري���ن با�شت�شاف���ة هذا االجتم���اع الريا�شي 
امله���م ال���ذي حت����رصه نخبة م���ن قي���ادات كرة 
الق���دم العاملية، وال���ذي ياأتي تاأكي���داً ملكانة 
اململك���ة املتمي���زة عل���ى �شاح���ة ك���رة الق���دم 

القاري���ة، وتكري�ش���اً ل�شمعته���ا املرموق���ة على 
�شعيد تنظيم واحت�ش���ان االأحداث والفعاليات 

والبطوالت الريا�شية االإقليمية والعاملية.
واأع���رب جاللته ع���ن تقديره للجه���ود التي 
يبذله���ا رئي����س االحتاد ال���دويل لتطوي���ر لعبة 
كرة القدم عاملي���اً واالرتقاء بها اإلى م�شتويات 
اأف�ش���ل ودعمه ملختل���ف الربام���ج الهادفة اإلى 
النهو�س بهذه اللعب���ة االأكرث �شعبية يف العامل، 
منوها جاللت���ه كذلك ب���دور روؤ�ش���اء االحتادات 

القارية خدمة لريا�شة كرة القدم.
واأك���د جاللت���ه ال���دور امله���م ال���ذي متثله 
الريا�ش���ة يف تعزي���ز عالق���ات ال�شداق���ة ب���ن 
خمتل���ف الدول ومد ج�ش���ور التفاهم والتعارف، 

وتعزيز قيم املحبة بن �شعوب العامل.
كما اأكد العاهل اأهمية توثيق التعاون بن 
االحتاد الدويل واالحتادات القارية واالحتادات 
الوطنية مبا يخدم التطلعات املن�شودة لتطوير 

لعبة كرة القدم. 
واأ�شاد �شاحب اجلاللة خالل اللقاء باجلهود 
املثمرة واملتوا�شلة لرئي����س االحتاد االآ�شيوي 
لك���رة الق���دم ال�شي���خ �شلم���ان ب���ن اإبراهيم اآل 
خليف���ة، وو�شع اخلط���ط والربام���ج التطويرية، 
والتي اأ�شهم���ت يف النهو�س بالك���رة االآ�شيوية 
والو�شول بها اإل���ى اأعلى امل�شتويات، وحتقيق 
م�شلحة دول القارة، وتعزيز دورها وكلمتها يف 

املحافل الريا�شية العاملية.
من جانبه���م، اأعرب رئي�س االحت���اد الدويل 
لك���رة الق���دم وروؤ�ش���اء االحت���ادات القارية عن 
�شكرهم وتقديرهم جلالل���ة امللك على ما لقوه 
م���ن حف���اوة وترحي���ب خ���الل زيارته���م مملكة 
البحري���ن، م�شيدي���ن مب���ا ت�شه���ده البحرين من 
نه�شة وتط���ور وتنمية بقي���ادة جاللة امللك يف 
خمتلف املجاالت خ�شو�شا املجاالت الريا�شية 

وال�شبابية.

• جاللة امللك م�شتقبال �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد ورئي�س “الفيفا” وروؤ�شاء االحتادات القارية واالأمن العام لالحتاد الدويل	

املنام���ة - بن���ا: بعث عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
تعزي���ة وموا�ش���اة اإلى اأ����رصة االإعالم���ي والكاتب 
ال�شحايف القدير املغفور له اأحمد �شلمان كمال، 
ال���ذي انتق���ل اإل���ى جوار رب���ه بعد م�ش���رة غنية 
حافل���ة بالعط���اء والنجاحات يف جم���ال ال�شحافة 
والفك���ر واالأدب، اأعرب جاللت���ه فيها عن خال�س 
تعازيه و�شادق موا�شاته بوفاة فقيدهم الغايل، 
�شائال الباري عز وج���ل اأن يتغمده بوا�شع رحمته 
ومغفرته ور�شوانه وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم 

اأهله وذويه وحمبيه جميل ال�شرب وال�شلوان.
واأ�ش���اد املل���ك مبناق���ب الفقي���د الراح���ل 
واإ�شهامات���ه امل�شهودة يف امل�ش���رة ال�شحافية 
البحريني���ة ويف املج���االت الفكري���ة واالأدبي���ة؛ 
باعتب���اره م���ن الرعي���ل االأول ورائ���دا م���ن رواد 
العمل ال�شح���ايف واالإعالمي يف اململك���ة، موؤكداً 
اأن الفقي���د كان مثاالً ومنوذج���اً حياً يف االإخال�س 
والتفاين يف خدمة الوطن وحبه واإخال�شه ملهنته 
م���ن خ���الل كتاباته ومقاالت���ه ال�شحفي���ة والتي 
تتن���اول ق�شاي���ا الوطن واملواط���ن مب�شداقية 

وم�شوؤولية.
ون���وه جاللت���ه باملكان���ة الت���ي حظ���ي بها 
ال�شح���ايف اأحم���د �شلم���ان كمال رحم���ه اهلل على 
امل�شت���وى املحل���ي واخلليجي والعرب���ي، والذي 
يوؤك���د عط���اءه واإ�شهامات���ه املتمي���زة يف احلقل 
ال�شح���ايف واالإعالم���ي واالأدبي. واأك���د جاللته اأن 
البحري���ن تعت���ز برجاالتها االأوفي���اء املخل�شن 
الذي���ن لهم ب�شمات م�شيئ���ة يف تاريخ وم�شرة 

الوطن ونه�شته املباركة يف كل املجاالت.

العاهل: اأحمد كمال منوذج 
االإخال�س يف خدمة الوطن

جمل�س ويل العهد �رصح جامع لأبناء املجتمع كافة

يف ت�شوية املنازعات التجارية دور مهم لـ “الأون�شيرتال” 

تكري�شا ل�شنة االآباء واالأجداد يف التوا�شل... مواطنون:

لدى ا�شقباله االأمن العام للجنة وهيا بنت را�شد... وزير اخلارجية: 

ويل  ا�شتقب���ل  بن���ا:   - املنام���ة 
العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائب 
االأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ر �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة يف جمل�ش���ه االأ�شبوعي بق�رص 
الرفاع م�شاء اأم�س، بح�شور �شمو ال�شيخ 
عي�ش���ى بن �شلمان بن حم���د اآل خليفة، 
اأفراد العائلة املالكة الكرمية والوزراء 
واأع�ش���اء جمل�ش���ي ال�ش���ورى والن���واب 
والبلدي���ات وع���دداً م���ن رج���ال الدين 
والفعالي���ات االقت�شادية واالجتماعية 
يف  الدبلوما�ش���ي  ال�شل���ك  واأع�ش���اء 
االأكادميي���ة  وال�شخ�شي���ات  اململك���ة 
والفكرية واالإعالمية وع���دداً من اأفراد 

املجتمع.
ورحب �شموه بجمي���ع رواد جمل�شه 
االأ�شبوع���ي، ال���ذي يج�ش���د �ش���وراً من 
التوا�شل الذي يحر����س عليه املجتمع 
تكري�ش���اً ل�شن���ة االآباء واالأج���داد ونهج 
عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد 

ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة وترجم���ًة للروح 
االأ�شيل���ة للمجتمع البحرين���ي ون�شيجه 

وهويته اجلامعة.
واأثن���ى احل�شور على حر�س �شموه 
بااللتقاء باملواطنن والتوا�شل معهم 
وم���ا ي�شكل���ه املجل����س من ����رصح جامع 

الأبناء املجتمع كاف���ة يف �شورة تعك�س 
هوي���ة البحريني���ن الت���ي جبل���ت على 
املحبة واخلر، منوهن بجهود القيادة 
يف تعزي���ز اأ�ش�س التنمي���ة امل�شتدامة؛ 
لتحقي���ق املزيد م���ن الرخ���اء والتقدم 

وتاأمن احلياة الكرمية للمواطن.

املنام����ة - وزارة اخلارجية: ا�شتقبل 
وزي����ر اخلارجية ال�شيخ خال����د بن اأحمد بن 
حمم����د اآل خليف����ة يف مكتبه اأم�����س االأمن 
الع����ام للجن����ة االأم����م املتح����دة للقان����ون 
التج����اري ال����دويل )االأون�شي����رتال( رين����و 
�شوري����ول، ورئي�ش����ة جمل�س اأمن����اء غرفة 
البحري����ن لت�شوية املنازعات االقت�شادية 
واملالية واال�شتثماري����ة ال�شيخة هيا بنت 
را�ش����د اآل خليف����ة، والرئي�����س التنفي����ذي 
املنازع����ات  لت�شوي����ة  البحري����ن  لغرف����ة 
واال�شتثماري����ة  واملالي����ة  االقت�شادي����ة 

ن�شيب زيادة.
وخ����الل اللقاء، رحب وزي����ر اخلارجية 
ب�شوري����ول، وبال�شيخ����ة هي����ا بن����ت را�شد 
وزيادة، م�شيًدا بالدور املهم الذي تقوم 
به جلنة “االأون�شي����رتال” يف جمال ت�شوية 
املنازع����ات التجاري����ة الدولي����ة، وتطوير 
القواع����د املتعلق����ة باالأعم����ال التجاري����ة 
التب����ادل  لزي����ادة  ي����وؤدي  مب����ا  الدولي����ة 
التجاري ب����ن دول الع����امل ويدعم جهود 

التنمية، متمنًيا لّلجنة املزيد من التوفيق 
والنجاح.

وم����ن جانب����ه، اأع����رب �شوري����ول ع����ن 
�شعادت����ه بزي����ارة البحري����ن ولق����اء وزير 
اخلارجية، منوًها مب����ا حققته اململكة من 
مكان����ة اقت�شادية وم����ا تتمتع به من بيئة 
ا�شتثماري����ة اآمن����ة بف�ش����ل م����ا لديها من 

ت�رصيع����ات متقدم����ة وجاذب����ة لال�شتثم����ار 
وتوف����ر احلماي����ة للم�شتثمري����ن، موؤك����ًدا 
حر�����س اللجنة عل����ى التعاون م����ع مملكة 
البحري����ن يف خمتلف املج����االت خ�شو�شا 
م����ا يتعل����ق باالأعم����ال التجاري����ة الدولية 
والقواعد التي تنظمه����ا، متمنًيا للمملكة 

دوام التقدم واالزدهار.

• �شمو ويل العهد م�شتقبال اأفراد العائلة املالكة الكرمية والوزراء وامل�شوؤولن	

• وزير اخلارجية م�شتقبالً االأمن العام للجنة االأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل	
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مجموعة البركة المصرفية )ش.م.ب.( 
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

31 مارس 2017 )مراجعة(

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين
ص.ب 1٨٨2 - المنامة، مملكة البحرين

)مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي(

صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعاله، أستخرجت من القوائم المالية المرحلية الموحدة 
المختصرة التي روجعت من قبل السادة إرنست و يونغ - البحرين. 

هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه.

  albaraka.com 

فرعا702بلدا 15قـــارات٣

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في 31 مارس 2017 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 )مراجعة( 

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 )مراجعة( 

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق المالك
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 )مراجعة( 

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة 

األم 
 حقوق 

غير مسيطرة 
 مجموع حقوق

المالك
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

 2,008,581  727,62٣  1,280,958 في 1 يناير 2017
 )11,٣96( -  )11,٣96(أرباح أسهم

 )25( -  )25(صافي الحركة في أسهم الخزينة
 )7٣9( )187( )552(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

 )1,٣76( )456( )920(صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى 
 )10,012( )5,607( )4,405(تحويل عمالت أجنبية 
 51,510  17,507  ٣4,00٣ صافي الدخل للفترة 

 )5,971( )5,971( - أرباح أسهم الشركات التابعة
 )4,021( -  )4,021(تخصيصات الزكاة

 )1,065( )1,065( -صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة
 2,025,486  7٣1,844  1,29٣,642 في ٣1 مارس 2017

 2,094,5٨3  73٨,1٨1  1,356,402 في 1 يناير 2016
 )22,143( -  )22,143(أرباح أسهم

 )144( -  )144(صافي الحركة في أسهم الخزينة
 )456( )139( )317(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 1,404  477  927 صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى 
 )12,635( )5,204( )7,431(تحويل عمالت أجنبية 
 6٨,٨36  31,037  37,799 صافي الدخل للفترة

 )20,09٨( )20,09٨( - أرباح أسهم الشركات التابعة
 )3,962( -  )3,962(تخصيصات الزكاة

 )659( )659( - صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة
 2,104,726  743,595  1,361,131 في 31 مارس 2016

للثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس ٣12016 مارس 2017

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 
الدخل 

 327,٨09 296,777 صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات مشتركة 
 )276,110()251,48٣( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

 9٨,475 92,269 حصة المجموعة كمضارب 
 )177,635()159,214( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار

 150,174  1٣7,56٣ حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات اإلستثمار )كمضارب و كرب المال( 
 63٨  281 حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية

 74,712  88,045 صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات ذاتية 
 47,359  ٣9,665 دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 

 22,566 ٣,762 دخل تشغيلي آخر
 269,٣16  295,449 

 )19,٨14()20,445( ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل
 275,635  248,871 مجموع الدخل التشغيلي 

المصروفات التشغيلية
 94,144  85,169 مصروفات الموظفين 

 15,749  11,559 استهالك وإطفاء 
 51,469 50,996 مصروفات تشغيلية أخرى 

 161,362  147,724 مجموع المصروفات التشغيلية 
 114,273  101,147 صافي الدخل للفترة قبل صافي المخصصات و الضرائب

 )16,05٨()28,912( صافي المخصصات
 9٨,215  72,2٣5 صافي دخل الفترة قبل الضرائب 

 )29,379()20,725( الضرائب 
 6٨,٨36  51,510 صافي الدخل للفترة 

العائد إلى: 
 37,799 ٣4,00٣    حقوق مساهمي الشركة األم 

 31,037 17,507    حقوق غير مسيطرة 
 51,510  6٨,٨36 

 3.15 2.84 النصيب األساسي و المخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية 

٣1 مارس 2017 
ألف دوالر أمريكي 

31 مارس 2016 
ألف دوالر أمريكي 

 )52,262(181,٣66 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 
 32٨,٨53 )296,٣04( صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة اإلستثمارية

 76,146 )11,904( صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية
 )12,634()10,01٣( تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 340,103 )1٣6,855( صافي التغير في النقد وما في حكمه
 2,292,6٨9 2,851,959 النقد و ما في حكمه في 1 يناير

 2,632,792  2,715,104 النقد و ما في حكمه في ٣1 مارس

٣1 مارس 2017
مدققة 

31 ديسمبر 2016
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

الموجودات 
 5,073,41٨  4,808,٣21 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 11,423,44٨ 11,529,114 ذمم مدينة 
 1,5٨2,396 1,٣8٣,01٣ التمويل بالمضاربة و المشاركة 

 2,629,131 2,907,274 إستثمارات 
 1,٨30,339  1,852,699 إجارة منتهية بالتمليك 

 417,295  428,895 عقارات و معدات 
 469,23٨  454,٣٣2 موجودات أخرى 

 23,425,265 2٣,٣6٣,648 مجموع الموجودات 
المطلوبات و حقوق حاملي حسابات االستثمار و حقوق المالك

المطلوبات 
 4,9٨3,772 4,8٣7,2٣8 حسابات جارية للعمالء و حسابات أخرى 

 91٨,395  814,494 مبالغ مستحقة لبنوك 
 1,3٨1,256  1,٣76,41٣ تمويالت طويلة األجل

 ٨56,467 865,٣71 مطلوبات أخرى 
 ٨,139,٨90 7,89٣,516 مجموع المطلوبات 

 13,276,794 1٣,444,646 حقوق حاملي حسابات االستثمار
حقوق المالك

 1,149,21٨ 1,206,679 رأس المال 
 )9,5٨٨()10,124( أسهم الخزينة

 1٨,574 19,085 عالوة إصدار أسهم 
 1٨1,971 181,051 احتياطات 

 41,271 40,719 التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 
 )666,719()671,124( تحويل عمالت أجنبية 

 527,٣56497,374 أرباح مبقاة
 6٨,٨57 - تخصيصات مقترحة

 1,2٨0,95٨ 1,29٣,642 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم 
 727,623 7٣1,844 حقوق غير مسيطرة 

 2,00٨,5٨1 2,025,486 مجموع حقوق المالك
 23,425,265 2٣,٣6٣,648 مجموع المطلوبات و حقوق حاملي حسابات االستثمار و حقوق المالك 
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كلما ازدادت وطاأة التحديات زاد املوقف اخلليجي �صالبة
تعزيز التعاون مع الدول الكربى اأمر �رضوري... رئي�س الوزراء:

�صعب البحرين �صطر ق�ص�ص جناح يف الوحدة وحب الوطن والبذل والعطاء
لدى ا�ستقبال �سموه عددا من اأفراد العائلة املالكة وامل�سوؤولني... رئي�س الوزراء: 

املنام����ة - بنا: تلقى رئي�����س الوزراء �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي الأم����ر خليف����ة ب����ن �سلم����ان اآل 
خليف����ة برقي����ة �سكر جوابي����ة من عاه����ل اململكة 
العربية ال�سعودي����ة ال�سقيقة اأخيه خادم احلرمني 
ال�رضيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود؛ 
وذل����ك رًدا على برقي����ة التعزي����ة واملوا�ساة التي 
بعث به����ا �سموه اإلي����ه يف وفاة املغف����ور له باإذن 
اهلل تعال����ى �ساحب ال�سمو امللكي الأمر نا�رض بن 
�سلطان بن نا�رض ب����ن عبدالعزيز اآل �سعود، اأعرب 
خادم احلرم����ني ال�رضيفني فيها عن خال�س �سكره 
وتقدي����ره ل�ساحب ال�سمو امللك����ي رئي�س الوزراء 
على م�ساعر �سموه الأخوية النبيلة، متمنياً ل�سموه 

وافر ال�سحة وال�سعادة.

املنام����ة - بنا: تلق����ى عاهل الب����اد �ساحب 
اجلال����ة امللك حمد بن عي�س����ى اآل خليفة ورئي�س 
الوزراء �ساح����ب ال�سمو امللك����ي الأمر خليفة بن 
�سلمان اآل خليف����ة ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء �ساحب 
ال�سمو امللك����ي الأمر �سلمان بن حم����د اآل خليفة 
برقي����ات �سكر جوابية من ملك����ة اململكة املتحدة 
واآيرلن����دا ال�سمالي����ة رئي�سة الكومنول����ث �ساحبة 
اجلالة امللكة اإليزابيث الثانية، رداً على برقيتهم 

املهنئة مبنا�سبة ذكرى عيد مياد جالتها.
واأعرب����ت جالة امللك����ة اليزابيث يف برقيتها 
عن �سادق �سكرها وتقديرها جلالة امللك و�سمو 
رئي�����س الوزراء و�سمو ويل العه����د على م�ساعرهم 
الطيب����ة، متمني����ة له����م دوام ال�سح����ة وال�سعادة، 

وململكة البحرين اطراد التقدم والزدهار.

رئي�س الوزراء يتلقى �سكر 
خادم احلرمني ال�رضيفني

البحرين تتلقى �سكر 
امللكة اإليزابيث

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي����س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمر خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة، 
ال�سع���ودي  لل�سفري���ن  �سم���وه  ا�ستقب���ال  ل���دى 
والإماراتي لدى اململكة، اأن حتديات املنطقة كلما 
ازدادت وطاأته���ا زاد املوقف اخلليجي قوة و�سابة 
يف جمابهته���ا، وه���ذا م���ا جع���ل دول املجل�س تخرج 
ب�سام م���ن املوؤامرات التي كان���ت ت�ستهدف اأمنها 
وا�ستقرارها، اإذ متكنت بف�سل اهلل وبحكمة القادة 

ووعي ال�سعوب من �سد هذه املوؤامرات ودحرها. 

واأك���د �سموه اأن تعزي���ز التع���اون اخلليجي مع 
ال���دول الكربى اأم���را �رضوريا، خ�سو�س���ا اأنها بداأت 
ُتظهر اليوم تفهما ونظرة اإيجابية جتاه ما يحدث يف 
املنطق���ة وما تتعر�س له م���ن اإرهاب يف حماولة من 
اأي���دي خارجية لتقوي�س اأمنه���ا.  هذا وكان �ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي�س ال���وزراء ق���د ا�ستقبل بق�رض 
الق�سيبية اأم�س �سف���ر اململكة العربية ال�سعودية 
عبداهلل اآل ال�سي���خ و�سفر دولة الإم���ارات العربية 
املتحدة لدى مملك���ة البحري���ن عبدالر�سا اخلوري.  

ويف اللقاء، نوه �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
بالعاق���ات الأخوية التاريخية الوثيق���ة التي تربط 
بني مملكة البحري���ن واململكة العربي���ة ال�سعودية 
املتح���دة  العربي���ة  الإم���ارات  ودول���ة  ال�سقيق���ة 
ال�سقيقة، وما ي�سهده التعاون البحريني ال�سعودي 
الإماراتي من من���و وتطور يف خمتلف املجالت حتى 
غ���دت العاقات التي تربط بينه���م منوذجا يحتذى 
به يف العاقات بني ال���دول.  واأ�ساد �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء باملواق���ف امل�رضفة للمملكة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة ودولة الإمارات العربية 
املتحدة يف دعم مملكة البحرين يف خمتلف الظروف. 
وا�ستعر����س �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س 
الوزراء مع ال�سفرين جممل التطورات وامل�ستجدات 
عل���ى ال�ساحتني الإقليمية والدولي���ة، اإذ اأكد �سموه 
اأن تط���ورات الأو�ساع وحتدياته���ا تتطلب تكثيف 
اللقاءات الثنائية والإقليمية والدولية على خمتلف 
م�ستوي���ات امل�سوؤولية للدفع قدم���ا باآفاق التعاون 

باعتباره الطريق الأمثل ملواجهة هذه التحديات. 

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا ال�سفرين ال�سعودي والإماراتي	

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا عددا من اأفراد العائلة املالكة وامل�سوؤولني	

املنام����ة - بنا: نوه رئي�س ال����وزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة بالدور الذي 
ي�سطلع به اأبناء البحرين يف م�سرة العمل الوطني ويف 
دفعه����ا قدما نح����و بلوغ اأهدافه����ا يف خمتلف امليادين 
ال�سيا�سية والتنموي����ة والقت�سادية، لفتا �سموه لدى 
ا�ستقبال����ه لعدد م����ن اأف����راد العائلة املالك����ة الكرمية 
وامل�سوؤول����ني باململك����ة اإل����ى اأن �سع����ب البحرين عرب 
تاريخ����ه �سطر ق�س�س جن����اح يف الوح����دة وحب الوطن 
والب����ذل والعط����اء يف �سبيل����ه ت�ستح����ق اأن تك����ون مثال 
يحتذى به.  واأكد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
اهتم����ام احلكومة بال�ستمرار يف تبن����ي املبادرات التي 
ترتق����ي بالك����وادر الب�رضي����ة تعليما وتدريب����ا وجتعلها 

عن�����رضا فاع����ا يف م�س����رة النه�س����ة والتطوي����ر الت����ي 
ت�سهده����ا اململك����ة يف ظل العهد الزاه����ر لعاهل الباد 
�ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.  واأ�ساد 

�ساحب ال�سم����و امللكي رئي�س ال����وزراء بالتطور الذي 
ت�سه����ده خمتلف قطاعات العمل يف اململكة، الذي يعد 
نتاج م�س����رة طويلة واأجيال متعاقبة اأ�سهموا بجهدهم 

لربام����ج  وا�ستجابته����م  الوطن����ي  وح�سه����م  وعمله����م 
احلكومة املختلف����ة يف �سناعة اإجنازات جعلت البحرين 

حتظى بالريادة الإقليمية والدولية يف جمالت عدة. 
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“ال�ستئنافية” توؤيد الإعدام للمدان بقتل ال�رشطي عا�سف

ور�سة اإقليمية عن اجلمارك الرقمية 

اإن�ساء املدن الإ�سكانية يرتقي مبعي�سة الأ�رشة البحرينية 

يت�سمون بروح معنوية عالية واحرتافية منت�سبو “الدفاع” 

تراأ�س “وزارية البنية التحتية” يف “اجلنوبية”... خالد بن عبداهلل:

تكرمي “قوة الواجب 10” امل�شاركة يف عملية اإعادة الأمل... القائد العام:

املنامة - بنا: اأكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 
اللجن���ة الوزارية للإعمار والبني���ة التحتية ال�شيخ خالد بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة، اأن التوجه نحو اإن�ش���اء وتنفيذ املدن 
الإ�شكانية احلديثة هو هدف ت�شعه احلكومة ن�شب عينها 

للرتقاء بامل�شتوى املعي�شي والجتماعي للأ�رسة. 
وقال “اإن ارتفاع عدد امل���دن الإ�شكانية النموذجية 
م���ن اثنتني وهما مدينة عي�ش���ى ومدينة حمد، اإلى 5 مدن 
قيد التنفي���ذ تغطي جميع املحافظات، ومراعاة تزويدها 
بجميع مقومات اخلدمات واملراف���ق ال�شحية والتعليمية 
والتجاري���ة والجتماعية، ما هو اإل دليل �شادق على رغبة 
احلكومة يف ا�شتمرار نهجه���ا الرا�شخ منذ �شتينات القرن 

املا�شي يف توفري �شبل العي�س الرغيد للمواطنني”. 
وكان ال�شي���خ خالد بن عب���داهلل اآل خليفة زار �شباح 
اأم�س، م����رسوع املدين���ة اجلنوبية، وتراأ�س اجتم���اع اللجنة 
الوزارية للإعم���ار والبنية التحتية، بح�شور الوزراء اأع�شاء 
اللجن���ة وعدد م���ن امل�شوؤولني م���ن ال���وزارات واجلهات 
احلكومي���ة اخلدمي���ة ذات العلقة، وا�شتعر�ش���ت اللجنة 
البن���ود املدرج���ة على ج���دول اأعم���ال الجتم���اع الذي مت 
تخ�شي�ش���ه للط���لع عل���ى �ش���ري العم���ل يف امل�شاري���ع 
الإ�شكانية عموماً، ومنها الربنامج الزمني ملراحل جهوزية 
الوحدات ال�شكينة يف املدينة اجلنوبية التي �شتوفر اأكرث 

من 4500 وحدة �شكنية. 

وخ���لل الجتماع، اأ�شار ال�شيخ خال���د بن عبداهلل اإلى 
اأن م����رسوع املدينة اجلنوبية يعترب ركناً اأ�شا�شاً من اأركان 
تنفيذ الأمر ال�شامي لعاه���ل البلد �شاحب اجلللة امللك 
حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة، ببناء 40 األ���ف وحدة �شكنية، 
والت���ي يندرج م���ن بينها توف���ري 25 األف وح���دة �شكنية 
يف برنام���ج عمل احلكومة برئا�شة رئي����س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، 
وم���وؤازرة ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللك���ي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة.
واأعرب ع���ن �شكره لل�شن���دوق ال�شع���ودي للتنمية، 
وال�شن���دوق الكويت���ي للتنمي���ة القت�شادي���ة العربي���ة، 
و�شندوق اأبوظبي للتنمية، على دعمها ومتويلها ال�شخي 
للم�شاري���ع الإ�شكانية وم�شاري���ع البني���ة التحتية الأخرى 
الت���ي يج���ري تنفيذها �شم���ن برنامج التنمي���ة اخلليجي، 
موجه���اً �شكره يف الوق���ت نف�شه لوزي���ر الإ�شكان وجلميع 
منت�شب���ي الوزارة عل���ى جهودهم املبذول���ة بالتعاون مع 

الوزارات واجلهات احلكومية اخلدمية الأخرى.

الرف���اع - ق���وة دفاع البحرين: حت���ت رعاية ويل 
العه���د نائب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شم���و امللكي الأمري �شلمان 
بن حم���د اآل خليفة، اأن���اب �شموه القائ���د العام لقوة 
دف���اع البحري���ن حل�شور حف���ل تك���رمي جمموعة قوة 
الواج���ب اخلا����س/10 التابع���ة لقوة دف���اع البحرين 
وامل�شارك���ة يف عملي���ة اإعادة الأم���ل بجمهورية اليمن 
ال�شقيق���ة �شم���ن ق���وات التحال���ف العرب���ي بقيادة 
اململك���ة العربية ال�شعودية ال�شقيق���ة، وذلك �شباح 
اأم�س الأربعاء باحلر�س امللكي. فلدى و�شول �شاحب 
املع���ايل القائد العام لقوة دف���اع البحرين اإلى موقع 
احلف���ل كان يف ا�شتقباله وزير �شوؤون الدفاع الفريق 
الرك���ن يو�شف اجللهمة، وقائد احلر�س امللكي �شمو 

العميد الركن ال�شيخ نا�رس بن حمد اآل خليفة.
ث���م األقى قائ���د احلر����س امللكي �شم���و العميد 
الرك���ن ال�شي���خ نا�رس بن حم���د اآل خليف���ة كلمة رحب 
فيها بالقائد العام لقوة الدفاع و�شكره على تف�شله 
برعاي���ة احلف���ل، واأع���رب �شموه عن �شك���ره وتقديره 
لأداء رج���ال جمموع���ة الواجب على م���ا يبذلونه دائماً 

من تفان وجهد خمل�س يف الواجب الوطني املقد�س، 
�شمن �شفوف قوات التحالف العربي الداعم لل�رسعية 
يف جمهورية اليمن بقيادة القوات امل�شلحة باململكة 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة.  ثم تف�شل القائد العام 
لقوة دف���اع البحري���ن بت�شلي���م الأو�شم���ة التقديرية 
الت���ي منحها �شاح���ب اجللل���ة امللك القائ���د الأعلى 

عددا من �صب���اط و�صباط �صف واأف���راد قوة الواجب 
اخلا�س/10 التابعة لقوة دفاع البحرين؛ تقديراً لهم 
على جهوده���م الوطنية املخل�ش���ة، ودورهم الأخوي 
الكب���ري يف وقوفه���م اإلى جان���ب الأ�شق���اء يف الدفاع 
ع���ن احلق، وم���ا يتحلون به م���ن روح معنوي���ة عالية، 

واحرتافية، وان�صباط لأداء ر�صالتهم ال�صامية.

الرف����اع - ق����وة دف����اع البحري����ن: اأقي����م بح�شور 
املفت�س الع����ام اللواء الركن عب����داهلل ح�شن النعيمي 
�صباح اأم�س ختام التمرين التعبوي امل�صرتك )خمالب 
الذئب 2017( �شمن �شل�شلة متارين خمالب الذئب، 
وال����ذي نفذت����ه ق����وة دف����اع البحري����ن ممثل����ة بالقوة 
اخلا�شة امللكية، وحر�����س الرئا�شة بالقوات امل�شلحة 
لدول����ة الإم����ارات العربية املتح����دة ال�شقيقة يف اإطار 
�شب����ل تعزي����ز التعاون الع�شكري يف ه����ذا املجال بني 
ق����وة دفاع البحري����ن والق����وات امل�شلح����ة الإماراتية، 

وتقوية عمل القوات اخلا�شة ورفع كفاءتها القتالية 
مب����ا يواك����ب تط����ور الق����وات امل�شلح����ة يف البلدي����ن 
ال�شقيق����ني اإ�شافة اإل����ى تبادل اخل����ربات الع�شكرية 
ب����ني الأ�شقاء. وبعد ت����لوة اآيات من الذك����ر احلكيم، 
قدمت كلمة به����ذه املنا�شبة تلها اإيج����از عن مراحل 
التمري����ن املختلفة واملجموع����ات امل�شاركة واأهداف 
هذا التمرين. وبداأ التمرين بعملية التطويق ملنطقة 
امل�شوؤولي����ة ثم القي����ام بالتطهري وتاأم����ني الأهداف 
�شم����ن املنطقة، وبعده����ا نفذت اإح����دى املجموعات 

الرماي����ة احلي����ة م����ع التقدم نح����و اله����دف والقتحام 
وتطه����ري املواقع �شمن منطقة الواج����ب، وتلى ذلك 
اإنزال من الطائرات العمودية على الأهداف املحددة، 
كما ا�شتم����ل التمرين على تنفيذ اإج����راءات التطويق 
والتفتي�����س اإ�شافة اإل����ى عمليات القت����ال املختلفة، 
ورماية الإ�شناد، وتطبيق عدد من العمليات اخلا�شة، 
اإذ اأظه����ر امل�شارك����ون براعة عالي����ة، و�رسعة فائقة يف 
تنفي����ذ العمليات اخلا�شة املر�شوم����ة لهم، مما اأظهر 

التنفيذ املتقن واملحرتف للتكتيك القتايل.

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء يف زيارة مل�رسوع املدينة اجلنوبية	

• القائد العام يح�رس حفل تكرمي جمموعة قوة الواجب اخلا�س/10 	

ثم���ن اأع�ش���اء اللجنة العلي���ا ل�شوؤون 
احل���ج والعم���رة م���ا ت�شطلع ب���ه حكومة 
خ���ادم احلرم���ني ال�رسيف���ني م���ن جهود 
كب���رية لتطوي���ر احلرم���ني ال�رسيفني من 
خلل م�شاريع التو�شع���ة ال�شخمة، وعلى 
وجه اخل�شو����س التو�شعة الأخرية للحرم 
املك���ي، التي تعد اأك���رب تو�شعة �شهدها 

احلرم املكي ال�رسيف منذ عهد النبوة.
جاء ذلك خلل اجتم���اع اللجنة العليا 
ل�ش���وؤون احلج والعمرة ال���ذي عقد موؤخراً 
برئا�شة وزير العدل وال�شوؤون الإ�شلمية 
والأوقاف ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة.
واأعلنت اللجنة العليا خلل اجتماعها 
ع���ن اأن اآخ���ر موعد للنتهاء م���ن اإجراءات 
توثي���ق جمي���ع العق���ود وتكوي���ن ح���َزم 
اخلدم���ات عن طريق امل�ص���ار الإلكرتوين 
هو يوم 8 اأغ�شط�س املقبل بح�شب حم�رس 
اتفاقي���ة وزارة احل���ج ال�شعودية، والذي 
مت توقيع���ه مبكراً هذا العام بني كل من 
بعثة مملكة البحري���ن للحج ووزارة احلج 

بال�شقيقة ال�شعودية.

ويف �شي���اق مناق�شة الق���رار الوزاري 
رق���م 21 ل�شن���ة 2017 بتنظي���م حملت 
العم���رة، ق���ررت اللجن���ة اإمه���ال حملت 
العم���رة لتوفي���ق اأو�شاعه���ا بن���اء عل���ى 
الق���رار ال�صادر  ا�صرتاط���ات ومتطلبات 

خلل 6 اأ�شهر من تاريخ �شدور القرار.
البحري���ن  اأن ح�ش���ة مملك���ة  يذك���ر 

للمو�شم املقبل تبلغ 4625 حاجا.

حكم���ت حمكم���ة ال�شتئن���اف العليا 
اجلنائية برئا�ش���ة القا�شي ال�شيخ حممد 
ب���ن عل���ي اآل خليف���ة واأمان���ة ����رس ناج���ي 
عب���داهلل، وباإجم���اع اآراء اأع�ش���اء املحكمة 
بتاأييد معاقبة امل�شتاأنف الأول - امُلدان 
بقتل ال�رسطي حممد عا�شف خان مبنطقة 
ال�شهل���ة ال�شمالي���ة يف �شه���ر فرباير من 

العام 2013 - بالإعدام.
م�شتاأنف���ن  معاقب���ة  اأي���دت  كم���ا 
بال�شج���ن املوؤبد، ف�شلً عن تاأييد عقوبة 
ال�شجن ملدة 10 �شن���وات ال�شادرة على 

6 م�شتاأنفني اآخرين، والتي مت تخفيفها 
يف وق���ت �شابق بدلً ع���ن ال�شجن املوؤبد 
املحكوم عليهم بها من قبل حمكمة اأول 

درجة.
واأيدت املحكمة اأي�ًشا معاقبة ال�شاب 
املحكوم بالإعدام بال�شجن ملدة 5 �شنني 
ع���ن تهمة التع���دي ومقاوم���ة ال�شلطات 
اأثن���اء القب�س عليه لعدم وج���ود ارتباط 
بني اجلرميتني، ف�شلً عن عقوبات اأخرى 
للمحكوَم���ني باملوؤبد تراوحت بني 5 و6 
�شن���وات �شج���ن اإ�شافية وغرام���ة مالية 
لأحدهما، واأمرت ومب�شادرة بقية ال�شلح 

الناري ال�شوئي والذخائر امل�شبوطة.

الداخلي���ة: حت���ت  وزارة  املنام���ة - 
رعاي���ة رئي�س اجلمارك ال�شي���خ اأحمد بن 
حم���د اآل خليفة، اأقام���ت �شوؤون اجلمارك 
بالتع���اون مع منظمة اجلم���ارك العاملية، 
الور�شة الإقليمية حول اجلمارك الرقمية 
 30 مب�صارك���ة  الإلكرتوني���ة،  والتج���ارة 
متدرب���ا م���ن دول اإقليم �شم���ال اإفريقيا 

وال�رسق الأدنى والأو�شط.
حت�ش���ني  اإل���ى  الور�ش���ة  وته���دف 
املعرفة وتعزيز قدرات اإدارات اجلمارك 
املتعلق���ة  الق�شاي���ا  ح���ول  الإقلي���م  يف 

بالتقني���ات احلديث���ة يف العمل اجلمركي 
والتجارة الإلكرتونية عرب احلدود، وذلك 
تطبيق���اً ل�شعار منظمة اجلمارك العاملية 
 - الرقمي���ة  “اجلم���ارك   2016 للع���ام 
امل�شاركة املتقدمة”، والذي كان يهدف 
اإل���ى تعزيز ا�شتخ���دام احلل���ول الرقمية 
املختلفة مع الوكالت احلكومية ال�رسيكة 
يف اإدارة احل���دود لأ�شح���اب امل�شلح���ة، 
م���ن خ���لل تعزي���ز اعتم���اد التكنولوجيا 
احلديث���ة، وبالت���ايل حت�ش���ني ال�شفافية 

وتقليل الأعباء الإدارية. 

• ال�شيخ خالد بن علي	

عبا�س اإبراهيم

ختام مترين “خمالب الذئب”

املنامة - وزارة الداخلي���ة: �شهد رئي�س الأمن 
العام اللواء طارق احل�شن اأم�س بالأكادميية امللكية 
لل�رسط���ة، حفل تخري���ج الدفعة اخلام�ش���ة ع�رسة من 
ال�رسطة امل�شتجدين، والت���ي ت�شم 501 فرد تلقوا 
العلوم ال�رسطية والقانونية اللزمة يف معهد تدريب 
ال�رسطة، وفق خطة تعليمية وتدريبية مدرو�شة ويف 

اإطار برنامج تدريبي، ا�شتغرق 6 اأ�شهر.
واألقى اآم���ر الأكادميية امللكي���ة لل�رسطة كلمة 
اأع���رب يف م�شتهلها ع���ن خال�س ال�شك���ر والتقدير 
لوزي���ر الداخلية رئي����س جمل�س اأمن���اء الأكادميية، 
م�شي���دا بحر�ش���ه ال���دوؤوب عل���ى الرق���ي بالعملية 
التدريبية، وه���و ما كان له اأطي���ب الأثر يف حتقيق 
الأكادميي���ة قف���زًة نوعي���ة يف خمتل���ف املج���الت 
التعليمي���ة والتدريبية، ومنوه���ا اإلى متابعة رئي�س 
الأمن العام ودعم���ه الأكادميية، والذي كان له دور 
كبري يف حتقي���ق الإجنازات واأهمها اإع���داد الكوادر 

الأمنية املوؤهلة.
بعدها، اأدى اخلريج���ون الق�شم، ثم قام رئي�س 

الأمن العام بتكرمي املتفوقني وتوزيع ال�شهادات.
وبه���ذه املنا�شب���ة، اأ�ش���اد رئي�س الأم���ن العام 
بالربام���ج  للرتق���اء  الداخلي���ة  وزي���ر  بتوجيه���ات 
التعليمية والتدريبية بالأكادميية امللكية لل�رسطة 
يف اإط���ار العم���ل على رف���ع م�شت���وى الأداء وتطوير 

اخلدمات ال�رسطي���ة املقدمة، الأمر ال���ذي من �شاأنه 
تق���دمي خدمات اأمنية متقدم���ة، تواكب املتغريات 
الأمني���ة، منوها يف الوق���ت ذاته بدور معهد تدريب 
ال�رسطة يف الإع���داد املتميز وتطوي���ر الربامج وفق 

اأعلى املعايري املعتمدة عامليا.

واأو�شح رئي�س الأمن الع���ام اأن �رسطة البحرين 
ا�شتطاع���ت بال�شنوات الأخ���رية حتقيق نقلة نوعية 
يف الأداء الأمن���ي ع���رب تطبي���ق القان���ون والتعامل 
احل�شاري يف العديد من املواقف، م�شريا اإلى اأنه من 
منطلق الدرا�شة املتعمقة والواعية حلجم التحديات 

والتهدي���دات الأمنية، مت اعتماد اإ�صرتاتيجية اأمنية 
تاأخذ ب���كل اأ�شاليب التقدم العلم���ي والتكنولوجي 
وتوظفه يف الك�شف عن اجلرمية ومواجهتها وحماية 
املجتم���ع منها.  ح����ر احلفل كبار ال�صب���اط بوزارة 

الداخلية، واأهايل اخلريجني.

