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18 شعبان 1438

رجاء مرهون 

يجب فر�ض �شرائب على ال�شركات الأجنبية
البحرين اجلنة اخلليجية الوحيدة... اقت�صاديون يف ندوة “البالد”: 

�أجمع �قت�ساديون ورجال �أعمال على �أهمية �لتوّجه نحو 
فر�س �ل�رص�ئب �ملبا�رصة، و�لبدء بدر��سة �لو�سع �القت�سادي 
�لع����ام كخطوة متهيدية �رصورية لفر�س �ل�رص�ئب على �أرباح 
�ل�����رصكات.  و�أكدو� يف ندوة نظمتها “�لبالد” �إلى �أن �لبحرين 
تع����د �جلن����ة �ل�رصيبي����ة �لوحي����دة يف �خلليج، فجمي����ع �لدول 
�خلم�����س �الأخرى تفر�س �رص�ئب على �أرباح �ل�رصكات �الأجنبية 
و�مل�ستثم����ر غري �ملحلي.  وقال �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س 
�ل�سورى ورجل �الأعمال جمال فخرو �إن �لبحرين )وفق نظامها 
�مل����ايل و�ل�رصيبي �حلايل( تتنازل فعليًّا  للحكومات �الأجنبية 
ع����ن �ل�رص�ئب �ملح�سوب����ة على �أرباح هذه �ل�����رصكات �الأجنبية 
�لعامل����ة يف �ململك����ة. و�أما �خلبري �القت�س����ادي جعفر �أكربي 

ف�س����ّدد على �أن �لو�س����ع �القت�سادي �الآين من 
دون �رص�ئب، غري طبيعي و“�ساذ”.

 

        بدور املالكي من املحرق 

قال���ت رئي�س���ة جمل����س �أمن���اء موؤ�س�سة 
�مل���ربة �خلليفية �سم���و �ل�سيخ���ة زين بنت 
خال���د �آل خليفة مبنا�سبة حفل تخريج �لفوج 
�الأول من “�إثر�ء �ل�سباب” للمربة �خلليفية: 
“�إنن���ي و�ثقة باأن �مل�ستقب���ل �أمامكم و�عد، 
و�سيك���ون ل���كل منكم �س���اأن، و�سيكون كل 
ف���رد منكم ق���ادر� عل���ى حتقي���ق طموحاته 

و�أحالمه”.
و�أ�ساف���ت �سموه���ا يف ت�رصي���ح م�سج���ل 
وجهته �إل���ى �لطلبة �خلريجني من �لربنامج: 
�لث���اين  بيتك���م  ه���ي  �خلليفي���ة  “�مل���ربة 
وعائلتك���م و)�نتو� عيالن���ا(، ونحن فخورون 

بكم جد�”.
جاء ذل���ك مبنا�سبة حف���ل تخريج �لفوج 

�الأول م���ن برنامج �إث���ر�ء �ل�سب���اب يف فندق 
�أرت روتان���ا �أمو�ج، �ل���ذي �أقيم حتت رعاية 

�سموها، و�لذي رعته باالإنابة �ل�سيخة 
هالة بنت حممد �آل خليفة.

�صمو ال�صيخة زين خلريجي “اإثراء ال�صباب”:

اإنتوا عيالنا... واملربة بيتكم الثاين

• خريجو �لفوج �الأول من برنامج �إثر�ء �ل�سباب	

• رئي�س �حتاد �لكرة �ل�سيخ علي بن خليفة خالل تتويج �ملالكية بلقب دوري �لكرة للمرة �الأولى يف تاريخه	

ترامب يت�شدى لإيران وداع�ض يف زيارة ال�شعودية
و��سنطن - روي���رتز: قال �لبيت �الأبي�س 
ي���وم �جلمع���ة �إن �لرئي����س دونال���د تر�م���ب 
�سيع���رب ع���ن دعمه حل���ق “تقري���ر �مل�سري” 
للفل�سطيني���ني خ���الل جولة بال����رصق �الأو�سط 
ه���ذ� �ل�سهر مبا ي�سري �إل���ى �أن تر�مب منفتح 
�الإ�رص�ئيل���ي  لل����رص�ع  �لدولت���ني  ح���ل  عل���ى 
�لفل�سطين���ي برغم �أنه مل يت���ن �لفكرة علنا 

حتى �الآن.
جاءت تعليقات م�ست�س���ار �الأمن �لقومي 
�الأمريك���ي �إت����س.�آر مكما�س���رت بع���د 9 �أي���ام 

م���ن زي���ارة �لرئي����س �لفل�سطين���ي حمم���ود 
عبا�س للبيت �الأبي�س. وق���ال مكما�سرت وهو 
ي�ستعر����س �أول جول���ة خارجي���ة لرت�مب منذ 
تن�سيب���ه �إن �لرئي����س �الأمريك���ي �سي�ستغ���ل 
زيارت���ه لل�سعودية، حمطت���ه �الأولى، لت�سجيع 
�تخ���اذ  �لع���رب و�مل�سلم���ني عل���ى  �ل����رصكاء 
“خطو�ت جديدة جريئ���ة” للت�سدي لكل من 
�إي���ر�ن وتنظيم���ي د�ع�س و�لقاع���دة وحكومة 

�لرئي�س �ل�سوري ب�سار �الأ�سد “�لذين 
14يطيلون �أمد �لفو�سى و�لعنف”.

العامل حول  املوؤ�ش�شات  اآلف  “الفدية” ي�شرب 
فريو�س ي�صفر البيانات اخلا�صة بامل�صتخدم بعد فتح الرابط

 �أكد مدير عام �الإد�رة �لعامة ملكافحة �لف�ساد 
و�الأمن �القت�سادي و�الإلكرتوين �أنه يف �إطار متابعة 
�الأحد�ث �لعاملية يف �ل�ساعات �الأخرية، تبني وجود 
هجوم �لكرتوين �رصب �آالف �ملوؤ�س�سات حول �لعامل 
مم���ا �أدى لت�سف���ري بياناته���ا وطل���ب مقابل مادي 

ال�سرتجاعها.
و�أ�س���اف يف بيان �أم����س �أن �لفريو����س، �لذي 
ينت����رص على �س���كل بريد �لكرتوين مزي���ف، يحتوي 
على مرفقات ب�سيغ���ة PDF مربمج ب�سكل خبيث 
يق���وم باإحل���اق �ل����رصر وت�سفري �لبيان���ات �خلا�سة 
بامل�ستخ���دم، ف���ور فت���ح �لر�بط �ملرف���ق ويعطي 
بجه���از  للتحك���م  �ل�سالحي���ات  كام���ل  �ملخ���رتق 
�ل�سحي���ة، حيث يق���وم بعدها بطل���ب مبالغ مادية 

لقاء فك هذ� �لت�سفري عنه.
وح���ذر مدي���ر ع���ام �الإد�رة �لعام���ة ملكافح���ة 
�لف�س���اد و�الأمن �القت�س���ادي و�الإلك���رتوين جميع 
�مل�ستخدمني من ت�سفح �ملو�قع �مل�سبوهة وفتح 
�أي رو�ب���ط جمهولة �مل�سدر، ميك���ن �أن ي�ستقبلها 
�مل�ستخ���دم يف �لوقت �حلايل ب�س���كل مطلق، د�عيا 
كل من ��ستبه بوجود مثل هذه �حلالة، �رصعة �لتبليغ 
عرب �خلط �ل�ساخن لالإد�رة باالت�سال بالرقم 992 . 
و��ستهدف���ت موجة من �لهجمات �اللكرتونية “غري 

�مل�سبوق���ة” بح�سب �ل�رصط���ة �الأوروبية )يوروبول( 
مئ���ات �لدول �أم�س �ل�سبت ما �أثر على عمل �لعديد 
من �ملوؤ�س�سات و�ملنظمات من بينها م�ست�سفيات 
يف بريطانيا وجمموعة “رينو” �لفرن�سية لل�سيار�ت.
م���ن رو�سيا �إل���ى �إ�سبانيا وم���ن �ملك�سيك �إلى 

�أ�سرت�لي���ا ط���اول “برنام���ج �لفدية” ع����رص�ت �أالف 
�أجه���زة �لكمبيوتر يف نحو 11 دولة م�ستغال ثغرة يف 
�أنظم���ة �لت�سغيل “ويندوز” ك�سفت يف وثائق �رصية 

لوكالة �الأم���ن �لقومي �الأمريكية “�ن ��س 
�يه” متت قر�سنتها. 19

املالكية بطاًل لدوري “فيفا”

• �مل�ساركون يف ندوة  “�لبالد”	

م�صيمع: امتهنت العقار منذ الت�صعينات 

وكنت اأ�صغر دالل يف البحرين

قحطان القحطاين: �صركات االإنتاج 

يف البحرين اأغلقت اأبوابها! 

االإ�صالمي”  “البحرين  مع  % تعاملوا   60
الأ�صباب دينية بحتة

فوز ع�صري لالأهلي على ح�صاب “االتي” 

يف مناف�صات خليجية ال�صلة

اقتصاد البالد

مسافات البالد
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ت�سوير: ر�سول �حلجريي 

ت�سوير - �أمين يعقوب 

ت�سوير -خليل �إبر�هيم

الـعـاهــل: الـعـمــق واخلـ�شــو�شـيـة 

�شـمـة الـعـالقــات مــع بـريـطــانــيــا

• 2 جاللة �مللك و�مللكة �إليز�بيث �لثانية يح�رص�ن تتويج �لفائزين يف بطولة �لقفز على �حلو�جز	

• �سورة �سالالت فريو�س “�لفدية”	

حمرر ال�شوؤون املحلية
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مجلس الرئيس .. 

شرق وغرب ووطن ممتد
موؤرخو هذا الزمان لن يغفل���وا دور رئي�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان حفظه 
اهلل ورع���اه يف ربط املنطقة عموماً والبحرين خ�شو�شاً 
ب���دول ����رق اآ�شيا، ال اأظ���ن اأن من�شف���اً ال ميكنه ر�شد 
ذل���ك الدور الكبري الذي لعب���ه �شموه يف تعميق روابط 
العالقات م���ع ماليزيا والفلب���ن وتايلند، وغريها من 
دول ال����رق االآ�شي���وي الناه�شة، مثلم���ا تلعب منطقة 
اخللي���ج ذل���ك ال���دور املح���وري يف النظ���ام العرب���ي 
واالإ�شالمي، ومثلما حتتل هذه املنطقة يف �شمري اأمتها 

من مكانة وتاأثري وتكوين اأ�شيل.
دول ال����رق االأق�ش���ى بثقله���ا التنم���وي واأدائها 
االقت�ش���ادي، ميكن اأن يكون لها اأعمق االأثر يف اإحداث 
التوازن الدويل املفق���ود يف العالقات التاريخية التي 
تربط دول املنطقة اخلليجية باأمة الغرب، هي عالقات 
اآن لها اأن تتنوع، وبات لزاماً عليها اأن تراجع ملفاتها؛ 
حت���ى ي�شتقيم ت���وازن القوى بن ����رق اأ�شيل وغرب 
متقدم، بن ج�ر خليج���ي حتمي، واأمتن ت�شهدان من 
التقدم والتح�ر واالزدهار ما ُيغري بالتقدم والتفوق 

والنماء.
لقد ات�ش���م جمل����س الرئي�س يف ن�شخت���ه املا�شية 
باحلديث عن االنفتاح نحو ال�رق، بالتوجه اإلى نوا�شيه 
املوحية املبدع���ة، ثم باال�شتفادة من م�شارات تاريخه 
املت�شابه���ة مع تاريخنا يف التحول م���ن ع�ر اإلى ع�ر، 