�رشطة البحرين حققت نقلة نوعية يف الأداء الأمني 
تخريج 501 م�شتجد اأنهوا برناجما تدريبيا ا�شتغرق 6 اأ�شهر... احل�شن:

• رئي�س الأمن العام ي�شهد حفل تخريج ال�رسطة امل�شتجدين بالأكادميية امللكية لل�رسطة	
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بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 31 مارس 2017               )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

31 مارس 2017
)غير مدقق(

31 ديسمبر 2016
)مدقق(

الموجــودات
الموجودات غير المتداولة

ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
عقارات استثمارية

ودائع ثابتة طويلة األجل

2,777,107
3,303,020

380,871
481,360

-

2,779,269
3,238,463

380,871
481,360

1,500,000

6,942,3588,379,963

الموجودات المتداولة
المخزون

ذمم تجارية مدينة وأخرى
ودائع ثابتة قصيرة األجل
النقد وأرصدة لدى البنوك

8,011
337,889

3,335,161
2,535,540

8,470
438,962

3,333,813
709,731

6,216,6014,490,976

13,158,95912,870,939مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

رأس المال
أسهم الخزينة

اإلحتياطي القانوني
إحتياطي األعمال الخيرية

األرباح المستبقاة

مجموع حقوق الملكية

7,031,723
)101,456(
2,869,545

15,900
2,650,112

12,465,824

7,031,723
)101,456(
2,869,545

5,900
2,707,123

12,512,835

المطلوبات غير المتداولة
24,54524,171منافع نهاية الخدمة للموظفين

المطلوبات المتداولة
668,590333,933ذمم دائنة أخرى

693,135358,104مجموع المطلوبات

13,158,95912,870,939مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

31 مارس 2017

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

31 مارس 2016

األنشطة التشغيلية

)25,533(299,503صافي الربح/)الخسارة( للفترة

التسـويات:

6,8727,247    االستهالك 

    )مكاسب(/خسائر القيمة العادلة غير المحققة من الموجودات 

265,719)64,557(     المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)47,927()52,728(    دخل فوائد بنكية

)91,469()110,501(    دخل أرباح أسهم 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

4591,957    المخزون

)51,928(211,574    ذمم تجارية مدينة وأخرى

324,567)11,857(    ذمم دائنة أخرى

374906منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

279,139383,539صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)1,787()4,710(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

52,72847,927دخل فوائد بنكية مستلمة 

91,469-أرباح أسهم مستلمة

-1,498,652صافي الحركة في الودائع الثابتة

1,546,670137,609صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)346,514(-أرباح أسهم مدفوعة

)346,514(-صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,825,809174,634صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

709,731474,625النقد وما في حكمه في بداية الفترة

2,535,540649,259النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي 
الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

31 مارس 2017

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

31 مارس 2016

253,198238,726إيرادات تشغيلية

)126,323(227,786صافي الدخل/)الخسارة( من االستثمارات

)133,281()177,977(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

)20,878(303,007الربح التشغيلي/)الخسارة التشغيلية(

1,0772,490الدخل اآلخر

)7,145()4,581(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

صافي الربح/)الخسارة( ومجموع الدخل الشامل/

)25,533(299,503    )الخسارة الشاملة( للفترة

العائد األساسي والمخفض/)الخسارة األساسية والمخفضة(

)0,37 فلس(4,32 فلس    على السهم

                       )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

أسهــــــمرأس المــــال
الخزينة

االحتياطي
القانونــــــــي

احتياطي
األعمال الخيرية

األربـاح 
المجمـــــوعالمستبـــقــاة

في 31 ديسمبر 2015
صافي الخسارة ومجموع الخسارة الشاملة للفترة

أرباح أسهم معلن عنها لسنة 2015 )إيضاح 17(
احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

7,031,723
-
-
-

)101,456(
-
-
-

2,825,954
-
-
-

-
-
-

10,000

2,671,314
)25,533(

)346,514(
)10,000(

12,427,535
)25,533(

)346,514(
-

في 31 مارس 2016
صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للفترة

المحول إلى االحتياطي القانوني
مدفوعات أعمال خيرية خالل الفترة 

7,031,723
-
-
-

)101,456(
-
-
-

2,825,954
-

43,591
-

10,000
-
-

)4,100(

2,289,267
461,447
)43,591(

-

12,055,488
461,447

-
)4,100(

في 31 ديسمبر 2016
صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للفترة

أرباح أسهم معلن عنها لسنة 2016 )إيضاح 17(
احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

7,031,723
-
-
-

)101,456(
-
-
-

2,869,545
-
-
-

5,900
-
-

10,000

2,707,123
299,503

)346,514(
)10,000(

12,512,835
299,503

)346,514(
-

2,869,54515,9002,650,11212,465,824)101,456(7,031,723في 31 مارس 2017

إن البيانات المالية المرحلية الموجزة والمبينة أعاله قد روجت من قبل السادة بي دي أو وتم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل 
مجلس اإلدارة بتاريخ 10 مايو 2017 وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل كل من:

البيانـات الماليـة المرحلية الموجزة للفترة المنـتهيـة في 31 مــارس 2017

إسماعيل عبدالنبي المرهون
رئيس مجلس اإلدارة

نبيل خالد محمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طارق علي الجودر
الرئيس التنفيذي

شركـة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب

تأخر اإلسعاف المركزي
 طمح املجل�س الأعلى لل�صحة لبدء مرحلة التطبيق 
الأويل مل�رشوع الإ�صع���اف املركزي الوطني نهاية العام 
املا�ص���ي، ولكن يبدو اأن اأمورا اأعاقت ذلك، بالرغم من 

انتهاء جتهيز 14 مركزا ل�صيارات الإ�صعاف.
اأ�صاطر تف���اوؤل امل�صوؤولني، مبا �صيحققه امل�رشوع 
من نقل���ة نوعية يف تقدمي خدمات الإ�صعاف؛ باعتبارها 
موؤ����رشا على جتوي���د اخلدم���ات ال�صحي���ة، والتي متثل 
حم���ورا اأ�صا�صا بربنامج عمل احلكومة، ومو�صوعا حا�رشا 

دائما بذهن �صمو رئي�س الوزراء.
ج���ت الزي���ارة امللكية اإل���ى فرن�صا - يف 8  لق���د توِّ
�صبتم���رب 2015 - بتوقي���ع اتفاقي���ة تع���اون مبج���ال 
الإ�صع���اف املرك���زي ب���ني املنام���ة وباري����س، لتق���ّدم 
الأخ���رة امل�صاع���دة التدريبية، وكتابة دلي���ل اإجراءات 

العمل املوحدة، وتقدمي امل�صورة والدعم.
وجذب انتباهي لق���اء حديث، مل�صوؤول مع ال�صفر 
الفرن�ص���ي، ج���رى خالل���ه ا�صتعرا�س متطلب���ات تفعيل 

التفاقية املوقعة قبل اأكرث من عام ون�صف العام!
اأخل����س اإل���ى نتيج���ة قلق���ة لتاأخ���ر ولدة امل�رشوع 
الطموح. واأت�صاءل عن معوقات اإب�صاره النور، وبخا�صة 
اأن �صخامت���ه ت�صتغ���رق ف���رة، لتهيئة البني���ة التحتية 
الالزم���ة، واإع���داد الك���وادر الوطني���ة، وال�صتفادة من 
املخ�رشم���ني باملهن���ة، وتاأم���ني التقني���ات املتقدمة 

مبجال طب الطوارئ.
اأم���ا اخت�صار زمن ال�صتجابة للبالغ، فهو اأهم موؤ�رش 
ملمو�س للمواطن، لقيا�س جناح امل�رشوع، عندما جتوب 
ال�صيارات الط���رق. واملكلفون باملهم���ة قادرون على 

النجاح بالختبار.
  

تيار
“اأف�صل ما يف الإجازة لي�س اأن تريح نف�صك، بل اأن 

ترى الآخرين يعملون!”.
كنيث غراهام

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

400 دينار تكت�سح اأجور 500 وظيفة يف “معر�ض التعليم”
باحثون عن عمل ل� “البالد”: حمبطون من الرواتب املعرو�صة

افتتح وزير العمل وال�صوؤون الجتماعية 
جمي���ل حمي���دان �صب���اح اأم�س ببه���و الوزارة 
معر�س التوظيف بالقطاع التعليمي الثالث، 
ومب�صارك���ة 60 موؤ�ص�ص���ة تعليمي���ة قدم���ت 
عرو�س توظيفية ملا يق���ارب 500 وظيفة، 
وبح�ص���ور وكيل ال���وزارة �صب���اح الدو�رشي، 
وعدد من م�صوؤويل ال���وزارة. وتفاوتت ن�صبة 
الروات���ب املعرو�صة ما بني 400 دينار كحد 
اأدن���ى، و2500 دينار كح���د اأق�صى بوظيفة 
مقدمة من جامعة “اأي اأم اأي”، لكن املالحظة 
اأغل���ب  اكت�ص���ح  الأدن���ى  احل���د  روات���ب  اأن 

الوظائف املعرو�صة، و�صط حتفظ الزوار.
وقامت املوؤ�ص�صات التعليمية امل�صاركة 
باملعر����س بعر����س ن�صبة الروات���ب ونوعية 
بال�صتيكي���ة  بلوح���ات  ال�صاغ���رة  الوظائ���ف 
عن���د كل زاوي���ة موؤ�ص�ص���ة؛ لتوف���ر الوقت 

والتفا�صيل للباحثني عن العمل.
بزي���ارة ميداني���ة  العم���ل  وق���ام وزي���ر 
مع م�ص���وؤويل ال���وزارة اإل���ى كل املوؤ�ص�صات 

اأط���راف  معه���م  تب���ادل  حي���ث  امل�صارك���ة، 
احلديث، ووجهات النظر املختلفة، وا�صتمع 
لآرائه���م. واأك���د حميدان اهتم���ام الوزارة يف 
املعار����س امل�صابهة ل�صتيع���اب العاطلني 
الوظائ���ف،  ع���ن  والباحث���ني  العم���ل،  ع���ن 
خ�صو�صاً من اخلريجني حديثاً من اجلامعات 
اخلا�ص���ة واحلكومي���ة، وامل�صتهدفني بهذه 
ع���ن تطلع���ه ل�صتم���رار  الوظائ���ف، مع���رباً 
معار����س التوظيف ومنوه���ا، وبالتعاون مع 

اجلهات احلكومية الأخرى.
ولحظت “البالد” باأن ن�صبة احل�صور من 
جمه���ور الباحثني عن عمل كان���ت متو�صطة 
نوعاً ما وقت افتت���اح املعر�س، واأبدى عدد 
م���ن الباحث���ني لل�صحيف���ة عن خيب���ة اأملهم 
مب�صتوى الرواتب املعرو�صة، والتي ل تلبي 
طموحه���م، ول تتنا�صب مع الغالء املعي�صي، 
ومتطلب���ات احلي���اة اليومي���ة، خ�صو�صاً ملن 

يعولون اأ�رشًا.

 وزير العمل: التدريج                  
في تحسين الرواتب

قال وزي���ر العمل وال�ص���وؤون الجتماعية 
جمي���ل حميدان عن ارتف���اع الر�صوم اخلا�صة 
ملراكز الرعاية الربية اخلا�صة وتفاوتها من 
مركز اإل���ى اآخر”اأنت اللحني هديت املعر�س 

كله، وركزت على هالنقطة”.
من���دوب  �ص���وؤال  عل���ى  ردا  واأج���اب 
ال�صحيفة: “قطاع ذوي الحتياجات اخلا�صة 
ميث���ل لن���ا اأولوي���ة يف ال�صحاف���ة املحلية، 
ولذل���ك �صاأل���ت، وقبل حلظ���ات اأو�صح لك 
م�ص���وؤول لأحد مراك���ز الربي���ة اخلا�صة عن 
هذا املو�صوع امله���م، وقال اإنه مرت ثالث 
�صن���وات على رفعه���م اإلى ال���وزارة بطلب 

النظر بذلك ومل يحدث �صيء بعد”.
اأج���اب الوزي���ر “ما ك���ان يق�ص���ده الأخ 
ه���و تقري���ب الر�ص���وم لتق���دمي اخلدمات، 
واأن���ا وعدت���ه بدرا�ص���ة ذل���ك، ويل اأن اأ�صر 
ب���اأن م�صكل���ة اخلدم���ات التي تق���دم لذوي 
متماثل���ة،  لي�ص���ت  اخلا�ص���ة  الحتياج���ات 
ولي�صت مب�صتوى واحد، وبراأيي اأنه مو�صوع 
جدي���ر بالدرا�ص���ة، و�صرنى ال�صب���ل املثلى 
لتقري���ب الر�ص���وم، وبحيث تك���ون منا�صبة 

مل�صتوى اخلدمات املقدمة”.
ع���ن  “الب���الد”  ل����  اآخ���ر  �ص���وؤال  ويف 
م�صت���وى الر�ص���ا على الروات���ب املعرو�صة 
للمتقدمني، والتي اكت�صح بها راتب )400 
دين���ار( لأغل���ب الوظائ���ف، ق���ال الوزي���ر” 
�صخ�صي���اً اأنا غر را�س ع���ن ذلك، واأرى باأن 
م���ن ال�رشورة اأن ن�صع���ى بالتدريج لتح�صني 
م�صت���وى الروات���ب، خ�صو�ص���اً م���ع وج���ود 
الدعم امل�صرك القائم ما بني وزارة العمل 

والتنمية الجتماعية ومتكني”.
واأ�ص���اف حمي���دان “ويج���ب اأن نراع���ي 
ق���درة وحتمل اأ�صح���اب العمل له���ذا الأجر، 
ولق���د وج���دت الي���وم ا�صتجابة كب���رة باأن 
هنال���ك اهتمام���ا بتحريك احل���د الأدنى اإلى 

اأعلى”.
ويف رده عل���ى �ص���وؤال ل���� “الب���الد” عن 
الأ�صب���اب الكامن���ة مبنح موظف���ي احلكومة 
بالهيئات للتاأمني ال�صحي، بخالف موظفي 
ال���وزارات املحروم���ني منه���ا، ق���ال الوزير 
“التاأم���ني ال�صحي قادم للجميع، و�صت�صمع 

املزيد عنه قريباً”. 

• ... ويتحدث اإلى “$”	 • وزير العمل يتجول يف املعر�س	

 اإبراهيم النهام
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عاصمتي أجمل

أمانة 
العاصمة

• اأع�شاء جمل�س اأمانة العا�شمة يد�شنون منوذجا 	
حلاوية ورقية

• ال�شيخ حممد بن اأحمد واخلزاعي	

يعتمد ال�صيغة النهائية لالئحة الداخلية جمل�س “الأمانة” 
موحدة” “الئحة  اإع������داد  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة  امل��ج��ال�����س  ت���واف���ق  ل���ع���دم 

اأيد اأع�شاء جمل�س اأمانة العا�شمة اعتماد 
ال�شيغ����ة النهائي����ة املعدلة مل�ش����ودة القرار 

الوزاري باإ�شدار الالئحة الداخلية للمجل�س.
وج����اء ذلك بن����اء عل����ى خطاب م����ن وزير 
والتخطي����ط  البلدي����ات  و�ش����وؤون  االأ�شغ����ال 
موافات����ه  ب�ش����اأن  خل����ف  ع�ش����ام  العم����راين 
بال�شيغة النهائية مل�����روع الالئحة الداخلية 
مب����ا يتنا�ش����ب م����ع خ�شو�شية جمل�����س اأمانة 
العا�شم����ة؛ وذل����ك لع����دم تواف����ق املجال�س 

البلدي����ة على اإع����داد واعتماد الئح����ة داخلية 
موحدة جلميع املجال�س.

وبين����ت اللجن����ة املالي����ة والقانوني����ة اأن 
اعتم����اد ال�شيغة النهائية ج����اء لتتنا�شب مع 
الالئحة الداخلية املعدل����ة مع جمل�س االأمانة، 
اإل����ى جان����ب خلق بيئ����ة ت�شاه����م يف خمرجات 
ذات جودة عالية، وحتقي����ق ال�شيا�شة العامة 

للحكومة وبرنامج الوزارة مبرونة متزنة.
وت�شمن����ت تعدي����الت ال�شيغ����ة لالئح����ة 
الداخلي����ة ملجل�����س اأمان����ة العا�شم����ة بح����ذف 
امل����ادة )5(، الت����ي تن�����س عل����ى اأن تتول����ى 

عملية االنتخاب جلن����ة موؤقتة ي�شكلها رئي�س 
اجلل�شة له����ذا الغر�����س مكونة م����ن االأع�شاء 
الثالثة االأ�شغ����ر �شناً من غري املر�شحني لكال 
املن�شب����ني، ويف حال����ة كون غ����ري املر�شحني 
اأقل من 3 يتم ا�شتكمالها من اأ�شغر االأع�شاء 

�شناً من املر�شحني. 
و�شيت����م االق����راع عل����ى من�ش����ب رئي�س 
املجل�س اأوالً ث����م يجري االقراع على من�شب 
نائ����ب الرئي�����س مبعرف����ة اللجنة ذاته����ا، ثم 
تتول����ى ه����ذه اللجنة ف����رز االأ�ش����وات يف كل 

عملية.

توزيع 100 حاوية لتدوير الأوراق املكتبية
�شت�شمل املوؤ�ش�شات احلكومية قريبا... اآل �شهاب:

اأعلنت رئي�س جلن���ة العالقات العامة 
واالإع���الم مبجل����س اأمان���ة العا�شمة مها 
اآل �شه���اب ع���ن تد�شني م����روع توزيع 

احلاويات الورقية لعدد من املباين.
اأمان���ة  “ب���داأت  اآل �شه���اب  وقال���ت 
العا�شمة بال����روع بتوزي���ع 100 حاوية 
كمرحل���ة اأولى مل�روع احلاويات الورقية 

بالتعاون مع �ركة )األفا(”.
واأو�شحت اأن جلن���ة العالقات العامة 
رفع���ت هذا املق���رح للمجل����س انطالقاً 
من اأهمية التعامل م���ع الق�شايا البيئية 
واملخالف���ات وف���ق اخت�شا�شات جمل�س 
اأمان���ة العا�شم���ة التي اأو�شحه���ا قانون 
املواطنني  لتوعية  وال�شع���ي  البلديات، 

واملقيمني.
وبينت اأن ذلك جاء �شمن الفعاليات 
الت���ي اأطلقها جمل�س اأمان���ة العا�شمة يف 
حملة “عا�شمتي اأجمل”، والذي يت�شمن 

اإطالق م�روع احلاويات الورقية.
واأ�ش���ادت اآل �شهاب بتع���اون �ركة 
“األف���ا” الت���ي تبن���ت م����روع احلاويات 
الورقي���ة، موؤك���دة اأهمي���ة التع���اون مع 
القط���اع اخلا�س لتاأ�شي�س مب���داأ ال�راكة 

املجتمعية.
واأو�شح���ت “مت االتف���اق م���ع ال�ركة 
عل���ى توف���ري حاوي���ات ورقي���ة �شغرية 
ت���وزع داخ���ل املب���اين لتجمي���ع االأوراق 
امل�شتخدم���ة؛ به���دف اإع���ادة تدويره���ا، 

اإذ �شتق���وم ال�ركة بجم���ع هذه احلاويات 
م���ن جمي���ع املب���اين، و�شيق���وم جمل����س 
اأمانة العا�شمة بالف���رة املقبلة بتوفري 
ه���ذه احلاويات يف عدد م���ن املوؤ�ش�شات 
تدوي���ر  الإع���ادة  احلكومي���ة؛  واجله���ات 
عل���ى  واحلف���اظ  امل�شتخدم���ة  االأوراق 
البيئ���ة، وت�شجيع ال�شلوكي���ات االإيجابية 

واملتح�رة لتكون عا�شمتنا اأجمل”.
واأ�ش���ادت اآل �شهاب ب�رك���ة “األفا” 
عل���ى اإ�شهامه���ا يف اإجناح ه���ذا امل�روع، 
وموجه���ة �شكره���ا للمدير الع���ام الأمانة 
العا�شم���ة ال�شي���خ اأحم���د ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة عل���ى دعمه���م الدائ���م لربام���ج 

املجل�س وتد�شني امل�شاريع.

مروة خمي�س

حتويل عقارات يف “العدلية” 
اإلى م�شاريع خا�شة

واف����ق اأع�ش����اء جمل�س اأمان����ة العا�شمة على مق����رح االإدارة 
العامة للتخطيط العمراين على تغيري ت�شنيف عدد من العقارات 
يف منطقة العدلية مبجمع 336 من مناطق العمارات اال�شتثمارية 

.)SP( اإلى مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )BD(
واأ�ش����ار رئي�س اللجنة الفنية جمدي الن�شي����ط اإلى اأن اللجنة 
قامت بدرا�شة الطلب وتبني من خالل التقرير الفني اأن العقارات 
حم����ل الدرا�شة تقع �شم����ن ت�شني����ف العم����ارات اال�شتثمارية د 
)BD(، ومتثل منطقة الدرا�شة �ريطا ميتد اأفقياً حماذياً ل�شارع 
العدلية من اجلهة الغربية ملنطقة الدرا�شة، ويحدها من ال�شمال 
�شارع اأ�شامة بن زيد، يف حني يجاورها من ال�رق ت�شنيف مناطق 
العم����ارات اال�شتثماري����ة د )BD( وت�شني����ف مناط����ق اخلدمات 
واملراف����ق العام����ة )PS( وم����ن اجلن����وب يحدها �ش����ارع اأحمد بن 
علي كان����و. وبني اأنه من خ����الل م�شح املنطق����ة ميدانياً من قبل 
االإدارة العامة للتخطيط العمراين اأ�شارت النتائج اإلى وجود عدد 
من االأن�شطة املتنوعة مث����ل تاأجري ال�شيارات ومكتب ال�شفريات 
وفن����دق ومكتب عق����اري و�شفارة، يف حني يوج����د عدد 13 عقارا 
لن�ص����اط املطاعم واملقاهي. جاء ذلك بجل�ص����ة اأمانة العا�صمة يف 

دور االنعقاد الثالث �شمن الدورة البلدية الرابعة اأم�س.
واأو�ش����ح اأنه بناء على اجتماع جلن����ة امل�شاريع ذات الطبيعة 
اخلا�ص����ة مت����ت املوافقة عل����ى الرتخي�ص لأحد العق����ارات ب�رشط 
تغي����ري ت�شني����ف العقار اإل����ى مناط����ق امل�شاري����ع ذات الطبيعة 
اخلا�ش����ة )SP( عل����ى اأال يتجاوز ارتفاع املبن����ى 3 اأدوار واأن يتم 
ترك ارتدادات ح�شب طبيعة امل�روع املطلوب بحيث ال تقل عن 
مرين للجوانب و5 اأمت����ار كارتدادات اأمامية يف حالة بناء مطعم 
اأو مقهى، وا�شتيفاء متطلبات جميع اجلهات الر�شمية واخلدمية 

ذات العالقة ح�شب القوانني املتبعة بهذا ال�شاأن.

فعاليات بيئية حتت مظلة “عا�شمتي اأجمل” طري��������ق 520... �شارع ال�شي������خ ابراهي�����م اآل �شعي�����د
قالت رئي����س جلنة العالق���ات العام���ة واالإعالم 
مه���ا اآل �شهاب مبجل�س اأمان���ة العا�شمة اإن املجل�س 
نفذ برامج عدة حتت مظل���ة حملة “عا�شمتي اأجمل” 
من اأهمه���ا تنظيف �شاحل كرباب���اد واالحتفال بيوم 
االأر�س يف حديق���ة �شرة الكربى بالتع���اون مع بنك 
اخلليج الدويل. وبين���ت اأن م�روع احلاويات الورقية 

بداأ منذ تد�شينه بتوطي���د اأوا�ر التعاون مع خمتلف 
املوؤ�ش�شات الر�شمية واخلا�شة وموؤ�ش�شات املجتمع 
امل���دين. ولفتت اإلى اأن احلمل���ة مازالت م�شتمرة، اإذ 
�شت�شه���د االأي���ام القليلة املقبلة فعالي���ات عدة من 
�شاأنها تعزيز االهتم���ام بالبيئة واملظاهر احل�شارية 

يف العا�شمة.

اأيد جمل����س اأمانة العا�شم���ة اإطالق �شارع 
با�شم ال�شيخ اإبراهيم اآل �شعد على اأحد الطرق 

مبنطقة املنامة.
وبينت اللجنة الفنية اأن اإطالق ت�شمية اأحد 
�ش���وارع املنامة با�شم ال�شيخ اإبراهيم اآل �شعد 

جاء بناء على خطاب من النائب اأحمد قراطة.

الذاتي���ة  ال�ش���رية  اللجن���ة  وا�شتعر�ش���ت 
للمرح���وم ال�شيخ اإبراهي���م اآل �شعد والذي من 
خالله���ا اأب���دت اللجن���ة موافقته���ا ومت اختيار 
طريق رقم 520 الواقع مبنطقة املنامة جممع 

.305
وقال رئي�س اللجنة الفنية جمدي الن�شيط 

اإن اجتماع���ا عق���د م���ع ممثل اجله���از املركزي 
للمعلومات حول اإم���كان تغيري ت�شمية الطرق 
اإلى �شوارع باأ�شم���اء �شخ�شيات، اإذ اأفاد ممثل 
اجلهاز املرك���زي للمعلومات عن اإمكان تغيري 
ت�شمية الطرق اإل���ى �شوارع باأ�شماء �شخ�شيات 

يف حال عدم وجود عناوين على الطريق.



احلكومــــــة �ستقـــرر فئـــات الر�ســــوم العقاريـــــة
داود والكوهجي وبوجميد يعرت�ضون

مرر املجل�س مادة من قانون التنظيم 
العق���اري تن�س عل���ى اأن ي�ضدر قرار من 
جمل�س ال���وزراء بناء عل���ى اقرتاح جمل�س 
الإدارة، بتحديد فئات الر�ضوم امل�ضتحقة 
عل���ى اخلدم���ات والطلب���ات والرتاخي�س 

ال�ضادرة طبقاً لأحكام هذا القانون.
وقب���ل الت�ضوي���ت اعرت����س النائ���ب 
جم���ال داود عل���ى ع���دم حتدي���د �ضق���ف 

للر�ضوم يف بع�س املواد من القانون.
وذك���ر النائ���ب عي�ض���ى الكوهجي اأن 
ع���دم و�ضع ح���د اأدن���ى وحد اأعل���ى لهذه 

الر�ض���وم يف بع����س م���واد القان���ون ي�رض 
امل�ضرتي.

اأن  البك���ري  النائ���ب حم�ض���ن  وب����نَّ 
القان���ون ي�ضم���ل مئ���ات اخلدم���ات التي 
�ضتق���دم للمنتفع����، واأن حتديد ر�ضم 
بعين���ه في���ه �ضعوب���ة بالغ���ة، وم���ن باب 

املرونة تركه للموؤ�ض�ضة.
عبدالرحم���ن  النائ���ب  اأو�ض���ح  فيم���ا 
ه���ي  الت�رضيعي���ة  ال�ضلط���ة  اأن  بوجمي���د 
املخت�ض���ة بتحدي���د الر�ض���وم، وهي حق 

اأ�ضيل لها.

جلسة 
النـــواب
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• النائب علي العطي�س متحدثا بجل�ضة اأم�س	

اتفاقــــــات جتــــارة حرة مقبلــــــــة

اأدوية اأمريكية اأغلى من “اجلني�سة”

زيادة مفت�سي ال�سياحة اإلى 10

20 % ر�سوًما اإداريًة غطاًء ل�سيانة الوحدات

الع�سفور يقرتح توطني مهنة “الداللة”

اأكرث من �ضاعة ملناق�ضة مادة

املعريف: �رشكات تزاول الن�شاط دون ترخي�ص 

بعد مناق�ض����ة ا�ضتمرت اأكرث م����ن �ضاعة، وافق 
اأع�ض����اء جمل�س الن����واب على امل����ادة 34 من قانون 
التنظي����م العقاري، والت����ي تتن����اول اإدارة و�ضيانة 

املطور للوحدات العقارية.
وتن�����س املادة عل����ى اأن يتولى املط����ور اإدارة 
و�ضيان����ة الوحدات املبيعة مل����دة عام� من انتهاء 
تنفيذ امل�����رضوع وت�ضليمها اإل����ى امل�ضرتين، مقابل 
حت�ضيل التكالي����ف الفعلية مع ن�ضبة ل جتاوز 5 % 
من تل����ك التكاليف كم�ضاريف اإداري����ة وذلك وفقاً 
للأ�ض�����س والن�ضبة التي ي�ض����در بتحديدها قرار من 

جمل�س الإدارة.
وقبل الت�ضوي����ت افتتح النائ����ب حممد معريف 
ب����اب النقا�ص بطلب اإعادة امل����ادة للجنة ملزيد من 

الدرا�ضة.
واأكد اأن املادة ت�ضم����ح للمطور بتح�ضيل مبلغ 

مقاب����ل تطويره، واأنها ت�ضمح له باإ�ضافة مبالغ على 
قيم����ة التكاليف الفعلية مم����ا يوؤثر على قيمة البيع 
وارتف����اع �ضعر العق����ار، مقرتح����ا اأن تلغ����ى الن�ضبة 

املحددة يف هذه املادة.
وذكر وزي����ر �شوؤون جمل�شي ال�ش����ورى والنواب 
غ����امن البوعين����� اأن امل����ادة ل تتعل����ق بال�ضمان، 
بل تفر�س عل����ى املطور اأن يقوم ب����اإدارة و�ضيانة 
الوح����دات بذاته؛ للحفاظ على م�ضت����وى البناء ملدة 
�ضنت�����، وهو املعم����ول ب����ه حاليا يف عق����ود البناء 

احلكومية واخلا�ضة. 
واأ�ض����اف النائ����ب حم�ض����ن البك����ري اأن هن����اك 
مطالبات من العقاري����� اأن يحدد ر�ضما ثابتا على 
م����اك الوحدات، وبذل����ك يكون املط����ور ملزما باأي 
تعديل على املبنى �ضواء زادت التكلفة وانخف�ضت.

واأو�ض����ح ممث����ل احلكومة ع����ن جه����از امل�ضاحة 

والت�ضجيل العق����اري اأنه بعد انته����اء مدة ال�ضنت� 
الت����ي يلتزم فيها املطور بال�شيانة يحق للمالك اأن 

يختار اأي مطور اآخر.
واأ�ض����اف اأنه بعد اإجن����از امل�رضوع لبد من تواجد 
املط����ور، واأنه يجب املحافظة عل����ى حقوقه، كما اأن 

هناك فراغا حاليا، واملادة تنظم هذه العملية.
وذك����ر النائ����ب خال����د ال�ضاعر اأن هن����اك بع�س 
املطورين حالي����ا يفر�ضون ن�ضبة ت����رتاوح ب� 15 
% و20 % عل����ى هذه ال�ضيانة كر�ض����وم اإدارية، اإل 
اأن امل����ادة حتدد هذه الن�ضبة خ����لل �ضنت�، ويحق 

لحتاد امللك اأن يغري هذا املطور.
وب�����نَّ النائب اأحم����د قراطة اأن املط����ور يواجه 
معوق����ات بريوقراطي����ة يف الأجه����زة احلكومية عند 
القيام ب����اأي م�����رضوع، واأن هذه امل����ادة ت�رض املطور 

وامل�ضرتي يف اآن واحد.

م���رر اأع�ض���اء املجل����س بالأغلبية م���ادة من 
قان���ون التنظيم العق���اري تتن���اول الرتخي�س 
مبزاول���ة الدللة، والتي تن����ص على الرتخي�ص 
مبزاول���ة الو�شاط���ة العقاري���ة حظ���را عل���ى اأي 
�شخ����ص مزاول���ة مهن���ة الو�شاط���ة العقارية يف 
اململك���ة، اإل بعد ح�ضوله عل���ى ترخي�س م�ضبق 

من املوؤ�ض�ضة طبقاً لأحكام هذا القانون.
وقب���ل الت�ضوي���ت، ق���ال النائ���ب علي بو 

فر�ض���ن يج���ب التفري���ق ب���� الر�ض���م اخلا�س 
بال���دلل، والر�ض���وم املفرو�ض���ة عل���ى مكاتب 
األ تتج���اوز ر�ض���م  العقاري���ة عل���ى  الو�ضاط���ة 

الرتاخي�س ال� 20 دينارا للدللة.
م���ن جهته، اقرتح النائب جمي���د الع�ضفور 
اإ�شافة �رشط اأن يحمل مزاول���و الدللة اجلن�شية 

البحرينية.
وب����نَّ النائ���ب خال���د ال�شاع���ر اأن ����رشكات 

العقاري���ة عاملي���ة ل ميك���ن ح����رض  الو�ضاط���ة 
الو�ضاط���ة للبحريني���� خ�ضو�ض���ا واأن هن���اك 
����رشكات عاملية متار����ص الن�ش���اط العقاري يف 

البحرين حاليا.
واأو�ض���ح النائب حممد مع���ريف اأن املر�ضوم 
ج���اء ليغطي الفراغ الد�ضت���وري الوا�ضح، حيث 
اإن هن���اك بع�ص ال�رشكات ت���زاول الن�شاط دون 

ترخي�س.

والتج���ارة  ال�ضناع���ة  وزي���ر  ذك���ر 
وال�شياح���ة زاي���د الزي���اين اأن »املرحل���ة 
املقبلة - ويف ظ���ل منظومة دول جمل�س 
التع���اون - �ضيت���م العم���ل فيه���ا عل���ى 
توقي���ع اتفاق���ات جتارة ح���رة جديدة مع 
دول اأخ���رى، وخ���لل ال�ضن���وات اخلم����س 

املقبلة �ضيكون هن���اك اتفاقات جديدة 
م���ع اأ�ضواق كب���رية �ضتدع���م م�ضريتنا يف 

تن�ضيط املنتجات املحلية«.
وذكر النائب جمال بوح�ضن اأن اإجابة 
الوزي���ر اأعط���ت اأك���رث من ال�ض���وؤال الذي 
تقدم به، واأن هذا الأمر يحدث لأول مرة.

قال النائب جمال داود عن التفاقات 
التج���ارة احل���رة م���ع الولي���ات املتح���دة 
الأمريكي���ة اإن »التج���ار مل ي�ضتفيدوا من 
ه���ذه التفاق���ات، وه���م يحتاج���ون اإل���ى 
تو�ضيح���ات حول كيفي���ة ال�ضتفادة من 

التفاقات«.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن “الأدوي���ة الأمريكية 
مقارن���ة  ج���دا  مرتفع���ة  باأ�ضع���ار  تب���اع 
بالأدوي���ة “اجلني�ض���ة”، يف ح���� اأننا جند 
اأن هذه التفاقات األغت م�ضاألة الحتكار، 
واأ�ضبح���ت ال�ض���وق احل���رة فيه���ا انفتاح 

بتوف���ري املنت���ج ال���ذي حتتاج���ه ال�ضوق 
خ�ضو�ضا ما يتعلق بالأدوية”.

باهظ���ة  الأدوي���ة  “ه���ذه  اأن  وذك���ر 
ج���دا تع���ادل 50 م���رة اأ�ضع���ار الأدوي���ة 
ي�ضم���ح  ل  اأن���ه  ح����  يف  “اجلني�ض���ة”، 

با�ضترياد الأخرية”.
والتج���ارة  ال�ضناع���ة  وزي���ر  وق���ال 
اتفاقي���ة  اإن  الزي���اين  زاي���د  وال�شياح���ة 
التجارة احلرة ل تتدخل يف الت�ضعري، واإن 
دوره���ا يف املقام الأول تق���وم على فتح 

احلدود واجلمارك والإعفاءات اجلمركية.

والتج���ارة  ال�ضناع���ة  وزي���ر  اأك���د 
وال�شياح���ة زايد الزياين اأن الوزارة زادت 
عدد املفت�ض� على املن�ضاآت ال�ضياحية 
من خم�ضة اإلى 10 مفت�ض�، وهي ب�ضدد 

توظيف املزيد.
وتابع »مت الت�ضدي حلالت عديدة، 

وكل احلالت التي تر�ضد نتخذ الإجراءات 
�ضدها، منها الإحالة للنيابة دون تاأخري«.
وق���ال النائب عبدالرحم���ن بو جميد 
»م���ازال هن���اك العدي���د م���ن املن�ض���اآت 
املخالف���ة  املطاع���م  منه���ا  ال�ضياحي���ة، 

لا�شرتاطات والتنظيم«.

دعم االستثمار
التدخل بعقود البيع... جوازي ولي�س وجوبًيا

ا�ضتكمال اإقرار القانون العقاري

انته���ى جمل�س النواب م���ن اإقرار م�رضوع قانون باإ�ض���دار قانون تنظيم القطاع 
العق���اري، حيث وافق اأع�ضاء جمل�س الن���واب بالأغلبية على مادة 29، والتي تخ�س 
عق���ود البيع على اخلريطة، وتن����س على اأنه يجوز ملجل����س الإدارة اأن ي�ضدر قراراً 

بتنظيم �رشوط واأحكام وبيانات عقود بيع الوحدات العقارية على اخلريطة.
وقب���ل الت�ضويت، اأكد النائب علي العرادي اأن »اجل���واز هو الأن�ضب خ�ضو�ضا 
واأن املادة تخ�س التنظيم العقاري وعلقته بقطاع امل�ضتثمرين، ول نريد اأن تكون 

هناك اإلزامية باأن ت�شدر هذه ال�رشوط والأحكام من جمل�ص الإدارة فقط«.
م���ن جانبه، ب�نَّ النائ���ب حممد ميلد اأن عملي���ة اجلواز باتخاذ الق���رار للتدخل 
التنظيم���ي، ولي�س قرارا عام���ا جلميع املطورين وجميع امل�ضرتي���ن، بل يخ�س كل 

حالة على حدة.
واأ�ضاف »اإذا كانت العملي���ة وجوبية، ف�ضتتدخل الدولة عن طريق املجل�س يف 

كل عقد، واأن العملية حماية، ولي�ضت و�ضاية وفر�ضا« .

ليلى مال اهلل

• حمد الدو�رشي عراب مترير القانون	

• •اأحمد قراطة	 ال�ضيخان... جميد الع�ضفور وماجد املاجد	
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• ع�شو جمل�س بلدي ال�شمالية فاطمة القطري	

ت�شجيع ال�شتثمار لإن�شاء مواقف متعددة الطوابق
رف���ع تعرف���ة الع���داد لتقليل ف���رة حج���ز “الب���اركات”... كاظ���م عبداللطيف:

ق���ال مدي���ر اإدارة تخطي���ط وت�شمي���م الطرق 
ب���وزارة الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
املنطق���ة  اإن  عبداللطي���ف  كاظ���م  العم���راين 
الدبلوما�شي���ة م���ن اأكرث املناطق الت���ي ت�شتقطب 

الكثافة املرورية.
ولفت اإلى اأن الوزارة طورت يف الفرة الأخرية 
جميع �شوارعها، وتعدى الأمر اإلى ت�شجيع ا�شتثمار 
املناطق احلكومية؛ لإن�شاء مواقف لل�شيارات، كما 

يف املبنى املجاور لوزارة الإ�شكان.
واأ�شار اإلى �شدور قرار بتعديل تعرفة عدادات 
املواقف من 100 فل�س اإلى 200 فل�س يف ال�شاعة؛ 

به���دف تقلي�س ف���رة حجز املواق���ف، اإ�شافة اإلى 
ر�شف عدد من املواقع لتطوير املواقف.

وتابع اأن عدم ت���ويل وزارة الأ�شغال م�شوؤولية 
اإن�شاء املواقف املتعددة الطوابق، هو عائد اإلى اأن 
دور ال���وزارة يقت�رص على اإن�ش���اء املواقف الأر�شية 
فق���ط، يف حني توكل مهمة اإن�شاء املواقف متعددة 

الأدوار اإلى �رصكة اإدارة.
ولفت اإلى اأن الوزارة تعكف حاليا على تطوير 
�شارع ال�شيخ خليفة ب���ن �شلمان من خالل تو�شعته 
واإن�شاء ج�رص علوي، اإ�شافة اإلى تو�شعة �شارع ال�شيخ 

عي�شى بن �شلمان اإلى اأربعة م�شارات.

احت�شاب الغرامات من مقدار الدخل يتطلب تعديال ت�رشيعيا
القانون ي�شمح بالعقوبات البديلة... مدير “الثقافة املرورية”:

ق���ال مدي���ر اإدارة الثقاف���ة املرورية 
ب���الإدارة العامة للم���رور اأ�شام���ة بحر اإن 
ا�شتخ���دام الهاتف النق���ال اأثناء القيادة 
ياأت���ي عل���ى راأ����س اأ�شباب احل���وادث يف 
مملك���ة البحري���ن يليه ال�رصع���ة، وبعدهما 
جت���اوز الإ�شارة ال�شوئي���ة، ومن ثم تاأتي 

الأ�شباب الأخرى.
ل����  ا�شتف�ش���ار  عل���ى  رده  يف  وق���ال 
“الب���الد” ح���ول العقوبات البديل���ة، اإنه 
وفق���ا للمادة 349 من قان���ون الإجراءات 
اجلنائي���ة، �شدر ق���رار من وزي���ر العدل 
وال�ش���وؤون الإ�شالمي���ة والأوق���اف يجي���ز 

للقا�شي ا�شتب���دال عقوبات حجز احلرية 
ملدة 3 اأ�شهر بعقوبات اأخرى بديلة. 