ومن عنوان اإلى عنوان.
اأو  باالنع���زال  حتقيقه���ا  ميك���ن  ال  النه�ش���ة  اإن 
باالنكف���اء عل���ى الذات، فاأل���ف باء تق���دم يعتمد على 
االنخ���راط مع االآخر، واالن�ضهار معه يف بوتقة احل�ضارة 
والتكنولوجي���ا، بالتب���ادل التج���اري رمب���ا، بتوط���ن 
التقني���ة قد يك���ون، املهم اأن ي�شتم���ر التوا�شل، واأن 
ت�ش���ان اجل�شور، واأن ُتبني العالق���ات على اأ�شا�س من 
التكاف���وؤ وعلى يقن من اأن التكام���ل هو �شبيلنا نحو 
العي����س الك���رمي، واأن التع���اون هو طريقن���ا نحو بناء 

عالقات اأكرث عمقاً وتقدماً مع دول العامل قاطبة.
الرئي����س الوال���د مل يغفل يف جمل�شه ه���ذا التوجه 
اأب���داً، لقد اأك���ده مراراً وتك���راراً، واأو�شى �شموه �شمن 
م���ا اأو�شى ب����رورة اأن يك���ون االنفتاح ع���ام و�شامل، 
والتح���رر االقت�شادي دائم واأب���دي، اإنها فل�شفة تقوم 
عل���ى التم���دد واالحت���واء، التم���دد باالنت�ش���ار االأفقي 
عرب دبلوما�شي���ة فاعلة، واالحت���واء ال�شمني باالنتماء 

االإقليمي والدويل ملنظومة اإن�شانية متكاملة.
خليفة ب���ن �شلمان رجل ال�شاع���ة وكل �شاعة يبني 
عل���ى املنجزات، يفه���م يف عبقرية البن���اء مثلما يدرك 
التحدي���ات الت���ي تعرق���ل م�شاراتها وت���وؤرق عقولها، 
لذل���ك كان التحذير من املخاط���ر االأمنية، والتدبري مع 
االأ�شق���اء لتكوين جتمع���ات قادرة على التم���دد �رقاً 

مثلما هي كذلك نحو الغرب.
يف املجل�س املا�شي تدلى الهدوء من كنف اللقاء، 
اإعادة لرتتيب امللفات يف ذهن القائد، وتفكري عميق 
م���ن اأج���ل م�شتقبل منظ���ور تروي���ه مناق���ب العائالت 

البحرينية العريقة وتاأويه ثقافة املبدعن االأجالء.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

ال�شفري الفل�شطيني          
ي�شكر رئي�س الوزراء

املنام���ة - بن���ا: اأعرب ال�شف���ري الفل�شطين���ي لدى مملكة 
البحري���ن طه عبد الق���ادر عن �شكره وتقدي���ره لرئي�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان ال خليفة على 
دع���م �شموه املتوا�ش���ل للق�شي���ة الفل�شطيني���ة، والذي كان 
اآخ���ره اعتماد جمل�س اإدارة برنامج االأمم املتحدة للم�شتوطنات 
الب�رية )املوئل( التابع ملنظمة االأمم املتحدة، باالإجماع م�روع 
قرار تبنته مملكة البحرين ب�ش���اأن التنمية احل�رية امل�شتدامة 
يف فل�شطن، وذلك خ���الل م�شاركة وفد من مملكة البحرين يف 
اجتماع الدورة ال�شاد�ش���ة والع�رين للمجل�س املنعقد حاليًّا يف 
نريوبي بكينيا. واأ�شاد ال�شف���ري الفل�شطيني بالدعم امل�شتمر 
الذي تقدمه مملكة البحري���ن للق�شية الفل�شطينية على كافة 
االأ�شعدة ومبطالبته���ا باإقامة الدول���ة الفل�شطينية امل�شتقلة 
وعا�شمته���ا القد�س ال�ريف، م�شرًيا اإل���ى اأن هذا الدعم اأكدت 
علي���ه قيادة البحرين يف كثري من املحافل الدولية ت�شامنا مع 
ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق، الفًتا اإلى عمق العالقات االأخوية 

التي تربط البلدين ال�شقيقن.

امل�ساركة فر�سة لفر�سان البحرين لتبادل واكت�ساب مزيد من اخلربات

البحرين ت�ست�سيف موؤمتر التكنولوجيا الرقيمة والتنمية امل�ستدامة

جاللته توج الفريق الفائز باملركز االأول يف البطولة الع�شكرية للقفز على احلواجز... العاهل:

حتت رعاية رئي�س الوزراء ومب�شاركة 200 من الباحثن والدار�شن

لن���دن - بن���ا: ح����ر عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، 
و�شاحب���ة اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية ملكة 
اململك���ة املتحدة و�شمال ايرلندا، اأم�س مرا�شم 
تتويج الفائزين يف البطول���ة الع�شكرية للقفز 
على احلواجز، والت���ي اقيمت يف اطار فعاليات 
مهرجان ويند�شور امللكي للقدرة والفرو�شية 

يف احلديقة امللكية لقلعة ويند�شور. 
ال�شخ�شي���ات  كب���ار  احلف���ل  ح����ر  كم���ا 
الربيطاني���ة وجمه���ور غفري من حمب���ي ريا�شة 

الفرو�شية.
واأقيم���ت بطولة القفز عل���ى احلواجز على 
كاأ����س �شاحب اجلاللة املل���ك، وكاأ�س البطولة 

الع�شكرية للقفز على احلواجز.
وب���داأت مرا�ش���م التتوي���ج بع���زف ال�شالم 
امللك���ي الربيطاين، بعد ذلك انطل���ق من اأمام 
املن�ش���ة امللكي���ة طاب���ور الف���رق الع�شكري���ة 
امل�شارك���ة يف البطول���ة الع�شكري���ة للقفز على 
يف  امل�ش���ارك  البحرين���ي  والفري���ق  احلواج���ز 

البطولة.
ويف نهاي���ة ال�شب���اق، ق���ام �شاح���ب جاللة 
املل���ك، و�شاحبة اجلاللة ملكة اململكة املتحدة 
و�شم���ال اإيرلن���دا بتتوي���ج الفائزي���ن يف ه���ذا 
ال�شب���اق، حي���ث توج���ت جالل���ة ملك���ة اململكة 
املتح���دة و�شم���ال ايرلندا عددا م���ن الفر�شان 
الفائزي���ن يف البطولة، ثم ت���وج �شاحب اجلاللة 
املل���ك الفري���ق الع�شك���ري البحرين���ي الفائز 
باملرك���ز االأول يف البطول���ة الع�شكري���ة للقفز 

عل���ى احلواج���ز واملك���ون م���ن الفار����س �شمو 
ال�شيخ عي�شى بن �شلم���ان بن حممد اآل خليفة، 
والرقي���ب اأول اأحمد من�ش���ور، والفار�س جندي 

اأول �شابر ح�شن.
كم���ا قام جالل���ة امللك بتك���رمي الفر�شان 
الثالث���ة الفائزي���ن يف م�شابق���ة الق���درة وق���ام 
جاللته بتكرمي الفار�س جعفر مريزا من الفريق 
امللك���ي للق���درة بف���وزه باملرك���ز اخلام�س يف 
�شباق الق���درة مل�شافة 120 كيلومرت، وتكرمي 
الفار����س على ال�شبيع���ي من الفري���ق امللكي 
البحرين���ي الفائ���ز باملرك���ز االأول مل�شافة 80 
كيلوم���رت، كما قام ممثل جالل���ة امللك لالأعمال 
اخلريي���ة و�ش���وؤون ال�شب���اب رئي����س املجل����س 
االأعل���ى لل�شب���اب والريا�ش���ة رئي����س اللجن���ة 
االأوملبية البحريني���ة �شمو ال�شيخ نا�ر بن حمد 
اآل خليفة بتك���رمي الفائز بكا����س جاللة امللك 
للقف���ز على احلواجز والذي فاز به الفار�س عبد 
ال�شعي���د من جمهورية م����ر العربية ال�شقيقة، 
كما كرم �شم���وه الفر�ش���ان الفائزين باملراكز 

االأخرى.
ويف خت���ام ال�شب���اق، �شافح جالل���ة امللك 
جاللة ملكة اململكة املتحدة، معربا عن خال�س 
�شكره وتقديره جلاللتها على ح�شن اال�شتقبال 
بحر����س  جاللت���ه  م�شي���دا  ال�شياف���ة،  وك���رم 
واهتمام �شاحب���ة اجلاللة بدعم وتعزيز عالقات 
ال�شداق���ة التاريخي���ة الوثيق���ة ب���ن البلدين، 
موؤك���دا جاللة امللك اأن م�شاركة مملكة البحرين 
يف ه���ذا ال�شب���اق تاأت���ي انطالق���ا م���ن التعاون 

الوثي���ق وعمق وخ�شو�شي���ة العالقات العريقة 
واملتميزة التي جتمع مملكة البحرين واململكة 
املتحدة ال�شديقة والتي ت�شتند اإلى اإرث ممتد 

من التفاهم وال�شداقة واالحرتام املتبادل. 
كم���ا اأك���د جاللته حر����س مملك���ة البحرين 
على امل�شاركة يف مثل هذه ال�شباقات العريقة 
باأرقى اخلي���ول ملا حتظى به من �شهرة عاملية 
وتناف�شية عالية ت�شتقط���ب الفر�شان والفرق 
م���ن جمي���ع اأنح���اء العامل مب���ا ي�شه���م يف تبادل 
اخلربات حول م�شتقبل اأف�شل وواعد ل�شباقات 

اخليل والفرو�شية.
واأ�شار جاللته اإلى اأن هذه امل�شاركة �ّشكلت 
فر�ش���ة لفر�ش���ان البحرين لتب���ادل واكت�شاب 
التوا�ش���ل  وتعزي���ز  اخل���ربات،  م���ن  املزي���د 
والتعارف مع الفر�ش���ان امل�شاركن من الدول 
ال�شقيق���ة وال�شديقة، ثم قدم اأمن �ر االحتاد 
الريا�شي الع�شكري بقوة دفاع البحرين العميد 
ركن بحري نعمان را�شد احل�شن، اأع�شاء الفريق 
الع�شك���ري البحرين���ي الفائ���ز بكاأ����س البطولة 
الع�شكري���ة لل�شالم عل���ى جاللته حي���ث هناأهم 
جاللته بهذه املنا�شب���ة لتحقيقهم هذا االجناز 
الريا�شي امل�رف ال���ذي ي�شاف اإلى االجنازات 
الريا�شية التي حققها اأبناء البحرين يف خمتلف 
اللق���اءات الريا�شي���ة، م�شي���دا جاللت���ه بكفاءة 
اع�ش���اء الفري���ق وما اظه���روه م���ن اداء متميز 
اهله���م للفوز به���ذه البطول���ة وا�رارهم على 
حتقي���ق الف���وز وت�ري���ف بلده���م، متمنيا لهم 

دوام التوفيق وا�شتمرار النجاح.

وعلى هام�س هذه البطولة، �شاركت مملكة 
البحري���ن ممثل���ة يف هيئ���ة البحري���ن لل�شياحة 
واملعار����س بجن���اح اململكة، حي���ث مت عر�س 
خمتلف احلرف اليدوية وال�شناعات التقليدية 
والفنون ال�شعبية، كما قام اع�شاء وفد الهيئة 
بالرتوي���ج ململك���ة البحرين كواجه���ة �شياحية 
ت�شتقط���ب العدي���د من ال���زوار وال�ش���واح من 

خمتلف دول العامل.

العاهل يح�ر حفل 
غداء اأقامته امللكة 

اليزابيث الثانية 
  

لن���دن - بن���ا: ح����ر عاهل الب���الد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل خليفة بقلعة 
ويند�ش���ور اأم����س، حف���ل الغ���داء ال���ذي اأقامته 
�شاحب���ة اجلاللة امللكة اليزابي���ث الثانية ملكة 
اململك���ة املتح���دة و�شم���ال ايرلن���دا تكرمًي���ا 
جلالل���ة امللك مبنا�شبة ح�ش���ور جاللته مهرجان 

ويند�شور امللكي الدويل للفرو�شية.
وتبادل امللك مع �شاحبة اجلاللة االأحاديث 
الودية ح���ول متيز العالقات التاريخية الوثيقة 
التي ترب���ط العائلتن املالكت���ن يف البلدين 
ال�شديق���ن وم���ا ت�شهده عالق���ات اململكتن 
التاريخية العريقة من متانة ور�شوخ على كافة 

امل�شتويات.

املنام���ة - بن���ا: حت���ت رعاي���ة كرمي���ة من 
رئي����س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري 
ت�شت�شي���ف  خليف���ة  اآل  �شلم���ان  ب���ن  خليف���ة 
مملك���ة البحرين خ���الل الف���رتة 16 - 18 مايو 
اجلاري، اأعم���ال املوؤمتر اخلام����س ع�ر للتنمية 
امل�شتدامة، حتت �شعار )التكنولوجيا الرقمية: 
نحو تنمي���ة م�شتدامة(، وال���ذي تنظمه اجلامعة 
العاملي���ة  املنظم���ة  م���ع  بالتع���اون  االأهلي���ة 
للتنمي���ة امل�شتدام���ة يف اململك���ة املتح���دة يف 
فن���دق �شريات���ون البحري���ن، مب�شارك���ة علماء 
وخ���رباء وباحث���ن واأ�شاتذة جامع���ات من اأكرث 
م���ن 20 دول���ة، ومب�شارك���ة نح���و 200 م�شاركاً 
من الباحث���ن والدار�شن واملهتمن وخريجي 

اجلامعات.
اأعل���ن ذل���ك الرئي����س املوؤ�ش����س للجامعة 
االأهلية ورئي�س جمل�س اأمنائها عبداهلل احلواج، 
موؤك���دا اأن اختي���ار املنظمة العاملي���ة للتنمية 
البحري���ن  املتح���دة،  اململك���ة  يف  امل�شتدام���ة 

للمرة الثانية الإ�شت�شاف���ة هذا املنتدى املهم 
مل ي���اأت من ف���راغ، واإمن���ا يع���ود للمكانة التي 
اأ�شح���ت حتظى بها املنامة يف جمال ا�شت�شافة 
املعار����س واملوؤمت���رات ومل���ا حقق���ه املوؤمتر 
ال���ذي عقدت���ه  ال�شاب���ع للتنمي���ة امل�شتدام���ة 
املنظم���ة بال�راكة م���ع اجلامعة االأهلي���ة العام 
2009 من نتائج طيبة، حيث اإنها املرة االأولى 
الت���ي تكرر املنظمة عق���د موؤمترها هذا يف بلد 

ا�شت�شاف املوؤمتر يف وقت �شابق.
واأثن���ى احل���واج عل���ى الرعاي���ة الكرمي���ة 
ل�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة لفعالي���ات املوؤمتر، منوه���ا اإلى اأن 
الرعاي���ة الت���ي يحظى التعليم الع���ايل والبحث 
العلمي بها م���ن �شاحب ال�شم���و وحكومته لها 
بال���غ االأث���ر يف متك���ن البحرين م���ن اأن تكون 
مركزا اقليمي���ا رائدا يف جم���ال التعليم العايل 

والبحث العلمي.
وح���ول مو�شوع���ات املوؤمت���ر اأو�ش���ح اأن 

 3 ح���ول  ت���دور  املوؤمت���ر  العلمي���ة يف  االأوراق 
حم���اور ا�شا�شي���ة، االأول الث���ورة الرقمية لنظم 
املعلومات وتاأثرياتها، والثاين حول �شيا�شات 
امل���دن الذكي���ة، واالأخري ب�شاأن حت�ش���ن االأداء 
يف القطاع���ن العام واخلا����س، م�شيفا “تاأتي 
اأهمي���ة هذا املوؤمت���ر الذي ي�ش���م نخبة متميزة 
واالأكادميي���ن  واملفكري���ن  العلم���اء  م���ن 
وال�شيا�شين واأ�شحاب القرار للتدار�س ب�شاأن 
اأف�شل ال�شبل الحت���واء التحديات االقت�شادية 
التي تواجهه���ا البحرين وعموم بلدان املنطقة 
ب�شب���ب انخفا����س اأ�شع���ار النفط، م���ا يتطلب 
مراجع���ة لل���دور الذي ميك���ن اأن تعلب���ه الثورة 
الرقمية ملواجهة هذه التحديات، ومدى فر�س 
تطبي���ق �شيا�شات املدن الذكي���ة يف املنطقة، 
يف  االأداء  موؤ����رات  حت�ش���ن  اإل���ى  باال�شاف���ة 

القطاعات احلكومية واخلا�شة.
من جانبه، اأك���د رئي�س املنظم���ة العاملية 
للتنمي���ة امل�شتدامة )wasd( ع���الم اأحمد “اأن 

اختيار البحرين لتنظي���م املوؤمتر للمرة الثانية 
يع���ود اإلى جتربة املنظم���ة املتميزة يف تنظيم 
املوؤمت���ر ال�شاب���ع للتنمي���ة امل�شتدام���ة يف عام 
2009، حي���ث كانت اجلامعة االأهلية خري �ريك 
للمنظمة، م���ن النواح���ي التنظيمي���ة والعلمية 
اأي�شا”، منوها اإلى “اأن املنظمة تعتز ب�راكتها 
مع اجلامعة االأهلي���ة التي حتيط البحث العلمي 
باهتم���ام كب���ري، ويتمي���ز طلبته���ا وباحثيه���ا 

باجلدية والتميز”.
ونوه اأحمد اإلى “اأن مملكة البحرين قدمت 
جترب���ة متميزة للتنمية امل�شتدامة يف ما يتعلق 
با�شتقطاب اال�شتثمارات االأجنبية، وقد متكنت 
من حتقيق خط���وات ملمو�شة يف تنويع م�شادر 
اقت�شادها عرب ا�شتقط���اب �شناعات اأ�شا�شية 
كاالأملني���وم وبن���اء واإ�شالح ال�شف���ن، و�شناعة 
احلديد والبرتوكيماويات وعدد من ال�شناعات 

التحويلية املهمة”.

• جاللة امللك وامللكة اإليزابيث الثانية يح�ران مرا�شم تتويج الفائزين يف بطولة القفز على احلواجز	
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المبرة الخليفية ... 

سّلم النجاح 
للشباب

م�ؤ�س�س���ة  جنح���ت  لق���د 
املربة اخلليفية بقيادة �سم� 
ال�سيخ���ة زي���ن بنت خال���د اآل 
خليف���ة يف تخريج الف�ج الأول 
م���ن برنام���ج اإث���راء ال�سب���اب، 
وه���� ترجمة وا�سح���ة لأهداف 
املربة، امل�ؤ�س�سة الفتية التي 
و�سعت ن�سب عينيها متكني 
ال�سب���اب وتنمي���ة مهاراته���م 
العلمي���ة والعملي���ة ليك�ن����ا 
حامل���ي ل����اء التمي���ز وق���ادة 

امل�ستقبل.
اأظفاره���ا،  نع�م���ة  من���ذ 
امل�ؤ�س�سة ال�سغرية يف عمرها 
والكبرية باإجنازاتها، مل تت�ان 
عن دع���م ال�سب���اب وتاأهيلهم 
ليك�ن�ا �سناعة الغد امل�رشق، 
باملعرف���ة  تزويده���م  ع���رب 
لبن���اء  الالزم���ة  وامله���ارات 
�سخ�سي���ة قيادي���ة، وتر�سيخ 

الإح�سا�س بالنتماء لل�طن.
امل���ربة  ا�ستطاع���ت  لق���د 
اخلليفية ب�سهادة اجلميع خلق 
روح الإح�سا����س بامل�س�ؤولي���ة 
ل���دى ال�سباب جت���اه املجتمع 
وكذلك بن���اء روح القيادة من 
خ���الل امل�ساهم���ة املثمرة يف 
الق�سايا احلي�ية يف املجتمع، 
امل�ؤ�س�س���ة  تك����ن  وبذل���ك 
ق���د حقق���ت اله���دف الأ�سمى 
لإن�سائه���ا، وهذا ما مل�سته من 
كلمات خريج���ي الف�ج الأول، 
املعربة ع���ن الفرحة والعتزاز 

والفخر.
فرح���ني  اخلريج����ن  كان 
مب���ا حقق����ه م���ن اإجن���از بعد 
عم���ل دوؤوب دام 4 �سن����ات، 
بالنتم���اء لربنامج  والعت���زاز 
اإث���راء ال�سباب ال���ذي ا�ستطاع 
اأن يرثي قدراته���م وي�ؤهلهم 
الري���ادة،  طري���ق  يف  لل�س���ري 
والفخ���ر ب�ج����د دع���م كب���ري 
من �سم���� ال�سيخة زي���ن التي 
احلن����ن،  ب���الأم  و�سف�ه���ا 

ال�ساهرة من اأجل م�ستقبلهم.
التي  الكلم���ات  اأروع  وم���ا 
�سجلتها “البالد” عن �سم�ها، 
اإذ ت�ؤكد اأن غيابها املكاين عن 
احلفل مل ي�رشف قلبها الكبري 
ع���ن ح�س����ر احلف���ل اجلميل، 
ال���ذي �سه���د تخ���رج فل���ذات 
امل�ستقبل،  �سب���اب  اأكبادن���ا، 
حيث قال���ت اإن قلب���ي معكم 
ويدع���� لكم. م���ا اأجمله���ا وما 
اأ�سدقها م���ن كلمات تبث يف 
روح ال�سباب الأمل وت�سجعهم 
التط�ر  برك���ب  اللتحاق  على 
وامل�ساهم���ة يف م�س���رية البناء 

والتقدم.