واأكد اأنه ل يوجد اإ�شكال فيما يتعلق 
بتغي���ري اآلي���ة احت�ش���اب الغرام���ات، من 
حتديده���ا مببلغ مع���ني، اإل���ى حتديدها 
بن�شب���ة معين���ة م���ن دخ���ل الف���رد؛ نظرا 
لتف���اوت القدرة املالي���ة للنا�س، ب�شكل 
يحق���ق ال���ردع للفئات املقت���درة ماديا، 
م�شريا اإلى اأن هذا املقرح يتطلب اإجراء 

تعديل ت�رصيعي. 
ون���وه بدور نظ���ام النق���اط يف عملية 
مراع���اة  و����رصورة  للمتجاوزي���ن،  ال���ردع 
العقوب���ة  ب���ني  والتنا�ش���ب  الن�شب���ة 

واملخالفة.

�شيد علي املحافظة

“منذجة” �شارع اجلنبية لتقليل احلوادث واملخالفات

املرحلة الثانية لتطوير تقاطع اجل�رشة خالل �شهرين

ثوا بياناتهم ل�شتالم “املخالفات الن�شية” 21 األفاً حدَّ

انخفا�ض املخالفات املرورية 75 % 

“الأ�شغال” و“املرور” رفعتا تو�شياتهما ب�شاأن “�رشعات ال�شوارع”

العقوبة ل متتــد اإلى غيــر مرتكبهــا

تقاطع ال�شرياتون من اأكرث املناطق التي حت�شل بها املخالفات... بحر:

حزمة م�شاريع �شتحل معظم الختناقات... مدير “التخطيط”:

ل متييز على اأ�شا�س الرثوة... بوقي�س:

ك�ش���ف مدي���ر اإدارة الثقاف���ة املروري���ة ب���الإدارة 
العام���ة للم���رور اأ�شام���ة بح���ر اأن ن�شب���ة املخالفات يف 
البحرين انخف�شت مبعدل 75 % منذ دي�شمرب املا�شي 
وحتى اأبري���ل. وبني اأن الإدارة وقب���ل تطبيق القانون 
اجلدي���د باأ�شه���ر اأج���رت درا�ش���ات على اأك���رث الأماكن 
التي حتدث فيه���ا املخالفات، حيث تب���ني اأن تقاطع 
فندق ال�شريات���ون كان من اأكرث املناطق التي حت�شل 

بها املخالفات، وبعد تطبي���ق القانون انخف�شت تلك 
املخالفات بن�شبة 70 %. وقال “نحن نفخر اأن قوانني 
املرور يف البحرين متتد اإلى �شنوات طويلة، اإلى وقت 
كان���ت فيه غرامة جت���اوز ال�رصع���ة تبل���غ 200 روبية”. 
وا�شتعر�س خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي نظمه جمل�س 
بلدي ال�شمالي���ة اأم�س عددا من الإح�ش���اءات املتعلقة 
بالدور التوعوي لالإدارة العامة للمرور بالنظام اجلديد.

واأ�شار اإلى اأنه مت توزيع 300 األف كتيب، واإر�شال 
484 األف ر�شالة ن�شية باأربع لغات لالأجانب.

وتاب���ع اأن���ه مت عر�س اأف���الم توعوي���ة يف ال�شينما 
�شاهده���ا 63 األف �شخ�س، وتنفيذ 100 حملة توعوية، 
وتركي���ب 285 اإعالن توعوي يف ال�ش���وارع، اإ�شافة اإلى 
الربامج التوعوية عن���د املنافذ، وم�شيدا بدور الأنظمة 

الذكية يف تقلي�س عدد احلوادث املرورية.

ك�شف مدي���ر اإدارة تخطيط وت�شميم الطرق كاظم 
عبداللطي���ف اأن���ه مت ت�شكيل جلنة ب���ني وزارة الأ�شغال 
و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين والإدارة العامة 
للم���رور؛ لإع���ادة النظر يف �رصع���ات ال�ش���وارع بناء على 

توجيه �شمو رئي�س الوزراء بذلك.
واأ�شار يف رده على ا�شتف�شار “البالد” بهذا ال�شاأن 

اإل���ى اأن اللجنة اطلعت على معظم ال�شوارع التي ي�شكو 
منها م�شتخدمو الطريق، ورفع���ت تو�شياتها للمجل�س 

الأعلى للمرور للنظر يف �شاأنها.
وب���نينَّ اأن الهدف من التغي���ري املفاجئ يف �رصعات 
ال�ش���وارع عند بع����س املداخل واملنحني���ات، هو تنبيه 
ال�شائ���ق لتخفي���ف ال�رصع���ة؛ واأن���ه ع���ادة ل يت���م و�شع 

كام���ريات يف هذه املنحنيات. وذك���ر بخ�شو�س ال�رصعة 
املنخف�شة يف بع�س ال�شوارع اأن حتديد �رصعات ال�شوارع 
تتم وفقا ملعايري عاملي���ة لتحديد ال�رصعة الت�شميمية، 
وه���ي دائما م���ا تكون اأعلى م���ن ال�رصع���ة املعلن عنها.  
واأو�ش���ح اأن انتقال احلوادث م���ن ال�شوارع ال�رصيعة اإلى 

املدن ل يعني اأنها تتم داخل الأحياء ال�شكنية.

ق���ال رئي�س ال�شوؤون القانونية يف الإدارة العامة 
للم���رور خال���د بوقي����س اإن قان���ون امل���رور اجلدي���د 
قلل م���ن عدد املخالفات مقارن���ة بالأعوام ال�شابقة، 
كم���ا �شاه���م يف ال�شيطرة على احل���وادث يف ال�شوارع 
الرئي�ش���ة. وبني اأن نظام النقاط يتم احت�شابه ب�شكل 
مواز مع الغرامة، وعلى بع����س املخالفات اجل�شيمة، 

حي���ث يت���م احت�شاب ال�شن���ة امليالدية من���ذ ارتكاب 
املخالفة ول متحى اإل بعد مرور ال�شنة دون ا�شتكمال 
20 نقط���ة. واأو�ش���ح يف رده عل���ى ا�شتف�ش���ارات ل���� 
“الب���الد” اأن “فل�شفة العقوبة لبد اأن حتقق الإيالم، 
واأن العقوب���ة اجلنائية لبد اأن تكون عقوبة عقالنية، 
واأن العقوبات يف قانون امل���رور لي�شت مبالغ فيها، 

وهي الأقل يف دول املنطقة”.
واأ�ش���اف اأن القاع���دة القانوني���ة جم���ردة ع���ن 
التمييز بني الغني والفقري، واأن التمييز على اأ�شا�س 

الرثوة ل تقبله اأي قاعدة قانونية.
واأك���د اأن العقوب���ة ل متتد لغ���ري مرتكبها، حتى 

واإن كان يركب �شيارة �شخ�س اآخر.

طرح���ت البلدي���ة فاطم���ة القط���ري 
اقراح���ا بت�شمي���م �ش���ارع منوذج���ي يف 
املحافظ���ة ال�شمالي���ة، عل���ى اأن يطب���ق 
عل���ى �شارع اجلنبية؛ نظ���را لكونه �شارعا 
حيويا، وميثل هم���زة و�شل بني املدينة 
ال�شمالية والقرى املج���اورة وج�رص امللك 

فهد. 
واأ�ش���ارت اإل���ى اأن اله���دف م���ن هذا 
ال�شارع هو تقليل املخالفات واحلوادث، 

الطري���ق،  حت�ش���ني  خ���الل  م���ن  وذل���ك 
والعالمات املروري���ة، وتركيب اللوحات 
الإر�شادية والتوعوية، كخطوة اأولى يتم 
تعميمها على �شوارع اأخرى يف املحافظة 

واململكة عموما.
ورح���ب مدير اإدارة الثقافة املرورية 
اأ�شام���ة بح���ر  العام���ة للم���رور  ب���الإدارة 
باملقرح، وتطلعه���م اإلى تعميمها على 

�شوارع اململكة.

ق���ال مدي���ر اإدارة م�شاريع و�شيانة 
و�ش���وؤون  الأ�شغ���ال  ب���وزارة  الط���رق 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ب���در 
العل���وي اإن���ه م���ن املتوق���ع اأن تبداأ يف 
غ�ش���ون ال�شهري���ن املقبل���ني املرحلة 
الثانية من م�رصوع تطوير تقاطع اجل�رصة.
ولف���ت اإل���ى اأن هن���اك مفاو�شات 

تت���م م���ع �شن���دوق التموي���ل الكويتي 
اجلهة املمولة للم�رصوع واملقاول الذي 
اأ�رصف عل���ى املرحلة الأول���ى من م�رصوع 

التطوير.
وب���نينَّ اأن هذا امل����رصوع ميثل جزءا 
من م�رصوع تو�شعة �شارع ال�شيخ عي�شى 

بن �شلمان.

ق���ال القائم باأعمال مدي���ر اخلدمات 
الإلكرونية وتطوي���ر القنوات باحلكومة 
الإلكروني���ة حممد عبدالعزيز اإن 21 األف 
مواطن حدثوا بياناتهم ل�شتالم الر�شائل 

الن�شية اخلا�شة باملخالفات املرورية.
وذكر اأن خدم���ة املخالفات املرورية 
اإن�شاوؤه���ا  الت���ي مت  اأول اخلدم���ات  م���ن 
تطبي���ق  بع���د  والث���اين  وا�شتخدامه���ا، 

بالن�شب���ة لتطبيق���ات  الكهرب���اء وامل���اء 
الهاتف.

ولفت اإلى اأن احلكوم���ة اللكرونية 
تعم���ل حاليا عل���ى حتديث اآلي���ة الإعالم 
ع���ن املخالفات ع���ن طري���ق الإ�شعارات 
الإلكروني���ة م���ن خالل تطبي���ق الهاتف، 
حيث �شيجري اإطالق ه���ذه امليزة ال�شهر 

املقبل.
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ومضات

اأن ت�ستح�����ر من����اذج ناجح����ة ورائدة 
عل����ى م�ست����وى الع����امل يف جم����ال التنمية 
الب�ري����ة بغي����ة اال�ستف����ادة منه����ا والبناء 
عليه����ا للنهو�����ض مب�ست����واك وقدرات����ك 
فه����ذا اأم����ر ي�ستح����ق الفخر، الأن����ك تثبت 
بذل����ك رغبتك احلقيقي����ة يف التطور، واأن 
تقوم بو�سع ا�سرتاتيجي����ة دقيقة وجادة 
لتو�سل����ك اإلى ذلك اله����دف ال�سامي لهو 

فخر اأكرب.
ذكرنا يف مق����االت عديدة اأن ال�سبيل 
البعي����دة  للوط����ن  احلقيقي����ة  للنه�س����ة 
ع����ن التجمي����ل امل�سطن����ع لبن����اء كفاءات 
وطنية حقيقي����ة �سابة طموح����ة ياأتي من 
االإميان العمي����ق بها يف البداي����ة ومن ثم 
و�س����ع اخلط����ط الوطني����ة نح����و اإعداده����ا 
ورعايته����ا. البد من البدء بالعمل من هذه 
اللحظة واال�ستف����ادة من اأخطاء املا�سي، 
حي����ث كانت الطف����رة النفطي����ة هائلة يف 
بلدانن����ا وكانت الوف����رة املالية والو�سع 
االقت�س����ادي يف من����و اآن����ذاك. كان الب����د 
من  اال�ستف����ادة من تلك الطف����رة بالبدء 
التنموي����ة  امل�روع����ات  م����ن  العدي����د  يف 
املوجهة للمواطن����ن ال�سباب فهم عماد 
الوط����ن وثروته احلقيقية يف كل االأحوال. 
هن����اك العديد من ال�سب����اب ممن ميلكون 
طاق����ات هائل����ة وميكنه����م بلورته����ا يف 
�سكل م�روعات تدر عل����ى البلد الرثوات 
الهائل����ة وهذا ما بداأت ب����ه دولة االإمارات 
العربية املتح����دة يف �سبيل االإعداد اجلاد 
للطاقات الوطنية واأ�سبح اليوم احلديث 
هناك عن م�روع الو�سول الى املريخ. اإن 
متك����ن الطاقات ال�سبابية وزرع الثقة يف 
ال�سباب عن طري����ق ت�سلمهم مهام كبرية 
ليتمكنوا م����ن خاللها من اإثب����ات ذواتهم 
وبن����اء وطنهم ال جمال لل�س����ِك يف نتائجه، 
وهذا ما ت�سمنته الكلمة التي األقاها �سمو 
ال�سيخ حممد ب����ن را�سد يف كلمته بعنوان 
»ا�ستئناف احل�س����ارة« يف القمة العاملية 
للحكومات عندما قال اإن م�روع االإمارات 
للو�سول للمريخ يقوده �سباب اإماراتيون 
يف الع�رين����ات من العم����ر ونحن فخورون 

بهم.
قلناها مرارا، ال�سباب البحريني اأثبت 
قدرته على التميز والو�سول اإلى مراتب 
املناف�س����ة ومزاحمة الكب����ار على م�ستوى 
العامل متى م����ا توافرت له اأ�سباب النجاح 
والدعم. البد من ر�سد عمليات التهمي�ض 
واالإق�س����اء لل�سباب يف خمتل����ف املواقع، 
وكم����ا يقال »اأن تاأت����ي متاأخرا خري من اأن 
ال تاأت����ي«، نتمنى ال�روع يف االإعداد للجنة 
عليا ُتعنى بتمكن ال�سباب الوطني وفق 
خط����ط وا�سرتاتيجيات وا�سح����ة واأن يتم 
االإ�����راف على ه����ذه اال�سرتاتيجية وو�سع 
ج����دول زمن����ي له����ا واأن تك����ون مهمته����ا 
التاأك����د م����ن تنفيذ برام����ج اال�سرتاتيجية 

وتقييمها ب�سكل م�ستمر.

ال سبيل سوى 
تمكين المواطن

غالب���اً نتعامل مع االأ�سياء التي يف اأيدينا، 
والتي نحن واثقون اأنه���ا يف اأيدينا، بنوع من 
االإهم���ال والزهد وعدم التقدي���ر، وال نلتفت 
اإليها اإال بعد اأن تغ���دو كاملة يف اأيدي الغري، 
�سواء هذا الغ���ري كان �سقيقا، اأم �سديقا، اأم 
مزاحم���ا، اأم مناف�س���ا، اأم ع���دوا، املهم حينها 
اأنها مل تعد يف اأيدينا اأبداً، ومن ثم تبداأ رحلة 
اال�ستعادة املريرة، وت�سظي الكنوز، وتبعرث 
قيمتها، والطارئون من النا�ض مذبذبون بن 
ق لروايت���ك، وم�سدق لرواي���ة الطرف  م�س���دِّ
االآخر، اأو غري مهتم بالت�سديق الأنه مل يعاي�ض 
م���ا تعت���ربه حق���اً وكن���زاً ثقافي���اً، ومعرفياً، 

وح�سارياً، وفنياً وتراثياً.
اإلى ح���ّد كبري، ت�سبه ه���ذه الق�سة ق�سة 
�سي���اع فل�سط���ن، اإذ ظن م���ن �سبقون���ا اأن 
الق�سي���ة م���ن الو�س���وح بحيث ال ميك���ن اأن 
ينكرها ُمنكر، ولكنه���ا بعدما �سارت حقيقة 
يف اأيدي ال�سهاين���ة، ومت ن�سج ق�س�ض حول 
اأحقيتهم به���ا؛ �سار من ال�سع���ب اليوم اأمر 

ا�ستعادتها، اأو ا�ستعادة الق�سة نف�سها.
على ال�سعي���د الثقايف، يع���ي ال�سهاينة 
اأن ال تاري���خ لديه���م وال ثقافة جامعة يف هذه 
املنطقة، فراحوا يت�سبثون باأي �سيء ميكنهم 
اأن ين�سب���وه اإل���ى اأنف�سهم. فف���ي �ساعقة مل 
يبتلعه���ا العامل، قال���وا اإن بن���ي اإ�رائيل هم 
من بن���ي االأهرام، فلم���ا راأوا امتعا�ض النا�ض 
من هذه االأكذوبة؛ اأّجلوا هذا احللم اإلى حن، 
وب���داأوا يف اّدع���اء اأن “الطعمي���ة” ه���ي وجبة 
يهودي���ة يف االأ�سا����ض ولي�س���ت م�رية، حتى 
اأنن���ي راأي���ت يف مدين���ة هانغال���و الهولندية 
مطعمن على زاويت���ن متقابلتن، اأحدهما 
رفع العلم امل�ري، والثاين العلم االإ�رائيلي، 
يبيع���ان االأ�سن���اف ال�سعبي���ة نف�سه���ا، وكلٌّ 

يّدعي اأنه االأ�سل.
هج���رات  لدين���ا  اأي�س���اً،  البحري���ن  يف 
�سخم���ة، �س���اع الكث���ري م���ن تراثن���ا وتفرق 
يف بل���دان جم���اورة، ن�سنع ال�سف���ن اخل�سبية 
للغ���ري، فين�سبه���ا لنف�س���ه، واأنه���ا اآتي���ة من 

“اأ�سياف���ه”، نبخ���ل على مغنين���ا ال�سعبين، 
فتلتقطه���م هيئ���ات ثقافية غني���ة املوارد، 
نا�سب���ة املواهب، فتغري، وت�سرتي، وت�سجل 
عمالقتنا با�سمها، وعق���داً بعد عقد، �سنفيق 
على اإزاحة كبرية ل���كل ما كنا نفخر به ليفخر 
ب���ه اآخ���رون لي����ض له���م م���ن عم���ق الثقافة 
والتاري���خ والرتاث م���ا لن���ا، لنكت�سف هجرة 
عظيمة حدثت يف غفلتنا، واطمئناننا املخادع 
ب���اأن م���ا لدينا ال ينف���د، ون�سح���و على �سفر 
خمزونن���ا الثقايف، كم���ا حدث يف ف���ورة حّمى 
ه���دم بيوتن���ا القدمية لبناء عم���ارات �سوهاء 
تقوم على املتاجر وتعلوها ال�سقق، ونت�سابق 
ر، ومنقو�سات  على بي���ع ال�سنادي���ق، وال����ررُّ
اجلب�ض االأ�سلي���ة، والنوافذ واالأب���واب لتجار  
ي�ستخدمونه���ا الي���وم يف ن�س���ج الكث���ري م���ن 
الق�س�ض الواهمة، ليدخلوا بها م�ساحات من 
التاري���خ ما كان���ت لهم يوم���اً، نبقى ن�ر�ض، 
ولي����ض يف اأيدينا �سوى حيل���ة العاجز بالبكاء 

على ما فات.
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بت�سكيل  امللكي  االأم���ر  ���س��دور 
قانون  م�����روع  ملراجعة  �رعية  جلنة 
قانون  باإ�سدار  االإ�راع  بهدف  االأ�رة، 
“ال�سني  ب�����س��ق��ي��ه  وم���وح���د  ���س��ام��ل 
واجلعفري”، جاء ليلبي �رورة ق�سوى 
ل�سنوات  تعطل  ت�ريعيا  فراغا  وي�سد 
على  ال�رعية  اللجنة  تعكف  طويلة. 
ومراجعة  االأ�رة  قانون  م�روع  درا�سة 
اأحكام  مطابقتها  من  والتاأكد  اأحكامه 
جتري  وح��ال��ي��ا  االإ���س��الم��ي��ة،  ال�ريعة 
واإع��ادة  القانون  مواد  على  تعديالت 
ترتيب حقوق وواجبات جميع االأطراف 
اأع�ساء  ويعمل  واأبناء”،  وزوجة  “زوج 
اللجنة على �سد اأي فراغ ت�ريعي وحل 
اأف�سل ي�سمن  االأمور اخلالفية ب�سكل 
ال�رعية  االآراء  وف��ق  اجلميع،  حقوق 
ال�سق  تطبيق  جتربة  من  واال�ستفادة 
ال�سنية  باملحاكم  القانون  من  االأول 

منذ 2009.
نرتقب �رعة �سدور قانون موحد 
االأ���رة  حمكمة  افتتاح  م��ع  ب��ال��ت��وازي 
واأهم  اأك��رب  نحقق  وبذلك  باحلنينية، 
بيئة  بتوفري  البحرينية  لالأ�رة  اإجن��از 
االأ�رة  اأفراد  جميع  خ�سو�سية  تراعي 
وق�سائية  اإر�سادية  خدمات  وتقدم 
و�سندوق  االأ���ري  التوفيق  كخدمات 
حتت  املخت�سة  وامل��ح��اك��م  النفقة 
م�ساكل  �سيحل  ما  وهو  واح��د،  �سقف 
باملحاكم  ومعلقة  �سائكة  وق�سايا 
منذ �سنوات طويلة، كما �سي�سع جميع 
ال�سحيح  م�سارها  يف  االأ����رة  ق�سايا 
اأن��ه  ي��ب��دو  حلم  وتنظيمياً،  قانونياً 

�سيتحقق قريباً.

رحالت الإن�سانية مبدر�سة كانو
كانو،  عبدالرحمن  مدر�سة  قدمت 
واإن�سانياً للدور احليوي  منوذجاً رائعاً 
الذي تلعبه املدار�ض يف تنمية العمل 
ال��ت��ط��وع��ي ل���دى ال��ط��ل��ب��ة، م��ن خ��الل 
ال��دول  الإح���دى  �سنوية  رحلة  تنظيم 

الفقرية، لتقدمي التربعات.
ال���رح���ل���ة االأخ��������رية جل��م��ه��وري��ة 
�سعب  على  الطلبة  تعرف  مدغ�سقر 
الفقر،  خط  حتت  �سكانه  ثلث  يعي�ض 
حيث �سارك 56 طالباً يف توزيع املواد 
واجلامعة  للمدار�ض  والتربع  الغذائية 
وح��ف��ر ث��الث��ة اآب����ار م���اء وزي����ارة دور 
االأيتام وتوزيع هدايا وتربعات لذوي 
“من  االحتياجات اخلا�سة حتت �سعار 
اإن�سانية  مبادرة  احلب”.  مع  البحرين 
حتتذي  اأن  وناأمل  باالهتمام،  جديرة 
بها املدار�ض اخلا�سة االأخرى، ملا لها 
اأثر بالغ يف نفو�ض الطلبة بتعزيز  من 
التكامل  وروح  االإن�ساين  العمل  قيمة 

والرتاحم.

قانون األسرة “موحد”

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

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

العطل���ة ال�سيفية على االأب���واب وكالعادة 
املواطن املقتدر �سيهرب مع عائلته من جحيم 
ال�سيف حام���ال معه �سموع الف���رح اإلى اخلارج، 
اأم���ا املواطن امل�سك���ن املح�سوبة دقات قلبه 
بال�ساع���ة �سيبقى هن���ا عط�سان���ا “الأي �سفرة” 
ولكن���ه لن يرتوي ب�سبب ارتف���اع اأ�سعار تذاكر 
ال�سف���ر واملزاد اجلنوين ل�ركات الطريان التي 
ت�سبح كالفار�ض الق���وي يف مو�سم ال�سيف اأو 
العن���ب االأ�سود الن���ادر املعلق ف���وق االأ�سجار، 
وال�س���وؤال ال���ذي نطرحه هو... ما ه���ي الكيفية 
الت���ي �سنتبعه���ا يف تن�سيط احلرك���ة ال�سياحية 
املواط���ن  �ست�ستقط���ب  الت���ي  والفعالي���ات 

وال���زوار من ال���دول ال�سقيقة من اأج���ل اإ�سفاء 
البهج���ة وال����رور وخلق بدي���ل ترفيهي ملن ال 

ي�ستطيع ال�سفر؟ 
هن���اك جه���ود وا�سح���ة وكب���رية لت�سجيع 
ال�سياحة الداخلية من خالل الفعاليات املختلفة 
واملتنوع���ة، ولكننا بحاجة اإل���ى اإقامة فعاليات 
خم�س�سة للعائلة بالق���رب من ال�سواحل وهذه 
اإ�سكالية نع���اين منها وهي وا�سح���ة اأمام عن 
كل مراق���ب، فنح���ن مازلن���ا غ���ري م�ستفيدين 
م���ن ال�سواحل بال�سكل املطل���وب وهي ق�سية 
جدي���رة باملناق�سة، فمثال ب���الج اجلزائر يحت�ر 
اأمام اأعيننا بل جتاوز مرحلة املوت ومع االأ�سف 

مازال���ت امل�ساألة معق���دة وكل يوم تتخذ �سكال 
اآخر، فب���الج اجلزائر م���كان رائع عل���ى م�ستوى 
املنطق���ة ومن املمكن اأن يحت���ل املركز االأول 
من حيث املتعة والربامج الرتفيهية والثقافية 
والفني���ة لع���دة اعتب���ارات. ثانيا م���ن املمكن 
اال�ستفادة من ال�ساحل املجاور لقلعة البحرين 
ب�سكل اأف�س���ل خ�سو�سا اأنه قريب من جممعي 
ال�سيف وال�ستي �سنرت وذلك برفده باخلدمات 
والت�سهي���الت واملقومات والبن���ى االأ�سا�سية، 
فهذا ال�ساحل من املمكن اأن يتحول الى وجهة 
�سياحية متميزة نظرا ملوقعه، فعهد “الدوارف 
والزحالقات واملظ���الت” انتهى فاليوم الدول 

الت���ي لديها �سواحل مماثل���ة تت�سابق وجتتهد 
يف بناء املرافق كاملطاع���م واملقاهي وجعلها 
وجهة �سياحية متفردة، لي�ض �روريا اأن تكون 
التكلفة خيالية واإمنا “�سيء معقول”، وكما هو 
وا�س���ح يف دول اجلوار ف���اإن مثل هذا النوع من 
امل�ساريع ناج���ح جدا ومن املمك���ن فتح الباب 
للقط���اع اخلا�ض م���ن اأجل زي���ادة دوره يف هذا 

اجلانب.
نري���د لقطاع ال�سياح���ة يف وطننا اأن ي�سهد 
منوا متعاظم���ا، فالبحرين لها �سمة مميزة وكم 
هائل وفي����ض غزير من املخ���زون واملقومات 

البيئية.

كيف نجعل البحرين وجهة 
سياحية متفردة؟

تت����رف ال�سحاف���ة البحريني���ة وتعت���ز باإ�س���ادة 
�ساح���ب ال�سمو امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة رئي�ض الوزراء املوقر مب���ا حققته من اإجنازات 
وطنية، كونها منرًبا للراأي الوطني والتعبري احلقيقي 
ع���ن روؤية املجتمع، واأنها من اأعم���دة التنمية الوطنية 
التي ت�سهدها البحرين، وجاءت هذه االإ�سادة الكرمية 
من �سموه حفظ���ه اهلل ورعاه مبنا�سبة ي���وم ال�سحافة 
البحريني���ة، ُم�س���رًيا اأي���ده اهلل اإل���ى “عط���اء ال�سحافة 
البحريني���ة ودورها احليوي واملتج���دد يف التعبري عن 
نب����ض املجتم���ع وق�ساي���اه واإب���راز الوج���ه احل�ساري 
للبحري���ن”، وموؤك���ًدا حفظ���ه اهلل املواق���ف الوطني���ة 

لل�سحافين وكتاب االأعمدة.
وبف�س���ل اهلل ورعاية القي���ادة ال�سيا�سية للكلمة 
وحري���ة ال���راأي والتعب���ري اأ�سبح���ت �سحافتن���ا اليوم 

َمعلًم���ا وطنًي���ا �ساي���ر التح���والت الوطني���ة، ُمربهن���ة 
ِح�سه���ا الوطني ودورها يف بناء جمتمع متطور وع�ري 
وح�ساري يرقى بالبحريني وم�سوؤوليته جتاه بالده يف 
ظل القوانن والت�ريعات التي جعلته �ريكا اأ�سا�سيا 
يف العملي���ة ال�سيا�سية الوطني���ة. لل�سحافة البحرينية 
تاري���خ عريق وِمداد جميد يعود اإلى عام 1939م وهو 
العام الذي اأ�س�ض فيه رائد االإعالم البحريني املرحوم 
االأ�ستاذ عبداهلل الزايد اأول �سحيفة بحرينية اأ�سبوعية 
ت�سدر يف منطقة اخلليج العربي والتي ا�ستمرت حتى 
ع���ام 1944م. وبف�سل رواد الفك���ر واالأدب البحريني 
مت اإ�س���دار العدي���د م���ن ال�سحف واملج���الت اليومية 
واالأ�سبوعي���ة الت���ي �ساهم���ت يف اإطالع اأه���ل البحرين 
على خمتل���ف الق�سايا واالأح���داث املحلي���ة والعربية 

والدولية.

ومنُذ بداي���ات ال�سحافة البحريني���ة كانت منارة 
للفك���ر والثقاف���ة، وله���ا دور كبري يف اإث���راء املجتمع 
البحرين���ي باملعارف املتنوعة، وتعزيز القيم الوطنية 
امُل�سرتك���ة. و�ساهم امل����روع االإ�سالحي جلاللة امللك 
يف تو�سي���ع م�ساح���ة حري���ة ال���راأي والتعبري مم���ا اأدى 
اإل���ى ازده���ار وانتعا�ض حرك���ة ال�سحافة عل���ى اأ�س�ض 
مهني���ة واحرتافي���ة متط���ورة، وكان لتاأ�سي�ض جمعية 
ال�سحفي���ن البحرينية يف ع���ام 2000م واإن�ساء احتاد 
ال�سحافة اخلليجية يف 2005م باملنامة واإعالن ميثاق 
ال�رف ال�سح���ايف يف 2012م وتطوير قانون ال�سحافة 
والطباعة والن�ر دور كب���ري يف تطوير العمل ال�سحايف 

واالإعالمي يف مملكة البحرين. 
اإن تاأكي���د �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�ض الوزراء 
املوقر اأن )ال�سحافة واالإعالم �ريك فاعل يف التنمية، 

واأن مواجه���ة التحديات االقت�سادي���ة الراهنة تتطلب 
نهًج���ا اإعالمًي���ا فاعالً وموؤث���ًرا( ما ه���و اإال تاأكيد حلجم 
امل�سوؤولي���ة الوطنية التي تقع عل���ى كاهل ال�سحافة 
الوطني���ة واأقالمها، فقد اأثبتت االأح���داث والتحديات 
الت���ي واجهته���ا البحري���ن ق���درة �سحافتن���ا الوطنية 
عل���ى الت�سدي لها، وجعلت م���ن نف�سها منرًبا لف�سح 
املوؤام���رات واأ�سخا�سه���ا يف الداخل واخل���ارج، كما اأن 
االأقالم الوطنية اأثبتت حتم���ل م�سوؤوليتها يف تر�سيخ 

البناء الوطني وغر�ض االنتماء اإلى البحرين. 

لق���د اأ�سبحت ر�سال���ة جاللة املل���ك عاهل البالد 
املف���دى ال�سنوي���ة وجائ���زة �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
رئي����ض الوزراء املوقر لل�سحاف���ة و�سامن يعتز بهما 

اجل�سد ال�سحايف يف مملكة البحرين.

عبدعلي الغسرةالنهج اإلعالمي الُمميز للصحافة البحرينية

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيكنوزك ال تغفل عنها

    ذرائع



املنام���ة - الربك���ة: اأعلن���ت جمموع���ة الربك���ة 
امل�رصفي���ة عن حتقيق اأرباح �صافية خالل الربع الأول 
من العام اجلاري بلغت 34 مليون دولر مقارنة ب� 38 
مليونا للف���رة نف�صها من العام املا�صي، بانخفا�ض 
ن�صبت���ه 10 %. بينم���ا بل���غ جمموع �ص���ايف الدخل 52 

مليون دولر خالل الربع الأول من العام 2017. 
وقال���ت اإنه���ا حققت دخ���ال ت�صغيلي���ا بلغ 249 
مليون دولر يف الربع الأول من العام 2017، يف حني 
�صجل جمم���وع التمويالت وال�صتثم���ار زيادة طفيفة 

مقارنة بنهاية دي�صمرب 2016.
ووا�صل���ت املجموع���ة تنفيذ مب���ادرات التو�صع 
يف الأعم���ال والأ�ص���واق وتنوي���ع م�ص���ادر الدخل عرب 
وحداته���ا املتواج���دة يف 15 بلدا، وحقق���ت عمليات 
واأن�صط���ة املجموعة منوا طفيفا يف جمم���وع الأن�صطة 
املالي���ة وال�صتثماري���ة، لك���ن مع���دلت من���و الدخل 
الت�صغيل���ي تاأث���رت بالأو�صاع املالي���ة والقت�صادية 
غ���ر امل�صتقرة يف بع����ض البلدان الت���ي تعمل فيها 
املجموع���ة. وبلغ �صايف الدخ���ل الت�صغيلي بعد خ�صم 
كاف���ة امل�صاريف الت�صغيلية 101 مليون دولر خالل 
الرب���ع الأول من الع���ام 2017، مقارنة ب� 114 مليون 

للفرة ذاتها من 2016، بتباطوؤ قدره 11 %. 
وحافظت املوج���ودات الإجمالية للمجموعة على 

م�صتواه���ا يف نهاي���ة دي�صم���رب 2016، حي���ث �صجلت 
23.4 مليار دولر. وبلغت املوجودات املدرة للدخل 
)التمويالت وال�صتثمارات( 17.7 مليار دولر بنهاية 
مار����ض قيا�صا ب� 17.5 مليار بنهاية دي�صمرب 2016، 

بزيادة قدرها 1 %.
كم���ا حافظت ح�صاب���ات العمالء عل���ى امل�صتوى 
الذي كان���ت عليه يف دي�صم���رب 2016، وبلغت 19.1 
ملي���ار دولر. وبل���غ جمم���وع احلق���وق ملي���اري دولر 

بنهاية مار����ض بزيادة 1 % مقارن���ة بنهاية دي�صمرب 
2016. يف حني بلغ جمموع احلقوق العائد مل�صاهمي 
ال�رصك���ة الأم 1.3 ملي���ار دولر بزيادة قدرها 1 % عن 
نهاي���ة دي�صمرب 2016. وكدللة عل���ى متانة القاعدة 
الراأ����ض مالية للمجموعة بلغت ن�صب���ة حقوق امللكية 

اإلى جمموع الأ�صول 9 %.
وق���ال رئي�ض جمل�ض الإدارة ال�صيخ �صالح كامل 
اإن املجموع���ة توا�صل اأداءها الناج���ح بدليل قدرتها 

على املحافظة على ج���ودة اأ�صولها ومتانة الأر�صدة 
ال�صائل���ة اإل���ى جان���ب حت�ص���ن العوائ���د املالي���ة من 

الأن�صطة الرئي�صة كافة.
م���ن جهت���ه، ق���ال نائب رئي����ض جمل����ض الإدارة 
عبداهلل ال�صعودي اإن املجموعة يف موقع متميز كونها 
تتبع نهجا حمافظا يف التو�صع يف الأ�صواق التي تعمل 

فيها. 
من جهته، اأك���د ع�صو جمل����ض الإدارة والرئي�ض 

التنفيذي للمجموع���ة عدنان يو�صف “توا�صلت خالل 
الرب���ع الأول من الع���ام 2017 التط���ورات والظروف 
العاملي���ة والإقليمي���ة الت���ي �صكلت حتدي���ات جدية 
بالن�صبة لنا، ومن بينها ع���دم ال�صتقرار القت�صادي 
واملايل يف بع����ض البلدان الرئي�صة التي نعمل فيها، 
اإل���ى جان���ب تراج���ع اأ�صعار النف���ط وانخفا����ض قيمة 
العمالت املحلية لعدد من الوحدات امل�رصفية التابعة 
للمجموع���ة مقابل الدولر الأمركي. لكننا بالرغم من 
هذه التط���ورات كافة حافظنا عل���ى مراكزنا الربحية 
والت�صغيلية اجليدة، بل وعززنا اإجراءاتنا التحوطية”.

واأ�صاف “جميع الوحدات امل�رصفية حققت نتائج 
اإيجابية، حيث يت�صح ذلك من النتائج املمتازة التي 
�صجلتها والتوزيع���ات النقدية املجزية التي وزعتها 

على م�صاهميها عن نتائجها املالية للعام 2016.
وفيم���ا يخ�ض خط���ط التو�صع، ق���ال “افتتحنا 5 
ف���روع جديدة خالل الربع الأول م���ن العام 2017 مما 
رف���ع جمموع الفروع اإلى 702 ف���رع، توظف 12،593 
موظ���ف. وعل���ى �صعي���د التو�ص���ع اجلغ���رايف العربي 
وحدتن���ا  انطالق���ة  اإج���راءات  ا�صتكملن���ا  والعامل���ي، 
امل�رصفي���ة يف املغ���رب ونخط���ط لب���دء اأعمالها خالل 
الن�ص���ف الثاين من ه���ذا العام مع �رصكائن���ا يف البنك 

اجلديد.

“اخلليج الدويل” يوؤ�ص�ض بنكا يف ال�صعودية 
املنامة - اخلليج الدويل: ح�صل بنك اخلليج الدويل 
على املوافقة لتاأ�صي�ض م�رصف يف ال�صعودية وفقاً لنظام 
مراقب���ة البنوك.  وق���ال رئي�ض جمل����ض اإدارة البنك جماز 
ال�صحيم���ي اإن البنك ي�صعي لتعزي���ز وجوده يف ال�صعودية 
وبقي���ة دول اخللي���ج ليك���ون اأق���رب لعمالئ���ه.  ويعترب 
الرخي����ض بالعم���ل يف ال�صعودي���ة نقطة حت���ول رئي�صة 

للبنك، اإذ �صيتمكن من تقدمي خدمات م�رصفية مبتكرة.
وميار����ض البنك اأعماله امل�رصفي���ة يف ال�صعودية 
م���ن خ���الل 3 ف���روع يف كل م���ن الريا����ض والظهران 
وجدة، وتخ�ص���ع هذه الفروع لإ����رصاف موؤ�ص�صة النقد 

العربي ال�صعودي.

“التكافل” تربح  156 األف دينار
املنام���ة - التكاف���ل: اأعلنت �رصكة التكاف���ل الدولية نتائجها الف�صلية للرب���ع الأول لل�صنة املالية 
2017، اإذ اأظه���رت النتائ���ج املجمعة حتقيق �صايف اأرباح اإجمالية قدرها 156 األف دينار مقارنة ب� 136 

األف دينار لنف�ض الفرة من العام ال�صابق 2016 بزيادة 14.7 %. 
وكان���ت نتائ���ج قوائم الدخل للتكافل الع���ام قد حققت فائ�صاً قدره 58 األ���ف دينار مقارنة بعجز 
قدره 55 األف دينار يف العام ال�صابق وتراجع اأداء التكافل العائلي حيث انخف�ض لي�صبح 9 اآلف دينار 
مقارنة ب� 62 األف دينار يف العام ال�صابق 2016. فيما بلغ �صايف ربح امل�صاهمني 88 األف دينار مقارنة 
ب���� 129 األ���ف دينار، ونتج ع���ن جتنيب خم�ص�صات اإ�صافي���ة لنخفا�ض قيمة ال�صتثم���ارات. و اأظهرت 
البيانات  انخفا�صاً يف اجمايل ا�صراكات التكافل، اإذ بلغت 5.757 مليون دينار مقارنة 7.536 مليون 
دين���ار بن�صبة 23.6 %؛ وذلك نتيجة ا�صتبعاد عدد من الأعمال التاأمينية ذات معدلت اخل�صارة العالية 
وارتفاع م�صتوى اخلطر التاأميني، ومع ذلك ا�صتطاعت ال�رصكة اأن حتقق منواً يف فائ�ض العمليات بلغ 9 

% مقارنة بالعام ال�صابق.
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اقتصاد
�رشكتان جديدتان تريان النور يف “العاملية لال�ستثمار”

بتكلفة 62 مليون دولر وا�صتحداث مئات الوظائف

اأمل احلامد من ميونخ

التنمي���ة  ملجل����ض  التنفي���ذي  الرئي����ض  ك�ص���ف 
القت�صادية خال���د الرميحي عن اأن �رصكتني جديدتني 
�صتفتتح يف منطقة البحرين العاملية لال�صتثمار قريًبا، 

بتكلفة تتجاوز 62 مليون دولر.
واأو�ص���ح الرميح���ي لل�صحافي���ني عل���ى هام����ض 
امل�صارك���ة يف معر����ض ميوني���خ ال���دويل للموا�صالت 
واخلدمات اللوج�صتية 2017 اأن �رصكة ارمادا الكويتية 
�صتنتق���ل اإل���ى البحري���ن با�صتثمار 50 ملي���ون دولر، 
وتخل���ق 400 وظيف���ة، و�رصك���ة “اأرما�صي���ل” الأملانية 
�صتفتت���ح م�صنعها الأ�صبوع املقبل بتكلفة 12 مليون 

دولر.
وع���ن امل�صارك���ة باملعر�ض، اأو�ص���ح الرميحي اأن 
هذه الزي���ارة الثانية للم�صاركة باملعر�ض، بعد زيارته 
الأول���ى يف مايو 2015 للم�صارك���ة يف منتدى ومعر�ض 
ميونيخ ال���دويل للموا�ص���الت اللوج�صتية، حيث انبهر 
من حج���م املعر�ض، م�ص���ًرا اإلى اأن جمهوري���ة اأملانيا 
تلع���ب دوًرا رئي�ص���ا يف التجارة العاملي���ة التي متر يف 
اأوروبا، كما اأن من اأكرب املوانئ بها ياأتي ميناء هامربغ 
ثم روتردام، ولهذا فاأملاني���ا حتت�صن اأكرب املعار�ض 

يف القطاع اللوج�صتي.
واأ�صاف اأن املعر�ض ا�صتقبل حوايل 55 األف زائر 
م���ن قطاعات الأعم���ال، مب�صارك���ة 2100 �رصكة، وتبلغ 

م�صاح���ة املعر�ض 115 األف مر مرب���ع وهذه امل�صاحة 
تت�صع اإلى 14 ملعب لكرة قدم.