بقلم بدور المالكي

اإنتــوا عيالنــا... واملبـــــرة بيتكـــم الثانــــي
مبنا�سبة تخريج الف�ج الأول... �سم� ال�سيخة زين ل� “$” خلريجي “اإثراء”: 

بدور املالكي من املحرق 

قال���ت رئي�س���ة جمل�س اأمن���اء م�ؤ�س�س���ة املربة 
اخلليفي���ة �سم� ال�سيخ���ة زين بنت خال���د اآل خليفة 
مبنا�سب���ة حف���ل تخري���ج الف����ج الأول م���ن “اإث���راء 
ال�سب���اب” للمربة اخلليفية”: كان ب����دي ان اأك�ن 
معك���م الي�م واحتفل بحفل التخ���رج، لكن الظروف 
مل ت�سمح بذلك”، م�ؤكدة “اأنا فخ�رة جدا بكم، كنتم 
�سغارا والآن واأنتم متميزون يف اأخالقكم واأفعالكم، 
وه���ذا كل���ه بف�سل اهلل، ث���م باجتهادك���م ورغبتكم 
اأنف�سك���م  اأن تط����روا م���ن  ال�سادق���ة ا�ستطعت���م 
وال�ستفادة م���ن هذا الربنامج، وال���كل ي�سهد لكم 

على هذا النجاح”.
واأ�سافت �سم�ها يف ت�رشيح م�سجل لها وجهته 
للطلب���ة اخلريج���ني م���ن الربنام���ج: “اأن���ا �سعي���دة 
ملعرفتي باأن ه���ذه لي�ست هي النهاية، بل البداية. 
و�سنظ���ل عل���ى ت�ا�سل معكم، و�سن�ف���ر لكم دائما 
التج���ارب والفر����س التي ت���رثي حياتك���م. املربة 
اخلليفية كما ع�دناكم �سيك�ن بابها مفت�حا لكم”. 
وقالت �سم� ال�سيخة زين يف الت�رشيح امل�سجل 
الذي خ�ست به “البالد”: املربة اخلليفية هي بيتكم 
الثاين وعائلتك���م و”انت�ا عيالن���ا”، ونحن فخ�رون 
بكم ج���دا، مردفة �سم�ها اأنا واثقة ب���اأن امل�ستقبل 
اأمامكم واع���د، و�سيك�ن لكل منكم �ساأن، و�سيك�ن 

كل واحد قادرا على حتقيق طم�حاته واأحالمه.
واختتم���ت �سم�ها ت�رشيحها بالق����ل: اأحب اأن 
اأ�سكركم واأ�سكر عيالنا املدربني “الكباتن” الذين 
عمل�ا بجد واإخال�س من اأجل خدمتكم؛ ليك�ن�ا قدوة 
ح�سن���ة لك���م، واأ�سكر منت�سب���ي امل���ربة والقائمني 
عل���ى الربنام���ج، وكل فرد، و�سرتون ثم���رة اإثراء يف 
امل�ستقب���ل، م�س���ددة �سم�ه���ا “اأنا معك���م بدعائي 

وقلبي”.

حفل تخريج 
ج���اء ذلك خالل حف���ل تخريج الف����ج الأول من 
برنام���ج اإث���راء ال�سب���اب، ال���ذي اأقيم حت���ت رعاية 
رئي����س جمل�س اأمناء امل���ربة اخلليفية �سم� ال�سيخة 
زي���ن بنت خالد اآل خليفة، وال���ذي رعته بالإنابة عن 
رئي����س جمل�س اأمناء املربة اخلليفي���ة ال�سيخة هالة 
بن���ت حمم���د اآل خليف���ة، وال���ذي امتد عل���ى مدار 4 
�سن����ات، واأقيم  اأم�س يف فن���دق ارت روتانا اأم�اج، 
بح�س�ر ع�س� جمل�س الإدارة ال�سيخة هند بنت علي 
اآل خليف���ة، واملدير التنفيذي للمربة �سبا �سيادي، 

واأهايل اخلريجني، وطلبة برنامج اإثراء.

التفكير والتخطيط 
وهن���اأت ال�سيخة هال���ة بنت حمم���د كل �سباب 
برنامج “اإثراء” اخلريجني، متمنية لهم كل الت�فيق 
يف م�ستقبله���م الق���ادم يف اأي م���كان �سينخرط����ن 
�سيك�ن����ن  “اإث���راء”  �سب���اب  اأن  م�ؤك���دة  في���ه، 
�سف���راء وريادي���ني متميزي���ن ملربته���م اخلليفية، 
و�سي�سكل�ن اإ�سافة اإيجابي���ة فاعلة يف العمل الذي 
�سيت�ل����ن م�س�ؤوليت���ه، م�س���رية اأنه���م كان����ا ويف 
ال�سن�ات الأربع املا�سية التي ق�س�ها مع الربنامج 

التابع للمربة من�ذجا لل�سب���اب البحريني امل�س�ؤول 
واجل���اد، والذي ميتل���ك املب���ادرة والإخال�س وحب 

االنخراط يف العمل بكل جماالته.  
واأ�س���ارت ال�سيخ���ة هند يف كلمته���ا الرجتالية 
الت���ي وجهتها للط���الب والطالب���ات امل�ساركني يف 
برنامج اإثراء خالل احلفل، الذي ح�رشه اأهايل الطلبة، 
لقد بذلت���م جمه�دا كبريا ومتمي���زا خالل ال�سن�ات 
الأربع املا�سي���ة، وه� جهد ن�سكرك���م عليه، ونثني 
على قدراتكم ومهاراتك���م، التي تط�رت ومنت مع 
برنامج اإث���راء الذي تبنته امل���ربة لتط�ير �سخ�سية 
ال�س���اب البحرين���ي ودعم متي���زه وانف���راده، بدعم 
وت�جيه �سخ�سي ومبا�رش من �سم� ال�سيخة زين بنت 
خالد، ف�سم�ها كان املتاب���ع وامل�سارك واحلا�رش يف 
كل فعالي���ات امل���ربة، وكانت معك���م، لت�سل�ا اإلى 

التمي���ز والإجناز، وه� حال كل العاملني باملربة من 
الإدارة والطاق���م واملدرب���ني واملتط�عني، م�ؤكدة 

اأن املربة �ستبقى دارهم.
ودعت ال�سيخة هال���ة �سباب املربة اإلى اعتماد 
التفكري وع���دم العتماد على التلق���ني، واأن يك�ن 
دائم���ا التفك���ري اإيجابي���ا، ن���رب ب�الدين���ا، ونك����ن 
م�س�ؤول���ني جتاه وطننا ودينن���ا وعملنا، وم�ساركني 
يف عجلة التنمية التي يعي�سها وطننا الغايل، لنك�ن 
�سف���راء ناجحني لبلدنا البحرين، م�سددة لقد اأعطت 
البحرين اأبناءها الكثري، وحان ال�قت لرند للبحرين 
ول� جزءا من عطائها الذي قدمته لنا، ون�ؤدي دورنا 
كم�اطنني خمل�س���ني لقيادتن���ا وحك�متنا ووطننا 
احلبي���ب و�سعبنا، داعية له���م مب�ستقبل زاهر مليء 

بالنجاح والت�فيق.

ما بعد السنوات األربع
بعده���ا قدم���ت بعده���ا املدرب���ة واملتحدث���ة 
املحرتف���ة يف التحفي���ز واكت�س���اف ال���ذات واإطالق 
الق���درات اخل���ربات اأ�س����اق ب�علي، ح����ارا حمفزا 
الأرب���ع”  ال�سن����ات  بع���د  م���ا  “م�س����ارك  بعن����ان 

ا�ستعر�ست فيه العديد من املحاور املهمة.

الطالب والطالبات لـ “البالد”: شكرا 
سمو الشيخة زين   

يف  اخلريج���ني  والطالب���ات  الط���الب  واأع���رب 
ت�رشيحات ل���� “البالد” عن ج���ل �سكرهم وتقديرهم 
ل�سم���� ال�سيخ���ة زي���ن، م�ؤكدي���ن اأنه���م يفتخ���رون 
اأنه���م  وفخ����رون  اخلليفي���ة،  للم���ربة  بانتمائه���م 
خريج�ن برنام���ج اإثراء ال�سب���اب، م�سريين اأنه �رشف 
كبري لنا، اأن نحظى بدعم ومتابعة �سم� ال�سيخة زين 
خالل ت�اجده���م باملربة اخلليفية لف���رتة ال�سن�ات 

الأربع املا�سية.
وق���ال الطالب والطالب���ات لقد منحن���ا برنامج 
اإل���ى املج���الت العلمي���ة  اإث���راء فر�س���ة للتع���رف 
والعملية، و�ساعدنا يف ت�ظي���ف قدراتنا واإمكاناتنا 
لن�سبح قادة منتج���ني م�س�ؤولني وفاعلني يف اأ�رشنا 

وجمتمعاتنا وبلدنا احلبيب.
واأكد الط���الب والطالب���ات اأن النتائج امل�رشفة 
الت���ي و�سلن���ا اليها ه���ي ح�سيلة جه����د جبارة من 
جمي���ع القائم���ني والعامل���ني يف م�ؤ�س�س���ة امل���ربة 
اخلليفي���ة، وعل���ى راأ�سه���ا �سم� ال�سيخ���ة زين بنت 
خال���د اآل خليفة، م�سيف���ني ور�سالتنا لها من خالل 
“البالد”: �سكرا �سم���� ال�سيخة زين “لكل ما قدمته 
لنا جميعا، ونعاهدك باأننا �سنك�ن عند ح�سن ظنكم 

دوما”.

تكريم الخريجين 
بعده���ا، كرم���ت ال�سيخ���ة هالة بن���ت حممد اآل 
خليف���ة وال�سيخة هند بنت عل���ي اآل خليفة، خريجي 
اأول ف�ج من برنامج “اإثراء ال�سباب” وعددهم 101 
طال���ب، واأي�سا مدربي الربنام���ج الذين �ساهم�ا يف 
تدريب واإجن���اح الربنامج على مدار ال�سن�ات الأربع 
املا�سية، بح�س�ر اأكرث م���ن 300 مدع� من الأهايل 

وال�سباب.

• جانب من حفل تخريج الف�ج الأول من برنامج اإثراء ال�سباب 	
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الإله���ام”  اقت�ص���اد  “جمعي���ة  عق���دت 
اللق���اء التعريف���ي الأول لنط���اق مبادرته���ا 
لن����ر مفاهي���م ممار�ص���ات اقت�ص���اد الإلهام 
يف املجتم���ع، وتنفي���ذ الربام���ج الجتماعي���ة 
والتوعوي���ة التي جتدد وترفع م���ن اإمكانيات 
اقت�ص���اد  جم���ال  يف  وم�صاهمات���ه  املجتم���ع 
الوطن���ي، وذل���ك بح�ص���ور عدد م���ن الأع�صاء 

وروؤ�صاء اللجان، وعدد من امل�صاركني.
واأ�صارت رئي�س جمعي���ة اقت�صاد الإلهام 
دنيا عبداهلل اإلى اأن املبداأ الأ�صا�صي ملفهوم 
اقت�ص���اد الإله���ام يقوم عل���ى ال�صتفادة من 
اأقل امل�صادر لتحقيق اأكرب قدر من الإنتاجية 
والوفرة، حي���ث العتماد الأك���رب على العن�ر 
الب����ري باعتباره حجر الزاوية يف �صناعة وبناء 

القت�صاد الوفرة امل�صتدام.
وقال���ت: “اإن اجلمعي���ة ت�صعى لتجعل من 
���ا يحتذى به يف  مملك���ة البحري���ن مرجًعا عامليًّ
جم���ال اقت�صاد الإلهام، وال���ذي خرج الآن من 
بناء هذا الوطن لين�ر اليوم تدريجيًّا يف ال�رق 
والغرب من خ���ال معاهد وجمعي���ات ومراكز 
مماثل���ة لها فروع واأن�صط���ة اليوم يف اأكرث من 
9 دول، وكان من اأولها �صولفينيا، والبو�صنة، 
وفل�صط���ني، وم����ر، واملغ���رب، وموريتانيا، 
والنم�ص���ا  ا�صباني���ا  يف  وقريًب���ا  و�ريان���كا، 

والهند”.
وياأتي اللق���اء التعريف���ي الأول للجمعية 
يوم اأم����س، به���دف ال�صتعرا����س والتعريف 
مبفاهيم اقت�صاد الإله���ام وكيفية ارتباطها 
بالعمل املي���داين اجلاد ال���ذي ي�صنع الفارق 
العمل���ي والعلمي والثق���ايف والجتماعي لكل 

من ي�صتفيد من خدماتها.
وا�صتعر�صت عبداهلل يف اللقاء التعريفي 
املفاهي���م حول طرق ممار�ص���ات الإلهام وهو 

ا�صتك�ص���اف  وبعده���ا  الأ�صا�صي���ة  املاحظ���ة 
الفر����س، والتعامل مع الأزم���ات والتحديات 

وامل�صاكل.
ودع���ت احل�صور اإلى حتوي���ل الأفكار اإلى 
جتارب، وع���دم ال�صماح لل�صع���ور باخلوف من 

تقييد وحتقيق الأفكار.
واأردف���ت اأن الأن�صط���ة يف اجلمعية تقوم 
من خال عق���د الن���دوات وامللتقيات وور�س 
العم���ل التوعوية واإ�صدار الن�رات وامل�صاركة 
���ا  يف املوؤمت���رات والور����س وال���دورات حمليًّ
امليداني���ة  بالزي���ارات  والقي���ام  ���ا  واإقليميًّ
املتبادلة م���ع املوؤ�ص�صات امل�صابهة يف نف�س 

املجال داخل وخارج البحرين.

إلهام التعليم 
ومن جهته، ق���ال رئي�س جلن���ة العاقات 

الدولي���ة يف اجلمعي���ة حممد بوحج���ي “اإن حب
w التعليم ه���و العامل الأ�صا�ص���ي  يف الروح 

امللهمة”.
وب���نينّ اأن هن���اك برامج لقي���ادات ملهمة 
وم�صاري���ع لل�صب���اب واإعدادهم نح���و الطريق 

الأمثل لا�صتفادة من قدراتهم.
واأو�ص���ح اأن هن���اك اقت�ص���اًدا للملهمني 
واقت�ص���اًدا للموؤ�ص�صات امللهم���ة واقت�صاًدا 

لذوي الإعاقة، وغريها.
واأ�ص���ار اإلى اأن الن�صب���ة الكبرية يف مملكة 
البحرين تك���ون لفئة ال�صب���اب مبتو�صط عمر 
30 �صنة، حيث ا�صتخ���راج الطاقات ال�صبابية 
من خال اإلهامهم �صتعود بنفع على املجتمع، 
حي���ث لحظت درا�ص���ات اأن الكثري من الدول 
ا�شتفادت من ن�شاط ال�شباب، وذلك من خالل 

حتقيق اأفكارهم على اأر�س الواقع.
واأردف اأن الإله���ام هو حالة مرتابطة بني 

التفك���ري املنطق���ي والعاطف���ي والإبداع���ي، 
موؤك���ًدا اأن���ه ل يزال الذي���ن ي�صتفي���دون من 
الرتابط بني العنا�ر الثاثة هم اأقل من 20 % 
م���ن �صكان العامل. ويف ختام اللقاء التعريفي، 
قدمت اجلمعية جزيل ال�صكر والمتنان ل�ركة 
البحرين للبرتوكيماويات باعتبارها اأول �ركة 
ك���ربى تب���ادر بالن�صمام لع�صوي���ة اجلمعية. 
واأ�ص���ادت باجلمعي���ة البحرينية لأولي���اء اأمور 
املعاقني واأ�صدقائهم، باعتبارها اأول جمعية 
جمتم���ع م���دين تب���ادر بالن�صم���ام لع�صوي���ة 

اجلمعية.

ترخيص الجمعية
اجلدير بالذكر اأن قي���ام جمعية اقت�صاد 
الإله���ام �صدر مبوجب ق���رار وزاري من وزارة 
العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة ل�صن���ة 2017 

ب�صاأن الرتخي����س بت�صجيل جمعي���ة اقت�صاد 
الإلهام، وتاأ�ص�صت جمعية اقت�صاد الإلهام يف 
18 مار����س 2017م، وه���ي تهتم بن�ر ثقافة 
اقت�صاد الإلهام باعتب���اره مفهوًما وممار�صة 
حديثة وفاعلة، بالن�صبة لاأفراد واملوؤ�ص�صات 
باأق�صى درجاتها، ومتكينها من ا�صتغال اأقل 

امل�صادر ندرة لتحقيق الوفرة القت�صادية.
ويتك���ون جمل����س الإدارة وروؤ�صاء اللجان 
من دني���ا عب���داهلل اجلمعية، وحمم���د املوؤذن 
نائ���ب الرئي����س، و�رع���ة را�ص���د اأم���ني ال�ر، 
حممد بوحجي رئي�س جلنة العاقات الدولية، 
الدرا�ص���ات  رئي����س جلن���ة  �صات���ر  وجيه���ان 
والبح���وث، واأ�ص���واق بوعل���ي رئي����س جلن���ة 
ال�صب���اب، و�ريف���ة املالك���ي رئي����س جلن���ة 
العام���ة والتوا�ص���ل الجتماع���ي،  العاق���ات 
وع�صوي���ة جمل����س الإدارة ل���كل م���ن: اأحم���د 

ف�صل، وعفاف العثمان.

تـعـقـد لـقـاءهـا التعريـفـي الأول جمعـية “اقت�صـاد الإلهـام” 
ا ت�صعى جلعل من البحرين مرجًعا عامليًّ

• جانب من تد�صني جمعية اقت�صاد الإلهام	

 مروة خمي�س

ت�صوير - اأمين يعقوب  

60 % تعاملوا مع “البحرين الإ�صالمي” لأ�صباب دينية بحتة
تكرمي 11 من اأع�صاء هيئة الرقابة يف امللتقى الأول للبنك ... عبداللطيف اآل حممود:

اأمل حامد من املنامة

اللق���اء  اأعم���ال  اأم����س  م�ص���اء  انطلق���ت 
التعريف���ي الأول مبنتجات البن���وك الإ�صامية 
لاأئم���ة واخلطب���اء باإدارت���ي الأوق���اف ال�صنية 
واجلعفري���ة مب�صارك���ة اأع�ص���اء هيئ���ة الرقابة 
ال�رعية بالبن���وك الإ�صامية، وهيئة املحا�صبة 
واملراجع���ة للموؤ�ص�ص���ات الإ�صامي���ة، وال���ذي 
ينظم���ه بنك البحري���ن الإ�صام���ي، كبادرة هي 

الأولى من نوعها يف البحرين. 
واألقى رئي�س هيئة الرقابة ال�رعية يف بنك 
البحرين الإ�صامي عبداللطيف اآل حممود كلمة 
اأعل���ن فيها عن تد�صني متلق���ى بنك البحرين 
الإ�صام���ي الأول للتعري���ف مبنتج���ات البنوك 
الإ�صامية، والذي مت تخ�صي�صه لأئمة وخطباء 
م�صاجد وجوامع البحرين يف ن�صخته الأولى، ملا 
ي�صكلون���ه من ثقل كبري وتاأث���ري عميق لعموم 
النا����س، اإذ اإن العدي���د من مرت���ادي امل�صاجد 
يوجه���ون ا�صتف�صاراته���م اإليه���م ويثقون يف 
اآرائه���م، كما اأن هناك بع����س الأئمة واخلطباء 
تخف���ى عليه���م حقيق���ة املعام���ات املالي���ة 
ال�رعي���ة، ول يتحق���ق  الإ�صامي���ة والهيكل���ة 
التوا�ص���ل بينه���م وب���ني البن���وك ال�صامي���ة 

بالطريقة املثلى.
واأك���د ان امللتقى يه���دف اإلى توعية اأئمة 
واملعني���ني  واملهتم���ني  امل�صاج���د  وخطب���اء 
بال�صريف���ة ال�صامية عن املعام���ات املالية 
الإ�صامي���ة، وتعزي���ز التوا�صل م���ع هذه الفئة 
املهمة من املجتم���ع وتو�صيح اأ�ص�س الفتاوى 

واملنتج���ات املالي���ة ال�صامية له���ا واجلهود 
املبذولة من املوؤ�ص�ص���ات الرائدة خلدمة هذه 
ال�صناع���ة، بال�صاف���ة ال���ى التع���رف اإلى اهم 
التحفظ���ات وال�صتف�ص���ارات املوج���ودة لدى 

اخلطباء والأئمة والجابة عنها وتو�صيحها.
واأ�صار اإل���ى �صعي غالبي���ة املجتمع للمال 
احل���ال والتحري عن ال�صواب���ط ال�رعية، ومن 
خ���ال اإح�ص���اء على عين���ة م���ن املتعاملني مع 
البنك تب���ني اأن ما يق���ارب 60 % منهم جلاأوا 
للبنك لأ�صباب دينية بحتة، واأن نحو 15 % من 
املتعامل���ني �صبق اأن ا�صت�صاروا اأحد ال�رعيني 
قبل اللجوء الى التعامل مع البنوك الإ�صامية. 
الرقاب���ة  وتاب���ع: لذل���ك و�صع���ت هيئ���ة 
ال�رعية ن�صب اأعينها اهتمام املتعاملني واأخذ 
ارائه���م والتوا�ص���ل معه���م ولتو�صيح مبادئ 

املعام���ات املالية الإ�صامي���ة باإقامة عدد من 
الفعالي���ات ال�صابق���ة واحلالي���ة، كاملحا�رات 
العامة وال���دورات التثقيفية التي قدمت اإلى 
نحو 360 فرًدا من متدربني وطلبة وزوار خال 
ال�صنوات اخلم����س املا�صية، عاوة على توزيع 
املن�صورات والكت���ب النافعة التي بلغ عددها 

7 اإ�صدارات حلد الآن.
وذكر اآل حممود اأن الهيئة الرقابة ال�رعية 
تع���د الأق���دم يف البحري���ن والت���ي ت�صكلت يف 
العام 1979 تزامنا مع تاأ�صي�س البنك. و�صارك 
يف ع�صويتها 11 عاملا ت���ويف منهم 5 وي�صغل 

ع�صويتها حاليا 5 اأع�صاء.
واأ�ص���ار اإلى اأن الهيئ���ة اأ�صدرت طوال 27 
عاماً نحو 1030 فتوى وقرارا �رعيا، وبلغ عدد 
اجتماعاته���ا امل�صجلة مع جلانها 237 اجتماعا، 

اطلعت فيها على 629 عقدا.
واأ�صاف اأن هيئ���ة الرقابة ال�رعية، واإدارة 
الرقابة ال�رعي���ة الداخلية اأ�ص���درت عددا من 
الكتب والإ�صدارات، هي: فتاوى هيئة الرقابة 
ال�رعي���ة ببن���ك البحرين الإ�صام���ي )طبعتان: 
كان���ت الأول���ى يف 2012 والثانية يف 2015(، 
الذي احتوى على جميع فتاوى وقرارات البنك 
من 1979 اإل���ى 2014، اإ�صافة اإلى اإح�صاءات 
ع���ن الهيئ���ة واجتماعاتها ولوائحه���ا الداخلية 
واأع�صائه���ا ال�صابق���ني واحلالي���ني، مبجم���وع 
كت���اب املفي���د يف  ومراجع���ة  ن�صخ���ة.   4000
عملي���ات البنوك الإ�صامي���ة املعد للمبتدئني 
واملهتم���ني يف منتج���ات البن���وك الإ�صامي���ة 
)طبعتان: الأولى يف 2010 والثانية يف 2013 
وطب���ع منهم���ا 7000 ن�صخ���ة باللغ���ة العربية 

و3000 ن�صخ���ة باللغ���ة الجنليزي���ة(. ودلي���ل 
ال�صواب���ط ال�رعية ملنتجات البنك، وهو دليل 
ي����رح خط���وات جمي���ع منتجات بن���ك البحرين 
الإ�صامي ال�رعية والعملية واآلياتها وما يطراأ 

عليها.
وق���ال اإن فتاوى منتجات البنك )�صي�صدر 
قريب���ا باللغت���ني(، عبارة عن فت���اوى مف�صلة 
لكل منتج من منتجات بنك البحرين الإ�صامي 
ا�صتخرجت م���ن الفتاوى والق���رارات ال�صابقة 
ودجم���ت يف فتوى موحدة ل���كل منتج لي�صهل 
عل���ى املراجع���ني واملوظف���ني اللج���وء اإليها 