واأكد اأن م�صاركة �رصكات عاملية باملعر�ض تعترب 
فر�صة كب���رة لتواجد البحرين من اأج���ل الإي�صاح اإلى 
ه���ذه ال����رصكات الكبرة ممي���زات البحري���ن باعتبارها 
بواب���ة لدول اخلليج والتعري���ف بالفر�ض ال�صتثمارية 
ململكة البحرين واخلليج، واأي�صاً اللتقاء ب�رصكات عدة 
على مدى اأيام اإقامة املعر�ض، ويتم دعوة ال�رصكات يف 
القط���اع اخلا�ض من بينها �رصك���ة املطار و�رصكة اي بي 
ام ترمينال وغرفة جتارة و�صناع���ة البحرين للتناق�ض 

مع ال�رصكات اخلا�صة.

ولفت اإلى اأن املجل�ض جنح يف العامني املا�صيني 
القط���اع  يف  تعم���ل  اأملاني���ة  ����رصكات  ا�صتقط���اب  يف 
اللوج�صتي اإلى البحري���ن وهي �رصكة كونت انابل التي 
تعترب م���ن اأ�صخم �رصكات القط���اع اللوج�صتي، و�رصكة 
اأخ���رى اأملاني���ة ك���ربى، وق���ارب اإمت���ام ال�صفقة ومن 
املتوقع الإعالن عنها خ���الل اأ�صهر، بعد احل�صول على 

املوافقات من ال�رصكة.
واأ�صار اإل���ى اأن �رصكة “اأرما�صي���ل” الأملانية التي 
تعم���ل يف القطاع ال�صناع���ي �صتفتت���ح م�صنعها يوم 
17 ماي���و اجلاري، وتعمل عل���ى ت�صنيع املواد العازلة 

للمنازل واملالعب بتكلفة 12 مليون دولر.

واأ�ص���اف الرميح���ي اأن امل�صارك���ة يف املعار����ض 
ت�صاهم يف ت�صويق البلد ومميزات ال�صتثمار، لفًتا اإلى 
اأن �رصكة “ارمادا” الكويتي���ة - وهي �رصكة فل�صطينية 
املن�ص���اأ - الت���ي تعم���ل يف جم���ال توزي���ع املالب����ض 
انتقل���ت اإلى البحرين من الكويت و�صتن�صئ م�صتودًعا 
با�صتثم���ار �صخ���م يبل���غ 50 ملي���ون دولر يف منطق���ة 

البحرين العاملية لال�صتثمار، �صتخلق 400 وظيفة.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن زي���ارة �صم���و ويل العه���د اإل���ى 
ال�صعودية اأتت بهدف تد�صني النقطة الواحدة يف ج�رص 
امللك فهد ب���ني البحرين وال�صعودي���ة وت�صهيل نقل 

الب�صائع.

وذك���ر اأن الدرا�ص���ة التي تعده���ا �رصكة كي بي ام 
جي تقارن ب���ني اأ�صع���ار الكهرباء والغ���از واخلدمات، 
وات�ص���ح اأن التكلف���ة يف البحرين اأدن���ى بن�صبة تراوح 
ما ب���ني 35 و40 %، وهذا يلع���ب دوًرا كبًرا يف جذب 
ال�صتثم���ارات اإلى البحري���ن. واأردف اأن البحرين تتيح 
لل����رصكات الأجنبية ال�صتمالك بن�صب���ة 100 %، وفتح 
ا اأن  املج���ال لال�صتثمار يف املناطق ال�صناعية خ�صو�صً
البحرين بلد �صغر امل�صاحة ويجب اأن يكون به انفتاح 

يف اخلدمات اللوج�صتية.
وذك���ر الرميحي اأن من املتوق���ع يف العام اجلاري 
ا�صتقطاب ا�صتثم���ارات يف القطاعات امل�صتهدفة من 
جمل�ض التنمية القت�صادية تتجاوز 280 مليون دولر 

التي مت ا�صتقطابها يف العام املا�صي 2016.
واأ�ص���ار اإلى الركي���ز على ال�صناع���ات التحويلية 
يف قط���اع ال�صناع���ة مع تنفيذ م����رصوع تو�صعة اأملنيوم 
البحري���ن “األب���ا”، اإذ �صت�صتفيد �رصكات م���ن التو�صعة 
مث���ل �رصك���ة مي���دال كيب���ل الذي���ن �صي�صكل���ون قيمة 
م�صاف���ة، مبيًن���ا اأن ت�صني���ع الأملني���وم اأف�ص���ل م���ن 
ت�صدي���ره كم���ادة خام اإذ �صرتفع قيم���ة بيعه من نحو 

1400 دولر اإلى 5000 دولر لدى ت�صنيعه.
ت�صني���ع  عل���ى  بالركي���ز  ال�صحافي���ني  واأبل���غ 
الأملني���وم، اإذ �صتتوف���ر م�صاحات اأرا����ض بالقرب من 
�رصك���ة األب���ا تت�صع اإل���ى ما ب���ني 4 و5 ����رصكات، ولدى 

ال�صني والهند رغبة يف ال�صتثمار بهذا اجلانب.

• •جناح البحرين يف معر�ض ميونيخ الدويل للموا�صالت واخلدمات اللوج�صتية	 خالد الرميحي	

املحرر االقت�سادي

اأعل���ن الرئي�ض التنفي���ذي ل�رصكة مط���ار البحرين 
حمم���د البنفالح عن بدء العمل بتطوير م�صاحة اإ�صافية 
يف املط���ار ل����رصكات خدمات ال�صحن اجل���وي بواقع 25 

األف مر مربع.
معر����ض  هام����ض  عل���ى  لل�صحافي���ني  واأو�ص���ح 
“تران�صبوت لوجي�صتك” الذي يعقد مبدينة ميونيخ اأن 
�رصكتني تعمالن يف جمال خدمات ال�صحن اجلوي تقدمتا 
لطل���ب م�صاحات اإ�صافي���ة؛ بهدف تو�صع���ة اأعمالهما. 
وب���ني اأن ال�رصك���ة قام���ت باإع���ادة ت�صمي���م الأرا�صي 
الت���ي متتلكها ومن بينها منطقة كان���ت تابعة لوزارة 
املوا�ص���الت خم�ص�ص���ة خلدمات النق���ل العام بغر�ض 
توف���ر املزي���د م���ن امل�صاح���ات ل�صتقط���اب �رصكات 
�شحن جديدة اأو تو�شعة ن�شاط ال�رشكات العاملة حاليا، 

وذل���ك �صمن درا�صة اأعدتها ال�رصكة لال�صتخدام الأمثل 
ملنطقة ال�صحن يف املطار �صمن م�رصوع التحديث. 

واأ�ص���اف اأن �رصكة خدمات املطار “با�ض” ح�صلت 
على اأر�ض اإ�صافية يف املناطق التي مت اإ�صافتها، من 

اأجل الأعمال الهند�صية ومت بناء من�صاأة جديدة.
وتابع البنفالح اأن �رصكة املطار تتناق�ض مع اإحدى 
����رصكات ال�صحن اجلوي الت���ي تعمل باملط���ار لتطوير 
من�ص���اأة م�صاحتها 5 اآلف مر مرب���ع، وتو�صعة اأعمالها. 
واأ�صاف اأن املباحثات جارية مع �رصكة لتو�صعة اأن�صطة 
عمله���ا يف ال�صح���ن اجلوي يف البحري���ن باإ�صافة تبلغ 6 

اآلف مر مربع.
وتطرق البنف���الح اإلى اأن ارتفاع ال�صحن اجلوي يف 

املطار بن�صبة 9 % يف الربع الأول من العام املا�صي.
واأ�صار اإلى اأن اأعمال ال�صحن حققت زيادة �صنوية 
بن�صب���ة تراوح ما بني 4 و5 % يف العام املا�صي التي 

تتما�صى م���ع مطار فرانكفورت ال���ذي يعترب من اأكرب 
املط���ارات يف العامل، اإل اأن هذه الأرقام ل متثل طموح 
البحري���ن يف زي���ادة ن�شب من���و ن�شاط ال�شح���ن اجلوي 

وت�صعى لزيادتها. 
وذكر اأن 12 �رصك���ة متخ�ص�صة يف ال�صحن اجلوي 
تعمل يف املطار وتعد �رصكة دي اأت�ض ال الأملانية التي 

يق���ع مقرها الإقليمي يف البحرين م���ن اكربها ولديها 
عملي���ات كبرة ومتنوع���ة يف البحرين. واأ�ص���ار اإلى اأن 
الهدف من امل�صارك���ة يف معر�ض ميونخ بهدف تنمية 
وا�صتك�صاف الفر����ض ال�صتثمارية املتعلقة بال�صحن 
اجلوي، والتن�صيق م���ع وزارة املوا�صالت والت�صالت 
وجمل����ض التنمي���ة القت�صادي���ة يف الت�صويق ململكة 
البحري���ن كبلد ج���اذب للعمليات اللوج�صتي���ة وبوابة 

على اأكرب �صوق خليجي.
واأكد اأن امل�صارك���ة يف املعر�ض من اأجل اللتقاء 
م���ع خمتل���ف ال�رصكات الت���ي تعمل يف جم���ال الطران 

وال�صحن ل�صتعرا�ض فر�ض التعاون املمكنة.
وذك���ر البنف���الح اأن ال�رصكة التق���ت خالل معر�ض 
ميون���خ ب�رصك���ة “كارغول����ض”؛ لبح���ث زي���ادة رحالت 
ال�صح���ن اإل���ى البحري���ن والت���ي تبل���غ حالي���ا رحتلني 

اأ�صبوعًيا.

34 مليــــــــــون دوالر اأربـــــــــاح “الربكــــــة” الربعيـــــة 

تطوير م�ساحات اإ�سافية يف املطار خلدمات ال�سحــن اجلـوي 

الدخل الت�صغيلي للمجموعة ي�صل اإلى 249 مليون 

�رصكتان تقدمتا بطلب تو�صيع اأعمالهما... البنفالح:

• •ال�صيخ �صالح كامل	 عبداهلل ال�صعودي	 • عدنان يو�صف	

• البنفالح متحدثاً لل�صحافيني	
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مهرجان للت�شوق والرتفيه يف رم�شان والعيد بح�شور 400 م�شارك
خالد بن حمود يقّدر عائداته على االقت�صاد بـ6.5 مليون دوالر

املحرر االقت�شادي من املرفاأ املايل

قّدر الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�صياحة 
واملعار�س ال�صيخ خالد بن حمود اآل خليفة اأن ي�صخ 
مهرجـــان رم�صان والعيد للت�صـــوق والرتفيه املزمع 
اإطالقه مطلع يونيو املقبل نحو 6.5 مليون دوالر يف 

االقت�صاد الوطني.
وتنظم �رشكة رويال �صو للمعار�س املهرجان يف 
مركز البحرين الـــدويل للمعار�س واملوؤمترات من 1 

اإلى 27 ال�صهر املقبل، بح�صور 400 عار�س.
وخل�ـــس ال�صيخ خالـــد يف موؤمتر �صحفـــي اأم�س 
فكـــرة املهرجـــان باأنـــه “�صامـــل متكامـــل ترفيهي 
ينا�صـــب اأجـــواء ال�صهـــر الف�صيـــل، حيـــث �صيحرتم 
العـــادات والتقاليـــد واالأجـــواء الروحانيـــة، من خالل 
تخ�صي�س �صالـــة الأداء �صالة الرتاويح وعقد حلقات 
دينيـــة، ف�صالً عن قراءة القـــراآن الكرمي وغريها من 

الفعاليات.
ويتخلل املهرجان اأي�ًصا مدينة م�صغرة لالألعاب 
والرتفيه، وعرو�س م�رشحية وحفالت غنائية ملطربني 

عرب وخليجيني اأيام العيد.

واأكـــد اأن املهرجان جاء لتحريك عجلة االقت�صاد 
يف �صهر رم�صان، )...( اإن م�صاركة 400 عار�س يعني 
اأنهم يحتاجون اإلى ما ال يقل عن 400 غرفة فندقية، 
ف�صالً عن ت�صغيلهم لقطاعـــات اخلدمات واملطاعم 

والنقل العام ومعظم القطاعات التجارية االأخرى”.
واأو�صـــح ال�صيخ خالـــد اأن “الهيئة حري�صة على 
حماية ودعـــم التاجـــر البحريني، لـــذا مت االتفاق مع 
ال�رشكـــة املنظمة علـــى منـــح التاجر املحلـــي خ�صًما 
ي�صل اإلـــى 20 %، ف�صالً عن و�صع جناح البحرين يف 

الواجهة الرئي�صية حتى تتعاظم الفائدة”.
وقـــال “اإنها املـــرة االأولى التـــي تتعاقد فيها 
الهيئـــة مـــع �رشكة ملـــدة زمنيـــة طويلة تزيـــد عن 4 

اأ�صابيع”.
من جهته، اأكـــد مدير عام ال�رشكة طـــارق العامر 
اأن الفكـــرة الرئي�صية من املهرجـــان واملعر�س هي 
ا�صتقطـــاب اأكرب عدد ممكن مـــن ال�صياح خالل �صهر 

رم�صان املبارك.
واأ�صاف اأن املهرجان يركز على االأجواء العائلية 
ف�صالً عن اأنه �صيعتنـــي باالأجواء الروحانية والدينية 

والرتاثية كونه يقام خالل ال�صهر الف�صيل.
واأو�صح العامـــر اأن �رشكته خرجـــت عن املاألوف 
وعـــن الروتني يف اإعـــداد املهرجان، حيـــث �صي�صمم 

على �صكل قرى تعك�س تراث البلدان امل�صاركة.

واأ�صاف “�صيت�صمن املعر�س 5 اأجنحة، للبحرين 
والكويت، وواحـــد م�صرتك بـــني ال�صعودية واليمن، 
واآخـــر �صـــوري ي�صم بـــالد ال�صـــام، فيمـــا �صتعر�س 
االأغذيـــة واحللويات وامللبو�صـــات والهدايا والتحف 

والعطور وغريها”.
وك�صـــف العامـــر اأنه �صيتـــم اإجـــراء �صحب يومي 
علـــى جوائز وهدايا من خالل بطاقـــات الدخول التي 
�صتبـــاع بدينار واحـــد فقط، ف�صالً عـــن ال�صحب على 
4 �صيـــارات، واحـــدة اأ�صبوعيًّا. و�صينظـــم املهرجان 

ا بـ”القرقاعون”. احتفاالً خا�صًّ
وتوّقـــع اأن ت�صـــل قيمـــة الهدايـــا واجلوائز نحو 

100 األف دينار.
اإلـــى ذلك، قـــال مديـــر اإدارة ت�صويـــق وترويج 
املعار�ـــس واملوؤمتـــرات فـــوزي تلفـــت “لقد اختري 
برنامج املهرجان بعناية ليتنا�صب مع اأجواء رم�صان 

واملتطلبات العائلية”.
وبني اأن “املهرجان �صيفتح املجال اأمام متازج 
ال�ـــرشكات العامليـــة واملحلية، حيـــث �صتتفاعل مًعا 
وبالتـــايل خدمة االقت�صاد الوطنـــي”، موؤكًدا “هناك 

اهتمام خا�س باالأ�رش املنتجة”.
ومتتلك �رشكة رويال �صو 20 عاًما يف جمال اإقامة 
املهرجانات واملعار�س، فهي تنظم ذات املهرجان 

يف االإمارات منذ العام 2006. 

• ال�صيخ خالد بن حمود يتو�صط تلفت والعامر	

رج���ل اأعمال يرى اأن اأهم جناح له هو الفوز بثقة ال�ش���ارع التجاري، 

حت���ى اأ�شبح ممثال لهم يف كيان���ات اقت�شادية مهمة، مما يدل على 

ا على  متيز العالقة الر�شينة واملتينة مع اجلميع، وهو ما جعله حري�شً

بذل جهد اأكرب يف �ش���بيل حتقيق الآمال والتطلعات وعمق امل�ش���وؤولية 

جتاههم قب���ل اأي �شيء. ريا�س اأحمد البريم���ي رئي�س جمل�س اإدارة 

�شركات ع���دة )مدينة اخللي���ج لالأعمار، ومدينة اخللي���ج للتطوير، 

و�شرك���ة الريا����س للنقلي���ات، و�شركة الريا����س لل�شف���ر وال�شياحة، 

و�شرك���ة جمموعة البريمي للتج���ارة واملق���اولت(، وا�شتطاع حتويل 

الإخفاقات اإىل ق�ش�س جناح يف العديد من القطاعات.

هل لك اأن حتدثنا عن طبيعة عملك، ومتى 
اأطلقته؟

ن�ش��اأت ولدّي فكرة فتح م�ش��روعي التجاري 

بحك��م  باملق��اوالت  العم��ل  فف�ضل��ت  اخلا���ص، 

خربتي يف القطاع، وبالفعل بداأت بعمل دار�ض��ة 

اجل��دوى يف الع��ام 2000، لينطل��ق العم��ل فعلي��ا 

يف 2001. وا�ض��تفدت م��ن خربت��ي ال�ض��ابقة، اإذ 

كن��ت اأعم��ل م��ع وال��دي يف نف���ص املج��ال، فاأن��ا 

اأعم��ل باالأن�ض��طة التجارية منذ ال�ض��غر وذلك 

بالتزامن مع حت�ض��يلي العلمي. اكت�ضبت اخلربة 

يل  اأت��اح  مم��ا  واحلياتي��ة،  والعملي��ة  املهني��ة 

الدخول يف م�ضروع م�ضتقل واالنخراط يف �ضوق 

العم��ل. ب��داأت مبيزاني��ة ب�ض��يطة جمعته��ا من 

خ��ال راتبي الب�ض��يط اآن��ذاك، اأم��ا االآن فاإنني 

اأمتل��ك �ض��ركات يف جم��االت ع��دة بع��د التدرج 

والتطوير يف العمل. 

هل ا�صتفدت مـــن جتربة اجليل ال�صابق يف 
اإدارة االأعمـــال، وهل تتلقـــى الن�صيحة من 

الوالد اأو من اأي اأفراد العائلة؟
م��ن  باال�ض��تفادة  لي�ض��ت  الفك��رة  طبًع��ا 

التج��ارب فق��ط، ب��ل االأه��م عملي��ة التطوي��ر 

وحتوي��ل االإخفاقات اإىل ق�ض���ص جن��اح. ولعل 

خ��ر دلي��ل عل��ى اأهمي��ة التج��ارب وتطويره��ا 

ه��و عدم قدرت��ي على التاأقلم مع اأ�ض��لوب العمل 

االإداري التقلي��دي ال��ذي كان ينتهج��ه الوال��د، 

والأنن��ي مل اأمتكن من تغير قناعاته، ا�ض��تطعت 

ا�ض��تبدال ذلك كلًيا عندما عملت ب�ضكل م�ضتقل 

وقم��ت بتحوي��ل تلك التج��ارب من �ض��لبية اإىل 

جتارب اإيجابية �ض��اهمت يف رفع م�ض��توى العمل 

و�ض��رعة االإجن��از، و�ض��وال للنج��اح. فاالأف��كار 

متجددة با�ضتمرار وعملية التطوير مل تتوقف 

يوما. ا�ضتفدت من ن�ضائح وخربات االآخرين من 

��ا بع�ص ال�ضخ�ضيات  االأهل واالأ�ضدقاء خ�ضو�ضً

الت��ي كان��ت ه��ي الق��دوة بالن�ض��بة يل، واأخرى 

كان��ت امللهم��ة الأف��كاري واأ�ض��لوب عمل��ي. فق��د 

�ض��اعدين العدي��د منه��م و�ض��جعوين ولن اأن�ض��ى 

اأف�ض��الهم علي ما حييت. اأم��ا االآن وبعد النجاح 

الذي حققته فقد ب��داأ هوؤالء االإخوة بالرجوع 

اإيل للح�ض��ول عل��ى راأيي يف اأعماله��م، مما يعني 

اأن ثقته��م عالية ب��ي وبالنجاح ال��ذي حققتهم 

بف�ض��ل م��ن اهلل ودعمه��م وم�ض��اندتهم يل. وال 

اأن�ض��ى يف ه��ذا اجلانب الت�ض��هيات الكبرة التي 

وفرته��ا حكومتنا لل�ض��باب والدع��م الاحمدود 

الذي تقدمه للم�ض��اريع ال�ضبابية والريادية يف 

قطاع االأعمال. 

كيـــف تديـــر عملـــك اخلا�س، هـــل تتواجد 
اأم ت�صـــع اخلطـــط والربنامـــج  با�صتمـــرار 
للعاملني لديـــك؟ ما اأ�صلوبـــك يف االإدارة، 

وكيف تطوره متا�صيا مع املتغريات؟
اإدارة  جمال���ص  يف  واأه��داف  روؤي��ة  لدين��ا 

�ض��ركاتنا، اإذ قم��ت بتوزي��ع املنا�ض��ب االإداري��ة 

جمال���ص  خ��ال  م��ن  ونعم��ل  امله��ام،  وحتدي��د 

االإدارات عل��ى تنويع امل�ض��اريع الت��ي تهدف اإىل 

حت�ضني االإنتاجية وم�ضاعفة النجاح والتطوير 

العمل��ي واالإداري والوظيف��ي، ونتعام��ل مبب��داأ 

العم��ل بروح الفري��ق الواحد. كم��ا نعمل دائًما 

م��ع  ا�ض��راتيجية  �ض��راكات  الدخ��ول يف  عل��ى 

ال�ض��ركات االأخرى عن طريق التبادل التجاري 

وتبادل اخلربات، ونحر���ص على الوقوف دائًما 

عن��د كل مرحلة م��ن الزم��ن؛ ملناق�ض��ة اأعمالنا 

للف��رة ال�ض��ابقة وحتديد م��ا مت اإجنازه وما مل 

يتم، وال�ض��روع يف تعديل اأو اإ�ض��افة ما ي�ض��تجد 

لكل مرحلة ح�ضب ظروفها ومتغراتها.

هل تفكر بتطوير وتو�صيع اأعمالك؟
نع��م، نحن م�ض��تمرون يف التطوير والتنويع 

والتو�ضع فالطموح ال حدود له، ون�ضعى اأن نكون 

دائًما يف الطليعة والريادة.

إعداد: أمل الحامد

رياض البيرمي: كيف تّحول اإلخفاقات إلى قصص نجاح

“المركزي” يطرح المحفظة الوطنية اإللكترونية 

إغالق “أحمر” لمؤشر البحرين

 رفع التصنيف الدولي لـ “GFH” مع نظرة مستقبلية مستقرة

املنامة - املركزي: بدعم وتوجيهات 
من م�رشف البحرين املركزي، تقوم �رشكة 
بنفـــت حالياً بالتح�صـــري الإطالق املرحلة 
االأولى مـــن نظام املحفظـــة االإلكرتونية 
وذلـــك يف نهايـــة الن�صـــف االأول من هذا 
العـــام. حيـــث ت�صـــم املحفظـــة، والتـــي 
االأولـــى مـــن نوعهـــا يف مملكـــة  تعتـــرب 
البحرين جمموعة مـــن اخلدمات املتميزة 
وفاعليـــة  اأداء  تعزيـــز  اإلـــى  الهادفـــة 
املعامالت املالية الفورية عرب الهواتف 
الذكية. ويجدر ذكـــره اأن نظام املحفظة 
تطبيـــق  عـــن  عبـــارة  هـــو  االإلكرتونيـــة 
ميكن للعميل ت�صغيلـــه بالهاتف الذكي 
بوا�صطـــة بطاقات  للدفـــع  وا�صتخدامـــه 
اخل�صم اأو بطاقـــات االئتمان اأو بطاقات 
الدفـــع امل�صبـــق، اأو با�صتخـــدام ح�صابـــه 
البنكـــي �صواء عند ال�رشاء عرب االإنرتنت اأو 

مبا�رشة من املحل التجاري.
ا�صتخـــدام  للعميـــل  ميكـــن  كمـــا 
التطبيـــق للتحويالت املاليـــة امل�رشفية 
مبا يف ذلك حتويالت فوري بل�س، فوري، 

ودفع الفواتري، هـــذا اإ�صافة اإلى العديد 
من اأنـــواع عمليات الدفع املتاحة اأو التي 

�صيتم توفريها يف امل�صتقبل. 
مـــن جانبه، �ـــرشح املديـــر التنفيذي 
للعمليـــات امل�رشفيـــة مب�ـــرشف البحرين 
املركـــزي ال�صيـــخ �صلمان بـــن عي�صى اآل 
خليفة، باأن “تقدمي هذا النظام للجمهور 
حلـــول  توفـــري  يف  مهمـــة  خطـــوة  يعـــد 
الدفـــع املتطـــورة لدعم القطـــاع املايل 
يف مملكـــة البحريـــن، اإذ �صتمكـــن م�رشف 
البحرين املركـــزي وبالتعـــاون مع �رشكة 
بنفـــت وامل�صارف التجاريـــة من تقدمي 
خدمـــة متطورة ومبتكـــرة �صتغري طريقة 
املعامـــالت املالية لالأف�صـــل للقطاعني 
العـــام واخلا�ـــس”. وبهذا يوؤكـــد م�رشف 
البحريـــن املركـــزي اأن اإيجاد هـــذا النوع 
احلديث مـــن خدمات الدفع �صوف ي�صهم 
يف تنـــوع خيـــارات املعامـــالت املتاحـــة 
للعمـــالء مما يعزز مكانـــة مملكة البحرين 
كمركز مايل �صّباق يف جمال اأنظمة الدفع 

والتحويالت املالية.

“موؤ�ـــرش  اأقفـــل  البور�صـــة:   - املنامـــة 
البحريـــن العـــام” يـــوم اأم�ـــس االأربعـــاء عنـــد 
م�صتـــوى 1.308.05 بانخفا�ـــس قدره 7.69 

نقطة مقارنة باإقفاله يوم اأم�س الثالثاء.
املاليـــة  االأوراق  كميـــة  اإجمـــايل  وبلـــغ 
املتداولـــة يـــوم اأم�س يف “بور�صـــة البحرين” 
4.01 مليـــون �صهـــم ووحـــدة و�صنـــد و�صك، 
بقيمـــة اإجمالية قدرهـــا 639.74 األف دينار، 
مت تنفيذهـــا من خـــالل 61 �صفقة على النحو 

التايل:
تداول امل�صتثمرون 3.98 مليون �صهم، 
بقيمة قدرها 619.52 األف دينار مت تنفيذها 
مـــن خالل 58 �صفقـــة، مركزين يف تعامالتهم 
على اأ�صهم قطاع البنوك التجارية الذي بلغت 
قيمـــة اأ�صهمه املتداولـــة 470.68 األف دينار 

اأي ما ن�صبتـــه 73.57 % من القيمة االإجمالية 
لـــالأوراق املاليـــة املتداولـــة وبكميـــة قدرها 
3.57 مليون �صهم، مت تنفيذها من خالل 38 
�صفقة. وجـــاء البنك االأهلي املتحد يف املركز 
اأ�صهمـــه املتداولـــة  بلغـــت قيمـــة  اإذ  االأول، 
334.46 األـــف دينـــار اأي مـــا ن�صبتـــه 52.28 
% مـــن القيمـــة االإجماليـــة لـــالأوراق املالية 
املتداولة وبكمية قدرها 1.32 مليون �صهم، 

مت تنفيذها من خالل 10 �صفقات.
اأمـــا املركز الثـــاين فكان ل�رشكـــة االإثمار 
القاب�صـــة بقيمة قدرهـــا 108.71 األف دينار 
اأي ما ن�صبتـــه 16.99 % من القيمة االإجمالية 
لـــالأوراق املاليـــة املتداولـــة وبكميـــة قدرها 
2.01 مليون �صهم، مت تنفيذها من خالل 19 

�صفقة.

ملنامة - جـــي اف ات�س: اأعلنت اأم�س 
جمموعة جـــي اإف اإت�س املالية اأن الوكالة 
االإ�صالميـــة الدوليـــة للت�صنيـــف قامـــت 
برفـــع الت�صنيف الوطنـــي للمجموعة اإلى 
“-BBB” مع نظرة م�صتقبلية م�صتقرة، 
علـــى ت�صنيفهـــا  الوكالـــة  اأبقـــت  كمـــا 
ملجموعـــة جـــي اإف اإت�ـــس املاليـــة علـــى 

.”BB/B“ امل�صتوى الدويل على
ووفقـــا لتقريـــر للوكالة، فـــاإن هذا 
الت�صنيـــف يعك�س التطـــورات االإيجابية 
التـــي حدثت اأخـــريا و�صاهمـــت يف تعزيز 
امليزانيـــة العمومية للمجموعـــة وتاأهبها 
للنمـــو امل�صتقبلي. كمـــا اأ�صـــار التقرير 
اإلى عدد مـــن العوامـــل االإيجابية االأخرى 
ومن بينها الزيادة امللحوظة يف معدالت 
الربحيـــة التـــي �صجلتهـــا املجموعة خالل 
العام 2016، والتي كان لها االأثر االأكرب 
يف تعزيـــز امليزانيـــة العموميـــة، اإ�صافة 
اإلـــى اأن اعتمـــاد خم�ص�صـــات اإ�صافيـــة. 
كما عـــززت املجموعة معـــدالت الر�صملة 
من خالل اتخـــاذ التدابري الالزمة خلف�س 
الديون، ومن ثم حت�صني املرونة املالية.

اإلى ذلـــك، ا�صتعر�س التقرير ب�صكل 

مف�صـــل اأهميـــة التعوي�صـــات املتعلقة 
بالتقا�صـــي يف العـــام 2016، واإن كانت 
غري متكـــررة، اإال اأنها متثـــل حدثا كبريا، 
خ�صو�صا من حيث متكـــني ا�صرتاتيجية 
البنـــك للنمـــو علـــى املـــدى املتو�صـــط. 
ووفقـــا للوكالة فاإن الربحيـــة االأ�صا�صية 
للبنـــك يف تطـــور م�صتمر من اأجـــل زيادة 
م�صـــادر االإيـــرادات الثابتـــة مـــن خـــالل 
عمليات اال�صتحواذ املخطط لها.  وتطرق 
اإلى التحديات التي تواجه االقت�صاديات 
الوا�صعـــة النطاق واالأو�صاع غري املوؤكدة 
التـــي ت�صـــود االأ�صـــواق الرئي�صـــة التـــي 
تزاول فيها املجموعة عملياتها، وا�صفا 
اإياها باأنها متثل قيـــودا على الت�صنيف 
الدويل للمجموعـــة. كما اأو�صحت الوكالة 
اأن تقييمه���ا ملجم���وع نق���اط امل�ضارب 
للبنك عامة يقع يف نطاق “65 61-” مما 
يعك�س حماية كافية حلقوق امل�صاهمني، 
كمـــا نوهـــت الوكالة اإلـــى التـــزام البنك 
مبتطلبـــات احلوكمـــة التنظيميـــة التـــي 
ت�صتفيد من االإطـــار التنظيمي يف مملكة 
البحرين. كما تعتـــرب ممار�صات احلوكمة 

ال�رشعية كافية.

�رشكات التقنية ت�شع عينها على “�شوق البحرين اال�شتثماري” 
خليفة بن اإبراهيم: القطاع حمرك اأ�صا�س للنمو 

املنامـــة - البور�صة: اطلـــع ممثلون عن �رشكات 
تقنيـــة معلومـــات وات�صـــاالت من�صويـــة حتت مظلة 
 ،)BTECH( جمعيـــة البحريـــن ل�ـــرشكات التقنيـــة
على احللـــول املي�رشة التـــي يوفرها �صـــوق البحرين 
اال�صتثمـــاري، وهو �صـــوق اأ�صهـــم مت تد�صينه اأخريا 
ال�ـــرشق  ومنطقـــة  البحريـــن  يف  الواعـــدة  لل�ـــرشكات 
االأو�صط و�صمـــال اإفريقيا، فيما تعترب �رشكات تقنية 
املعلومات واالت�صاالت من القطاعات الرئي�صة التي 

ي�صتهدفها ال�صوق.
وجتدر االإ�صارة اإلـــى اأن قطاع تقنية املعلومات 
واالت�صـــاالت هو من القطاعات احليويـــة الفاعلة يف 
االقت�صـــاد البحرينـــي، اإذ تبلـــغ ن�صبـــة اإ�صهام قطاع 
النقـــل واالت�صاالت - الذي ي�صمل تقنية املعلومات 
واالت�صـــاالت - اأكـــر مـــن 7 % من النـــاجت املحلي 
االإجمايل للمملكة، يتوقع لهـــا اأن ت�صهد منوا مطردا 

على مدى العقد املقبل.
اإلى ذلـــك، قـــال الرئي�ـــس التنفيـــذي لبور�صة 
البحريـــن ال�صيـــخ خليفة بن اإبراهيـــم اآل خليفة: “اإن 
قطـــاع تقنيـــة املعلومـــات واالت�صـــاالت ذو اأهميـــة 
ا�صرتاتيجيـــة بالن�صبة لروؤية البحرين يف جعل القطاع 
اخلا�س املحرك الرئي�س للنمـــو االقت�صادي واإر�صاء 

قواعـــد اقت�صاد معريف متني ورا�صخ. وتكمن اأهميته 
لي�س فقط من حيث تي�صري حركة االأعمال واملعامالت 
التجاريـــة، واإمنا اأي�صاً الإمكاناته االقت�صادية الهائلة 

من حيث االبتكار وخلق فر�س العمل”.
واأ�صـــاف ال�صيـــخ خليفة بـــن اإبراهيـــم: “ميثل 
القطـــاع نقطة جذب رئي�صة لال�صتثمـــار، اإذ يتهافت 
امل�صتثمـــرون من اأفـــراد وموؤ�ص�صات الإيجـــاد ال�رشكة 

التي �صتحدث الثورة التقنية املقبلة”.
من جانبه، اأفاد رئي�ـــس جمعية البحرين ل�رشكات 
التقنيـــة )BTECH( عبيـــديل العبيـــديل “اأهميـــة 

قطـــاع تقنيـــة املعلومـــات واالت�صـــاالت يف م�صرية 
التنميـــة التـــي تطمـــح البحرين اإلـــى حتقيقها خالل 
العقود القدمة”، منوهـــاً اإلى دور القطاع يف التنمية 
االجتماعية واالقت�صاديـــة امل�صتدامة للمجتمع، وهو 
دور يتنامى يف ظل ع�رش العوملة الذي نعي�صه اليوم. 
وبالتـــايل كان اأمراً مثرياً لالهتمـــام وم�صجعاً بالن�صبة 
لنـــا اأن نرى ما �صيفتحه �صـــوق البحرين اال�صتثماري 
مـــن فر�س جديدة لتعزيـــز اال�صتثمار يف هذا القطاع 
احليوي جـــداً وزيـــادة ن�صبة م�صاهمتـــه يف االقت�صاد 

الوطني”.

• ممثلو �رشكات تقنية معلومات وات�صاالت يف البور�صة	



بناء على قرار الشركاء في شركة رمياس ستار التجارية ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 89758 بتصفيه الشركة اختياريا وتعيني السيدة /نور محمدعلي صابر الشلبي 

مصفيا للشركة
بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 

الشركات التجارية البحريني الصادر بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 
من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه 

..مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان 
التالي :

33779931
ABOSTAAF@HOTMAIL.COM

اعالن بحل وتصفية شركة رمياس ستار التجارية ذ.م.م
سجل جتاري رقم 89758

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / 
كرامت علي محمد حسني محمد دين  املالك للحكيم لقمان لتجارة األعشاب ) مؤسسة 

فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 52452  طالبا حتويل فرع من املؤسسة الفردية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال وقدره 2000 دينار بحريني، لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1.      جول أحمد –باكستاني اجلنسية

2.      كرامت علي محمد حسني محمد دين  - بحريني اجلنسية
3.      عبدالرسول حاجي دوست –بحريني اجلنسية

4.      صدام خان - باكستاني اجلنسية

القيد: 1-52452    -    التاريخ: 7/5/2017 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -   إدارة التسجيل

إعالن رقم )CR 2017-72185( لسنة 2017
بشأن حتويل  فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد

5-13363

محل 

353د

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

77

العنوان

721

التاريخ :9/5/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR76362-2017 اعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري

تقدم الينا السيد املعلن ادناه :بدر مبارك علي احلايكي
بطلب حتويل احملل التجاري التالي الى السيد جاسم محمود جاسم منصور علي الرياش

نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  االدارة  الى  التقدم  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى 
االعالن بكتاب يعزز به اعتراضه
االسم التجاري :مرسني صالون

التجميل  وانواع  الشعر  تصفيف  االخرى  التجميل  وانواع  الشعر  :تصنيف  النشاط  نوع 
االخرى رجالي
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اأ�رضى م�رضبون على م�شارف املوت
رام اهلل � دب اأ: يوا�ش���ل اأكرث من 1600 اأ�شري فل�شطين���ي اإ�رضابهم عن الطعام لليوم الرابع والع�رضين 
عل���ى التوايل و�شط اأنباء عن تدهور �شحي لبع�شهم خ�شو�ش���ا املر�شى منهم ونقلهم اإلى م�شاٍف ميدانية 

تابعة مل�شلحة ال�شجون االإ�رضائيلية.
ار�س بحقهم كل   وق���ال حمامون زاروا عددا م���ن االأ�رضى امل�رضبني عن الطعام اإن م�شلح���ة ال�شجون تمُ
اأ�ش���كال التنكيل والقم���ع من خالل اال�شتم���رار يف حركة التنق���الت املرهقة والتفتي�س الليل���ي با�شتخدام 

الكالب البولي�شية واال�شتمرار يف منع امللح والتقليل من املياه املمنوحة لهم. 
ويفيِ �شي���اق مت�شل ترف�س اإ�رضائيل حتى االآن التفاو�س م���ع قيادة االأ�رضى املتمثلة بالقيادي يف حركة 
فتح االأ�شري مروان الربغوثي؛ لبحث مطالب امل�رضبني اإلى جانب رف�شها اأي و�شاطات خارجية حتى االآن. 

و�شّع���دت اإ�رضائي���ل من اإجراءاتها التع�شفي���ة والقمعية بحقهم خالل االأيام القليل���ة املا�شية، وتتعمد 
اإيذاءهم ج�شديا ونف�شيا مب�شاركة عدد من االأطباء االإ�رضائيليني الذين حولوا عيادات ال�شجون وامل�شت�شفيات 

امليدانية التي اأقاموها اإلى و�شيلة لل�شغط وامل�شاومة؛ بهدف ك�رض االإ�رضاب.
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 الرباط ـ سكاي نيوز:

 اأعلن���ت ال�شلط���ات املغربي���ة اأم����س 
االأربع���اء توقي���ف 6 اأ�شخا����س موال���ني 
لتنظي���م داع�س االإرهابي كانوا يعتزمون 
“بع����س املواق���ع  �ش���ن هجم���ات عل���ى 
ومراف���ق  ترفيهي���ة  واأماك���ن  احليوي���ة 
للداخلي���ة  بي���ان  واأو�ش���ح  حكومي���ة”. 
املغربي���ة اأن االأ�شخا�س الذي اعتقلوا يف 
9 و10 مايو اجل���اري، كانوا ين�شطون يف 
مدن عدة من البالد، وهي: الدار البي�شاء، 

وطنجة وتطوان، ومراك�س، واآ�شفي.
وبح�ش���ب البيان نف�ش���ه، فاإن البحث 
يف  املوقوف���ن  انخ���راط  اأظه���ر  الأويل 
اأعمال ترويجي���ة لداع�س، كما اأنهم كانوا 
ي�شتع���دون لتنفيذ عمليات اإرهابية �شد 
بع�س املواقع احليوية واأماكن ترفيهية 
ومرافق حكومية بعدد من مدن املغرب.

واأعلن املكتب املركزي للتحقيقات 
الق�شائية، )التابع للمخابرات الداخلية(، 
اإحباط اأكرث من خلية اإرهابية بالبالد، كما 
اأ�شار اإلى اأن بع�شها كان يح�رض لهجمات 

يف البالد.

تونس ـ رويترز:

 ق���ال الرئي�س التون�ش���ي الباجي 
قائد ال�شب�شي اأم����س االأربعاء اإنه �شيدفع 
املن�ش���اآت  حلماي���ة  م���رة  الأول  باجلي����س 
احليوية للرثوات الطبيعية؛ لتفادي وقف 

االإنتاج جمددا خالل اأي احتجاجات.
ويتزامن القرار م���ع اندالع احتجاجات 
يف جن���وب الب���الد؛ للمطالب���ة بن�شي���ب يف 
الرثوات الطبيعية وفر�س عمل. ويف والية 
تطاوي���ن، يعت�ش���م مئ���ات املتظاهري���ن 
يف خي���ام يف ال�شحراء منذ ب�شع���ة اأ�شابيع 
وه���ددوا باإغالق الطرق الت���ي ت�شتخدمها 
����رضكات النفط والغاز م���ا مل يح�شلوا على 
املزي���د م���ن الوظائف ون�صي���ب من ثروة 
البالد م���ن الطاقة. ويق���ول م�شوؤولون اإن 
االحتجاج���ات يف ال�شنوات االأخرية يف قطاع 
الفو�شف���ات كبدت الدول���ة خ�شائر تفوق 

ملياري دوالر.