للتعرف على اأحكامها. 
وت�صم���ن برنامج امللتقى 4 جل�صات اأولها 
ع���ن املرابح���ة امل�رفية وبطاق���ات الئتمان، 
ومت احلدي���ث فيه���ا ع���ن تعري���ف املرابح���ة 
و�صب���ل اجرائه���ا، وج���واز اأن يذهب م���ن عليه 
دين اإلى الدائ���ن و�صوؤاله تعجي���ل ال�صداد مع 
تخفي����س املبلغ امل�صدد ومن حق الدائن عدم 

التخفي�س.
وتطرق���ت اجلل�صة الأولى اإل���ى اأن البنوك 
موؤ�ص�صات اقت�صادية لبد من تنظيمها حتى ل 

يكون هناك جانب يطغى على اآخر. 
وكان���ت اجلل�ص���ة الثاني���ة ع���ن “الت���ورق 
امل����ريف”، واجلل�ص���ة الثالث���ة ع���ن “الإج���ارة 
املنتهي���ة بالتمليك وامل�صارب���ة”، وت�صمنت 

اجلل�صة الرابعة ا�صتف�صارات عامة.
ومت يف امللتق���ى تك���رمي 11 عاملا توفى 
منهم 5 م���ن اأع�صاء هيئة الرقاب���ة ال�رعية يف 

البنك.
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معلومة مخفية         
بعقد النقل العام

 
خ�شخ�ش���ة النق���ل الع���ام قرار ر�شي���د، خلف�ض 
اإره���اق اإدارة مرفق ثقيل، كّب���د الدولة �شخ مليون 

ا. و600 األف دينار �شنويًّ
اندلق���ت معلوم���ة اأخفته���ا وزارة املوا�ش���ات 
واالت�ش���االت ب�شاأن �رشف دعم حكومي مبا�رش لل�رشكة 
الفائزة مبناق�شة ت�شغيل النقل العام، يفوق ن�شف 

ا، و�شي�شتمر ملدة 10 اأعوام. مليون دينار �شهريًّ
ق���ال الوزير كم���ال اأحمد -باإجابت���ه على �شوؤال 
برمل���اين للنائ���ب عبدالرحمن بوجمي���د- اإن الوزارة 
���ا، لت�شغيل احلافات،  تدفع 590 األف دينار �شهريًّ
و�ش���داد قيم���ة �رشائه���ا وتطوي���ر البني���ة التحتي���ة 
)م�شتودع احلافات، وحمطاته���ا الرئي�شية الثاث، 
وتوف���ر اأنظم���ة التذاكر وغرفة املراقب���ة(. )و�شلة 
http://www.albiladpress.com/ االإجاب���ة: 
news/2017/3128/bahrain/427763.

.)html
واأت�شاءل: الوزارة جلاأت خل�شخ�شة النقل العام 
خلف�ض م�رشوفاتها علي���ه، والتي بلغت 1.6 مليون 
ا، ولك���ن بح�شبة ريا�شي���ة ب�شيطة فاإن  دين���ار �شنويًّ
ا،  ال���وزارة تنفق حاليًّا قرابة 7 ماي���ن دينار �شنويًّ

فهل يعقل ذلك؟!
قبل اخل�شخ�ش���ة فاإن جمي���ع املوظفن باإدارة 
النق���ل العام من البحرينين، اأما اليوم فقد اأخفقت 
ال�رشك���ة يف رفع ن�شبة البحرنة، والتي ال جتاوز 24%، 
وه���و ما يتطلب من الوزارة ال�شغ���ط لزيادة الكادر 
الوطن���ي، فالبحرين���ي اأول���ى باال�شتف���ادة من قرار 

اخل�شخ�شة.
اأما ع���ن ن�شبة الركاب البحرينين فاإنها خجولة، 
وت�ش���ل اإل���ى قراب���ة 15 % فق���ط، وهو م���ا يتعّن 
مراجع���ة خطة ال���وزارة وال�رشكة لت�شوي���ق ا�شتخدام 

احلافات.
وه���ل يت�شم���ن عقد ال���وزارة مع ال�رشك���ة بنوًدا 

مزعجة اأخرى؟. ال اأعلم.
 

تيار
“االأعمال النبيل���ة ت�شتحق اأق�شى تقدير عندما 

تكون خفية”.
بليز با�شكال

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

النعيمي يتّوج بطلة حتدي القراءة العربي على البحرين

اإعالن الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول

اأكرث من 24 األف طالب وطالبة �شاركوا بالتحدي على م�شتوى اململكة

اختيار 15 �شخ�شا من 500 متقدم من خمتلف اجلهات احلكومية

مدين����ة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: تّوج وزير 
الرتبي����ة والتعليم ماجد النعيمي الطالب����ة عائ�شة بديع 
حممد، بطلة لتح����دي القراءة العرب����ي يف دورته الثانية 
عل����ى م�شتوى مملك����ة البحرين، وذل����ك يف حفل اأقيم يف 

�شالة وزارة الرتبية والتعليم.
وكّرم النعيمي 301 طالب وطالبة من االأكرث متيًزا 
على م�شتوى اململكة، وعلى راأ�شهم بطلة حتدي القراءة 
العربي عائ�شة حممد الطالبة يف ال�شف الثالث مبدر�شة 
اأم اأمي����ن االبتدائي����ة، كما ك����ّرم االأ�شتاذة من����ى ال�شيخ 
يو�ش����ف ال�شديق����ي، واالأ�شت����اذة نورية عل����ي احلايكي 
كاأف�ش����ل م�رشفتن عل����ى م�شتوى املناط����ق التعليمية 
باململكة، ومدار�����ض االإميان اخلا�شة ق�شم البنات التي 
توجت بلقب املدر�شة املتميزة على م�شتوى البحرين.

وع����ّ� وزير الرتبي����ة والتعليم به����ذه املنا�شبة عن 
خال�����ض ال�شكر والتقدير واالمتن����ان لنائب رئي�ض دولة 
االإم����ارات العربي����ة املتح����دة ال�شقيق����ة رئي�����ض جمل�ض 
ال����وزراء حاكم اإم����ارة دبي �شاحب ال�شم����و ال�شيخ حممد 
ب����ن را�ش����د اآل مكتوم عل����ى مبادرته املتمي����زة باإطاق 
م�����رشوع حتدي الق����راءة العرب����ي، باعتباره اأك����� م�رشوع 
عربي لت�شجي����ع القراءة لدى الط����اب يف العامل العربي 
ع� التزام اأكرث من مليون طالب بامل�شاركة بقراءة 50 
ملي����ون كتاب خ����ال كل عام درا�شي، حي����ث كان لهذه 
املبادرة ابلغ االأث����ر يف الت�شجيع على القراءة واالهتمام 
به����ا كجواز عب����ور اإلى ع����امل املعرف����ة واالنفت����اح على 

عواملها الوا�شعة.
واأ�شاف: “اأننا �شعداء مب�شتوى االهتمام الذي اأبداه 
طلب����ة البحري����ن مب�رشوع حت����دي الق����راءة العربي والذي 
ترج����م بارتفاع اأع����داد امل�شارك����ن يف ال����دورة الثانية 
م����ن التحدي، فهذا امل�رشوع العرب����ي الكبر الذي يخدم 
االرتق����اء مبعرف����ة جي����ل عربي م����ن ال�شب����اب يتما�شى 
م����ع روؤية اململك����ة وتوجهات حكومتها لبن����اء القدرات 
امل�شتقبلية لاإن�شان البحريني يف اإطار خطتنا التنموية 

ال�شاملة”. 
وق����ال: “يف ال����دورة االأول����ى م����ن التح����دي حققت 
اململك����ة منج����زات متمي����زة حي����ث ف����ازت الطالبة والء 
البق����ايل من مدر�شة جد حف�ض الثانوية للبنات باملركز 
الثال����ث عربيًّا، كما مت اختيار مدر�ش����ة االإميان اخلا�شة 
)ق�ش����م البنات( �شم����ن اأف�شل ث����اث مدار�ض تر�شحت 
للنهائي����ات، ونتمن����ى يف ه����ذا الع����ام اأن نحق����ق نتائج 
متمي����زة على امل�شت����وى العرب����ي”. من جانبه����ا، قالت 
اأمن عام م�رشوع حتدي القراءة العربي جناء ال�شام�شي: 
“لق����د �شعدنا بحج����م الدعم الر�شم����ي املتميز للتحدي 
عل����ى م�شتوى اململك����ة، ونثني على امل�رشف����ن واأولياء 
االأمور الذين اأ�شهمت جهودهم يف تعزيز م�شرة الطلبة 
امل�شاركن يف الدورة الثانية من التحدي، لقد �شاهدنا 
العدي����د م����ن الطلب����ة املتميزين يف مرحل����ة الت�شفيات 
النهائي����ة والذين �شعب����وا من مهمة جلن����ة التحكيم يف 
اتخاذ الق����رار لاإعان ع����ن الع�رش االأوائ����ل على م�شتوى 
البحري����ن، االأمر الذي يب�����رش مب�شتقبل مزده����ر للمملكة 
من خال جيل يح����ب القراءة ويتخذ من املعرفة اأر�شية 

�شلبة لتحقيق املنجزات يف امل�شتقبل”.
و�شه����دت البحري����ن م�شاركة ما جمموع����ه 24،268 
طال����ب وطالب����ة م����ن خمتل����ف املراح����ل الدرا�شي����ة يف 
حت����دي القراءة العرب����ي بدورته الثاني����ة، وكانت مرحلة 
الت�شفي����ات التي �شبقت تتوي����ج االأوائل انعقدت على 
م����دار يوم����ن يف املنام����ة حت����ت اإ�����رشاف وزارة الرتبية 

والتعليم وفريق حتدي القراءة من االإمارات.

املنامة - بنا: اأعلن مكت���ب النائب االأول لرئي�ض 
جمل����ض ال���وزراء اأم�ض ع���ن اأ�شم���اء منت�شب���ي الدفعة 
الثالث���ة م���ن برنام���ج النائ���ب االأول لتنمي���ة الكوادر 
الوطني���ة البالغ عددهم 15 �شخ�شاً من اأكرث من 500 

متقدم من خمتلف اجلهات احلكومية. 
وخ�شع املتقدمون ملراح���ل خمتلفة من التقييم 
وذلك بح�س���ب ال�رشوط واملعايري الت���ي مت حتديدها 
بعناي���ة فائقة حتقيق���اً لروؤية واأه���داف ال�نامج من 
اأج���ل اختيار وحتدي���د القائمة النهائية م���ن منت�شبي 
الدفع���ة الثالثة والتي خل�شت اإلى التالية اأ�شماوؤهم: 
اأحم���د عبدالنبي القي���م من وزارة ال�شناع���ة والتجارة 
وال�شياح���ة، اأحمد جمي���ل ال�شفار من معه���د البحرين 
للتدري���ب، �شارة اإبراهيم القرقاوي من وزارة الرتبية 
والتعلي���م، عبدالرحم���ن ع�ش���ام عب���داهلل م���ن ديوان 
الرقابة املالية واالدارية، عبر اإبراهيم بدر من �رشكة 
البحرين لا�شتثمار العقاري )اإدامة(، علي حممد علي 
من م����رشف البحرين املركزي، فاطم���ة را�شد ال�شبت 
م���ن م�رشف البحرين املركزي، فاطمة حممد اخلان من 
وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، في�شل اأحمد �شالح 
من بور�ش���ة البحرين، ليلى عل���ي �شبيل من املجل�ض 
االأعلى للبيئة، حممد عبداحلكيم عبدامللك من ديوان 
الرقابة املالي���ة واالإدارية، حممد م���رزا العريبي من 
هيئة الكهرباء واملاء، م���رزوق عبدالكرمي مرزوق من 

وزارة الداخلي���ة، م���رمي من�ش���ور كازروين من م�رشف 
البحرين املركزي، ويو�ش���ف اأ�شامة بوحجي من وزارة 

االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين.
واأك���د مدي���ر ع���ام مكت���ب النائ���ب االأول لرئي�ض 
جمل�ض ال���وزراء ال�شيخ �شلمان بن خليف���ة اآل خليفة، 
اأنه وف���ق روؤى ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����ض جمل�ض ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ر �شلم���ان بن حم���د اآل خليف���ة لتهيئ���ة كوادر 
وطنية قيادية ت�ش���ارك يف التطوير والتنمية من اأجل 
نه�ش���ة اململكة، فاإن مكت���ب النائ���ب االأول حري�ض 
عل���ى موا�شلة العمل ال�شتمرارية اإجناح جتربة برنامج 
النائ���ب االأول لتنمية الك���وادر الوطنية ال���ذي اأثبت 
موقع���ه كاإح���دى ال�امج الطموحة الت���ي جت�شد روؤية 

�شاح���ب ال�شمو امللكي لا�شتثم���ار يف تطوير العن�رش 
الب����رشي كرك���ن اأ�شا�شي م���ن اأركان م�ش���رة التنمية 
ال�شامل���ة الت���ي يقودها عاهل الب���اد �شاحب اجلالة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.
وهن���اأ مدير ع���ام مكت���ب النائ���ب االأول منت�شبي 
الدفعة الثالثة الذين اأثبتوا كفاءتهم وقدراتهم خال 
مرحلة االختي���ار، معرًبا عن ثقته يف اأنهم �شيوا�شلون 
اإظه���ار جدارته���م ومتيزهم خال ف���رتة انتدابهم يف 
املكتب من اجلهات احلكومية التي ينتمون لها ملدة 
ع���ام واح���د ليحظوا بفر�ش���ة التدريب عل���ى م�شتوى 
عاٍل يف ط���رق البح���ث والتحليل والقي���ادة مبا يخدم 
مهامهم الوظيفية االأ�شا�شية يف جهات عملهم ويطور 
من مهاراته���م واإمكانياتهم، وللتعرف عن قرب على 
اآلي���ة �شنع وتنفي���ذ ال�شيا�شات وال�ام���ج احلكومية 
م���ن خال العمل ب�شكل مبا�رش مع عدد من امل�شوؤولن 

و�شناع القرار.
و�شيلتح���ق املن�شم���ون يف الدفع���ة الثالث���ة من 
الوطني���ة  الك���وادر  لتنمي���ة  االأول  النائ���ب  برنام���ج 
كمنتدب���ن من جه���ات عمله���م املختلف���ة يف مكتب 
النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء، علماً باأن الدفعة 
الثاني���ة من منت�شبي ال�نامج تنته���ي فرتة انتدابها 
م���ع منت�شف �شهر ماي���و ليعودوا اإل���ى مواقع عملهم 

بعد انق�شاء عام كامل على انتدابهم لدى املكتب.

•  اأثناء التتويج	
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ختام فعاليات اأ�سبوع املرور العربي 

تن�سيق بني “رعاية الأحداث” وجهات حكومية واأهلية 

الرو�سي و“�سورى املفتني”  تفاهم بني “الأعلى الإ�سالمي” 

ل تفتح اأي بريد اإلكرتوين قبل التحقق من �سحة املر�سل

يهدف اإلى ن�رش الو�سطية �دح�ض ر�ؤى التطرف امل�سترت بالدين

�سمن �سل�سلة اإر�سادات حلماية اأجهزة الكمبيوتر من الفري��سات... “اجلرائم االلكرت�نية”: 

لل�س���وؤ�ن  االأعل���ى  املجل����ض   – مو�سك���و 
م�س���اء  مو�سك���و  يف  التوقي���ع  مت  االإ�سالمي���ة: 
اأم����ض على مذكرة تفاهم ب���ن املجل�ض االأعلى 
لل�س���وؤ�ن االإ�سالمية، �جمل����ض �سورى املفتن 

لر��سيا االحتادية.
��قع املذكرة م���ن اجلانب البحريني نائب 
رئي����ض املجل����ض االأعل���ى لل�س���وؤ�ن االإ�سالمية 
ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�سد اآل خليفة، 
�من اجلان���ب الر��س���ي رئي�ض جمل����ض �سورى 
املفت���ن لر��سي���ا �االإدارة الديني���ة مل�سلمي 

ر��سيا االحتادية ال�سيخ را�ي عن الدين. 
�ته���دف مذك���رة التفاهم اإل���ى تعزيز اأطر 
التع���ا�ن ب���ن الطرفن يف ن�رش القي���م ال�سمحة 
لالإ�س���الم، �ن�رش الثقاف���ة االإ�سالمي���ة، �التاأكيد 
على ��سطية االإ�سالم، �االعتدال يف حمل ر�سالة 
الدعوة االإ�سالمية �ن�رشها، �دح�ض ر�ؤى التطرف 
املت�س���رت بالدي���ن االإ�سالم���ي احلني���ف، �اإبراز 
القي���م االأخالقي���ة التي يدع���و اإليه���ا االإ�سالم، 
�الت���ي تنبذ العن���ف �التط���رف، �تر�سخ القيم 

ال�سمح���ة املبنية على الت�سام���ح �تعزيز ال�سالم 
ب���ن ال�سع���وب �االأدي���ان، اإلى جان���ب التعا�ن 
امل�س���رتك يف خدم���ة القراآن الك���رمي �امل�ساجد 
�االأ�قاف �التعليم ال�رشعي �غريها من ال�سوؤ�ن 

االإ�سالمية. 
الدي���ن  ع���ن  را�ي  اأب���دى  جانب���ه،  �م���ن 
�سعادت���ه �اعت���زازه بزيارة ال�سي���خ عبدالرحمن 

ب���ن حممد بن را�سد اآل خليف���ة �توقيعه مذكرة 
التفاهم، موؤكًدا اأنها �ستكون فر�سة ملزيد من 
اأ�جه التع���ا�ن امل�سرتك، الفًت���ا اإلى اأن جمل�ض 
�س���ورى املفتن لر��سي���ا االحتادية يعتز بقوة 
العالق���ات التي تربطه مبملكة البحرين، �يعمل 
عل���ى تعزيزها د�ًما خلدمة البلدين ال�سديقن 

��سعبيهما.  

 املنام����ة - �زارة الداخلي����ة: اأ�س����درت االإدارة 
االقت�س����ادي  �االأم����ن  الف�س����اد  ملكافح����ة  العام����ة 
�االلك����رت�ين �سل�سل����ة م����ن االإر�س����ادات املتعلق����ة 
بحماي����ة اأجهزة الكمبيوتر م����ن ال�ساللة اجلديدة من 
فري��سات الفدية �التي بداأت يف االنت�سار، اعتبارا 
م����ن 12 ماي����و 2017 �ا�ستهدفت ع����ددا كبريا من 
املوؤ�س�سات �ال�سيما يف اأ�ر�با، حيث تقوم بت�سفري 
ملف����ات البيان����ات �الطلب م����ن امل�ستخدمن دفع 
  BitCoins فدي����ة 300 د�الر ع����ن طريق قن����وات
م����ع م�ساعف����ة مبل����غ الدفع بع����د 3 اأيام، ام����ا اإذا مل 
يت����م الدفع بعد �سبع����ة اأيام �سيتم ح����ذف امللفات 

امل�سفرة. 
��فق ما اأكدته االإدارة العامة ملكافحة الف�ساد 
�االأم����ن االقت�س����ادي �االلك����رت�ين، ف����اإن اأف�س����ل 
املمار�س����ات للحماية �سد الفري������ض امل�سار اإليه، 
�����رش�رة اأن يكون ل����دى املوؤ�س�سات اآخ����ر حتديثات 
MS17- االأمان الأنظمة �ين����د�ز املثبتة، �ال �سيما
010 ملن����ع االنت�س����ار، م����ع احلر�����ض عل����ى حت�سن 
االأجه����زة بربام����ج مكافح����ة الفري��س����ات �حتديث 

برامج االأمن �احلماية ب�سكل دائم. 
�دعت االإدارة العام����ة ملكافحة الف�ساد �االأمن 
اإل����ى املحافظ����ة عل����ى  االقت�س����ادي �االلك����رت�ين 
حتدي����ث نظ����ام الت�سغي����ل �الربامج االأخ����رى، حيث 

اإن حتديث����ات الربامج غالبا م����ا ت�سمل حال للثغرات 
االأمني����ة املكت�سفة حديثا �التي ميك����ن ا�ستغاللها 
من قبل العابثن �عملي����ات القر�سنة، مو�سحة اأن 
الربي����د االإلك����رت�ين يعترب من الو�سائ����ل الرئي�سية 
النت�سار عد�ى الفري��س����ات، لذلك يجب احلذر من 
ر�سائل الربي����د االإلكرت�ين غري املتوقعة خا�سة اإذا 

كانت حتتوي على ر�ابط �مرفقات.
�ن�سح���ت االإدارة العام���ة ملكافح���ة الف�س���اد 
�االأم���ن االقت�سادي �االلك���رت�ين باأنك قد ت�ستلم 
بري���دا اإلكرت�ني���ا �يكون ا�س���م املر�س���ل �سخ�سا 
تعرفه اأ� من جهة ر�سمية معر�فة )�زارة اأ� �رشكة( 
�علي���ك ان تتحق���ق من �سح���ة املر�س���ل من خالل 
ال�سغط على ا�سم املر�سل الظاهر لديك قبل فتح 
الربي���د االإلكرت�ين للتع���رف على ا�سم���ه ا� كنيته 
املعر�ف���ة لدي���ك �التاأك���د من احلق���ل االإلكرت�ين 
للمر�سل، فقد يكون ذلك انتحاال لل�سخ�سية ميّكن 
املخرتق من النف���اذ الى جهازك �من ثم الى جميع 

ملفاتك.
��س���ددت االإدارة العام���ة ملكافح���ة الف�س���اد 
�االأم���ن االقت�سادي �االلكرت�ين على عدم فتح اأي 
بري���د اإلكرت�ين اأ� اأي مرف���ق من اأي بريد اإلكرت�ين 
غري معر�ف اأ� غري موثوق امل�سدر �جتنب ال�سغط 
على الر�اب���ط االإلكرت�ني���ة التي تر�س���ل من بريد 

االإعالن���ات �االأ�سخا�ض �اجلهات جمه���ويل الهوية 
�جتن���ب ت�سف���ح املواق���ع امل�سبوه���ة �االنتق���ال 
من موق���ع الى اآخر م���ن خالل ال�سغ���ط على ر�ابط 

االنتقال الع�سوائية.
الف�س���اد  العام���ة ملكافح���ة  االإدارة  �بح�س���ب 
�االأمن االقت�سادي �االلكرت�ين، يجب احلذر للغاية 
م���ن اأي مرف���ق بريد اإلك���رت�ين ل���� “ميكر��سوفت 
اأ�في�ض” ين�سحك بتمكن �حدات املاكر� لعر�ض 
حمتوياتها ما مل تك���ن متاأكدا متاما من �سحة هذه 
الر�سال���ة �اأنه���ا من م�س���در موثوق ب���ه، فال متّكن 
�ح���دات املاك���ر� �ب���دال من ذل���ك اح���ذف الربيد 
االإلك���رت�ين على الفور. �اأ��سحت اأن عملية الن�سخ 
االحتياط���ي للبيانات املهمة هي الطريقة الوحيدة 
Ransom -“  الالأك���ر فعالي���ة ملكافح���ة ع���د�ى
ware”. فاملخرتق���ون لديهم اإم���كان النفوذ على 
ال�سحايا من خالل ت�سفري امللفات املهمة �جعلها 
يف هيئة ال ميكن الو�سول اإليها، فاإذا كان لل�سحية 
ا�ستع���ادة  باإمكانه���ا  �سيك���ون  احتياطي���ة  ن�سخ���ا 
امللف���ات بع���د التخل�ض م���ن الفري�����ض �الق�ساء 
على العد�ى. �مع ذلك فاإنه يجب على املوؤ�س�سات 
�سمان حماي���ة الن�سخ االحتياطية ب�سكل منا�سب اأ� 
تخزينه���ا خارج ال�سبكة بطرق اآمنة  بحيث ال يتمكن 

املهاجمون من الو�سول اليها �حذفها.