بيروت ـ رويترز: 

ح���ذر الزعي���م االإي���راين االأعل���ى اآي���ة 
اهلل عل���ي خامنئ���ي اأم����س االأربع���اء من اأن 
اأي حماول���ة لتعطي���ل انتخاب���ات الرئا�شة 
املق���ررة ي���وم 19 مايو �شيج���ري التعامل 
معها ب�ش���دة. وت�شهد االنتخاب���ات تناف�شا 
ب�شكل اأ�شا�س ب���ني الرئي�س احلايل ح�شن 
روح���اين، وه���و �شيا�ش���ي عمل���ي ا�شتن���د 
الغ���رب  عل���ى  االنفت���اح  عل���ى  برناجم���ه 
وب���ني  االجتماعي���ة،  القي���ود  وتخفي���ف 
مناف�ش���ه املحافظ اإبراهي���م رئي�شي الذي 
تقل���د منا�شب علي���ا يف الق�شاء على مدى 
�شن���وات. وق���ال خامنئي يف كلمت���ه التي 
األقاها اأمام جمهور �شم كبار قادة احلر�س 
الثوري اأقوى قوة ع�شكرية واقت�شادية يف 
البالد “اأم���ن البالد يج���ب اأن ي�شان تاما 

اأثناء االنتخابات”.
واأ�ش���اف “وكل م���ن يخ���رج ع���ن هذا 
امل�ش���ار يج���ب اأن يعل���م اأن���ه �شيتعر����س 

للعقاب”. 

سيول ـ أ ف ب: 

اأدى الرئي�س الكوري اجلنوبي اجلديد 
مون ج���اي-ان اأم�س االأربعاء اليمني، واأكد 
ا�شتع���داده للتوج���ه اإلى كوري���ا ال�شمالية 
عل���ى الرغم م���ن اأجواء التوت���ر ال�شديد مع 

بيونغ يانغ؛ ب�شبب برناجمها النووي.
ورئي����س الدول���ة اجلدي���د البال���غ من 
العمر 64 عاما واالأقرب اإلى الي�شار، حمام 
�شاب���ق يف جمال حق���وق االإن�شان. وقد عرب 
ع���ن تاأييده حلوار مع بيونغ يانغ، يف خطوة 
تتناق�س مع اخلطاب الذي اعتمدته اإدارة 
الرئي�س االأمريك���ي دونالد ترامب، والذي 
يت�شم���ن تهدي���دات لل�شم���ال. وقال مون 
ال���ذي ينتمي اإل���ى احل���زب الدميوقراطي 
)ي�ش���ار الو�شط( بع���د اأدائه الق�ش���م اأمام 
الن���واب “اإذا احتاج االأم���ر، ف�شاأتوجه على 
الفور اإلى وا�شنط���ن”. واأ�شاف “�شاأتوجه 
اإلى بكني وطوكيو اأي�شا، وحتى اإلى بيونغ 

يانغ اإذا توافرت الظروف”.

املغرب.. اعتقال “دواع�س” 
خططوا لهجمات 

 تون�س تدفع باجلي�س 
حلماية من�شاآت الرثوات 

 خامنئي يحذر من تعطيل 
انتخابات الرئا�شة

 الرئي�س الكوري اجلنوبي 
م�شتعد لزيارة ال�شمال

ترامب بعد ا�ستقبال الفروف: نعمل لوقف القتل يف �سوريا
تركيا حتذر اأمريكا من رد فعل عك�شي لقرارها ت�شليح االأكراد 

ونف���ى الفروف وج���ود جدول زمن���ي اأو خطة 
رو�شي���ة للخروج من �شوريا، م�ش���ددا على �رضورة 
“هزمية االإره���اب والتو�شل اإلى ت�شوية بدال من 

التخل�س من �شخ�س”، على حد تعبريه.
وك�شف اأن���ه بحث مع نظريه االأمريكي ريك�س 
تيلر�شون ق�شايا ا�شتئناف املفاو�شات ال�شورية 

�شواء يف عا�شمة كازاخ�شتان اأ�شتانا اأو يف جنيف.
واأ�ش���ار اإلى االتفاق م���ع الرئي�س ترامب على 
موا�شلة احلوار بني وا�شنطن ومو�شكو يف خمتلف 
الق�شاي���ا، م�شريا اإلى اأن رو�شي���ا �شتفتح �شفحة 

جديدة مع االإدارة االأمريكية اجلديدة.
واته���م الف���روف اإدارة الرئي����س االأمريك���ي 
م���ع  اأوبام���ا مبمار�ش���ة اخل���داع  ب���اراك  ال�شاب���ق 
اأن مو�شك���و  الرو����س، مو�شح���ا  الدبلوما�شي���ني 
رف�ش���ت ال���رد عل���ى ط���رد دبلوما�شييه���ا م���ن 

وا�شنطن يف االأيام االأخرية لالإدارة ال�شابقة.
م���ن جان���ب اآخ���ر، ح���ذرت تركي���ا الوالي���ات 
املتحدة اأم�س االأربعاء من اأن قرار ت�شليح القوات 
الكردية التي حتارب تنظيم داع�س يف �شوريا قد 
يف�شي اإلى االإ�رضار بوا�شنطن، واتهمت حليفتها 
يف حلف �شم���ال االأطل�شي باالنحي���از لالإرهابيني. 

وج���اءت االنتقادات قبل اأ�شب���وع من زيارة مقررة 
للرئي�س الرتكي رجب طي���ب اأردوغان لوا�شنطن 
يف اأول اجتماع له مع الرئي�س دونالد ترامب الذي 
اأقر اإمدادات االأ�شلحة؛ لدعم حملة ا�شتعادة مدينة 

الرقة ال�شورية من تنظيم داع�س.
وتعترب اأنقرة وحدات حماية ال�شعب الكردية 

امتدادا �شوريا حلزب العم���ال الكرد�شتاين الذي 
تعت���ربه تركيا والواليات املتحدة واأوروبا منظمة 

اإرهابية.
وقال رئي����س الوزراء بن عل���ي يلدرمي خالل 
موؤت���ر �شحف���ي يف اأنق���رة “ال تزال اأم���ام االإدارة 
االأمريكية فر����س؛ لو�شع احل�شا�شي���ات الرتكية 

ب�ش���اأن حزب العمال الكرد�شتاين يف االعتبار. لكن 
اإذا اتخ���ذ قرار بغري ذلك، ف�شيك���ون لذلك قطعا 
تداعيات، و�شيتمخ�س عن نتيجة �شلبية بالن�شبة 

للواليات املتحدة اأي�شا”.
وذك���ر اأن���ه ال ي�شتطي���ع تخي���ل اأن الواليات 
املتحدة قد تختار بني �رضاكة تركيا ال‘�شرتاتيجية 

ومنظمة اإرهابية.
وتعت���رب الوالي���ات املتح���دة وح���دات حماية 
ال�شع���ب �رضي���كا مهما يف املعركة �ش���د مت�شددي 
داع�س يف �شمال �شوريا وتقول اإن ت�شليح القوات 
الكردية �رضوري ال�شتع���ادة ال�شيطرة على الرقة 
معقل داع����س يف �شوريا ومركز تخطيط الهجمات 

�شد الغرب.
احلج���ة  به���ذه  مقتنع���ة  غ���ري  تركي���ا  لك���ن 
وي�شاوره���ا القل���ق م���ن اأن تقدم وح���دات حماية 
ال�شع���ب يف �شم���ال �شوريا قد يوؤج���ج ترد حزب 

العمال الكرد�شتاين على االأرا�شي الرتكية.
مول���ود  الرتك���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر  وق���ال 
ت�شاوو����س اأوغل���و اإن اإم���دادات االأ�شلحة لوحدات 
حماي���ة ال�شعب �شبق، وانتهى به���ا االأمر يف اأيدي 

حزب العمال الكرد�شتاين.   

• ترامب م�شتقبال الفروف يف البيت االأبي�س	

عواصم ـ وكاالت: 
اأكد الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب عقب ا�ستقباله وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف 

اأم�س االأربعاء اأن “الكل يعمل من اأجل وقف القتل املروع يف رو�سيا”.

وو�سف الرئي�س االأمريكي ترامب اجتماعه مع الفروف باأنه “جيد جدا”.

ويف موؤمتر �سحايف الحق لوزير اخلارجية الرو�سي يف وا�سنطن، قال الفروف اإن اجتماعه مع 

ترامب تطرق اإىل الو�سع يف �سوريا. واأكد وزير اخلارجية الرو�سي التن�سيق مع اإدارة ترامب على 

تنفيذ اتفاق اأ�ستانا ب�ساأن مناطق خف�س التوتر االأربع يف �سوريا، مع العمل على دخول امل�ساعدات 

االإن�سانية للمدنيني.

مقتل 11 يف �رضبات جوية �شمايل الرقة
املر�ش���د  ق���ال  روي���رتز:   � ب���ريوت 
ال�شوري حلقوق االإن�شان اأم�س االأربعاء اإن 
�رضبات جوية قتلت 11 �شخ�شا على االأقل 
منهم اأربعة اأطفال يف قرية �شمايل مدينة 

الرقة ال�شورية.
واأ�شاف املر�شد الذي يراقب احلرب 
اأن طائ���رات يعتق���د اأنها تابع���ة لتحالف 
تقوده الوالي���ات املتحدة ملحاربة تنظيم 
داع�س ق�شفت قرية ال�شاحلية مما اأ�شفر 
كذلك عن اإ�شابة بع�س املدنيني بجروح.

ومل يت�ش���ن االت�ش���ال مبتحدث با�شم 
التحال���ف الذي تق���وده الواليات املتحدة 
للتعليق. وقال اجلي�س االأمريكي اإنه يبذل 
“جهودا ا�شتثنائية” لتجنب قتل مدنيني 

اأثناء عمليات ق�شف يف �شوريا والعراق.
ويدع���م التحالف مقاتل���ني �شوريني 
ب�رضبات جوية وقوات خا�شة يف اإطار حملة 
لعزل مدينة الرقة، مركز عمليات التنظيم 
املت�ش���دد يف �شوريا، وا�شتعادة ال�شيطرة 

عليها.

واشنطن ـ وكاالت: 

اأثار ق���رار الرئي�س االأمريك���ي دونالد ترامب 
اإقالة مدير مكتب التحقيق���ات الفيدرايل جيم�س 
كوم���ي جدال �شيا�شي���ا خ�شو�ش���ا واأن كومي كان 
يقود التحقي���ق حول مزاعم التدخ���ل الرو�شي يف 

انتخابات الرئا�شة.
واأ�ش���ار البي���ت االأبي�س اإلى اأن ق���رار ترامب 
باإقال���ة كومي جاء ا�شتنادا اإل���ى تو�شية من وزير 
العدل واملدع���ي العام االأمريكي جي���ف �شي�شنز، 
االإدارة  اأن  م�شيف���ا  روزين�شتاي���ن،  رود  ونائب���ه 
االأمريكي���ة �شتب���داأ البح���ث عن مدي���ر جديد على 

الفور.
و�شيق���وم نائ���ب رئي�س مكت���ب التحقيقات 
الفي���درايل ان���درو ماكي���ب موؤقتا ب���اأداء واجبات 
رئي�س املكت���ب بعد اإقالة كوم���ي، ح�شبما ذكرت 
�شبكة “�ش���ي اأن اأن” التلفزيونية نقال عن ر�شالة 
املدعي العام للوالي���ات املتحدة االأمريكية جيف 

�شي�شنا.

ووفقا ل���� “�شي اأن اأن” ، فقد اجتمع الرئي�س 
االأمريك���ي ترام���ب مع ماكي���ب بعد ف���رتة وجيزة 
من اإقالت���ه كومي. وقال ترام���ب يف ر�شالة بعثها 
لكوم���ي: “اإنني اأتفق مع احلكم ال�شادر عن وزارة 

الع���دل باأنكم غ���ري قادرين على قي���ادة املكتب 
بفعالي���ة. وم���ن ال����رضوري اأن جند قي���ادة جديدة 
ملكتب التحقيقات الفيدرايل، والتي �شتعيد ثقة 

النا�س به ومبهمته احليوية الإحالل القانون”.

واأثار كوم���ي اجلدل ب�شاأن موقفه من حتقيق 
يف ا�شتخدام كلينتون بريدها االإلكرتوين اخلا�س، 

خالل عملها وزيرة للخارجية.
وقد �شارع الدميقراطيون اإلى انتقاد ترامب 
واتهامه بوجود دواف���ع �شيا�شيه وراء قراره اإقالة 
كوم���ي. ون���دد الدميقراطي���ون بتح���رك ترام���ب 
و�شبهه البع�س ب� “مذبحة ليلة ال�شبت” )1973( 
حني اأق���ال الرئي����س ريت�ش���ارد نيك�ش���ون مدعيا 

خا�شا م�شتقال يحقق يف “ف�شيحة ووترغيت”.
وق���ال الع�ش���و الدميقراطي الب���ارز يف جلنة 
ال�شوؤون الق�شائية مبجل����س النواب جون كونريز 
اإن “االإجراء الذي اتخذه الرئي�س ترامب اليوم يزيل 
تام���ا اأي مظهر م���ن مظاهر التحقي���ق امل�شتقل 
يف املح���اوالت الرو�شية للتاأثري عل���ى انتخاباتنا، 

وي�شع اأمتنا على �شفا اأزمة د�شتورية”.
وجدد كونريز ودميقراطيون اآخرون دعوتهم 
لت���ويل جلنة م�شتقل���ة اأو مدع خا����س التحقيق يف 

التاأثري الرو�شي يف انتخابات 2016.

إقالة ترامب مدير الـ “FBI” تثير عاصفة سياسية

•  مدير مكتب التحقيقات الفريايل املقال جيم�س كومي	
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ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

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

الرسائل واختصارها.

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

عمار يا البحرين
لقد كتبت مقالتي هذه ملا ر�أيته لدينا 
م����ن ع����اد�ت وثقاف����ات ي�شيب له����ا �لر�أ�س، 
ويق�شع����ر منه����ا �لبدن، ل����ذ� �أق����ول “عمار يا 

�لبحرين يف �ل�شتينات و�ل�شبعينات”.
ي����ا �شبحان �هلل تبدلت �لأحو�ل وحتولت 
�لثقاف����ات وب����ت ت�شاه����د مو�ق����ف يومي����ة 
ممن حول����ك ت�شمئز منها، فبينم����ا تنتظر يف 
�شيارتك عن����د �ل�شارة �ل�شوئية جتد من هو 
�أمامك يفتح باب �شيارته، بدم بارد، ويلقي 
بقمامت����ه �ملرت�كمة يف �ل�شي����ارة لتتطاير يف 
�له����و�ء وتتناث����ر يف �ل�ش����ارع وتت�شاقط على 
�لأر�����س. وهناك م����ن يفتح ناف����ذة �ل�شيارة 
وزجاج����ات  �ل����ورق  حم����ارم  بعلب����ة  ويلق����ي 
�مل�رشوب����ات �لغازي����ة  م����ن خ����ارج �شيارت����ه 
�خللفي����ة  �ل�شي����ار�ت  �إط����ار�ت  لتتلقفه����ا 

وتدو�شها .
كل ذل����ك يحدث وب�ش����كل يومي ل ر�دع 
له، ونحن �لذين ننا�شد بالنظافة ليل نهار يف 
كل �أمورن����ا �حلياتي����ة، �لنظافة �ملنطلقة من 

مباديء ديننا �حلنيف. 
م����ا �شجعن����ي لكتاب����ة ه����ذ� �ملق����ال هو 
�شف����ري �إل����ى �ليابان، وم����ن مل ي�شاف����ر �إلى 
�لياب����ان لب����د له م����ن �ل�شفر �إلى ه����ذ� �لبلد 
�لعجي����ب، وه����ذه ن�شيح����ة م����ن �لقل����ب �إلى 

�لقلب و�لقلوب �شو�هد.
تل����ك �ل�شف����رة جعلتني �أ�شح����و من نوم 
عمي����ق، و�أت�شاءل هل نح����ن باإمكاننا �أن نعلو 
ونزده����ر ونتف����وق ؟ كي����ف �إلى ذل����ك �شبيل 
؟ ومعاي����ر �لتق����دم و�لرقي لدين����ا معدومة 

بالكامل.
فف����ي �لوق����ت �ل����ذي تنازلن����ا فيه عن 
ثقافتن����ا و�رشبن����ا به����ا عر�س �حلائ����ط، كان 
�لياباني����ون قد مت�شكو� بها من����ذ زمن بعيد 
وحافظ����و� عليها وعربو� عنه����ا �أخالقا و�أمانة 

و�شدقا .
لذ� فاإنن����ي �أقول “عمار ي����ا �لبحرين يف 

�ل�شتينات و�ل�شبعينات”.
و�لأخ����الق  �لثقاف����ة  �لياب����ان  يف  جت����د 
ق����د تعانقت����ا م����ع ح����ب �خل����ر و�لخال�����س، 
ف�شعارهم �ملرف����وع” هذ� �ل�ش����ارع �شارعي، 
وه����ذ� �ل�شاط����ىء �شاطئ����ي، وه����ذ� �ملنت����زه 
منتزه����ي وه����ذه �ملحط����ة حمطت����ي”، �شعار 
غاية يف �لروعة، فهم يعملون من �أجل نظافة 
وتطوير بلدهم �ملتطور، يكدحون ليل نهار 

ول يكلون �أبد�ً .
ورق  ق�شا�ش����ة  �أي  �أر  مل  �لياب����ان  يف 
مرمية على �لأر�س عل����ى �لرغم من قلة �شلة 
�ملهم����الت يف �شو�رعها ، فاإن كنت حتمل يف 
يدك ورق����ة من �أور�ق �ملح����ارم، وجب عليك 
حمله����ا �شاعات و�شاع����ات لتجد له����ا حاوية 

قمامة �أو �شلة مهمالت ت�شعها فيها.
يف �جلانب �لآخر جتد لدينا �لعجب، ففي 
�أزق����ة مدن �لبحرين �لعتي����دة ترت�كم �لزبالة 
يف �شو�رعها وب�ش����كل كبر لتكّون معلما من 
معامله����ا، عل����ى �لرغم من وج����ود �حلاويات، 
ولك����ن ب�شبب ك�شل �ملو�ط����ن وعدم تكليف 
نف�شه �مل�ش����ي �أربعة �أمتار�أو خم�شة للو�شول 

�إليها فاإنك جتد تلك �حلاويات فارغة ؟!
لق����د كنت وزوجت����ي بعد م����رور ��شبوع 
و�حد عل����ى �إقامتنا يف �ليابان، ننتظر قطارنا 
�ملتج����ه �إلى مدينة كويوتو يف �إحدى حمطات 

�لقط����ار�ت، عندما لفت نظ����ري وبا�شتغر�ب 
�شدي����د وج����ود قطع����ة �شغ����رة م����ن �لورق 
مرمية عل����ى �لأر�س، فاأ�����رشت باإ�شبعي لكي 
تنظ����ر زوجتي �إليها، و�إذ� ه����ي ثو�ن كالربق 
وم����ع و�شول �أح����د �لقط����ار�ت ووقوفه، فاإذ� 
بالأب����و�ب تفتح ويخ����رج من غرف����ة �لقيادة 
�شائ����ق �لقط����ار بزي����ه �لر�ئع وكاأن����ه قبطان 
�أ�شخ����م �لطائر�ت، و�أمام م����ر�آى �جلميع يرى 
ق�شا�ش����ة �لورق فينحني بج�شمه ويلتقطها، 
وي�شعه����ا يف جيبه �لعل����وي ويو��شل �شره، 
ف����اأي ثقافة �إبد�عي����ة �أممية يحم����ل �شعارها 
هوؤلء �لق����وم؟!! فعامل �لنظاف����ة يف �ليابان 
ي�شمى ) مهند�ش����ا �شحيا(، �إنه����ا تربية منذ 
�ل�شغ����ر عل����ى �لأخ����الق �حلمي����دة و�لنظاف����ة 

�لرفيعة.
لذل����ك فاأنا �أقول “عمار ي����ا �لبحرين يف 
�أعظم  �ل�شبعين����ات و�لثمانين����ات”، ظاه����رة 
�نت�����رشت يف �ش����و�رع �لبحري����ن �حلبيبة، وهي 
ع����دم �للت����ز�م بخط �ل�شر �مل����روري، ثقافة 
مل نره����ا يف �ل�شتين����ات ول يف �ل�شبعينات ول 
حتى يف  �لثمانينات، بل وجدناها يف ما بعد... 
فرتة �لت�شعينات ومابعدها، كنا يف �ملا�شي 
ونح����ن �شغار نتغن����ى باأبيات �ل�شع����ر لأحمد 
�شوق����ي “�إمن����ا �لأمم �لأخالق م����ا بقيت، فاإن 
هم ذهب����ت �أخالقهم ذهب����و�”، هل نحن فعال 
��شمحللنا و�ندثرنا و�أ�شبحنا نكرة يف �لوجود 
؟؟! فهن����اك م����ن ل �ش����رب ل����ه عل����ى �لنظام، 
فيتعدى ب�شيارته على ع�رشون �شيارة و�قفة 
�أمام����ه لياأتي م����ن �خلط �لث����اين ويدخل بكل 
تفاخر و�عتز�ز بالنف�س على خط �لي�شار لكي 
ي�شل �إلى نقطة دخ����ول �ملجمع �أو �ل�شوق �أو 
غره، و�لأغرب من هذ� و�لأعجب �أن هناك من 
يركن �شيارت����ه يف �ل�شارع ويقف �أمام مطعم 
�أو كفتريا ملدة طويلة ليطلب وجبته، بينما 
خلف����ه عدد كبر م����ن �ل�شي����ار�ت �لو�قفة يف 

�نتظار �أن يحرك �ل�شائق �شيارته! 
�أين نحن من مزرعة بناء �لقيم )�ملنزل(؟ 

�أين �جليل �جلديد من �ل�شباب منها؟ 
لهذ� وم����ن �لي����وم لنب����د�أ بالتدري�س يا 
وز�رة �لرتبي����ة و�لتعلي����م، وبالإعالم يا وز�رة 
�لثقاف����ة،  ي����ا هيئ����ة  �لع����الم، وبالتثقي����ف 
وبالقر�ءة يا روؤ�شاء حترير�ل�شحف و�ملجالت، 
ويف �ملن����ازل ي����ا �أمهات و�آب����اء، وهبو� جميعا 
لرنب����ي جي����ال يحم����ل �مل�شئولي����ة ويحتف����ظ 
بروحه����ا للق�شاء على هذه �لظاهرة �خلطرة 
�لتي تف�شت يف جمتمعنا، ولنكن �أنا�شا منلك 
�ملبادرة ونرفع �شعار” كل مرفق من مر�فق 
�ململكة هو ملكي و�أقوم باملحفاظة عليه”. 

د.  خالد إسماعيل العلوي

استشاري االرشاد النفسي

زوجتي... ما زالت على ذمة رجل آخر!!

 المشكلة:
م�سكلتي غريبة �ساأروي لك ق�ستها يف البداية، تعرفت على فتاة اأجنبية بديانة م�سيحية يف البحرين. توطدت عالقتي بها 

جدا اأحببتها وبادلتني نف�ض امل�س��اعر اإىل اأن فتحت مو�س��وع الزواج ومل ترف�ض ذلك بل ورحبت بالفكرة متاما. وبالفعل تزوجنا 

دون علم اأي اأحد من اأهلي اأو اأهلها اللهم بع�ض الأ�سدقاء املقربني منا جدا. ولكن اأمر زواجي ي�سوبه كثري من ال�سرية واحلذر لكي 

ل يعل��م به اأحد من اأقاربي ومن ثم احرم من الإن�س��انة التي اأحببتها واخرتتها �س��ريكة حليات��ي، فاأخفيت الأمر عن اأهلي طوال 

مدة زواجنا التي اأجنبت يل خاللها طفال.

م��ع اأنه��م كانوا يت�س��اءلون اأحيان��ا عن تاأخري اأو غياب��ي عن املنزل فكانت حيلت��ي الوحيدة هي الك��ذب واملراوغة كل مرة. 

ولك��ن ه��ل كل م��ا يخفى ميكن اأن ي�س��تمر؟! وكما يقال اإن حبل الكذب ق�س��ري فلم مي���ض عام واحد اإل وكل اأهل��ي فوجئوا باخلرب 

وك�س��ف اأم��ري ل�س��غريهم وكبريه��م باأنني متزوج ولدي طف��ل يف اخلفاء. يف البداية اأمط��ر على اجلميع كلم��ات العتاب والتوبيخ 

نتيجة ل�سدمتهم باأمري اإل اأن ال�سدمة زالت �سيئا ف�سيئا وخ�سع اجلميع لالأمر الواقع وهداأت اخلواطر، وفهم اجلميع اأنها حياتي 

اخلا�سة ول دخل لأحد فيها ول ميكن اأن يتم تغيري هذا الختيار الذي مت عموما.

وهكذا هداأت الأمور وا�ستقريت يف �سكن قريب من منزل اأهلي، وكانت ولدة طفلي الثاين مو�سع حفاوة وترحاب من اجلميع.

ولكن لالأ�سف مل تدم �سعادتي طويال حيث فوجئت اأو بالأحرى �سدمت عندما علمت اأن زوجتي ما زالت على ذمة رجل اآخر 

يف موطنها الأ�سلي، والأمر الأدهى اأنها اأم لثالثة اأطفال اآخرين هناك، اأي اأن اأولدي لهم اأخوة يف بلد اآخر.

ال�س��دمة كان��ت عنيف��ة بالن�س��بة يل يف بداي��ة الأمر ا�س��تطعت اأن اأتكيف من جديد م��ع الوقت اإىل حد ما وخا�س��ة عندما 

حاولت زوجتي اأن تقنعي اأنه �س��به منف�س��لة عن زوجها الآخر، وكما اأنها تف�س��ل اأن ت�س��تقر يف حياتها معي هنا يف البحرين، ول 

تفك��ر يف الع��ودة اأب��دا اإىل بلده��ا، هل يعترب زواجي بهذا ال�س��كل �س��حيحا اأم باطال من الناحية ال�س��رعية؟! وكيف ا�س��تطيع اأن 

اأوفق حياتي من الناحية النف�سية والعاطفية؟ وما مدى تاأثري ذلك على حياتي الجتماعية وعالقتي باملجتمع؟! اأرجو اإفادتي 

باإجابات �سافية لت�ساوؤلتي هذه. وكما اأرجو منك اأن ت�ساعدين بتوجيهاتك كيف ميكنني اأن اأتعاي�ض مع هذه امل�سكلة؟ 

 الحل:
�شي���دي �لفا�شل.. ي. خ... �أنت بالفعل يف و�شع ل يح�شد عليه. �إن 
م�شكلتك هذه يتخللها كث���ر من �لأحد�ث �ملثرة و�ملو�قف �لطريفة 
و�لرت�جيدية يف �لوقت نف�شه، ويبدو يل �أنها ق�شة منا�شبة يف تركيبها 
�لجتماع���ي لأن تتح���ول �إل���ى �شيناري���و فيل���م �أو م�شل�ش���ل تلفزيوين 
�أو متثيلي���ة، ومل ياأت ه���ذ� �لت�شور من منطق �ل�شخري���ة �أو �ل�شتهز�ء 
مب�شكلت���ك بل بالعك�س متاما لأنني �أرى �شيئا من �لتعقيد و�ملتاهات 
�ل�شائك���ة يف م�شمونه���ا �لرت�جيدي. فقد نتمكن م���ن �إيجاد خمرج لها 
ونوف���ق يف معاجلتها م���ن �لناحية �لنف�شية و�لجتماعي���ة ولكنها قد ل 
تك���ون كذلك من �لناحية �لدينية و�لت�رشيعية فت�شكل حجر عرثة حتول 
بينك وب���ن �ل�شتمر�ري���ة يف حياتك �لأ�رشي���ة �لت���ي كادت �أن ت�شتقر 
نهائيا بع���د �أن تغلبت على تلك �ملو�جهة �لأولى مع �أهلك و��شتطعت 
�أن تخم���د �لربكان بو��شطة تدبرك لبع����س �لأ�شاليب �لتي قد تكون 
ملتوية �إلى حد م���ا، خ�شو�شا بتلك �لتربير�ت �لكاذبة �لتي ��شتطعت 
�أن توه���م �أهل���ك بها مع �أن ل �ش���يء ي�شاهي �ل�رش�ح���ة يف �لتعامل مع 
بع�شن���ا �لبع����س يف حياتن���ا ب�شورة عام���ة. لهذ� ل �أتف���ق معك يف هذ� 
�لأ�شل���وب �ل���ذي �تبعته م���ع �أهل���ك وكان ميكن �أن ينق���ذوك من هذه 

�مل�شكلة يف �لبد�ية قبل �أن تتفاقم �لأمور وت�شل �إلى هذ� �حلد.
مهما قلنا �إنك مع���ذور يف حرتك هذه ولك �حلق �أن تكون متوتر� 
وقلق���ا على و�شعك �لأ����رشي �لعام وم�شتقب���ل �أولدك وخالف ذلك. �إل 
�أن���ه ل مينع �أن نوقع �للوم و�لعتاب عليكما كزوجن على ما �رتكبتماه 

من خط���اأ يف حق �أنف�شكما وحق غركما، وعليكم���ا �أن تتحمال م�شوؤولية 
ه���ذ� �خلطاأ مهما كان ثمنه وبغ����س �لنظر عن حتمل طرف على ح�شاب 

طرف �آخر.
عموم���ا، يا �أخ���ي �لفا�شل، و�أنت �أمام خياري���ن ل ثالث لهما، فاإما 
�أن تاأخ���ذ بر�أي �لدين و�ل�رشيعة وما ياأم���رك به وما ينهاك عنه، وهذ� ما 
�شوف ن�شر �إليه م�شتقبال، و�إما �أن ت�شتمر يف حياتك هذه دون �أن تقيم 
�أي تن���ازلت كانت، وعدم �لك���رت�ث مبا قد ميليه علي���ك �أي طرف �أو 
وجهة نظ���ر ما، �أو تفر�شه عليك عقدية �أو مب���د�أ، و�أخالقيات معينة يف 
ظل �لبيئ���ة �لتي ترعرعت فيه���ا، �آمال �أن تتجنب �لوق���وع يف �لثغر�ت 
�لتي م���ن �ملمكن �أن تقود �إلى متاهات ل نهاي���ة لها. عليك �أن تلتزم 
باحل���ذر و�حليطة يف خطو�تك �لقادمة �لت���ي �شتتخذ من خاللها قر�رك 

�حلا�شم لهذ� �ملو�شوع �ملعلق.
�أما م���ن وجهة نظري �ل�شخ�شية �أعتقد لك���ي تعي�س حياة طبيعية 
تخل���و من �لو�شاو����س و�ل�شكوك وحت���ى يرتاح بالك فعلي���ك �أن تاأخذ 
بر�أي �لدين و�ل�رشيعة و�ل���ذي �شيكون هو �لأ�شوب يف مثل هذه �لأمور 
وخا�شة �أن م�شكلتك هذه لها �أبعاد دينية وت�رشيعية بحتة، ول ي�شتطيع 

�أن يف�شل فيها �إل �شخ�س متخ�ش�س ومتمر�س يف هذ� �ملجال!!
وم���ع ذلك ل مين���ع �أن ن�شتاأن�س باآر�ء �أعز�ئنا �لق���ر�ء يف �مل�شاركة 
مبثل هذه �لق�شايا �لإن�شاني���ة فاأهال باآر�ئكم ومقرتحاتكم ب�شكل عام 
حول هذه �مل�شكلة، و�لت���ي �شنتناول معاجلتها من �لناحية �لدينية يف 

�لأ�شابيع �ملقبلة. ي. خ - البحرين

الحياة جميلة... ولكن!

شهادات ميالدي بحرينية وال أحمل جوازا
��شم���ى زهر�ء علي �أحمد و�أنا م���ن مو�ليد يوليو 
1992 يف مملك���ة �لبحرين �إخ���و�ين و�أخو�تي �لثالثة، 
و�أنا نحمل جميعا �شه���اد�ت ميالدية بحرينية ولكننا 
ل نحمل �جلن�شية �لبحرينية وبطاقات هوية بحرينية، 
فنحن م�شجلون حتت عنو�ن �جلن�شية غر معروفة يف 
نظام �ل�شج���ل �ل�شكاين يف �لبحري���ن حيث يجعل منا 
ذل���ك جزء� من فئ���ة عرقية نادرة ت�شم���ى “�لبدون” 

ومعناها من ل يحمل �إي جن�شية.
و�ل���دي �ملولود يف مملك���ة �لبحري���ن بتاريخ 1 
�أغ�شط����س 1960 يحمل �أي�شا �شهادة ميالد بحرينية 
ولكنه مع �إخو�ن���ه و�أخو�ته مل ي�شتحقو� نيل �جلن�شية 
�لبحرينية عند �لولدة لن و�لدتهم �لبحرينية كانت 
قد تزوجت رجال ل جن�شية له وكان قد �ح�رش �لبحرين 
عندما كان عمره 10 �شنن من بلد �آخر دون �أن ميلك 
�أي عقار �أو هوية ووفقا لقانون �جلن�شية �لبحرينية.

يف حال زو�ج رجل بحريني من �أجنبية فاإنها هي 
و�أولدهما يح�شلون على �جلن�شية �لبحرينية تلقائيا 
ولكن �إذ� حدث �لعك����س وتزوجت �مر�أة بحرينية من 
رجل �لأجنبي فمن �ل�شعب جد� على زوجها و�أولدها 

�حل�شول على �جلن�شية �لبحرينية.
 �أم���ا و�لدتي فهي من مو�لي���د �لبحرين بتاريخ 
24 نوفم���رب 1960 وجن�شيتها بحرينية منذ �لولدة 
وه���ذ� مذك���ور� �أي�ش���ا يف بطاق���ة هويته���ا يف �شهر 
�أكتوب���ر 2002 ح�ش���ل �شقيق���ا و�ل���دي و�شقيقاته 
�لأربع عل���ى �جلن�شية �لبحرينية م���ع �أولدهم، ولكن 
و�ل���دي ��شتثني من ذلك ه���و و�أولده ب�شبب ق�شية 
مدنية �شده ناجتة عن ع���دم ت�شديد ديون م�شتحقة 

للبنك.
وعندم���ا ولدت �أن���ا مت �إ�شد�ر بطاق���ة هوية يل 
دون ذك���ر �جلن�شي���ة، �إذ مل �أك���ن �حم���ل ج���و�ز �شفر 

بحرين���ي و�نته���ت �شالحي���ة بطاقة �لهوي���ة يف 12 
�شبتم���رب 2003 ومل يتم جتديده���ا منذ ذلك �حلن 
حيث تغر �لقانون ومل يعد �لأفر�د �لذين ل يحملون 
جو�ز�ت �شف���ر بحرينية ي�شتحق���ون �إ�شد�ر بطاقات 

هوية.
�إن فق���د�ن �أي نوع م���ن �لهوية ي�شب���ب �لكثر 
م���ن �ملتاعب و�مل�ش���كالت يل وم�شاع���ب يف وطني 
�لبحرين ووفقا لقان���ون �لتعليم، فان �لطلبة �لذين 
يح�شلون على مع���دلت حت�شيلية عالية 95 % فما 
فوق ميكنهم طلب بعث���ات در��شية ولكنني حرمت 
م���ن ذلك رغم ح�شويل على معدل كلي ن�شبته 95.7 
%. و�أرغم���ت بعد ذلك على دفع ر�شوم �لدر��شة يف 
جامع���ة �لبحرين رغم �إنني كنت قد خططت للدر��شة 
يف جامع���ة �أخ���رى لكنن���ي مل �أمتكن م���ن �لدر��شة يف 
�أي م���كان �آخر وحتطمت �آم���ايل يف مو��شلة در��شتي 
�جلامعي���ة يف �خلارج ب�شبب ع���دم ح�شويل على جو�ز 

�شفر بحريني.
وم���ن �مل�ش���كالت �لأخ���رى �لت���ي �أو�جهه���ا منذ 
طفولتي ��شط���ر�ري لدفع ر�ش���وم �لرعاية �ل�شحية 
�لعام���ة �ملجانية للبحرينين، رغ���م �أنني من مو�ليد 
�لبحري���ن، وكذل���ك فق���د حرم���ت من تق���دمي طلب 

�حل�شول على رخ�شة �شياقة.
و�مل�شكل���ة �لرئي�ش���ة �أو�جهه���ا �لآن ه���ي عدم 
��شتطاعت���ي �حل�شول على وظيف���ة؛ لأن كل موظف 
لب���د �أن ي�شج���ل ل���دى �لهيئ���ة �لعام���ة للتاأمين���ات 
�لجتماعي���ة ول ميك���ن ت�شجيلي دون وج���ود بطاقة 
هوية مع �لعل���م باأنني تخرجت بدرج���ة بكالوريو�س 

من جامعة �لبحرين يف �لعام 2015.
�أم���ا و�لدي فه���و عاطل ع���ن �لعمل من���ذ �لعام 
2003 وه���و �لعام �لذي �نتهت فيه �شالحية بطاقة 

هوياتنا، ونحن نعتمد على �لر�تب �ملحدود لو�لدتنا 
�لب���الغ 300 دين���ار �شهري���ا لتغطي���ة م�رشوفاتن���ا 

�ملعي�شية كلها.
�أم���ا بالن�شبة لل�شفر فعل���ي �إذ� �أردت �ل�شفر �أن 
�طلب وثيقة �شفر ت�شدرها �لإد�رة �لعامة للجن�شية 
و�جل���و�ز�ت و�لإقامة وي�شتغرق �أم���ر �إ�شد�ر �لوثيقة 
بع���د تقدمي �لطلب ما ل يقل عن ثالثة �أ�شابيع وهي 
�شاحل���ة لل�شفر �إلى بلد و�ح���د فقط ويتم �شحبها يف 

مطار �لبحرين مبجرد �أن �أعود من �ل�شفر.
ويجب علي �أن �أتقدم بطلب للحول على �لوثيقة 
مرة �أخرى لدى �لإد�رة �إذ� �أردت �ل�شفر جمدد�، ورغم 
�أن هذه �لوثيق���ة ت�شمح بال�شفر �إل �أن مغادرة �لبالد 
هي م�شكلة بالن�شبة يل حيث �إنها حالة نادرة ومعظم 

�لنا�س ل يعرفون �لكثر عنها.
فعل���ي �شبيل �ملث���ال يتعن علي قب���ل �ل�شفر 
�لنتظ���ار لفرتة طويلة يف �ملطار حت���ى يتاأكدو� من 
وثيقة �شفر غر �ملاألوفة، كما �نني ملزمة باحل�شول 
عل���ى تاأ�ش���ر�ت م���ن �شف���ار�ت �لدول �لت���ي �عتزم 
�ل�شفر �إليها رغم �أن تل���ك �لدول ت�شدر �لتاأ�شر�ت 
عن���د �لو�ش���ول حلاملي ج���و�ز�ت �ل�شف���ر �لبحرينية 

�لعادية.
عك����س  وعل���ى  فاإنن���ي  �آخ���ر�  ولي����س  و�أخ���ر� 
�ملو�طنن �لبحرينين م�شطرة لطلب تاأ�شرة عودة 
من �لإد�رة �لعامة للجن�شية و�جلو�ز�ت و�لإقامة لكل 

�شفرة بتكلفة قدرها 22 دينار�.
�لبحري���ن بل���دي �لذي ع�شت فيه ط���و�ل حياتي 
وكل م���ا �طلبه هو حق���ي يف �أن �أحظى بالعرت�ف فيه 

كمو�طنة.

االسم والعنوان لدى المحرر

بقلم: فوزي عبدالعزيز عاشير



علي مجيد

تنطل��ق غ��دا ع��ى صال��ة اتح��اد 
كرة الس��لة بأم الحصم منافس��ات 
يف  الخليجي��ة  األندي��ة  بطول��ة 
نس��ختها الس��ابعة والثالث��ن، التي 
يس��تضيفها نادي املنام��ة حتى 20 
الش��هر الج��اري، مبش��اركة 8 فرق، 
ه��ي: األهيل والش��باب اإلماراتين، 
الس��د والري��ان القطري��ن، االتحاد 
الس��عودي، االتفاق العامين، األهيل 

واملنامة البحرينين.
وُيعقد يف السابعة مساًء اليوم مبقر 
 ”The K“ إقام��ة الوف��ود بفن��دق
بحضور  للبطول��ة  الفني  االجت��امع 
التنظيمي��ة  للجن��ة  الع��ام  األم��ن 
الخليجي��ة وأعض��اء اللجن��ة الفنية 
ومدي��ر البطول��ة، إىل جانب مدريب 
ووفود الفرق املش��اركة يف البطولة، 
إذ س��يتم مناقش��ة األم��ور الخاصة 
والتنظيمي��ة  الفني��ة  بالنواح��ي 
بالبطولة من ألوان املالبس الرياضية 

الت��ي س��رتديها كل فري��ق وعدد 
م��ن املس��ائل األخرى الت��ي تتعلق 
بالتدريب��ات ومواعي��د الوصول إىل 

القاعة التي تحتضن املباريات.
وس��يكتمل اليوم عقد وصول الفرق 
الخليجي��ة الش��قيقة بوصول فريق 
الري��ان القطري، ويرتق��ب الجميع 
القوية  املنافس��ات  انط��الق  لحظة 
واملث��رة، خصوص��ا أن هن��اك فرقا 
عدة تطم��ح يف اللقب ويف مقدمتها 
صاحب األرض والضيافة املنامة الذي 
يطم��ح يف تحقيق اللقب الثالث له، 
خصوًصا أن البطولة تقام عى أرضه 
وما بن جامه��ره، واألهيل اإلمارايت 
حامل اللقب يف آخر نس��ختن، كام 
أن االتح��اد الس��عودي وه��و م��ن 
األس��امء الكبرة والعريقة يف اللعبة 
يطمح بدوره يف املنافسة، إىل جانب 
الريان القط��ري الذي يحمل اللقب 

5 مرات.

اإلم��ارايت  الش��باب  فريق��ي  وكان 
واالتحاد الس��عودي وصل��وا املنامة 
مبك��رًا، إذ خاض��ا مباري��ات ودي��ة 
ليكون��ا يف أفضل جهوزي��ة ممكنة 

لخوض غامر التحدي الخليجي.
الف��رق تدريباتها  وس��تؤدي جميع 
الي��وم بصالة اتحاد اللعبة البحريني 

التي تس��تضيف مباري��ات البطولة 
بواقع ساعة لكل فريق.

وس��يقص حام��ل اللق��ب األه��يل 
السعودي  االتحاد  وشقيقه  اإلمارايت 
رشيط مباريات البطولة عند الساعة 
الرابعة من مس��اء الغد ويليها لقاء 
األهيل البحريني والسد القطري، ثم 

يلتقي املنامة البحريني مع االتفاق 
العامين.

وس��يكون يوم األحد 14 مايو راحة 
لكل الف��رق، وتختتم املرحلة األوىل 
يوم الثالث��اء 16 مايو، تليها يف اليوم 
النه��ايئ، وتقام  التايل، مرحل��ة ربع 
جميع مباري��ات يف يوم واحد، عى 

أن يك��ون الخمي��س 18 مايو راحة، 
ليق��ام نص��ف النه��ايئ الجمعة، ثم 

النهايئ بالسبت.
وستلعب النسخة ال�37 من البطولة 
بنظ��ام املجموعت��ن، إذ تض��م كل 
واح��دة 4 ف��رق، إذ تتأه��ل جميع 
الف��رق الثامنية لل��دور ربع النهايئ، 
وتق��ام املواجه��ات اإلقصائي��ة بعد 
ذلك، وفقاً لرتتيبها يف مجموعتيها، إذ 
يلعب أول كل مجموعة مع صاحب 
املرك��ز الراب��ع وث��اين كل مجموعة 
مع صاحب املرك��ز الثاين، ثم يتأهل 
الفائزي��ن إىل الدور نص��ف النهايئ 

وصوال للمباراة النهائية.
وج��اء اعت��امد ه��ذا النظ��ام منذ 
النس��خة املاضية من البطولة؛ ملنح 
الفرصة لكل الفرق للمنافس��ة بعد 
نهاية املرحلة األوىل، بعكس السابق، 
إذ كانت تح��دث مفاجآت، وتخرج 

فرق كبرة مرشحة للقب.

انطالق منافسات خليجي األندية 37 غدا بصالة اتحاد السلة
اك��ت��م��ال ع��ق��د ال���ف���رق واالج���ت���م���اع ال��ف��ن��ي ال��ي��وم

محمد الدرازي 

تنطلق مساء اليوم الخميس مسابقة 
األش��بال لكرة اليد ب��دورة نارص بن 
حم��د الرمضاني��ة الثالث��ة لأللعاب 
الرياضية “نارص10”، وتش��هد صالة 
االتح��اد البحرين��ي لك��رة اليد بأم 
الحص��م مباراتن تجم��ع األوىل بن 
فريقي البحرين وأوال عند الخامسة 
والنصف وتليها يف الس��ابعة مباراة 

تجمع بن فريقي تايلوس ودملون.
وتقام هذه املس��ابقة تحت إرشاف 
ب��دورة  العلي��ا  املنظم��ة  اللجن��ة 
نارص10، التي أعطت يف هذه السنة 
الفرصة أمام الالعبن الصاعدين لنيل 
رشف املش��اركة يف ال��دورة، يف ظل 
األهداف الرئيسة التي وضعها ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخرية وشؤون 
الش��باب، رئي��س املجل��س األع��ى 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة يف دعم 
القط��اع الريايض بالب��الد واحتضان 
أكرب قاعدة للش��باب البحريني ويف 

األلعاب املختلفة.
وأنهت اللجنة املرشفة عى مسابقة 
لعبة ك��رة اليد باالتح��اد البحريني 
للعبة االس��تعدادات الالزمة لخروج 
املس��ابقة باملس��توى املطلوب، وتم 
تحديد أسامء الفرق وتوزيع الالعبن 
املش��اركن ع��ى 4 ف��رق وبطريقة 
مقنن��ة لضامن التكافؤ يف املس��توى 

العام وتساوي حظوظ املنافسة عى 
املراكز األوىل.

واس��تغلت لجنة املنتخبات باالتحاد 
البحريني لك��رة اليد فك��رة إرشاك 
قط��اع األش��بال يف دورة ن��ارص 10 
باالس��تعانة مبنتخب األش��بال الذي 
يس��تعد للمش��اركة يف االس��تحقاق 
الخليج��ي املقب��ل بدول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة منتص��ف ش��هر 
أغس��طس، وعى إثره ت��وىل الجهاز 
الفني باملنتخب مهمة توزيع الالعبن 
املختاري��ن يف القامئ��ة األولية إىل 4 
فرق وهو ما يساهم يف آلية االختيار 
والوص��ول إىل القامئة األساس��ية من 
خالل التقييم الفني ملستوى الالعبن 

يف دورة نارص العارشة.
وتضم الفرق األربع خرة الالعبن يف 
الدوري املحيل عى مستوى األشبال 
للمس��تويات التي قدموها يف  وفقاً 
املوس��م الحايل، وهو ما س��رفع من 
املس��توى الفن��ي للبطول��ة يف ظل 
التقارب الكبر بن الفرق وما تحظى 
ب��ه م��ن جهوزي��ة تام��ة يف جميع 

املراكز.
فإن  املباري��ات  ج��دول  وبحس��ب 
س��تقامان  واإلياب  الذهاب  جولتي 
يوم��ي الخميس والجمعة فيام تقام 
املب��اراة النهائية ي��وم األحد املقبل 
وتس��بقها مب��اراة املركزي��ن الثالث 

والرابع.

انطالق مسابقة األشبال لكرة اليد بدورة ناصر  10 
تغطية       اللجنة اإلعالمية

شعار دورة ناصر  10

من وصول فريق السد القطريشعار البطولة 
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يقف األهيل وداركليب عى بعد خطوة 
م��ن بلوغ نهايئ كأس س��مو ويل العهد 
للكرة الطائرة عندم��ا يلتقيان املحرق 
الي��وم )الخميس( عى صالة  والنجمة 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة مبدينة 
عي��ى الرياضي��ة يف املواجه��ة الثانية 
بالدور قبل النهايئ من مس��ابقة “أغى 
الكؤوس”، حيث يتواجه “النسور” مع 
“فريق األحالم” الساعة 5:30، ويلتقي 

“العنيد” أمام “الرهيب” الساعة 7.
وكان داركلي��ب ف��از ع��ى النجمة يف 
املباراة األوىل بالدور قبل النهايئ بثالثة 
أشواط مقابل ش��وط، وبالنتيجة ذاتها 
ف��از األه��يل ع��ى املحرق، وس��يكون 
األه��يل وداركلي��ب بحاج��ة إىل الفوز 
الي��وم لبل��وغ النه��ايئ ويف ح��ال فوز 
النجم��ة واملحرق س��يتم اللج��وء إىل 
مباراة فاصلة لتحديد هوية املتأهل إىل 

نهايئ “أغى الكؤوس”.

الثنائية واستعادة الهيبة

يتطلع النجمة بط��ل الدوري لتعويض 
خسارته السابقة بهدف مواصلة املشوار 
وتحقي��ق ثنائية ال��دوري والكأس، أما 

داركليب فإنه يطمح يف استعادة هيبته 
وتحقي��ق فوز آخر يقرب��ه من معانقة 

الكأس الغالية.
النجمة بقيادة املدرب الوطني مشعل 
تريك سيعتمد عى مفتاح الفوز الرئييس 
الربازييل “ليلس��ون” املعروف برضباته 
القوي��ة وفاعليت��ه الهجومي��ة املؤثرة 
مبركزي 2 و1 مع الثنايئ املتميز يوسف 
خالد وحسن عقيل يف مركز4 ، وفاعلية 

حوائط الصد والهجوم لحس��ن جعفر 
وحسن الجيش مبركز3، وصانع األلعاب 
حس��ن الحاي��ي الذي يع��د أحد أبرز 
األوراق الرابح��ة يف صف��وف الرهيب 
لخربت��ه يف توزي��ع األدوار الهجومي��ة 
وتش��تيت حوائ��ط الصد م��ع الليربو 
ص��ادق هرونة الذي س��يقع عليه عبأ 

االستقبال والدفاع.
عى الطرف اآلخر فإن داركليب بقيادة 

املدرب الربازييل “س��يدين” يعول عى 
خربة محمود حس��ن يف صناعة اللعب، 
والق��وة الهجومي��ة ملحم��د يعق��وب 
واملحرتف “تيتون” يف مركز4، إىل جانب 
محم��ود عبدالواح��د مبرك��ز2، وامين 
عيى وحس��ن عباس او محمد عباس 
مبركز 3 لتشكيل حوائط الصد والهجوم 
الرسيع، بجانب اللي��ربو عيل خر الله 

املتمكن يف االستقبال والدفاع.

استعادة الثقة والفرصة 
األخيرة

استعاد األهيل ثقته بنفسه بعد االنتصار 
األخر ال��ذي حققه عى النجمة ليؤكد 
مس��اعيه الجادة للمنافسة عى اللقب 
وعدم إنهاء املوس��م م��ن دون بطولة، 
أم��ا املح��رق فإنه ي��درك ب��أن مباراة 
الي��وم متثل له الفرصة األخرة لتعويض 

خسارة الدوري وتتويج جهوده الرائعة 
هذا املوسم.

ي��رشف ع��ى قي��ادة األه��يل املدرب 
الوطني رضا عيل الذي تضم تش��كيلته 
املحرتف الدوميني��ي الفيس املعروف 
برضباته الهجومية من مركز 4 أو مركز 
6 يف املنطق��ة الخلفية وارس��اله املؤثر 
مع الثنايئ محمد ونارص عنان املتميزان 
بالفاعلي��ة الهجومي��ة يف األطراف، مع 
النج��م مرزا عبدالله ال��ذي يربز دوره 
يف الص��د والهجوم الخاط��ف الرسيع 
بجانب زميله ع��يل الصريف، كام يضم 
الفري��ق صان��ع األلعاب ع��يل حبيب 

والليربو عباس أحمد.
يف املقابل فإن املح��رق بقيادة املدرب 
محمد املرباط��ي يعتمد عى املحرتف 
األمريك جايس��ون والس��يد عيل كاظم 
مبركز 4 مع عيل إبراهيم مبركز 2 والثالثة 
يش��كلون قوة هجومية ضاربة يف حال 
كان��وا بفورمتهم املعه��ودة، كام يضم 
الفري��ق ضاربا االرت��كاز محمد حبيب 
وعيى الش��وميل أو أحمد مرشف مع 
صانع األلعاب ال��دويل محمود العافية 

والليربو يوسف عبدالغفار.

األهلي وداركليب يسعيان لإلطاحة بالمحرق والنجمة لبلوغ النهائي
في الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد للطائرة

حسن علي
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من لقاء النجمة وداركليب في المواجهة السابقةجانب من لقاء األهلي والمحرق بالمباراة األولى

فاز أمن رس االتح��اد البحريني أللعاب 
القوى راش��د البوعينن بعضوية مجلس 
إدارة االتح��اد الع��ريب أللع��اب القوى 
لل��دورة االنتخابي��ة القادم��ة التي متتد 
ألربع س��نوات وذلك يف االنتخابات التي 
ج��رت يوم الثالثاء امل��ايض مبدينة جدة 
باململك��ة العربي��ة الس��عودية بحضور 
ممث��يل 17 دول��ة عربي��ة، ك��ام مث��ل 
البوعين��ن االتح��اد البحرين��ي أللعاب 
الق��وى يف اجتامع الجمعي��ة العمومية 

لالتحاد العريب.
وأسفرت االنتخابات عن فوز السعودي 
د. احمد الفاضل برئاس��ة االتحاد العريب 
بالتزكي��ة، وفاز كل من الكويتي س��يف 

ال��دورسي كنائ��ب للرئي��س ع��ن قارة 
آس��يا، والليبي محمد الس��باعي كنائب 
للرئيس عن قارة أفريقي��ا، باإلضافة إىل 
فوز خمسة أعضاء آخرون وهم العامين 
محم��د العاصمي، واللبن��اين “فيليب”، 
واملغريب محمد غ��زالن، والعراقي وليد 
جاس��م، والفلس��طيني مازن الخطيب، 
فيام عن السعودي د. عبداإلله الصلوي 
أمين��ا عام��ا، ومواطنه بريقع الش��مري 

أمينا عاما مساعدا.
وبهذه املناس��بة، أعرب أمن رس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى راشد البوعينن 
عن خالص شكره وتقديره ملجلس إدارة 
االتحاد البحريني أللعاب القوى برئاسة 

س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائ��ب األول لرئي��س املجل��س األعى 
للش��باب والرياضة، رئي��س اتحاد دول 
غرب آس��يا أللعاب الق��وى، عى دعمه 
ومس��اندته يف انتخابات االتحاد العريب، 
مثمن��اً كذلك الثق��ة الغالية التي حصل 
عليها م��ن قبل االتح��ادات األعضاء يف 
الجمعية العمومية والتي اعتربها وسام 
عى صدره والتي ستكون الدافع بالنسبة 
له لب��ذل املزيد من الجه��د والعطاء يف 
س��بيل االرتق��اء برياضة ألع��اب القوى 
العربية والتي بلغت مكانة مرموقة عى 

كافة األصعدة.

علم “البالد سبورت” من مصدر مقرب 
لنادي النجمة أن املدرب الوطني عصام 
عبدالله ي��أيت يف مقدمة املدربن الذين 
يتم التف��اوض معهم حالياً؛ ليحل بدياًل 
للم��درب الرصيب بري��دراغ يف اإلرشاف 

عى تدريب الفريق األول لكرة اليد.
وأش��ار املصدر إىل أن النجمة ميتلك 4 
سر ذاتية ملدربن، ومن ضمنهم عصام 
الذي دخل مع��ه يف مفاوضات مبارشة 
منذ فرتة وجيزة، وأن هذا امللف سيتم 
االنته��اء منه مع نهاية الش��هر الجاري 
بحس��ب التط��ورات واملس��تجدات يف 

املفاوضات الجارية. 
وب��ن أن اإلدارة النجاموي��ة وبخطوة 
التفاوض مع مدربن فإنها عزمت النية 
يف تغير هوية املدرب الرصيب بريدراغ 

ال��ذي مك��ث 4 س��نوات تقريب��اً مع 

“الرهيب” - حققها فيها بطولة الدوري 

مرت��ن ووصيف الكأس وظف��ر باملركز 

الثاين للبطولة اآلسيوية لألندية يف قطر 

الع��ام املايض ووصيف البطولة العربية 

قبل 3 مواسم - رغم أنها مل تنِه عالقتها 

معه رسمياً حتى اآلن.

وي��رى مصدرن��ا أن اإلدارة النج��اموي 

وجه��ت راداره��ا للمدرب عص��ام ملا 

ميتلك��ه من خربة واس��عة يف لعبة كرة 

اليد، وبسبب درايته ومعرفته العميقة 
بالفرق والعبيها محلياً، س��واء مبتابعته 
الحثيثة ملنافسات املسابقات أو إلرشافه 
ع��ى تدريب غالبي��ة الالعبن خصوصاً 
الدولين من خ��الل تواجده يف الجهاز 
الفني ملنتخبنا الوطني يف اس��تحقاقاته 

الدولية بالسنوات األخرة.
وأكد مصدرنا أيضاً أن اإلدارة النجاموية 
يف الفرتة الحالية ستتأىن يف خوض غامر 
س��وق االنتقاالت، إىل أن تحسم ملف 
املدرب الذي س��تكون ل��ه األولوية يف 
تحدي��د نوعي��ة الالعب��ن التي س��يتم 
التعاق��د معه��م، خصوص��اً أن الفريق 
مقبل عى مش��اركات خارجية ومحلية 
والبد م��ن تطعي��م وتدعي��م صفوفه 

بالعنارص املثالية.

كشف حارس كرة اليد النجاموي السابق نايف زري أنه تحصل عى 5 عروض منها محلياً ومنها خارجياً وذلك 
تطلب التعاقد معه للموسم الريايض املقبل 2017/2018.

وقال زري ل�”البالد سبورت” إنه فور انتهاء ارتباطه مع فريق القادسية السعودي الذي مثله يف منافسات املوسم 
املايض، تحصل عى عرضن من أندية سعودية، وثالثة عروض من أندية بحرينية. 

وأضاف أن النادين السعودين عرضا فعلياً قيمة العقد، فيام خاطبته األندية البحرينية بشكل ودي مع إتاحة 
الفرصة له للتفكر خصوصاً وأن هناك فرتة طويلة حتى موعد انطالق املوسم املقبل.

وبن زري أنه يرغب بالعودة للتواجد يف الصاالت املغلقة محلياً بعدما قىض املوسم املايض يف صفوف القادسية 
السعودي والذي كان مبثابة اإلعداد له وخوض تجربة خارجية تعود عليه بالفائدة، مؤكداً يف الوقت ذاته أنه 

سيدرس العروض التي تلقاها بجدية ورية وسيختار األنسب له من جميع النواحي.

تزكية الفاضل لمنصب الرئاسة

الوطني عصام عبداهلل في مقدمتهم

البوعينين يفوز بعضوية االتحاد العربي أللعاب القوى

4 مدربين لخالفة بريدراغ في يد النجمة

5 عروض لحارس كرة اليد نايف زري

الرفاع      االتحاد البحريني أللعاب القوى

علي مجيد

راشد البوعينين

الصربي بريدراغ  عصام عبداهلل
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المحرق يشكل لجنة ثالثية 
للتعاقدات الكروية

أحمد مهدي

شكلت إدارة نادي املحرق لجنة ثالثية للتعاقدات الخاصة بالفريق 
األول لكرة القدم للموسم الريايض املقبل 2017/2018.

وتتكون اللجنة من 3 العبن دولين سابقن هم: محمد ساملن، راشد 
الدورسي وعيل عامر.

وبحسب مصادر مقربة، فإن اللجنة ستوكل إليها مهمة التعاقدات 
سواء عى مستوى الالعبن املحلين أو املحرتفن.

وبنظرة عامة للجنة، فإن تشكيلها يأيت من العبن معروفن ولهم 
مكانتهم البارزة سواء مع ناديهم )األم(، أو عى صعيد تألقهم مع 

املنتخبات الوطنية يف السنوات املاضية.
إىل ذلك، مل يبت مجلس إدارة نادي املحرق يف استقالة مدير الفريق 

األول نايف املاجد بعد. وكان املاجد قد قدم استقالته حديثا من 
منصبه، يف حن مازال قرار قبولها من عدمه بيد مجلس اإلدارة.
وسيقدم جهاز الكرة يف النادي املحرقاوي تقريرا شامال ملجلس 

اإلدارة بعد نهاية املوسم عن وضعية الفريق خالل املوسم الحايل 
2016/2017، والتي خرج فيها املحرق خايل الوفاض من دون أي 

بطولة. يأيت ذلك، بعدما خرس املحرق يوم السبت املايض أمام الحد 
)2-3(؛ ليتوج عى إثر ذلك املالكية بلقب الدوري، إذ فقد املحرق 
فرصة التتويج بالدوري، بعدما فقد فرصة التتويج بكأس امللك إثر 

خسارته يف النهايئ أمام املنامة، يف حن ودع كأس االتحاد اآلسيوي من 
الدور األول أيضا. وسيختتم املحرق مشواره يف دوري “فيفا” بلقاء 

الرفاع الرشقي يوم السبت املقبل املوافق 13 مارس الجاري.

حقيقي: تحديد المراكز بالمواجهات 
المباشرة في دوري “فيفا”

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: قال 

عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 

البحريني لكرة القدم ورئيس لجنة 

املسابقات عبدالرضا حقيقي إن 

تحديد املراكز يف دوري “فيفا” ألندية 

الدرجة األوىل يف حال تعادل النقاط 

لفريقن أو أكرث سيكون اعتامدا عى 

املواجهات املبارشة بن األطراف املعنية.

ولفت حقيقي إىل أنه مع ضامن نادي املالكية التتويج 

باللقب، فإن الفرق التي تليه يف الرتتيب سيكون طبقا 

لتسلسل نقاطها تنازليا.

واستعرض اللوائح املعتمدة إذا تساوى فريقان أو أكرث يف 

النقاط، إذ قال إن الرتتيب سيتم بناء عى نتائج املواجهات 

املبارشة بن الفرق املتساوية يف النقاط، وذلك وفقا للقواعد 

املبينة أدناه:

أ. أكرب عدد من النقاط يف لقاءات األندية املعنية )املواجهة(.

ب. فارق األهداف الناتجة من مباريات األندية املعنية.

ت. أكرب عدد مسجل من األهداف يف مباريات األندية 

املعنية.

ث. فارق األهداف يف كافة مباريات املسابقة.

ج. أكرب عدد مسجل من األهداف يف مباريات املسابقة.

ح. القرعة.

وبن أن الحسابات املذكورة وفقا للقواعد املدرجة يف لوائح 

االتحاد ستطبق يف حال تعادل فريقن أو أكرث يف املراكز 

املتقدمة أو املتأخرة بدوري “فيفا”؛ لتحديد الفريق الثاين 

الهابط إىل دوري الدرجة الثانية، بعدما هبط نادي الحالة 

رسميا.

ويشر ترتيب الدوري حاليا بعد لقاء الحالة واألهيل يف 

الجولة األخرة إىل صدارة املالكية برصيد 33 نقطة، املحرق 

يف املركز الثاين برصيد 29 نقطة، املنامة ثالثا برصيد 29 

نقطة، الرفاع رابعا برصيد 28 نقطة، الحد خامسا برصيد 28 

نقطة، األهيل سادسا برصيد 20 نقطة، الرفاع الرشقي سابعا 

برصيد 19 نقطة، النجمة ثامنا برصيد 16 نقطة، البحرين 

تاسعا برصيد 16 نقطة، والحالة عارشا برصيد 14 نقطة.

عبدالرضا حقيقي

تغطية      اللجنة اإلعالمية

تصدر فريق النائب جامل بوحسن 
فرق املجموعة الثانية يف بطولة 

مجليس الشورى والنواب الحادية 
عرشة لكرة القدم للعهد والوالء 

للوطن، وذلك بعد تحقيقه فوزاً كبراً 
عى شباب أم الحصم بخمسة أهداف 

مقابل هدف واحد يف اللقاء الذي 
أقيم بينهام عى استاد نادي اتحاد 
الريف بشهركان، وسجل الخامسية 

عبدالله مبارك، حمد عادل، محمد 
مهدي وسيد أحمد محمد )هدفن(، 
فيام سجل حسن داد الله هدف أم 

الحصم الوحيد، أدار اللقاء حسن 
شمسان وعبدالحسن حبيب وممدوح 

عبدالعزيز وراقبها عبدالله البوري.
ويف مباراة ثانية بنفس املجموعة، 
بدأ فريق دمستان مشواره بقوة 
من خالل الفوز عى مفروشات 

أحمد رشيف بخمسة أهداف مقابل 
هدفن، وبعد أن كان املفروشات 
متقدماً بهدفن لهدف، قبل أبناء 
دمستان الطاولة وفازوا بخمسة 

أهداف لهدفن، وسجل مرزا عبدالله 
هدفان للفريق الفائز والبقية عرب 

عباس عيل خميس وطه أحمد 
محمد وعيل محمد املاجد، وسجل 
للمفروشات محمد خميس وحسن 

حميد، أدار اللقاء عقيل حسن 
ورمضان عبدالله وعباس عبدالله 

وراقبه مي سعيد وعيى الدورسي، 
وحصل العب دمستان محمد جاسم 

عى جائزة أفضل العب يف املباراة 
وهي مقدمة من مفروشات أحمد 

رشيف، وكان الريايض املعروف 
عبدالرحمن رشيف يف مقدمة 

الحضور باملباراة.

فوز دمستان وفريق النائب بوحسن في بطولة الشورى والنواب

نايف زري

تكريم العب دمستان محمد جاسم

أوقعت قرعة بطولة كأس العامل 
للناشئن لكرة اليد منتخبنا 
الوطني يف املجموعة األوىل 
يف املونديال الذي ينطلق يف 

الثامن من شهر أغسطس املقبل 
بالعاصمة الجورجية تبلييس.
وضمت املجموعة األوىل إىل 

جانب منتخبنا، كل من منتخبات 
فرنسا، الدمنارك، السويد، مرص 

والرنويج وذلك يف عملية السحب 
التي أجريت صباح أمس يف مقر 
االتحاد الدويل يف بازل، فيام تم 

توزيع املنتخبات األخرى عى 
املجموعات الثالث وفقاً للتصنيف 

الدويل للمنتخبات بحسب نتائجها 
السابقة والتي وضعت منتخبنا 

يف التصنيف الثالث من بن 
املنتخبات املتأهلة.

ويشارك يف مونديال العامل 24 
منتخباً تلعب بنظام الدوري 

من دور واحد يف كل مجموعة 
لتحديد املنتخبات املتأهلة إىل 
الدور الثاين بواقع 4 منتخبات 

يف املرحلة األوىل ومن ثم تطبيق 
الئحة البطولة وفقاً لنظام االتحاد 

الدويل لكرة اليد يف مسابقات 
كأس العامل.

وجاء تأهل منتخبنا للناشئن بعد 

إحرازه املركز األول عى آسيا يف 
البطولة األخرة التي أقيمت عى 
أرض اململكة العام املايض، وبدأ 

اتحاد اليد يف تشكيل األجهزة 
الفنية واإلدارية للمنتخب بقيادة 

املدرب الوطني إبراهيم عباس 
ومساعديه السيد رضا املوسوي 

وحسن النشيط واإلداري عيل 
ريض، وتم أيضاً اعتامد القامئة 

األولية للمنتخب باختيار 24 العباً 
وهم: أحمد عباس خاتم، حسن 

مرزا عيل، محمد عيل عيد، أحمد 
حسن عيل، أحمد محمود الفردان 

)التضامن(، أحمد عيل الغزال، 

محمد عبدالحسن هاين )توبيل(، 
أحمد جالل فضل، عيل محمد 
حسن، عبدالله ياسن، إبراهيم 

الخياط )الشباب(، فاضل املقايب، 
حسن الشويخ، قاسم الشويخ 

)باربار(، يوسف أحمد إبراهيم، 
فاضل العليوات، نارص عيل نارص 
)األهيل(، عبدالله عيل )االتحاد( 

محمد أصغر عيل )النجمة( أحمد 
أسامة الحسيني )االتفاق(، أحمد 
زهر عامر، محمد عيى محسن، 
عمران محمد الحلواجي، وحبيب 

سليامن العال )الدير(.
منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد 

منتخب اليد في المجموعة األولى بمونديال الناشئين
المركز اإلعالمي       اتحاد اليد
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افتتحت مس��اء أمس األربعاء البطولة 
العربي��ة األوىل وكأس مجل��س التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربية للط��ران الحر 
الداخ��ي، الت��ي تس��تضيفها مملك��ة 
البحري��ن وينظمها االتح��اد البحريني 
للرياض��ات الجوية خالل الفرتة من 10 
حتى 13 مايوالجاري، مبشاركة خليجية 

واسعة.
وح��ر حف��ل االفتت��اح ال��ذي أقي��م 
مبرك��ز “جرافيت��ي” مبنطق��ة ال��زالق، 
رئيس مجل��س إدارة االتحاد البحريني 
اللجن��ة  رئي��س  الجوي��ة  للرياض��ات 
املنظم��ة للبطولة الش��يخ س��لامن بن 
عبدالله آل خليفة، واألمني العام للجنة 
األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر، 
وأمني رس االتحاد القطري للعبة الشيخ 
عبدالعزي��ز بن أحمد آل ث��اين ورئيس 
اللجن��ة التنظيمي��ة الخليجي��ة للعب��ة 
يوسف الحامدي، املدير العام لجرافيتي 
خولة الح��امدي، باإلضافة إىل رؤس��اء 

الفرق الوفود املشاركة.
البحرين��ي  االتح��اد  رئي��س  وألق��ى 
للرياض��ات الجوي��ة ورئي��س اللجن��ة 
املنظم��ة للبطولة الش��يخ س��لامن بن 
عبدالل��ه آل خليفة كلم��ة رحب فيها 
بالحض��ور ومعرباً يف الوق��ت ذاته عن 
خالص ش��كره للدول العربية املشاركة 
عىل دعمه��ا الكبر لالتح��اد البحريني 

للعبة يف اس��تضافته للنسخة األوىل من 
البطول��ة العربية، الت��ي ميطح الجميع 
لتحقيق األهداف املحددة من إقامتها.

وتابع الش��يخ س��لامن كلمت��ه بالقول 
العربية  للبطول��ة  البحرين  “احتض��ان 
يعك��س  األوىل  الخلي��ج  وكأس  األوىل 
حرص القيادة الرش��يدة يف اململكة عىل 
االرتق��اء بكل مظاه��ر تقوية العالقات 
العربية عن طريق الرياضة”، كام اعرب 
ع��ن اعت��زاز البحرين الس��تضافة هذا 
الح��دث كاول بطولة عربية األمر الذي 
يؤكد املكانة التي تحىض به البحرين يف 
والبطوالت  األحداث  استضافة مختلف 

القارية والدولية واألقليمية.
وقدم رئيس االتحاد ش��كره إىل االتحاد 

التنظيمي��ة  واللجن��ة  للعب��ة  الع��ريب 
الخليجي��ة ع��ىل دعمه��ا ومس��اندتها 

للبحرين يف هذه االستضافة.
وم��ن جانب آخر أع��رب رئيس اللجنة 
التنظيمية الخليجية يوس��ف الحامدي 
يف كلمت��ه عن س��عادته الكبر بتنظيم 
البحري��ن له��ذه البطولة يف نس��ختها 
األوىل، ك��ام هن��أ الح��امدي االتح��اد 
البحرين��ي للرياضة الجوي��ة عىل فوز 
البحرين ب��رف تنظيم بطول��ة العامل 
للقف��ز الحر داخ��ل النف��ق، مؤكداً يف 
الوق��ت ذاته دع��م اللجن��ة التنظيمية 
لالتحاد البحريني للبطولة ويف مختلف 

البطوالت.
أم��ا مدي��رة جرافيتي خول��ة الحامدي 

لالتح��اد  جرافيت��ي  دع��م  فأك��دت 
البحرين��ي للرياض��ات الجوية يف هذه 
االس��تضافة، معتربتاً احتض��ان البحرين 
لهذه البطولة مح��ل فخر للجميع، كام 
قدمت ش��كرها للجميع عىل جهودهم 
يف االس��تضافة وتنمية األلعاب الجوية، 
مؤكدتاً كذلك دعم جرافيتي لالتحاد يف 

مختلف املناسبات.
البحري��ن  منتخ��ب  ق��دم  وبعده��ا 
للطران الح��ر عرضاً ممتًعا نال اعجاب 
الحارضين، ومن بعده قام مدربوا مركز 
جرافيتي بعرض آخر قبل إعالن انطالق 
البطول��ة، وتنطل��ق الفعالي��ات صباح 
اليوم بني الفرق املشاركة عىل أن يكون 

يوم الجمعة ختام البطولة.

انطالق البطولة العربية وكأس الخليج األولى للطيران الحر
الحمادي سعيد بتنظيم البحرين للنسخة األولى

من حفل االفتتاح       ) تصوير: رسول الحجيري( 

محمد الدرازي

رؤساء االتحادات العربية 
والخليجية يشكرون رئيس الوزراء

أعرب روؤساء اتحادات الوفود الخليجية والعربية 
املشاركة يف البطولة العربية، وأول كأس لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية يف الطران الحر الداخي 
عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء صاحب السمو 

املليك األمر خليفة بن سلامن آل خليفة عىل دعمه 
الالمحدود ملختلف الرياضات يف مملكة البحرين والتي 

كان من ضمنها دعم سموه القامة هذه البطولة، مؤكدين 
ان هذا الدعم وضع الخطوات األوىل النجاح هذا 

الحدث الريايض الكبر، كام أعرب املنظمون عن شكرهم 
وتقديرهم للشيخ محمد بن راشد آل خليفة ملساهامته 

ودوره الكبر يف استضافة البطولة يف مبنى جرافيتي أندور 
سكاي دايفينغ والذي يعد أطول نفق هوايئ زجاجي يف 

العامل، ويساهم يف تنشيط الحركة الرياضية والسياحية يف 
مملكة البحرين. 

وكانت “جرافيتي أندور سكاي دايفينغ” اقامت مساء 
أمس حفل افتتاح البطولة العربية وأول كأس لدول 

مجلس التعاون الخليجي يف الطران الحر الداخي، والتي 
تنظمها وتراعاها رسميا “جرافيتي” بالتعاون مع االتحاد 
البحريني والعريب للرياضات الجوية، واللجنة التنظيمية 
للرياضات الجوية لدول مجلس التعاون خالل الفرتة 10 

إىل 12 مايو الجاري مبشاركة 60 العبا من دول مجلس 
التعاون.

خولة الحمادي يوسف الحمادي سلمان بن عبداهلل



أكد ممث��ل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن مملكة البحرين أصحبت 
محط أنظار أرسة كرة القدم العاملية مع 
اس��تضافتها حزمة كبرية من االجتامعات 
الكروي��ة املهم��ة عىل املس��توى الدويل 
الجمعي��ة  اجت��امع  أبرزه��ا  والق��اري 
العمومي��ة الس��ابع والس��تني لالتح��اد 
الدويل لكرة القدم “فيفا”، مشرياً إىل أن 
املنامة شهدت نشاطاً كروياً غري مسبوق 
وحض��ور واس��ع من قبل املس��ؤولني يف 
االتحاد الدويل واالتحادات القارية عالوة 
عىل نخبة من الالعبني املتميزين يف كرة 
الق��دم من أمث��ال الالع��ب األرجنتيني 

مارادون��ا والالعب الربازي��ي رونالدينو 
وغريهم من األس��امء الالمعة يف س��امء 

كرة القدم.
وقال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة مبناسبة استضافة البحرين ألعامل 
الجمعية العمومية لالتحاد الدويل لكرة 
القدم: “أرحب باسمي ونيابة عن جميع 
ش��عب البحرين باألشقاء واألصدقاء من 
مختل��ف دول الع��امل يف بلده��م الثاين 
مملك��ة البحرين التي كان��ت ومازالت 
واحة الخ��ري والكرم والوجه��ة املفضلة 
لعقد االجتامع��ات والبطوالت الرياضية 
البحري��ن ألكرب  واس��تضافة  املختلف��ة، 
تجم��ٍع ك��روي يف الع��امل رشف عظي��م 
للمملك��ة وهدفن��ا يف املق��ام األول هو 
أن ننظم الجمعي��ة العمومية عىل أعىل 

مس��توى، بحيث يتاح لجميع املشاركني 
الفرص��ة املثالي��ة لتش��جيع الح��وارات 
البناءة التي تس��اهم يف دعم كرة القدم 

واالرتقاء بها إىل أعىل املستويات”.
املنام��ة  “ش��هدت  س��موه  وأض��اف 
تحضريات عىل أعىل مس��توى الستضافة 
اجتامع��ات الجمعي��ة العمومية، والتي 
تعد محطة مهم��ة يف تاريخ الجمعيات 
العمومية ملا يتضمنه من أنشطة موازية 
تجعل��ه يأخ��ذ طابع��اً خاص��اً ويكرس 
مكانة البحرين مركزاً رئيساً يف استضافة 
األح��داث الرياضي��ة الك��ربى واتخ��اذ 
القرارات الحاس��مة يف تاريخ كرة القدم، 
والت��ي من املؤمل أن ترس��م اجتامعات 
املنامة خارطة طريق كروية جديدة عىل 

املستوى العاملي”.

وتابع س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “تكت��ي اجتامع��ات البحرين 
أهمية كبرية جداً لرس��م مس��تقبل كرة 
القدم العاملية بعد أن مر االتحاد الدويل 
بظ��روف اس��تثنائية كان��ت صعبة عىل 
رياضة كرة الق��دم، ولكن الثقة كبرية يف 
املجتمع الكروي إلع��ادة بناء منظومته 
الداخلي��ة والعمل ع��ىل توحيد جهوده 
من خ��الل تطبيق حزمة من اإلصالحات 
وتنفيذ القرارات، والتي ستكون البحرين 
مم��راً لتطبيقها م��ن خ��الل إقرارها يف 

اجتامعات الجمعية العمومية”.
وذك��ر س��موه أن “مملك��ة البحري��ن 
تس��عى ألن يك��ون كونغ��رس االتح��اد 
القارية املصاحبة  الدويل واالجتامع��ات 
ل��ه األفضل ع��ىل اإلطالق؛ نظ��راً لقيمة 

الش��خصيات الكبرية التي سوف تحرض 
ه��ذه االجتامع��ات وما متثل��ه من ثقل 
دويل كب��ري عىل صعيد رياضة كرة القدم 
العاملي��ة والقرارات الت��ي من املؤمل أن 
تصدرها الجمعي��ات العمومية الكروية 

التي ستجتمع عىل أرض املنامة”. 
وأكد س��موه “نح��ن يف مملكة البحرين 
متحمس��ون ج��داً لتوحيد ك��رة القدم 
العاملية ع��ىل أرض املنامة، ونس��عد أن 
تكون القرارات املهمة التي ستصدر عن 
كونغ��رس االتحاد ال��دويل واالجتامعات 
القاري��ة يكون مصدره��ا البحرين، كام 
نس��عد بتواجد ه��ذا الك��م الكبري من 
املس��ئولني يف اململك��ة، متمن��ني له��م 
التوفيق والسداد والخروج من االجتامع 
بنتائج إيجابية تساهم يف بناء مجد كرة 

القدم العاملية”.

ضرورة رفع الحظر

وأكد س��موه أن االتحاد الدويل مطالب 
برضورة رف��ع الحظر عن العراق وعودة 
املباريات الدولية إىل مالعب العراق بعد 

دراسة ذلك من جميع الجوانب.

تتجه األنظار العاملية إىل مملكة البحرين 
الت��ي تس��تضيف ي��وم غ��د الخمي��س 
كونغ��رس االتحاد الدويل لك��رة القدم” 
فيف��ا” الس��ابع والس��تني، ع��ىل أرضها 
الطيبة، وهو الحدث ال��ذي يقام للمرة 
األوىل يف العامة املنامة، إذ ترتقب أنظار 
العامل تفاصيل االجتامع التاريخي، الذي 
يقام بحضور اتحادات 211 دولة تشكل 
الجمعي��ة العمومي��ة للفيف��ا، وتش��هد 
مناقش��ة العديد م��ن امللف��ات أبرزها 
امليزانية الختامية للعام املايض واإلعالن 
عن فائ��ض يف امليزانية وتوقعات بأرباح 

للفرتة املقبلة يف دخل الفيفا.
وشهدت البحرين توافد ممثي اتحادات 
الكرة يف العامل، عىل مدار األيام الخمس 
املاضي��ة، ك��ام ش��هدت مق��رات إقامة 
الوفود، ح��راكا مهام؛ التخاذ العديد من 
القرارات ذات العالقة بكرة القدم، وعقد 
أكرث من اجت��امع للجمعي��ة العمومية، 
لالتحادات القارية املختلفة عىل رأس��ها 
االتحاد اآلس��يوي، برئاسة الشيخ سلامن 

ب��ن إبراهي��م آل خليفة، والذي ش��هد 
اكتامل ممثي القارة الصفراء يف عضوية 
مجلس فيف��ا، بنج��اح االنتخابات التي 
أقيمت بحضور السويرسي رئيس االتحاد 
ال��دويل لكرة الق��دم جي��اين اينفانتينو 
وقي��ادات االتح��ادات اآلس��يوية، وهو 
نفس ما تم بالنسبة للكرة اإلفريقية التي 

عقدت كونغرس انتخابات مقعدها الحر 
يف عضوي��ة الفيفا، فضال ع��ن انتخابات 
الكونكاكاف لعضوية مجلس الفيفا، كام 
عق��د االتحاد األورويب اجت��امع املكتب 

التنفيذي يف البحرين أيضا.
ونجح��ت ملكة البحرين يف احتضان كل 
تل��ك الفعاليات واألح��داث والفعاليات 

الت��ي س��بقت الحدث الرئي��س واألهم 
وه��و كونغ��رس االتحاد ال��دويل، الذي 
سيش��هد اتخ��اذ قرارات مهم��ة عدة يف 
مقدمتها زيادة عدد الدول املش��اركة يف 
مونديال 2026 وط��رح األمر للتصويت 
عىل األعضاء، وأيض��ا آلية توزيع مقاعد 

القارات املشاركة يف املحفل العاملي.

واستطاعت البحرين أن تقدم تنظيام وال 
أرقى مبا أسهم يف نجاح الكونغرس قبل أن 
يبدأ، من واقع شهادات الوفود املشاركة 
م��ن 211 دولة بالع��امل؛ ليع��زز مكانة 
اململك��ة كوجه��ة الس��تضافة البطوالت 
والتجمعات الرياضية اإلقليمية والقارية 
والدولية بكل جدارة، مام جعلها تكسب 

ثقة االتحاد الدويل لكرة القدم “الفيفا” 
الس��تضافة اجتامع الجمعي��ة العمومية 
“كونغ��رس الفيفا” ألول مرة يف تاريخها، 
وهو ما يعزز نجاحاتها الس��ابقة يف هذا 
املجال ويجعله��ا واحدة من أبرز الدول 
الرائ��دة واملتميزة يف تنظيم واس��تضافة 

مختلف التظاهرات الرياضية.
وجاء اختيار مملك��ة البحرين الحتضان 
ه��ذا الحدث ليؤكد مجددا مكانتها عىل 
س��احة كرة الق��دم العاملية، وتكريس��اً 
لس��معتها الطيبة يف تنظي��م واحتضان 
مختل��ف األح��داث الرياضي��ة املتميزة 

عموما.
ويش��كل اس��تضافة كونغ��رس الفيف��ا 
2017 حدث��ا إيجابيا؛ ألنه سيس��تقطب 
نخبة القي��ادات الكروية عىل مس��توى 
العامل وس��يجذب مختلف وسائل اإلعالم 
العاملية بحضور ما يقارب ال� 400 صحايف 
وإعالمي بخالف ممثي القنوات العاملية 
الذين سيقومون بنقل أحداث وفعاليات 

كونغرس فيفا صباح اليوم للعامل أجمع.

ناصر بن حمد: اجتماع الكونغرس يرسم خارطة طريق جديدة للكرة العالمية 

البحرين تحتضن اجتماع كونغرس االتحاد الدولي بمشاركة وفود 211 دولة

أكد أن البحرين أصبحت محط أنظار أسرة كرة القدم الدولية

عيون العالم تتجه نحو المملكة لمتابعة الحدث الدولي الكبير

تغطية      المكتب اإلعالمي

الخميس 11 مايو 2017 
15 شعبان 1438

العدد 3131  19 sports@albiladpress.comرياضة

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

التحضيرات اكتملت الستضافة كونغرس الفيفا في البحرينجياني إنفانتينوسلمان بن إبراهيم 

العراق عن  الحظر  رفع  دراسة  بضرورة  “الفيفا”  يطالب  سموه 

 أق��ر مجلس االتحاد ال��دويل لكرة القدم 
خالل اجتامعه الذي عقد يوم أمس األول 
)الثالث��اء( يف العاصم��ة البحرينية املنامة 
برئاسة السويرسي جياين انفانتينيو عددا 
من القرارات املهمة التي تتعلق مبستقبل 
كرة القدم وترس��م أحد أك��رب منعطفات 
التغي��ري الكروي واإلداري ش��املة التغيري 
الجذري لرؤساء اللجان القضائية بالفيفا، 
والت��ي س��يتم التصويت عليه��ا من قبل 
كونغرس الفيفا ال�67 يوم اليوم الخميس.
 كام أقّر مجلس الفيفا قرارات اسرتاتيجية 
مهم��ة ع��دة متعلقة مبس��تقبل بطوالت 
االتح��اد الدويل خصوص��ا كأس العامل، إذ 
اعتمد املجلس بش��كل رسمي التخصيص 
النه��ايئ ملقاع��د نس��خة موندي��ال كأس 
الع��امل 2026 بع��د التصديق عىل املقرتح 
املوىص به من مكتب مجلس الفيفا خالل 
اجتامع��ه املنعقد يف 30 م��ارس املايض، 
والذي بناء عليه س��يتم تقسيم املقاعد يف 

كأس العامل FIFA 2026 وفقاً ملا يي:
- االتحاد اآلسيوي لكرة القدم: 8.5 مقعد.
- االتح��اد اإلفريق��ي لك��رة الق��دم: 9.5 

مقعد.
 - اتح��اد أم��ريكا الش��املية والوس��طى 

والكاريبي: 6.5 مقعد.
 - اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: 6.5 

مقعد.

 - اتحاد أوقيانوسيا: 1.5 مقعد.
 - االتحاد األورويب لكرة القدم: 16 مقعدا.
وتحت��وي مقاع��د التخصي��ص الت��ي تم 
التصديق عليه��ا عىل بطولة ملحق قارية 
يش��ارك فيه��ا 6 منتخب��ات لتحديد آخر 

مقعدين يف كأس العامل.
ومن املعلوم أن الدولة املستضيفة تتأهل 
مبارشة إىل كأس العامل وس��يتم احتساب 
مقعدها م��ن الحصة املخصصة التحادها 
القاري. ويف حال التنظيم املشرتك، سيحدد 
مجلس الفيفا عدد الدول املستضيفة التي 

ستتأهل مبارشة إىل كأس العامل .
وصادق املجلس رس��ميا ع��ىل طلب رفع 
تعليق خوض املباريات الدولية الودية يف 
العراق مش��رتطا أن يبقى الوضع مستقراً 
وأن يت��م إدخ��ال بع��ض التعديالت عىل 
املالعب املقرتحة )أربيل والبرصة وكربالء( 
وال يحت��اج الق��رار مصادق��ة الكونغرس 
اختصاص��ات  تح��ت  يق��ع  إذ  ال��دويل، 

املجلس.
كام صادق املجلس عىل متطلبات التقدم 
بطلب التقدم الس��تضافة مونديال 2026 
إذ سيتم إرسال نسخة مكتملة من طلب 
التق��دم إىل االتح��ادات األعض��اء الت��ي 
ستقوم بالتس��جيل للمشاركة يف التنافس 

عىل االستضافة.
وأق��ر املجلس تس��ليم كونغ��رس الفيفا 

ال���67 باملنامة ملقرتح من االتحاد الكندي 
لكرة القدم واالتحاد املكس��ييك واالتحاد 
األمرييك للعبة بحيث تؤسس إدارة الفيفا 
عملية التقدم لطلبات االستضافة تدعو يف 
البداية االتح��ادات األعضاء يف االتحادات 
اتح��اد  اإلفريق��ي،  االتح��اد  القاري��ة: 
أم��ريكا الش��املية والوس��طى والكاريبي 
)كون��كاكاف(، اتح��اد أم��ريكا الجنوبية، 
واتح��اد أوقيانوس��يا؛ بصفتهم مرش��حني 
للتقدم بطلبات اس��تضافة نهائيات كأس 
العامل 2026 يف موعد أقصاه 11 أغسطس 
2017، وس��يحدد كونغ��رس الفيفا ال�68 

املرشحني لالستضافة. 
وأوض��ح مجل��س الفيف��ا أن��ه يف حال مل 
يق��ّرر كونغرس الفيفا ال���68 اختيار أحد 
ستتوىل  لالس��تضافة،  املرشحة  االتحادات 
إدارة الفيفا دع��وة املزيد من االتحادات 
األعضاء، مبا يف ذلك االتحاد اآلسيوي لكرة 
الق��دم، واالتح��اد األورويب لك��رة القدم 
للتق��دم بطلب الس��تضافة نهائيات كأس 
العامل 2026، ويف هذه الحالة، سيتم اتخاذ 
الق��رار النهايئ يف كونغرس الفيفا يف العام 

.2020
ويف إط��ار التغي��ريات يف الهيكل القانوين، 
اعتم��د مجل��س الفيف��ا تقدي��م اقرتاح 
لكونغ��رس املنامة يحوي قامئ��ة بأعضاء 
غرفتي لجنة األخالقيات املستقلة، ولجنة 

االنضب��اط، ولجن��ة االس��تئناف، ولجن��ة 
التدقيق واالمتثال ولجنة الحوكمة، وسيتم 
تقديم كل قامئة مرشحني لالنتخاب كاملة 
أمام كونغ��رس الفيفا عىل أن ينتخب كل 
منها لفرتة تس��تمر 4 س��نوات، وستدخل 

حيز التنفيذ عىل الفور.
واتفق أعضاء مجل��س الفيفا عىل العمل 
بقوان��ني الفيف��ا الحالية م��ن دون تغيري 
وتشكيل مجموعة عمل مخصصة إلجراء 
مراجعة عامة وتعزيز لقوانني الفيفا قبل 
تسليم أي تعديالت للكونجر، وبناء عليه، 
لن يت��م التصويت عىل أي تعديالت عىل 

قوانني الفيفا يف كونغرس البحرين.
وق��رر مجل��س الفيف��ا تنظيم النس��خة 
الثانية من الجوائز الرس��مية لكرة القدم 
يف لندن يف 23 أكتوبر 2017، إذ س��يتّوج 

الحف��ل األفض��ل يف ع��امل ك��رة القدم يف 
موس��م 2017-2016.  واستعرض مجلس 
الفيفا تقرير رئي��س لجنة املراقبة طوكيو 
سكس��ويل املعنية بفلس��طني وإرسائيل، 
ورأى أن��ه م��ن الس��ابق ألوان��ه يف هذه 
املرحلة قيام كونغ��رس املنامة باتخاذ أي 
ق��رار.  واقر مجلس الفيفا تبني سياس��ة 
صارم��ة م��ع الوقائع الت��ي تحمل صبغة 
عنرصي��ة باتباع بروتوك��ول يتكون من 3 
خط��وات تتمثل فيه الخطوة األوىل بقيام 
الحك��م بإيقاف املب��اراة، وأن يطلب من 
اإلذاع��ة يف امللع��ب اإلرصار عىل توقف 
السلوك العنرصي، ثم إيقاف املباراة حتى 
يتوقف السلوك العنرصي بإعالن تحذيري 
آخر وإذا مل يتوق��ف ميكن للحكم حينها 

إنهاء املباراة.

كونغرس الفيفا.. قرارات 
مهمة وتاريخة 

بعيداً عن البطوالت العاملية التي ينظمها 
كل ع��ام، يعت��رب كونغ��رس الفيف��ا أحد 
األح��داث التي يرتقبها عامل كرة القدم، إذ 
تشهد هذه االجتامعات مناقشة وإصدار 
الق��رارات املتعلقة بالنظ��ام الذي يحكم 
الفيفا والط��رق التي يتم فيه��ا تنفيذها 
وتطبيقها، ك��ام تتم املوافقة عىل التقرير 
الس��نوي وقبول اتحادات وطنية جديدة 
إضافة إىل تنظيم االنتخابات والتي يعترب 

يف مقدمتها انتخاب رئيس الفيفا.
منذ تأس��يس االتحاد الدويل لكرة القدم 
كان الكونغرس، بوصفه الهيئة الترشيعية 
للفيفا، مرسحاً ل��كل القرارات التنظيمية 
املهّم��ة املتخ��ذة يف عامل ك��رة القدم، إذ 
ُيعترب الجهاز األعىل يف املنظمة، ويتحمل 
مس��ؤولية خاص��ة لتطوير اللعب��ة التي 
تغ��رّيت طبيعتها يف ش��كل ملحوظ منذ 
إنش��اء الفيفا يف 21 مايو 1904 حني وّقع 
ممثلون من فرنس��ا وبلجي��كا والدمنارك 
وهولندا وريال مدريد والسويد وسويرسا 

امليثاق التأسيي يف باريس.
وعرف��ت االجتامع��ات الس��ابقة قرارات 
مهم��ة وتاريخي��ة، وميك��ن التعرف عىل 
أبرزها م��ن خالل هذه الرحلة عرب تاريخ 

اجتامعات كونغرس الفيفا.

من اجتماع مجلس الفيفا أمس

مجلس “الفيفا” يقر بالبحرين حصص القارات الست من مقاعد كأس العالم 2026
رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية الودية في العراق
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استقبل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة أمس )األربع��اء( مبكتبه 
يف العاصم��ة املنامة وزير الش��باب 
والرياضة عبدالحس��ن عبطان الذي 
ق��دم الش��كر والتقدي��ر إىل رئيس 
االتحاد اآلسيوي عىل جهوده املتميزة 
عىل صعيد املساهمة يف صدور قرار 
االتح��اد ال��دويل برفع حظ��ر إقامة 

املباريات الدولية الودية يف العراق.
ورحب الش��يخ س��لامن بن ابراهيم 
بالوزير العراقي والوفد املرافق وقدم 
لهم التهنئة مبناس��بة الق��رار الدويل 

األخ��ر معربا عن أمله بأن يش��كل 
الق��رار بداية الطريق أمام رفع دائم 
للحظر الدويل وأن يس��تثمر الجانب 
العراقي ذل��ك القرار بصورة إيجابية 
تص��ب يف خان��ة ع��ودة املباري��ات 
الرس��مية املعتمدة من قبل )الفيفا( 

إىل املالعب العراقية.
وأشاد رئيس االتحاد اآلسيوي بالجهود 
املثمرة التي بذلتها األجهزة املختصة 
يف جمهورية العراق يف سبيل العمل 
الجاد الس��تكامل مختلف املتطلبات 
واالش��راطات الدولي��ة الالزمة لرفع 
الحظر خصوصا ع��ىل صعيد تجهيز 

البني��ة التحتية واملنش��آت الرياضية 
الحديثة واملؤهلة الحتضان املباريات 

الدولية بكفاءة عالية.
وأكد الشيخ س��لامن بن ابراهيم آل 
خليف��ة أن االتح��اد الق��اري معني 
متاما بإنجاح عودة املباريات الدولية 
إىل الع��راق مبينا يف ه��ذا اإلطار أن 
موافق��ة االتحاد الق��اري عىل إقامة 
مبارايت فريقي الزوراء والقوة الجوية 
ضمن مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي 
عىل املالعب العراقية تعرب عن حرص 
االتحاد اآلس��يوي عىل دعم املطالب 
العراقي��ة برف��ع الحظ��ر متمنياً أن 

تخرج تل��ك املباراتن بصورة إيجابية 
العراق الس��تقبال  تؤك��د جاهزي��ة 

املباريات الدولية.
م��ن جانب��ه مث��ن وزي��ر الش��باب 
العراق��ي جه��ود رئيس  والرياض��ة 
االتحاد اآلس��يوي يف دع��م املطالب 
العراقية برفع الحظر الدويل مش��يدا 
مبوافق��ة االتحاد الق��اري عىل إقامة 
مبارايت الزوراء والق��وة الجوية عىل 
املالع��ب العراقي��ة، ومؤكدا أن ذلك 
األم��ر يعد خطوة إضافي��ة للوصول 
إىل رف��ع ش��امل للحظر ع��ن اقامة 

املباريات الدولية يف العراق.

سلمان بن إبراهيم: قرار “الفيفا” خطوة مهمة 
لرفع دائم يشمل المباريات الرسمية في العراق

الودية المباريات  رفع حظر  إشادة عراقية بجهوده في 

المنامة       مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

عقد مجل��س إدارة االتحاد البحريني 
للس��باحة برئاسة الش��يخ محمد بن 
إبراهي��م ب��ن عبدالل��ه آل خليف��ة 
اجتامعه الثاين مساء أمس األول، مبقر 
االتح��اد يف مدين��ة خليف��ة الرياضية 

وبحضور كافة أعضاء مجلس اإلدارة.
وش��هد االجتامع مناقش��ة ع��دد من 
املواضيع ج��اء يف مقدمته��ا التقارير 
الفني��ة املتعلق��ة بجدوى املش��اركة 
يف البط��والت الخارجي��ة لعام 2017، 
ورحب رئيس مجلس اإلدارة الش��يخ 
محمد بن إبراهي��م آل خليفة بكافة 
األعض��اء ومتن��ى له��م دورة انتخابية 
موفق��ة مليئ��ة باإلنج��ازات والنتائج 
املرشف��ة، قبل أن يت��م التصديق عىل 
املنعقد  الس��ابق  االجت��امع  مح��ر 
بتاريخ 2 ماي��و الجاري، ورفعه للجنة 

األوملبية البحرينية.
وناقش مجل��س إدارة االتحاد التقرير 
الفن��ي املقدم من قب��ل رئيس الجهاز 
الفني خالد أحمد بش��أن املشاركة يف 
إذ  والخارجية،  الداخلي��ة  البط��والت 
قدم أحمد رشحاً مفصاًل حول جدوى 
املش��اركة يف كافة االس��تحقاقات كل 
عىل ح��دة، إذ تق��دم رئي��س الجهاز 

الفني بطل��ب تكثيف وزي��ادة عدد 
البط��والت الداخلية التي من ش��أنها 
رف��ع مس��توى الالعبن ون��رش ثقافة 
الس��باحة خصوصاً يف املياه املفتوحة، 
ليكلف بذلك مع عضو مجلس اإلدارة 
طارق جمعة بإعداد دراسة مستعجلة 
إلقامة حزمة م��ن البطوالت الداخلية 
وتقدميها ملجلس اإلدارة الحقاً، بجانب 
املقرحة  امليزاني��ة  تقدي��م م��رشوع 
للربنامج الصيفي ه��ذا العام، وإعداد 
خطة املش��اركة لكل سباح عىل حدة 
بيد أن تقدم كافة التقارير يف االجتامع 

املقبل.
ك��ام وأقر مجل��س اإلدارة املش��اركة 

يف بط��والت دول مجل��س التع��اون 
الخليج��ي وسلس��لة بط��والت كأس 
الع��امل القادم��ة، ع��ىل أن يت��م زج 
منتخ��ب الفتيات يف هذه املش��اركة، 
م��ع اعت��امد إقامة معس��كر خارجي 
االس��تحقاقات  لخ��وض  اس��تعداداً 
الخارجي��ة، ويف س��ياق متصل، كلف 
مجل��س اإلدارة العضو الدكتورة مريم 
مرزا إلعداد دراسة مشركة مع وزارة 
الربية والتعليم تهدف إىل اس��تغالل 
ف��رة الحصص الدراس��ية الرياضية يف 
تدريبات الس��باحة وإقامة منافسات 
متعددة بن طالب املدارس الكتشاف 

املواهب. 

وتق��دم رئيس وأعض��اء مجلس إدارة 
االتح��اد البحريني للس��باحة بخالص 
التهاين والتربيكات للسباح عمر املاليك 
مبناس��بة فوزه بعضوية مجلس إدارة 
ورئاس��ة  البحرينية  األوملبية  اللجن��ة 
لجنة الالعب��ن، من جانب آخر أرجى 
مجل��س اإلدارة باإلجامع النظر طلب 
االتحاد العريب للغوص واإلنقاذ بشأن 
االنضامم لالتحاد، عىل أن يتم تكثيف 
الدراسة حول هذا األمر بعد التواصل 

مع الجهات ذات الصلة والعالقة. 

استراتيجية إعالمية 

اإلدارة  مجل��س  عض��و  اس��تعرض 
واملس��ؤول اإلعالم��ي باالتحاد محمد 
س��ند الرشيدي االس��راتيجية املقدمة 
من قبله لتحديد آلية العمل اإلعالمي 
لالتح��اد خ��الل املرحلة املقبل��ة، إذ 
قدم رشح��اً مفصاًل تضمن أوجه وأطر 
االس��راتيجية مدع��اًم بخط��ة عم��ل 
زمنية محددة تش��مل تأس��يس مركز 
إعالمي لالتحاد مزود بجميع األجهزة 
العملي��ة  إلدارة  الالزم��ة  واملع��دات 
اإلعالمي��ة عىل أن تت��م مرحلة تقييم 

هذا املرشوع بشكل دوري. 

في االجتماع الثاني التحاد السباحة 

اعتماد المشاركات الخليجية واستراتيجية إعالمية جديدة
المركز اإلعالمي      اتحاد السباحة

جانب من اجتماع مجلس إدارة اتحاد السباحة

سلمان بن إبراهيم خالل استقباله الوفد العراقي

4 بحرينيين يشاركون في ورشة 
الحكام المساعدين اإلضافيين 

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: تلقى االتحاد البحريني لكرة القدم 
ترشيحا من قبل نظره اآلسيوي؛ ملشاركة 4 حكام يف ورشة الحكام 

املساعدين اإلضافين، والتي ستقام خالل شهر يوليو املقبل بالعاصمة 
املاليزية )كواالملبور(.

وقال مدير إدارة الحكام باتحاد الكرة جاسم محمود إن الورشة 
ستقام خالل الفرة 11 وحتى 14 يوليو مبشاركة عدد من الحكام 

اآلسيوين بينهم 4 بحرينين وهم: حكام الساحة نواف شكرالله وعيل 
السامهيجي، الحكامن املساعدان يارس تلفت وإبراهيم سبت.

ولفت إىل أن الورشة تتضمن عددا من املحارضات املتعلقة بعمل 
الحكام املساعدين اإلضافين، إذ يحرص االتحاد اآلسيوي عىل بيان 

شامل لعمل الحكام يف هذا املورد.
وسيغادر الحكام األربعة يوم االثنن املوافق 10 يوليو املقبل للمشاركة 

يف الورشة اآلسيوية.
ويعترب شكرالله والسامهيجي وتلفت وسبت من حكام النخبة عىل 

مستوى القارة اآلسيوية للعام الحايل )2017(.

صورة جماعية للحكام األربعة

اختتمت الجولة األوىل لدوري املراكز 
الشبابية لكرة القدم )#دورينا( الذي 

تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة 
والتي شهدت تسجيل )19( هدفاً، 
بلقاء مركز شباب سلامباد ومركز 

شباب الشاخورة وهي األقل تهديفاً، 
إذ انتهت بهدف دون مقابل، أما 
مباراة مركز شباب أبوقوة ومركز 

شباب الزالق فهي األكرث تهديفاً، إذ 
سجل العبو الفريقن ستة أهداف 

حيث اعتمد الفريقان عىل أسلوب 
الهجوم طوال املباراة، وتأيت مباراة 
مركز شباب أبوصيبع ومركز شباب 
القّرية ثاين مباراة من حيث عدد 

األهداف بخمسة أهداف كان من 
نصيب أبوصيبع أربعة أهداف والقّرية 

هدف واحد.
وحقق فريق مركز شباب الهملة فوزاً 

مهاًم عىل مركز شباب كرانة بهدفن 
مقابل هدف واحد؛ ألنه جاء عىل 

منافس قوي جداً وألنه قلب تأخره 
بهدف إىل فوز مثن، واستطاع مركز 

شباب مدينة حمد تحقيق األهم 
أمام مركز شباب دمستان بفوزه ثالثة 

أهداف مقابل هدف واحد.
ويتصدر ترتيب الفرق املشاركة بعد 

انتهاء الجولة األوىل مركز شباب 
أبوصيبع بفارق األهداف عن أبوقوة.

 المراكز الشبابية تهنئ 
ناصر الشباب

احتفلت املراكز الشبابية املشاركة 
يف الدوري بعيد ميالد قائد مسرة 

الرياضة ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة، ورفعت الفرق 

يافطة تهنئ سموه بذكرى ميالده 
وذلك تقديرا من املراكز الشبابية 

وعرفانا بالجهود الكبرة التي يبذلها 
سموه يف االرتقاء بالحركة الشبابية 

والرياضية يف اململكة وخاصة املراكز 
الشبابية 

 المراكز الشبابية تشيد 
بمبادرات خالد بن حمد

أشادت املراكز الشبابية مببادرات 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
الرياضية والثقافية واالجتامعية التي 

اطلقها سموه مؤخرا وحمل العبو 
مركز شباب مدينة حمد ومركز شباب 

الزالق نيابة عن جميع املراكز الشبابية 
يافطة تشيد مببادرات سموه الرامية 

إىل تعزيز دور الشباب يف التنمية 
وتدريبهم وتأهيلهم من اجل املشاركة 

يف عملية التنمية التي تشهدها 
اململكة. 

يافطات يف مداخل القرى واملدن
حرصت اللجنة املنظمة لدوري املراكز 

الشبابية عىل تحفيز القرى واملناطق 
التي تقع بها املراكز الشبابية لتشجيع 
فرقها من خالل يافطات كبرة تحمل 

صور الفريق وضعت عند مداخل 
القرى واملدن بوضوح ضمن جهود 

اللجنة املنظمة يف الدوري الستقطاب 
الجامهر.

 المطوع.. متابعة عن قرب
يحرص مدير إدارة املراكز الشبابية 

نوار عبدالله املطوع عىل متابعة 
األمور بنفسه طوال املباريات منذ 

الدور التمهيدي عىل ملعب نادي سار 
وحتى مباريات الدوري التي انتقلت 

عىل ستاد نادي اتحاد الريف.
ويأيت ذلك من باب الوقوف عىل كافة 

األمور بنفسه ومتابعة احتياجات 
الفرق واإلدارين، والقى ذلك 

استحسان رؤساء املراكز وإداريي 

الفرق املشاركة واللجان العاملة.

وعن ذلك غرد املطوع يف حسابه يف 

توير واعترب دوري املراكز الشبابية 

لكرة القدم هو دوري اللحمة الوطنية 

ودوري الروابط األخوية ودوري أبناء 

الوطن الواحد ودوري التجمع الريايض 

الوطني.

 األسود.. تفاني وسرعة 
في عالج المصابين

يؤدي اختصايص العالج الطبيعي أمن 

األسود دوراً كبراً يف عالج الالعبن 

املصابن منذ الدور التمهيدي وذلك 

بعد أن تعاقدت معه اللجنة املنظمة 

لهذا الغرض.

وحرصت إدارة الدوري عىل استكامل 

عنارص النجاح من خالل توفر 

اختصايص ميتلك خربة كافية للتعامل 

مع إصابات املالعب.

وأبدت الفرق املشاركة ارتياحها من 

خطوة التعاقد مع اختصايص ملزيد 

من السالمة لالعبن طوال مباريات 

الدوري.

يافطة التهنئة لسمو الشيخ ناصر بن حمد مركز شباب أبوصيبع يتصدر الفرق المشاركة 

ختام الجولة األولى لدوري المراكز الشبابية لكرة القدم 
اللجنة اإلعالمية



 Icon“ شتمن���ح النجم���ة العاملي���ة �شري، جائ���رة�
 Billboard“ يف حفل توزي���ع جوائز ،”Award

Music Awards” لع���ام 2017، وهو احلفل 
الذي ينتظره قطاع كبري من ع�شاق املو�شيقى 

ب�شتى اأنحاء العامل.
 Billboard“ و�شتعر�ض فعاليات حفل
Music Awards” لع���ام 2017 عل���ى قناة 

ABC، ور�شح���ت جلائزة اأف�شل مغنية كل من 
اآدي���ل وبيون�شي���ه واريان���ا غرانديوريهاناو�شيا، 

ور�ش���ح جلائزة اأف�شل فنانني للع���ام كل من جا�شنت 
بي���ر ودرايك وفيوت�رش و�شون مند�ض ذا ويكند، وجلائزة جنم 

The Chai n وللعام مت تر�شيح اأديل وبيون�شيه وجا�شنت بير ودرايك 
.Twenty One Pilotsواأريانا غراندي و�شون مند�ض وريهانا وذا ويكند و smokers
B n“ 70 عام���ا، يف احلفل اأغنيتها �مم���ن املقرر اأن تقدم النجم���ة ال�شهرية ذات ال
lieve”، التي قدمتها عام 1998 وحققت جناحا مذهال بني ع�شاق املو�شيقى والغناء.

ك�شف���ت النجم���ة �شكارلي���ت جوهان�ش���ون ع���ن 
م���ع  التعام���ل  لتجنبه���ا  احلقيقي���ة،  الأ�شب���اب 

مواق���ع التوا�ش���ل الجتماعي، حي���ث قالت اإن 
التكنولوجيا لي�شت لها، واأنها غري مهتمة بها 
على الإط���الق، م�شيفة اأنه���ا تتعمد البتعاد 
ب�ش���كل كام���ل ع���ن كل و�شائ���ل التوا�ش���ل 

الجتماعي.
وتابعت جوهان�شون اأن���ه لي�ض لديها وقت 

ملواق���ع التوا�شل، واأنها غ���ري مهتمة اأن ي�شاركها 
العامل حياتها. واأ�شارت ال���ى اأنها تقابل اأ�شدقائها يف 

احلي���اة الواقعية ولي�ض على الإنرتنت.ُيذكر اأن جوهان�شون ُعر�ض لها موؤخًرا فيلم 
اخليال العلم���ي والإثارة Ghost in the Shell، والذي تدور اأحداثه يف اإطار ت�شويقي 
ح���ول اأحد العم���الء ال�رشيني يف جه���از الأمن القوم���ي الياباين واملتخ�ش����ض يف مكافحة 
اجلرائ���م الإلكرتونية، وي���رز الفيلم العديد م���ن الأحداث وال�شعوب���ات التي تواجهها 

جوهان�شون، والتي جت�شد دور بطلة لديها قوى خارقة.

أيكون أوورد 

سوشيال ميديا

في مايو 2019

اأك���دت �رشكة الإنتاج ال�شهرية “دي �ش���ي كومك�ض” اأنها بداأت ت�شوير فيل���م الإثارة واخليال والأك�شن 
املنتظ���ر “Aquaman” ر�شمًيا يف ا�شرتاليا يف مواق���ع متتد على ال�شاحل الذهبي من ولية كوينزلند مع 
بع�ض امل�شاهد يف مدينة نيوفاونالند الكندية و�شقلية وتون�ض. يقوم ببطولة الفيلم كل من النجوم اأمبري 
ه���ارد وجاي�شون موموا ونيكول كيدم���ان وجا�شنت هارتلي وجو�ض كيتون وج���ون دمياجيو وغريهم، ومن 

اإخراج املخرج ال�شهري جيم�ض وان.
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ي����رشع الوف���د الإمارات���ي يف رحلت���ه 
اإل���ى مهرج���ان كان ال�شينمائي ال�شنوي، 
تعزيزاً جلهوده الرامية اإلى دعم ال�شينما 
العربي���ة وتاأكي���داً لدور دول���ة الإمارات 
العربية املتحدة كمركز رئي�شي لل�شينما 

يف املنطقة.
ي�ش���م الوفد ممثل���ني رئي�شيني يف 
�شناعة ال�شينما مثل جلن���ة دبي لالإنتاج 
التلفزي���وين وال�شينمائ���ي ومدينة دبي 
ال�شارق���ة  ومهرج���ان  لال�شتوديوه���ات، 
ال�شينمائ���ي ال���دويل للطف���ل ومهرجان 
دبي ال�شينمائي ال���دويل، و�شيكون مقر 
الوف���د يف جن���اح الإم���ارات يف املهرجان 
الذي يقام خ���الل الفرتة من 17 اإلى 28 

مايو 2017.
متثل ه���ذه الدورة من مهرجان كان 
ال�شينمائي، الذك���رى ال�شنوية ال�شبعني 
لإطالقه، وت�شهد ح�ش���ور دولة الإمارات 
العربية املتحدة يف هذا احلدث املرموق 
لل�شنة اخلام�شة ع�رشة على التوايل، ومرة 
اأخ���رى، يوفر جناح الإمارات يف املهرجان 
نافذة مثالية للجمهور الدويل، لق�ش�ض 
جديدة واآ�رشة من العامل العربي، وفر�شة 
املحلي���ة  الأف���الم  اأف�ش���ل  لكت�ش���اف 
والعربي���ة واأف���الم بولي���وود وهوليوود 
املنتج���ة يف الإم���ارات الع���ام املا�ش���ي، 
ويقع جناح الإم���ارات يف القرية الدولية، 
املعلوم���ات  مرك���ز  مبثاب���ة  و�شيك���ون 
والت�ش���ال بالأعم���ال وتروي���ج �شناع���ة 
الأف���الم الإماراتية اإلى الأ�شواق الدولية، 
مما ي�شاعد على زي���ادة الفر�ض وتعزيز 
مكان���ة ال�شينم���ا العربي���ة عل���ى ال�شاحة 

العاملية.
ال�شنوية  الذك���رى  اإلى  وبالإ�شاف���ة 
اخلا�ش���ة باملهرج���ان، �شيحتف���ل اأي�شاً 

ملتق���ى دب���ي ال�شينمائ���ي، وه���و �شوق 
دب���ي  ملهرج���ان  امل�ش���رتك  الإنت���اج 
ال�شينمائ���ي الدويل، بالذك���رى ال�شنوية 
العا�رشة لهذا العام. من���ذ تاأ�شي�شه، كان 
ملتقى دب���ي ال�شينمائي ركيزة اأ�شا�شية 
لل�شناعة، كما دعم تطوير اأكرث من 130 

فيلماً، والتي حققت �شهرة عاملية.
الرئي�شة  الفعالي���ات  وم���ن �شم���ن 
ملجموع���ة الفعالي���ات الب���ارزة يف جدول 
اأعمال جن���اح الإم���ارات العربية املتحدة 
ال���ذي ي�شتم���ر مل���دة 12 ي���وم، ال�رشاكة 
العائدة ب���ني “�شوق دب���ي ال�شينمائي” 
ال�شينمائ���ي،  كان  مهرج���ان  و�ش���وق 
و�شتوف���ر ه���ذه ال�رشاكة عرو�ش���اً ح�رشية 
خلم�ش���ة اأفالم عربية قي���د النتاج، تقدم 
العربي���ة  للمواه���ب  اأ�شا�شي���ة  من�ش���ة 
ال�شاح���ة  عل���ى  والزده���ار  للتوا�ش���ل 

العاملية.
كم���ا �شيت���م عر����ض خم�ش���ة اأف���الم 

اأخ���رى مت عر�شه���ا يف ال���دورة الثالث���ة 
ع�رشة ملهرجان دب���ي ال�شينمائي الدويل 
بدع���م من “اإجناز” n برنامج دعم الإنتاج 
ومرحلة بعد الإنت���اج والتابع ل�شوق دبي 
ال�شينمائي n يف رك���ن الأفالم الق�شرية 
يف كان، وي�شتكم���ل الفائ���ز يف م�شابق���ة 
�شام�شوجن لالأفالم الق�شرية امل�شاركني 
من الإمارات، وكانت م�شابقة �شام�شونغ 
ع���ام  اأطلق���ت  ق���د  الق�ش���رية  لالأف���الم 
2014، لرعاي���ة العقلي���ة املبدع���ة م���ن 
املواهب النا�شئة املزدهرة يف الإمارات، 
مب�شاعدة وقيادة املخرج الإماراتي ماجد 

الأن�شاري.
دب���ي  مهرج���ان  رئي����ض  وعل���ق 
ال�شينمائ���ي الدويل عب���د احلميد جمعة، 
قائ���اًل: “اإنه من دواع���ي �رشورنا اأن نعود 
مرة اأخرى اإلى مهرج���ان كان ال�شينمائي 
ال�شينمائية واملبتكرة  وعر�ض املواهب 
يف الع���امل العرب���ي. وتوا�ش���ل ال�شينم���ا 

الإماراتي���ة منوه���ا م���ن ق���وة اإل���ى قوة، 
ول ي���زال مهرج���ان كان مبثاب���ة املن�شة 
املثالي���ة والت���ي تق���دم الفر����ض غ���ري 
املتناهية املتاح���ة يف الإمارات اإلى عامل 
ال�شينم���ا. وناأمل اأن تتاح الفر�شة جلميع 
الوف���ود امل�شاركة يف املهرج���ان لزيارة 
جناح الإم���ارات، واكت�ش���اف مزايا العمل 
مع دولة الإم���ارات العربية املتحدة، من 
املراف���ق والبنية التحتية ذات امل�شتوى 
العاملي، واملوقع الفريد، واملهرجانات 
ال�شينمائية املذهلة التي ت�شلط ال�شوء 
على اأف�ش���ل اإنتاجات ال�شينم���ا العربية 
والعاملية، ونحن ن�شعى يف مهرجان دبي 
ال�شينمائي اإلى تطوير وتنمية املواهب 
العربي���ة، كما اأننا متحم�ش���ون للم�شاعدة 
يف دع���م امل�شارك���ني يف مهرج���ان كان 
م���ن الع���امل العرب���ي، حت���ى يتمكنوا من 
التوا�ش���ل مع �شناع���ة ال�شينما الدولية، 
لتو�شي���ع  املتاح���ة  الفر����ض  وتعظي���م 
ح�ش���ور ال�شينم���ا العربية عل���ى ال�شاحة 

العاملية”.
“ف���ن”،  وقال���ت مدي���رة موؤ�ش�ش���ة 
ومهرج���ان ال�شارق���ة ال�شينمائي الدويل 
للطف���ل ال�شيخ���ة جواه���ر بن���ت عبد اهلل 
و�شناع���ة  الأف���الم  تعت���ر  القا�شم���ي: 
الأفالم عن�رشاً اأ�شا�شياً يف الإنتاج الثقايف 
يف ال�شارقة، ونحن �شعداء اأن نكون جزءاً 
م���ن مهرج���ان كان ال�شينمائي يف دورته 
ال�شبعني، وت�شع���ى “فن” با�شتمرار اإلى 
حتقيق روؤيتها لتمك���ني الأجيال ال�شابة 
يف الإمارات العربي���ة املتحدة واملنطقة 
الفني���ة  املعرف���ة  لتعزي���ز  العربي���ة 
والإعالمي���ة، من خالل مهرج���ان ال�شارقة 
ال�شينمائي الدويل للطفل وور�ض العمل 
الإبداعي���ة والفعالي���ات املرتبط���ة بها، 
ويعتر م�شاركة “فن” يف هذا املهرجان 
فر�شة ثمينة لزي���ادة توا�شلها، ومتكن 
الفنانني ال�شب���اب من م�شاركة خراتهم 

على من�شة عاملية مرموقة. 
وت�شعى مدينة دبي لال�شتوديوهات 
خ���الل م�شارك���ة ممثليها كج���زء من وفد 
دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة اإلى 
مهرجان كان، اإلى اإب���راز دورها الرئي�ض 
كعامل لتمّك���ني املواه���ب النا�شئة من 
دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة 
العربية عموًما عر العديد من املبادرات 
الرائدة مثل احلا�شن���ة الإعالمية “اإن5” 
لالإعالم التي توف���ر من�شة فريدة تهدف 
اإل���ى اإتاحة املج���ال لزيادة كمي���ة اإنتاج 

املحتوى من املنطقة.

21سينموزيكا tariq.albahar@albiladpress.com

اإعداد: طارق البحار

 How to be a Latin Lover

أجمل نساء العالم 

السينما العربية تتألق على منصة “كان”

لالإنت���اج  دي���زين  وال���ت  �رشك���ة  اأعلن���ت 
ال�شينمائ���ي ع���ن طرح فيل���م )�شت���ار وورز: 
اإبي�شود 9(، اآخر اأف���الم ثالثية )�شتار وورز/

حرب النجوم( اجلديدة، يف مايو 2019.
وميث���ل ط���رح الفيلم يف 24 ماي���و تغيريا 
يف ا�شرتاتيجي���ة دي���زين الت���ي طرح���ت اجلزاأين 
ال�شابقني من ثالثية �شل�شلة اخليال العلمي الناجحة 

يف منت�شف دي�شمر خالل العطلة ال�شتوية.
ومل تك�شف ديزين عن تفا�شيل الفيلم الذي مل يعرف عنه �شوى 

اأنه �شيكون من اإخراج كولني تريفورو.
وي�شتكم���ل الفيلم اجلديد الثالثية التي بداأت بعدم���ا ا�شرتت ديزين �رشكة لوكا�ض 

فيلم من املخرج جورج لوكا�ض يف �شفقة بقيمة اأربعة مليارات دولر عام 2012. 

 How to be a Latin فيلم  ا���ش��ت��ط��اع   
اأن يحقق 14 مليون دولر بدور العر�ض   Lover
العاملية، وهو العمل الذي يعر�ض اأكرث من 1200 

�شا�شة عر�ض حول العامل.
اإط��ار كوميدي حول  ت��دور يف  الفيلم  اأح��داث 
ب��اإغ��واء  فيقوم  ب��ال��رثاء  يحلم  و�شقيقته  طفل 
ال�شيدات امل�شنات، اإل اأنه بعد مرور 25 عاًما من 
ال��ع��ي�����ض ب��ه��ذه 
ال���ط���ري���ق���ة 

يجد نف�شه وحيدا، فينتقل للعي�ض مع �شقيقته “�شلمى حايك” التي تعي�ض 
مع ابنها.

مارينو،  كني  اإخراج  من   ”How To Be A Latin Lover“ فيلم 
و�شاركت �شلمى حايك بطولته روب لوي ويوجينو ديربيز.

الفيلم اأقيم له عر�ض خا�ض يف املك�شيك بح�شور �شلمى حايك، التي 
رغم تخطيها �شن ال�50 اإل اأنها ل تزال تلفت الأنظار وتخطف الأ�شواء.

ان�شم���ت الفنانة الهندية بريانكا ت�شوب���را، ملكة جمال العامل 
ال�شابق���ة واأ�شهر فنانات بولي���وود، اإلى قائمة اأجم���ل ن�شاء العامل 
يف 2017 وقد ح�شلت على املرك���ز الثاين بعد املطربة بيون�شيه، 

.Buzznet وفقا لال�شتفتاء والت�شويت الذي قامت به بازنت
وعلق���ت ت�شوبرا على الفوز من خ���الل ح�شابها على موقع تويرت 
و�شك���رت بازنت عل���ى الختيار، وكتب���ت: بيون�شيه ه���ي رقم واحد 

بالن�شبة يل اأي�شا.
وتاألق���ت ت�شوب���را موؤخرا م���ن خالل جل�ش���ة الت�شوي���ر يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، باأفخر �شاعات روجيه دوبوي ال�شوي�رشية الن�شائية، 

فالفت واأك�شكالير 36 اأوتوماتيك.
ومن���ذ فوزها بلق���ب ملكة جمال الع���امل للع���ام 2000، اأ�شبحت 
بريان���كا ت�شوبرا واح���دة من فنانات بولي���وود الأعلى اأج���را ولزالت 

ت�شعى من خالل اأعمال وحفالت ناجحة لتحقيق م�شرية فنية مميزة. 
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ه���ي واحدة م���ن الوج���وه ال�شينمائية 
ال�شينم���ا  كال�شيكي���ات  �شم���ن  املمي���زة 
العاملية وتعد اأيقونة من اأيقونات اجلمال 
والأناق���ة واملو�ش���ة. ورغ���م رحيله���ا منذ 
اأكرث من 20 عاًم���ا اإل اأن �شورها واأقوالها 
ال�شه���رية تنت����رش عل���ى �شفح���ات الف���ن 

وال�شينما ب�شورة م�شتمرة.

لم تعتقد أنها جميلة
ع���ن جماله���ا  م���ا ذكرن���اه  رغ���م كل 
و�شحره���ا اإل اأنه���ا مل تعتقد يف ي���وم اأنها 
ممي���زة، بل اإنه���ا اعترت نف�شه���ا “خليط 
جيد م���ن العيوب” على ح���د و�شف جنلها 
يف حوار م���ع جملة Vanity Fair يف العام 

.2013
“كان���ت تنظ���ر يف امل���راآة  واأ�ش���اف: 
وتق���ول: ل اأفهم ملاذا يظ���ن النا�ض اأنني 

جميلة؟”.

والدتها لم تؤمن بها
خ���الل حوارها مع جمل���ة Parade عام 
“من���ذ �شنوات  1989، ذك���رت هيب���ورن: 
عدي���دة، والدتي قال���ت يل: اإن���ه اأمر مثري 
لالنتب���اه م���ا و�شلت���ي ل���ه، م���ع الو�شع يف 

العتبار اأنك ل متتلكني اأي موهبة”.
ويب���دو اأنها تاأثرت بكلم���ات والدتها 
القا�شية لأنها ا�شتدركت قائلة: “وهذا ما 

اأ�شدقه حتى يومنا هذا”.

تسببت في طرد مصور
واح���د من ب���ني اأفالمه���ا املميزة كان 
Paris When It Sizzles ال�ش���ادر عام 
1964، ولك���ن �شهد ت�شوي���ر هذا الفيلم 
ع���ددا م���ن الوقائ���ع اأبرزه���ا اأن هيب���ورن 
كانت غ���ري مت�شاهلة مع طاق���م عمل حتى 

اأنه���ا طلبت ط���رد امل�شور كل���ود رينوار، 
لأن اإ�شاءته ل تظهره���ا ب�شورة جذابة مبا 
فيه الكفاية. وبالفعل مت تغيريه من قبل 

.Scribol املخرج بح�شب ما ذكر موقع

أحبت عمليات التجميل
ترف����ض الكثري من ممث���الت ال�شينما 
العاملية عمليات التجميل التي جتري هذه 
الأي���ام، كم���ا اأن بع�شهن يخ�شع���ن لهذه 
العمليات يف اخلفاء دون الك�شف عن الأمر. 
لكن بطلة فيل���م Funny Face اعرتفت 
بحبه���ا لعملي���ات التجمي���ل يف منت�ش���ف 
 Harper’s الثمانينيات خ���الل حوارها مع

.Bazaar
قائل���ة: “اأعتقد اأنها اأم���ر مذهل، مثل 
تعدي���ل الأن���ف لت�شب���ح اأ�شغ���ر ب�ش���ورة 

متقنة، بحيث ل يالحظ الأمر اأحد”.

اقتنصت هذا الدور من مارلين 
مونرو

رواي���ة  حتوي���ل  ع���ن  اأُُعل���ن  عندم���ا 
فيل���م  اإل���ى   Breakfast at Tiffany’s
تليفزي���وين، كان موؤل���ف الرواي���ة ترومان 
كاب���وت يرغب يف اأن جت�ش���د دور “هويل” 
املمثلة مارلني مونرو، وبالفعل كانت هي 
الختي���ار الأول لكن اأ�شتاذ الدراما اخلا�ض 
به���ا ن�شحه���ا اأن ترف����ض ال���دور لأنه غري 
جيد لل�ش���ورة التي ت�شع���ى لرت�شيخها يف 
اأذهان اجلمهور. وعندما وقع الختيار على 
اأودري هيبورن كان كابوت غري �شعيد بها 
و�شع���ى اإلى ا�شتبعادها نظًرا لكون طبيعة 
الدور بعيدة عنه���ا، ومع ذلك حقق الفيلم 
جناًحا كبرًيا وح�شل على جائزتي اأو�شكار، 
وتر�شحت هيبورن جلائزة اأف�شل ممثلة يف 

دور رئي�شي.

عيد ميالد 
أيقونة الجمال 

“أودري 
هيبورن”
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قال الفن���ان حممد �سعد اإنه حر����ص متاًما االبتعاد 
ع���ن �سخ�سية “اللمب���ي” يف فيلمه اجلدي���د “الكنز” مع 
املخرج �رشي���ف عرفة، مو�سًحا اأن���ه �سيظهر خالل العمل 
اجلديد ب�سخ�سية تاريخية. واأ�سار اإلى اأن الفيلم يتناول 

فرتات متباعدة من تاريخ م����رش بينها رابط، هو انت�سار 
الظلم والف�ساد والقهر يف كل ع�رش، الفتا اإلى اأن العمل 
م���ع املخرج �رشيف عرفة خمتلف وممتع، الأنه خمرج يجيد 

توظيف طاقات املمثلني يف اأعماله.  وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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عل���ى الرغم من ظه���ور غيمة رمادية 
لن يكون اجلو عا�سفاً

ق���د يولد ه���ذا اليوم ج���واً كبرياً من 
االرتياح وال�سعادة حولك

ثابر على ن�ساطك اليومي يف ممار�سة 
الريا�سة والطعام ال�سحي

واج���ه م�ساع���رك وال تته���رب منه���ا 
واأخرب احلبيب بحبك 

نوعي���ة الطع���ام الت���ي تتقي���د به���ا 
تخفف الكثري من التعر�ص للبدانة 

م�ساعف���ات  يول���د  التفاه���م  �س���وء 
خطرة، يف�سل اأن تاأتي املعاجلات 

جتنب قدر االإمكان النا�ص ال�سلبيني 
واأ�سحاب النيات ال�سيئة 

تبتعد قدر االإمكان عن االأجواء 
املتوترة املحيطة بك 

جتاهل حبك الق���دمي ومعاناته وابداأ 
عالقة جديدة على اأ�س�ص 

م�ساأل���ة مالية له���ا عالق���ة ب�سلفة اأو 
مبنحة اأو بجائزة اأو با�ستثمار

ال تختلق امل�سكالت ال�سخ�سية حتى 
لو �سعرت باال�ستياء

ال داع���ي اإل���ى تقل���ب امل�ساعر جتاه 
احلبيب، لأنها جمرد �ضغوط 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 
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في عيد زواجها الـ7..

هيفاء حسين تثبت أن فارق 
العمر يتالشى أمام الحب

المسلسل يعرض في رمضان

“إقبال يوم أقبلت”.. دراما تحتفي بنضال المرأة 

احتفل���ت موؤخ���را الفنان���ة البحرينية هيفاء ح�سني بعي���د زواجها ال�7 م���ن زوجها املمثل 
واملنت���ج االمارات���ي حبي���ب غل���وم ون����رشت فيديو به���ذه املنا�سب���ة ت�سمن اجم���ل �سورهما 

الرومان�سية معا على وقع اغنية حب للفنانة �سريين عبدالوهاب.
هيفاء ح�سني ارفقت الفيديو بر�سالة معايدة ل�رشيك حياتها قالت له فيها: “يوم زواجنا 
4 ماي���و 2010، كل ع���ام واحنا مع بع�ص ب�سحة وعافية وخري و�سعادة.. ع�سى ربي ال يحرمني 

منك يا من عطاين احلب كله واالمان وال�سعادة �سكرا حبيب غلوم”.
وتعي�ص هيفاء ح�سني )37 عاما( مع حبيب غلوم حياة زوجة �سعيدة ناب�سة بالرومان�سية 
حي���ث ال ترتدد دوم���ا بالتعبري عن حمبتها الكبرية له كل ف���رتة وتوجيه ر�سائل حب وتقدير 
ل���ه فكتبت له قبل نحو ا�سبوعني: “زوج���ي احلبيب، هذا هو الرجل الذي اتعلم منه املحافظة 

على مبادئي.. اهلل يحفظك يل يا معلمي ويا �سندي يف هاحلياة ويا من جعلني ملكة زماين”.
وتزوج���ت هيفاء ح�سني مرت���ني، االأولى كانت م���ن والد ابنها “�سعد”، ث���م تزوجت عام 
2010 م���ن الفنان االماراتي حبي���ب غلوم، حيث اثار هذا الزواج جدال كبريا يف الو�سط الفني 
ل�سبب���ني اولهم���ا ان حبيب غلوم يكرب هيف���اء باأكرث من 20 عاماً وهو م���ا دفع الكثريين الى 
اتهامها باأنها تزوجته بدافع امل�سلحة لدعمها مهنيا يف ظل جناح زوجها املعروف يف الوطن 

العربي.
اما ال�سبب الثاين الذي اأثار جدالً، فيعود الى موافقة هيفاء على ان تكون الزوجة الثانية 
للفن���ان االماراتي الذي ابق���ى زوجته االولى على ذمته وله ابناء منها، اال انه يقول يف العديد 

من املقابالت ال�سحافية اأن ارتباطه بهيفاء مل يكن على ح�ساب زوجته وال اأوالده.
وت�سط���ر هيفاء للرد على منتقديها بطريقة توؤكد وجود احلب القوي واالن�سجام بينهما 
ع���ر ن�رشه���ا ل�ضورا رومان�ضي���ة جتمعهما ا�ضافة ال���ى ر�ضائلها الغرامية ب���ه، وردت يف احدى 
امل���رات على منتقديها بالقول “هذي حياتي وانا مرتاحة فيها احلمدهلل نحب بع�ص ونحرتم 

بع�ص.. �سقاهركم؟”.

يناق�ص م�سل�سل “اإقبال يوم اأقبلت” الذي �سيعر�ص يف �سهر رم�سان 
املقبل ق�سايا املراأة وقدرتها على مواجهة كل التحديات يف احلياة.

قال���ت الفنانة هدى ح�سني اإن م�سل�سلها اجلديد “اإقبال يوم اأقبلت” 
ال���ذي �سيعر�ص على �سا�سات التلفزيون يف �سه���ر رم�سان املقبل، وهو 
م���ن اإخراج من���ري الزعبي وتاأليف حم���د الرومي، جتربة ثري���ة بالن�سبة لها 
غنية بامل�سام���ني والطروحات التي حتتفي بن�سال امل���راأة الزوجة واالأم 
واملربي���ة الفا�سل���ة واالأديبة واملبدع���ة وكفاحها يف مواجه���ة التحديات 
الكبار التي تع�سف بها حلظة بعد اأخرى و�سوال الى مواجهة املر�ص الذي 

تت�سدي له.
واأك���دت اأن م�سم���ون امل�سل�سل عبارة عن �رشخ���ة يف مواجهة النكران 
واجلح���ود، ويربز املقدرة التي تتمتع بها امل���راأة يف مواجهة كل الظروف 

والبقاء �سامدة �ساخمة.
وجت�س���د ه���دى ح�س���ني يف امل�سل�س���ل املراح���ل العمري���ة التي متثل 
�سخ�سي���ة “اإقبال”، ومعها يف امل�سل�سل الفنانون �سالح املال وهبة الدري 
و�سم���ود ومني �سداد وعبداهلل الطراروة وانت�سار ال�رشاح و�سلوى اجلر�ص 
واأ�سام���ة املزيعل واأم���ل حممد وغرور. وتدور اأح���داث امل�سل�سل من خالل 
�سي���دة يف اأواخ���ر ال�ستيني���ات م���ن عمرها وج���دت مرمية يف اإح���دى اجلزر 
الكويتي���ة يحاول الطاقم الطبي ورجال خف���ر ال�سواحل اإ�سعافها، وعندما 
يت���م ا�ستفاقتها وتفتح عينيها تنظ���ر الى ال�سماء فت�سرتجع ما حدث لها 
وت���روي حكايتها منذ والدته���ا حتى و�سولها اإلى اجلزي���رة. وعرب املنتج 
عام���ر �سباح ع���ن �سعادته بالتعامل يف ه���ذا امل�سل�سل م���ع الفنانة هدى 
ح�سني الت���ي تتميز باختياراته���ا الفنية واالجتماعي���ة العالية امل�ستوى، 

وت�سهد خطوطها البيانية كثرياً من الت�ساعد.
وب���دوره، قال املخرج منري الزعبي ان ه���دى ح�سني باتت من دواعي 
تفاوؤيل، ملا تتمتع به من احرتافية عالية واأي�سا اختيارات تده�ص اجلميع، 

وهي يف �سخ�سية “اإقبال” الغنية بالعمق النف�ضي.
وع���ن دورها يف امل�سل�سل قالت الفنانة من���ي �سداد، اأج�سد �سخ�سية 
“خزن���ة”، وه���ي فتاة تع���اين �سعوب���ة يف التعلم، ومن اأج���ل تقدمي هذه 
ال�سخ�سية حر�ست كل احلر�ص على زيارة عدد من االأ�ساتذة املتخ�س�سني 
يف ه���ذا اجلانب، كما تعرفت على ح���االت م�سابهة، وهو ما �ساعدين كثريا 
لتقدمي حلول ا�سافية لل�سخ�سية التي كتبت ا�سال بعمق واحرتافية، كما 
اأعت���ز اأن جميع م�ساه���دي �ستكون اأمام هدى ح�سني، وه���و ما يخلق متعة 

اإ�سافية بالن�سبة يل يف هذا العمل التلفزيوين اجلديد.
واعترب الفن���ان القطري �سالح املال م�ساركته يف هذا امل�سل�سل الذي 
ي�سم نخبة ممتازة من فناين الكويت جتربة حت�سب له يف م�سريته، ال�سيما 
اأن���ه التعاون الثاين م���ع الفنانة هدى ح�سني على الت���وايل بعد جتربتهما 

الناجحة يف م�سل�سل “جود”، العام املا�سي.
وق���ال امل���ال: اأج�سد �سخ�سي���ة “ب���در” زوج “اإقبال” وه���ي �سخ�سية 
تتح���رك بخط متواٍز م���ع �سخ�سية “اإقب���ال”، ومتر مبجموع���ة من املراحل 
الت���ي ميكن تق�سيمها ال���ى اأربعة مراحل عمرية. كم���ا ان �سخ�سية “بدر” 
متثل جوانب من ال�س���ورة ال�سلبية للرجل، التي تقابلها املراأة احلقيقية 
بكثري من ال�سرب، حفاظا على بيتها واأ�رشتها حتى اآخر العمر بح�سب موقع 

اجلريدة االلكرتوين.

�سهد املعر�ص ال�سنوي ال�سابع ع�رش 
لفناين وفنانات القطيف تطورا ملحوظا 
عل����ى م�ستوى املعرو�سات والتي تظهر 
جلي����ة من خ����الل اجله����د الذي ب����ذل من 
قب����ل القائمني وامل�سارك����ني فيه لرفع 
م�ست����وى االأعم����ال الت�سكيلي����ة، اإ�سافة 
حلر�سهم على ا�ستبع����اد بع�ص االأعمال 
املن�سوخ����ة التي ت�سكل ظاه����رة ترافق 
معظم املعار�ص اجلماعي����ة وتوؤثر �سلبا 

على م�ستواها الفني واالإبداعي.
م����ن  احلالي����ة  ال����دورة  وت�سمن����ت 
املعر�����ص م�سارك����ة 64 فنان����ا وفنان����ة 
م����ن �سمنهم م�ساركة الفن����ان البحريني 
عبا�����ص مو�سوي، فيم����ا تنوعت اأعمالهم 
الواقع����ي واالنطباع����ي وال�رشيايل  ب����ني 
والتجري����دي، فيما احتوى املعر�ص على 
بع�ص مقل����دي اأ�ساليب مو�سة احلداثة، 
وه����ي تك����رار رديء الأعم����ال رديئ����ة يف 

الغرب.
االجت����اه  �سيط����رة  املالح����ظ  وم����ن 
التجري����دي عل����ى كث����ري م����ن التج����ارب 
اجلدية، فكان من الالفت لالأنظار جتربة 
فا�سل اأب����و �سومي وهو عم����ل جيد لوال 
اخللفية بلون حمايد هو الرمادي، وعمل 
حممد احلمران ل����وال ا�ستخدامه االأبي�ص 
)رغ����م  رئي�سي����ني  كلون����ني  واالأ�س����ود 
اأنهم����ا لي�سا اأ�س����ال من األ����وان الت�سوير 
الت�سكيلي(، وعمل جا�سم ال�سامن الذي 
و�س����ل اإل����ى التجري����د الل����وين اخلال�ص 
بق����وة، وكذلك عمل ح�سني احلبيل الذي 
تراجع عنده العام����ل الزخريف والتزييني 

ل�سالح الت�سوير التجريدي.
ومتي����ز اأي�سا عمل اأحم����د البار الذي 
اعتمد عل����ى �سيطرة لون����ني مت�سادين 
قوي����ني االأحم����ر واالأزرق، وكذل����ك عمل 

امل����رزوق  عب����داهلل  املخ�����رشم  الفن����ان 
التجري����دي اخلبري ال����ذي اأثر على قيمته 
العرب����ي  اخل����ط  مننم����ة  الت�سويري����ة 
والزخرف����ة، كم����ا مل ين����ج عم����ل هوي����دا 
اجل�سي م����ن الزخرفة يف اأع����اله واأ�سفله، 
بينم����ا �سعف����ت الق����وة الت�سويري����ة يف 
م�ساركة الفنان ح�سني امل�سوف ب�سبب 
اإل�ساقه عل����ى ال�سطح ما ي�سبه االأع�ساب 

البحرية.
ومتيز عمل الفن����ان كميل امل�سلي 
ال����ذي قدم لوح����ة ت�سويري����ة ت�سكيلية 
غ����ري  املو�س����ات  م����ن  تنج����و  حقيقي����ة 
امل����ربرة االآتية من االأعم����ال الفا�سلة يف 
الغ����رب، كما متي����ز عمل الفنان����ة �ضعاد 
وخي����ك، امل�س����ورة وامللون����ة اجلريئ����ة 
الت����ي قلل����ت يف عمله����ا املعرو�����ص من 
العنا�����رش الزخرفي����ة والتزيينية ل�سالح 
قوة الت�سوي����ر وقوة الل����ون وجتاوراته 

املبدعة.
البحرين����ي املخ�رشم  الفن����ان  وقدم 
عبا�����ص املو�س����وي لوح����ة رائع����ة تعتمد 

على التب�سيط ت�سور وجه فتاة ي�ستخدم 
في����ه �رشب����ات الري�سة اجلريئ����ة والقوية 

واملتناغمة.
وم����ن املخ�رشم����ني امل�سارك����ني يف 
املعر�ص الفنان عبدالعظيم �سلي الذي 
�س����ارك بعم����ل �رشي����ايل يعك�����ص مقدرة 
ت�سويرية هائلة مل يرتجمها الفنان اإلى 
اأعم����ال اإبداعي����ة لن�ضغاله باأم����ور اأخرى، 
فيما �سور الفن����ان االنطباعي املخ�رشم 
منري احلجي نخل����ة القطيف باألوان قوية 
ومن�سجم����ة، كما ق����دم �سام����ي احل�سني 
لوح����ة الطي����ور باأل����وان قوي����ة متناغمة 

تعك�ص خربته كملون قوي.
وقدم����ت �سيم����ا باقي لوح����ة تقوم 
عل����ى تب�سي����ط ال�س����كل، فيه����ا ان�سجام 
وا�ستخ����دام ل����الأزرق واالأ�سف����ر مبقدرة 
عالي����ة، وقدم����ت ه����دى القط����ري اأرب����ع 
واح����د  اط����ار  لوح����ات �ضغ����رة �ضم����ن 
تراوحت ب����ني �سيطرة العام����ل الزخريف 
العام����ل  و�سيط����رة  منه����ا،  اثنت����ني  يف 

الت�سويري يف االثنتني الباقيتني.

البحرين تشارك في المعرض السنوي

التجريدية تسيطر على فناني القطيف

المشاهد بدأ ينسى أسماءنا... عتيق لـ”البالد”:

من الصعب صناعة النجم في البحرين والسبب معروف!
�سقط���ت الكلمات من �س���در الفنان حمد عتيق 
كالن���ار وهو يتح���دث يف هذا اللقاء عن ح���ال الدراما 
البحريني���ة وقل���ة االأعمال وع���دم االهتم���ام بالفنان 
البحرين���ي م���ن االأ�سا�ص، كما يرى عتي���ق اأن ال�ساحة 
عندنا ال ت�سلح ل�سناعة النجم وبع�ص االأ�سماء بداأت 
تختف���ي بالفع���ل من ذاك���رة امل�ساه���د ب�سبب ندرة 
االأعمال، ويلق���ي اللوم اأي�سا عل���ى املنتجني الذين 
يري���دون من التلفزي���ون اأن يتحم���ل كل �سيء دون 

اأدنى مغامرة منهم.
مع الفنان حمد عتيق يدور اللقاء التايل:

ما جديدك؟ 
ال جدي���د ه���ذه ال�سن���ة، وكم���ا تعل���م اأن خريطة 
تلفزي���ون البحري���ن الرم�ساني���ة خالية م���ن اأي عمل 
درامي تلفزيوين وحتى اإذاعي وهذا �سيء غري �سحي 

اإطالقا.

�سحيح اأن هناك تق�سفا ولكن اأي�سا دول اجلوار 
مت���ر بنف�ص الظروف ورغم ذل���ك اأنتجت االأعمال.. ما 

راأيك؟
كالم���ك �سحي���ح، ولك���ن امل�ساأل���ة املهم���ة هي 
خ���وف املنتج البحريني من خو����ض املغامرة وحيدا، 
ب���ل ي�ضرتط ان يكون هو املنت���ج املنفذ ويلقي كل 
على  �سيء 

التلفزي���ون وهذا هو �سبب تراج���ع الدراما البحرينية 
ح�سب اعتقادي.

ولدين���ا مثال رائع���ا عن املنت���ج املغامر، فقبل 
ح���وايل �سنتني ق���ام �سديقن���ا الفن���ان عبداللطيف 
ال�سح���اف باإخراج واإنت���اج م�سل�س���ل “البطران” وهو 
عم���ل اجتماع���ي كومي���دي ي�س���م نخب���ة كب���رية من 
الفنانني البحرينيني والعرب ولكن مع االأ�سف مل ير 

هذا امل�سل�سل النور وال نعرف ما ال�سبب. 

اأين اأنت من امل�رشح؟
يف ت�س���وري امل����رشح مي���ر بحالة رك���ود، كما ان 
امل�رشح التج���اري ال ين�سط اإال يف املنا�سبات، وهذا ما 

يقلل فر�ص م�ساركاتي يف امل�رشحيات.

ال�سخ�سي���ة الت���ي الزالت عالق���ة يف ذاكرة حمد 
عتيق؟

هناك �سخ�سيتان.. االأولى �سخ�سية النوخذة يف 
م�سل�س���ل “طفا����ص” والثانية �سخ�سي���ة ال�سابط يف 

م�سل�سل “دروب”.

كيف ن�سنع النجم يف البحرين؟
م���ن ال�سعب ج���دا �سناع���ة النج���م يف البحرين، 
فاملمث���ل اإن اأراد اأن ي�سته���ر فعلي���ه اأن “ي�ضتغ���ل 
عل���ى عمره” يف خمتلف و�سائل التوا�سل االجتماعي، 
وعندم���ا اأق���ول م���ن ال�سع���ب �سناع���ة النج���م فمن 
املوؤكد اأن هن���اك اأ�سبابا منها عدم االهتمام بالفنان 
البحريني وقلة االأعمال. اإذ كيف تريد اأن ت�سنع جنما 
واأن���ت ال تقدم اإال عمال واحدا يف ال�سنة اأو ال تقدم من 
االأ�سا����ص. انظر اإلى دول اجل���وار وكيف تتم �سناعة 
النج���وم عنده���م، من ال�سهول���ة �سناع���ة النجم نظرا 
لكثاف���ة االأعم���ال وامل�رشحيات وال���خ، ال�ساحة ن�سطة 

طوال ال�سنة ومن هنا تربز االأ�سماء والنجوم.

من الفنان الذي ترتاح من الوقوف اأمامه؟
جميعهم اأخوة واأرتاح معهم وي�رشفني هذا.

م�سهد م�سحك ح�سل لك خالل الت�سوير؟
هن���اك م�ضهد مع الفنان علي الغرير يف م�ضل�ضل 

 . ب و ر د

فقد كنت اأق���وم بدور ال�سابط وعندما حاولت و�سع 
“الهفكري” يف يده مل يفتح.

حاولت م���رارا دون فائدة ولك���ن بعد ذلك فتح 
بع���د اأن �ضغط على اإ�ضبعي بق���وة وهنا �ضعرت باأمل 
�سدي���د، وامل�سكل���ة اأن امل�سهد ك���ان “وون �سوت” 
خا�س���ة واأن املخرج عبداهلل يو�س���ف كان �سارما جدا 
وال يري���د تقطي���ع يف امل�سه���د، حتمل���ت االأمل كثريا 
وط���وال امل�سه���د وكن���ت اأنتظ���ر اأن يق���ول املخرج 
“�ست���وب”، وبالفعل ما ان �سمعت هذه الكلمة حتى 

اأطلقت �رشخة قوية من االأمل.

ما راأيك يف اجليل احلايل من الفنانني؟
جيل جمتهد وطموح ومن �ضمنهم الواعد حممد 
اأ�سام���ة، ولكن ه���ذا اجلي���ل اإذا مل يتوافر ل���ه الدعم 

والت�سجيع الالزم �سيتعرث ويرتك ال�ساحة مبكرا. 

بداية حمد عتيق؟

ب���داأت اأولى خطواتي يف الف���ن من خالل امل�رشح 
املدر�س���ي وحتدي���دا يف م�رشحي���ة “الق�سي���ة” م���ع 
االأ�ست���اذ الراح���ل عاط���ف ال�سلطي يف الع���ام 1987 
و�س���ارك يف ه���ذه امل�رشحي���ة معظ���م الفنان���ني م���ن 
جيل���ي كعماد عب���داهلل وغريه، ومن ث���م انتقلت اإلى 
م����رشح نادي مدين���ة عي�ض���ى وا�ضتغلت ع���دة اأعمال 
م���ع اأ�ست���اذي عب���داهلل ال�سع���داودي ال���ذي تعلمت 
من���ه الكثري، وبعده���ا تقدمت اإلى م����رشح اأوال لنيل 

الع�سوية. 
واأذكر اأنني �ساركت يف م�سل�سل “حزاوي الدار” 

وهذه هي اأولى خطواتي يف الدراما التلفزيونية.

ما الدور الذي حتلم به؟
اأقب���ل ب���اأي دور مهم���ا كان���ت م�ساحت���ه، ولكن 
اأهم �س���يء هي االأعم���ال، نريد اأعماال ن�س���ارك فيها 

فاأ�سماوؤنا بداأت تزول من ذاكرة امل�ساهد.

كم�ساهد.. هل ا�ستطاع���ت الدراما اخلليجية اأن 
تو�ضل الر�ضالة كما ينبغ���ي؟ فنحن ن�رشف املاليني 
عل���ى الدرام���ا ويف نهاي���ة املط���اف نخ���رج باأعم���ال 

مت�سابهة وبال هدف وم�سمون؟ 

اأ�ستطي���ع القول اأن االأعمال القدمية ا�ستطاعت 
اأن تو�سل الر�سالة اإلى امل�ساهد وقدمت الفائدة له، 
اأما االأعم���ال اجلديدة فكلها مت�سابه���ة وال تقدم اأي 

�سيء للم�ساهد، بل بع�سها اأف�سدت ذوقه.

tariq_albahhar

 شيالء سبت: أريد أن أكون 
خالية من العيوب!

 اأعربت املمثلة البحرينية �سيالء �سبت عن رغبتها 
اأن تك���ون خالية من العي���وب من خالل تغير عدد من 

�سفاتها ال�سخ�سية.
وقال���ت �سبت ع���رب ح�سابه���ا الر�سمي عل���ى اأحد 
مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي: “فيها م���ن اإيجابيات 
واأخ���الق معرتفا باأخطائه، فالواثق هو من يعرتف باأنه 
غري كامل، اأطمح اأن اأكون خالية من العيوب واأن اأتعلم 

م���ن اأخطائي واأن اأحا�سب نف�سي واأنظر اإلى عيوبي اأنا 
فق���ط، وال اأكر�ص حياتي ملحا�سبة النا�ص وظن ال�سوء 
بهم والبحث عن عيوبه���م وف�سائحهم، وحتى اأ�سلح 

جمتمعي علي اأن اأبداأ بنف�ضي اأول”.
واأ�ساف���ت: “�سط���رت لك���م كلم���ات واأمتن���ى اأن 
يرتقي منه���ا جمتمعا يتابعني، ل�ض���ت مثالية ولكني 

اأطمح اأن اأكون اأف�سل واأح�سن من نف�سي االآن”.

•  حت�رش الفنانة ديانا حداد 	
الإطالق اأغنيتني جديدتني 
�ستكون اإحداهما من اللون 
اللبناين واالأخرى من اللون 
اخلليجي، وهي تقوم حالياً 

بالعمل على ت�سجيلهما 
وتنفيذهما.

BUZZ 

مسافات

اأ�سامة املاجد

• “البالد” حتاور حمد عتيق 	
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اإدانــة عن�صــر من “البيتلــز الداع�شيــة”
اأ�صدر الق�صاء الرتكي الثالثاء حكما بال�صجن على مواطن بريطاين ينتمي اإلى خلية تابعة لتنظيم 

داع�س عرفت با�صم “بيتلز”، على غرار فرقة الروك الربيطانية ال�صهرية.
وذك����رت �صحيفة “تلغ����راف” الربيطانية، اأن خلي����ة “البيتلز” التابعة لتنظي����م داع�س املت�صدد 
�صلع����ت يف تعذي����ب وقتل رهائن اأجان����ب. وق�صت حمكمة منطق����ة �صيليف����ري يف اإ�صطنبول، ب�صجن 
اآي����ن ديف�����س، املنحدر من هام����ر �صميث يف العا�صم����ة الربيطانية لندن، ب�صبع �صن����وات و�صتة اأ�صهر 
م����ن ال�صج����ن. واأ�صافت اأن املت�ص����دد، البالغ من العمر 33 عاما، جرى اعتقال����ه يف نوفمرب 2015، بعد 

حماولته تنفيذ هجمات يف اإ�صطنبول على غرار هجمات الباتاكالن يف باري�س.
وذك����رت م�صادر بريطانية، اأن دافي�س اعتنق الإ�صالم اأثن����اء ق�صائه عقوبة �صجنية يف بريطانيا، 

كما اأنه �صلع يف جرائم �صغرى، واأدين ب�صبب حيازة خمدرات واأ�صلحة نارية.

بعد 33 عاما على اختفائه.. 
�صاطئ اأيرلندي يعاود الظهور

املك�شيـــــك الدولـــــة الأكثـــر دمويـــــة يف العالــم بعـــــد �شوريــا
حلت املك�صيك يف املرتب����ة الثانية عامليا بعد 
�صوري����ا الع����ام املا�صي م����ن حيث مع����دلت القتل 
ب�صب����ب اجلرائم التي ترتكبه����ا ع�صابات املخدرات 
وفق تقري����ر �صادر عن املعهد ال����دويل للدرا�صات 

الإ�صرتاتيجية.
واأو�ص����ح التقري����ر ال�صادر اأم�����س الول اأن 23 
األ����ف جرمية قتل ارتكب����ت يف املك�صيك خالل العام 
2016، يف ح����ن اأدت احل����رب يف �صوريا اإلى مقتل 

نح����و 60 األفا.  وقال اأنتوني����و �صامبايو، الباحث يف 
املعهد املخت�س يف �صوؤون الأمن والنزاعات ومقره 
لندن “من النادر جدا اأن ي�صل العنف الإجرامي اإلى 
م�صتوى قريب من النزاع امل�صلح. ولكن ذلك يحدث 
يف املثلث ال�صمايل يف اأمريكا الو�صطى )هندورا�س 
وغواتيمال، وال�صلفادور( وخ�صو�صا يف املك�صيك”.

اأم����ريكا  يف  الث����الث  ال����دول  �صه����دت  وفيم����ا 
الو�صط����ى انخفا�ص����ا يف اجلرائ����م املرتكب����ة، اإل اأن 

مع����دل اجلرمي����ة ازداد بن�صب����ة 11 % يف املك�صيك 
الع����ام املا�ص����ي.  وع����زا �صامبايو ارتف����اع م�صتوى 
العن����ف يف املك�صي����ك اإل����ى اإعالن الرئي�����س ال�صابق 
فيلي����ب كالديرون يف دي�صمرب 2006 “احلرب على 

املخدرات” يف حماولة للق�صاء على الع�صابات. 
ولك����ن “الن����زاع اأدى اإل����ى اأو�ص����اع مزري����ة يف 
املك�صي����ك، حيث قت����ل 105 اآلف �صخ�س يف جرائم 

متعمدة منذ تلك الفرتة حتى نوفمرب 2012”.

من جهته، اعترب كالديرون اأن ا�صتمرار ارتفاع 
مع����دل جرائ����م القت����ل يع����ود اإل����ى ف�ص����ل الرئي�س 
املك�صيك����ي احلايل اأنريك����ي بينا نييت����و يف الإيفاء 
بوع����ده ع����دم ا�صتخ����دام ال�صالح يف حمارب����ة مهربي 
قتل����ى  اأع����داد  انخف�ص����ت  وعاملي����ا،  املخ����درات. 
النزاع����ات م����ن 167 األف����ا الع����ام 2015 اإل����ى 157 
األفا الع����ام املا�صي، وفقا لتقري����ر املعهد الدويل 

للدرا�صات الإ�صرتاتيجية.

قــمــرة  يف  �ــصــحــرور 

القيادة يلغي رحلة جوية 

األغ���ت اخلط���وط اجلوي���ة الربيطانية قبل 
يوم���ن رحلة كانت مقررة م���ن مطار هيرثو يف 
لن���دن اإلى نيوجري�صي يف نيوي���ورك بالوليات 
يف  �صح���رور  طائ���ر  وج���ود  ب�صب���ب  املتح���دة؛ 
قم���رة القي���ادة. ومل ينج���ح املوظف���ون عل���ى 
م���ن الطائ���رة على م���دار �صاعات، م���ن اإخراج 
طائر ال�صح���رور الذي كان يحل���ق داخلها، رغم 
حماولتهم املتكررة على اإجباره على املغادرة.

وجنح الع�صف���ور الأ�صود يف املراوغة، عرب 
الختباء بن مقاع���د امل�صافرين واأماكن اأخرى 
�صغ���رية ج���دا يف الطائ���رة ي�صع���ب الو�ص���ول 
اإليه���ا، وفق م���ا ذكرت �صحيف���ة “الغارديان” 

الربيطانية.

جنا من املوت مرتني

 يف حادث واحد

جنا �صائق دراجة نارية من املوت مرتن، 
الأول����ى حت����ت عج����الت �صاحنة والأخ����رى حرقا 
عندم����ا ا�صطدم ب�صاحن����ة يف نانت�صانغ عا�صمة 

مقاطعة جيانغ�صي ب�رشق ال�صن.
وتظه����ر لقط����ات الفيديو م����ن احلادث، 
�صائ����ق دراج����ة ناري����ة تفاج����اأ بخ����روج �صاحنة 
للتفري����غ، فح����اول جتنبه����ا اإل اأن امل�صافة مل 
تك����ن كافية، فا�صطدم بخزان وقود ال�صاحنة، 
مم����ا اأثار حريقا على الف����ور. و�رشعان ما اجتاح 
احلري����ق �صائ����ق الدراج����ة الناري����ة ومق�صورة 
�صاحنة التفريغ. وه����رب ال�صائق يانغ جويونغ 
ورفاق����ه م����ن ال�صاحن����ة وهرع����وا اإل����ى �صحب 

�صاحب الدراجة النارية بعيدا عن النريان.

نيوزلندا ت�صهد والدة 

طفل ا�شتثنائي

ا�صتقبلت نيوزلندا مولودا ا�صتثنائيا يعد 
واحدا م���ن اأكرب املواليد حجم���ا يف تاريخها، اإذ 
ي�ص���ل وزن الر�صيع اإلى نح���و 7 كيلوغرامات، 
ويبل���غ طول���ه 57 �صنتيمرتا. وجن���ح الأطباء يف 
م�صت�صفى ويلنغت���ون، يف اإخراج الطفل بعملية 
قي�رشي���ة، بينما اأعرب والداه عن �صدمتهما من 
حجم���ه الكبري. وذكرت والدة الطفل اأنها كانت 
تعاين خ���الل الفرتة الأخرية م���ن احلمل ب�صبب 
حجم جنينها، لفتة اإلى اأنها مل تكن قادرة على 
النحناء اأبدا، ح�صب ما ذكر موقع “ديلي ميل”.

ورغم اأن والدي الطفل لي�صا طوال القامة، 
ف���اإن الأم �صب���ق اأن اأجنبت طفال بل���غ وزنه 5،4 

كيلوغرامات عند الولدة.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

ي من تناول م�شكنات الآلم حتذير جدِّ
ح����ذرت درا�صة حديثة من ا�صتخدام الأدوية امل�صكنة ل����الآلم، لفتة اإلى اأن ا�صتخدامها، حتى ولو 

لفرتة ق�صرية، اأخطر مما يظن البع�س وقد يوؤدي اإلى الإ�صابة بنوبة قلبية.
وراقب باحثون من كندا وفنلندا واأملانيا، الو�صفات الطبية مقابل النتائج ال�صحية التي ح�صل 
عليه����ا نحو 446 األف �صخ�س، ليتو�صلوا اإلى اأن امل�صكنات ق����د تزيد ن�صبة الإ�صابة بنوبة قلبية اإلى 
نحو 50 %. وذكرت الدرا�صة اأن ا�صتخدام الأدوية غري ال�صتريودية امل�صادة لاللتهابات ملدة اأ�صبوع 
ق����د توؤدي للإ�شابة بنوبة قلبية، الفت����ة اإلى اأن اخلطر ي�شل لذروته بعد ا�شتخدامها ملدة �شهر، وفق 

ما ذكرت �صحيفة تلغراف الربيطانية.

ع����اد �صاطئ غمرته املي����اه يف جزيرة نائية قبالة ال�صاحل الغرب����ي لأيرلندا للظهور بعد 
تراكم اآلف الأطنان من الرمال فوق ال�صاحل ال�صخري.

واختف����ى ال�صاط����ئ البالغ طول����ه 300 مرت قرب قرية دو على جزي����رة اآكل العام 1984 
عندم����ا ابتلعت العوا�ص����ف كل الرمال على ال�صاط����ئ، تاركة فقط �صل�صلة م����ن التكوينات 
ال�صخري����ة. لك����ن بعد موجات مد وجزر مرتفعة ال�صهر املا�ص����ي، اكت�صف �صكان حمليون اأن 

املحيط الأطل�صي اأعاد الرمال لل�صاطئ.
وق����ال �صون مولوي من مكت����ب ال�صياحة يف اآكل ل�صحيفة “اأيري�س تاميز” اإن هذا حدث 
“بال����غ الأهمية”. وكان ال�صاطئ ال�صهري مركزا لأربعة فنادق وعدد من منازل ال�صيوف على 

ال�صاحل الغربي للجزيرة التي ي�صكنها 2600 �صخ�س.
وت�ص����كل اجلزيرة وهي الأكرب قبالة �صاحل اأيرلندا ج����زءا من طريق وايلد اأتلنتيك واي، 
وهو ممر �صياحي ميتد من جنوب البالد اإلى �صمال غربها، والذي انتفع من انتعا�س ال�صياحة 

يف اأ�رشع القت�صادات منوا بالحتاد الأوروبي.

 Social
media

ظاهرة حالقة ال�شعر 
بالنار ت�شل م�شر

يف منطق����ة اأر�س اللواء باملهند�صن جنوب العا�صم����ة امل�رشية القاهرة، يوجد �صالون 
حللقة ال�شعر يعمل بالنار، �شاحب املحل وا�شمه حممد حنفي ال�شهري مبحمد اخلواجة، جلب 
ه����ذه الطريقة اخلطرية لق�����ص ال�شعر اإلى م�رص بعدما �شاهدها جت����ري يف دول اأخرى باآ�شيا، 
وتف����وق فيها واأ�شب����ح له زبائنه. حممد اخلواجة ق����ال اإنه يتابع يوميا عل����ى مواقع يوتيوب 
وال�صفح����ات العاملية املتخ�ص�صة اأح����دث الطرق والبتكارات واملو�ص����ة اجلديدة يف ق�س 
ال�صعر، ولحظ وجود حالق باك�صتاين يقوم بق�س �صعر زبائنه بالنار، ون�رش فيديو لذلك على 
يوتيوب، بل اكت�صف اأن الفكرة و�صلت لبع�س �صالونات احلالقة يف قطاع غزة، لذا فكر يف 
ا�صتخدامها يف م�رش، وبداأ يف البحث عن طريقة لتعلمها. وي�صيف اأنه بعد بحث م�صٍن تو�صل 
للطريق����ة، وعلم اأن ال�رش يكم����ن يف العازل احلراري بن النار وال�صع����ر، وهو الذي يتحكم يف 

الق�س، ويبعد النار عن ال�صعر حتى ل يحرقه.

الرو�صية اأنا نيرتيبكو تفوز جائزة الأوبرا الدولية على خ�صبة م�رشح “كولي�صيوم” لالأوبرا 
الوطنية الإجنليزية يف لندن 

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س ح�صن مع 
بع�س ال�صحب لحقاً 

وحار خالل  النهار.

الرياح �صمالية غربية اإلى �صمالية 
من 5 اإلى 10 عقد وت�صل من 10 

اإلى 15 عقدة اأحيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام، ولكنه من 3 
اإلى 5 اأقدام يف عر�س البحر يف البداية. درجة احلرارة 
العظمى 38 درجة مئوية، وال�صغرى 27 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

راقصان من شركة الرقص 
المعاصر في زيجيد على مسرح 

قصر الفنون مويبا في بودابست. 
)أ ف ب(
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