• على هام�ض توقيع االتفاقية	

املنام���ة - �زارة الداخلية: اختتمت 
االإدارة العامة للم���ر�ر، فعاليات اأ�سبوع 
امل���ر�ر العربي، بحمل���ة ميدانية نفذتها 
“ك���ن  فري���ق  م���ع  بالتع���ا�ن  االإدارة 
ا” التطوع���ي يف �س���وق املنامة  م�ستع���دًّ

القدمي.
هداي���ا  توزي���ع  احلمل���ة،  ��سه���دت 
على ال�س���واق �مرتادي ال�س���وق، ف�سالً 
عن عدد م���ن املطبوع���ات �املن�سورات 
التوعوي���ة الت���ي حمل���ت ب���ن طياته���ا 

اإر�س���ادات �ن�سائ���ح مر�ري���ة للحد من 
احل���وادث، اإذ تاأت���ي ه���ذه احلملة �سمن 
حر����ض االإدارة العامة للمر�ر على اإ�رشاك 
ع���دد م���ن اجلمعي���ات ال�سبابي���ة تاأكيًدا 
ملب���داأ ال�رشاك���ة املجتمعية �ن����رش الوعي 

�الثقافة املر�رية.
�كان اأ�سب���وع امل���ر�ر العرب���ي، قد 
اأقي���م حتت �سع���ار “رجل امل���ر�ر منكم 
�خلدمتكم” يف الف���رتة من 4 �حتى 10 

مايو اجلاري.

املنام���ة - �زارة الداخلي���ة: اأك���دت 
رئي�ض ف���رع ال�س���وؤ�ن الذاتية ب���االإدارة 
العام���ة لل�رشط���ة الن�سائية امل���الزم اأ�ل 
فاطم���ة ال�سديق���ي، اأن هن���اك تعا�ًن���ا 
�تن�سيًق���ا م�ستمري���ن بن مرك���ز رعاية 
االأحداث �ع���دد من ال���وزارات �اجلهات 
احلكومي���ة �االأهلي���ة، مبا ي�سم���ن رعاية 
االأح���داث �تقدمي خدمات متقدمة �ذات 
فعالية لهم، م�سيف���ة اأن تقبل االأحداث 
للربامج �االإر�س���ادات االإ�سالحية، يكون 
�سعًبا يف البداية، لكنهم �رشعان ما يبد�ن 

م�ساركة �فعالية مع هذه الربامج.
�اأ��سح���ت يف مقابل���ة م���ع برنام���ج 
“االأم���ن” االإذاع���ي الذي تع���ده �تقدمه 
اإدارة االإعالم االأمن���ي بالتعا�ن مع اإذاعة 
البحرين، اأن ق�س���م الرعاية الالحقة �من 
خ���الل االإح�سائي���ات االجتماعي���ة، يقوم 
بزي���ارة احلدث بع���د خر�جه م���ن املركز 
�املدر�س���ة  املن���زل  يف  اأ�سبوع���ن  كل 
لالطمئن���ان عليه �م�ساعدت���ه �اإ�رشاكه يف 
اأق���رب ناد مل���لء �قت الف���راغ لديه، اإن 

�جد.

القب�ض على اآ�سيوي 
يرّوج املاريجوانا 

املنام���ة - �زارة الداخلية: اأعلن مدير عام االإدارة العامة 
للمباح���ث �االأدل���ة اجلنائي���ة اأن �رشطة مكافح���ة املخدرات، 
متكن���ت من القب����ض على �سخ����ض يحمل جن�سي���ة اآ�سيوية، 
�بحوزت���ه ح���وايل 4 كيل���و جرام���ات م���ن م���ادة املاريجوانا 

املخدرة، تقدر قيمتها املالية بحوايل 8 اآالف دينار.
�اأ��سح اأن التحريات االأ�لية، اأ�سارت اإلى حيازة امل�ستبه 
به، مواد خم���درة بغر�ض تر�يجها، �بع���د تاأكيد املعلومات 
�جمع االأدلة الالزمة، مت مبا�رشة اأعمال البحث �التحري �التي 
اأ�سف���رت عن حتديد هويته، �القب����ض عليه �بحوزته املواد 

املخدرة.
�اأك���د مدير عام االإدارة العامة للمباحث �االأدلة اجلنائية 
اأنه جار ا�ستكمال االإجراءات القانونية الالزمة، متهيًدا الإحالة 

الق�سية اإلى النيابة العامة.
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البحرين ت�ست�سيف “التو�ستما�سرتز الإقليمي” 

حان الوقت لتنفيذ امل�ساريع الزراعية واحليوانية بـ “اأر�ض ال�سودان”

برعايـــــــة عي�ســــــــى بــــــــن �سلمــــــــــــان 

مواجهة لتحديات الت�سحر وندرة املياه... داوود لـ “$”:

املنامـــة - بنا: حتت رعاية كرمية من رئي�س 
جمل�ـــس اأمناء وقف عي�سى بـــن �سلمان التعليمي 
اخلـــري �سمو ال�سيخ عي�سى بـــن �سلمان بن حمد 
اآل خليفـــة، ت�ست�سيـــف مملكـــة البحريـــن موؤمتر 
التو�ستما�ســـرز الإقليمي ال�سنـــوي للقطاع 20 
)ديتاك 2017(، والذي �سيعقد يف فندق اخلليج 

يف الفرة 18 اإلى 20 مايو اجلاري.
ملوؤمتـــر  املنظمـــة  اللجنـــة  واأقامـــت 
التو�ستما�ســـرز م�ســـاء اأم�ـــس، موؤمتـــرا �سحافيا 
لإطالق ال�سعار اخلا�س باملوؤمتر، بح�سور رئي�س 
اللجنة املنظمة علي الري�س، ورئي�س القطاع 20 
للتو�ستما�ســـرز علي �سهباز، وعبـــداهلل ال�سادة 

ممثال عن “متكني” ال�رشيك ال�سراتيجي.
و�سي�سهـــد املوؤمتر اإقامـــة م�سابقات باللغة 
العربيـــة والجنليزيـــة بـــني اأبطـــال جميـــع دول 

القطـــاع يف اأربـــع فئـــات، هـــي خطـــب التقييـــم 
واخلطب الفكاهية واخلطب الرجتالية واخلطب 
العامليـــة، اإ�سافة الـــى اإقامة العديـــد من ور�س 

العمـــل واملحا�ـــرشات مـــن قبـــل ابطـــال العـــامل 
ال�سابقـــني اإ�سافة الـــى اخلـــراء املخت�سني يف 

جمالتهم.
بـــدوره، اأعـــرب الري�س عن �سكـــره وتقديره 
ل�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان بن حمد اآل خليفة 
لتف�سلـــه برعاية املوؤمتر، موؤكدا ان رعاية �سموه 
�ست�سيف بعدا اأخرا للموؤمتر، و�ست�ساهم بال �سك 
يف اثرائه واجناحه، كما توجه بال�سكر اإلى الرئي�س 
التنفيـــذي لتمكني اإبراهيم جناحي لدعمه الكبر 

لتنظيم املوؤمتر.
كما عـــر �سهباز عـــن �سعادة جميـــع اأع�ساء 
القطـــاع برعايـــة �سمو ال�سيخ عي�ســـى بن �سلمان 
بـــن حمد اآل خليفة الكرمية، موؤكدا اأن هذا الدعم 
الكبـــر لي�ـــس غريبا علـــى �سمـــوه و�سي�ساهم يف 

تعزيز روح املناف�سة بني امل�ساركني.

قال النائـــب جمال داوود يف ت�رشيحه لـ “البالد” 
اإن مـــا تواجهـــه دول جمل�ـــس التعاون مـــن حتديات 
الت�سحـــر وندرة املياه، يتطلب مـــن حكومات الدول 
اخلليجيـــة و�ســـع ا�سراتيجيـــة طويلـــة الأمد حتقق 
الأمـــن الغذائـــي واملائـــي ل�سعوبهـــم. وياأتـــي هـــذا 
الت�رشيـــح تزامًنا مع انعقاد الجتمـــاع الدوري لوزراء 
الزراعـــة بدول جمل�ســـي التعاون، الذي يبـــداأ اأعماله 
اليوم يف البحرين. وقال داوود اإن الأر�س ال�سودانية 
املخ�س�ســـة لال�ستثمـــار الزراعـــي واحليـــواين لدول 
اخلليـــج، ينبغـــي اأن تاأتي على راأ�ـــس اأولويات وزراء 
الزراعـــة، من خالل و�سع الدرا�سات، والبدء يف تنفيذ 
امل�ساريع الزراعية والربيـــة احليوانية على اأرا�سي 
ال�ســـودان. ونّوه بهذا النوع مـــن ال�ستثمارات؛ نظًرا 

ملا تتوفـــر عليه الأر�ـــس ال�سودانية مـــن املقومات 
الرئي�سيـــة لالإنتاج الزراعـــي واحليواين، مـــن �ساأنها 
اأن حتقـــق مـــا يتطلع لـــه �سعـــوب املجل�ـــس لتاأمني 

متطلباتهم الزراعية واحليوانية على املدى البعيد.
ولفـــت اإلـــى اأهمية البحـــث حول كيفيـــة اإ�رشاك 
القطـــاع اخلا�س مع احلكومات لالنطالق يف مثل هذه 
امل�ساريـــع، اأو من خالل تنفيذ م�ساريـــع م�سركة مع 
دول جمل�س التعاون، وفًقا لالحتياجات والإمكانيات 

املتاحة التي حتقق لدول املجل�س اأمنها الغذائي.
واأ�ســـار اإلى وجـــود عدة جتـــارب �سابقـــة لدول 
خليجيـــة كال�سعوديـــة فيمـــا يتعلـــق بال�ستثمارات 
اخلارجية يف جمال اإنتاج املواد الزراعية واحليوانية.

ودعـــا اإلى �ـــرشورة اأن حت�ســـن مملكـــة البحرين 
احلكومـــة  لهـــا  منحتهـــا  التـــي  الأر�ـــس  ا�ستغـــالل 
ال�سودانيـــة لالإنتـــاج الزراعي واحليـــواين والتي تبلغ 
م�ساحتهـــا 450 كيلومـــًرا مربًعـــا، بال�ســـكل الـــذي 
�سيوفـــر للمملكـــة للبحريـــن احتياجاتهـــا الزراعيـــة 

ا. واحليوانية على ل�سنوات طويلة جدًّ

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان	

• جمال داوود	

“البلديات”: اإنهاء تنفيذ 4 حدائق يف خمتلف املناطق

“بيبا” يوقع اتفاقية تعاون مع اأكادميية ال�سودان 

املنامـــة - وزارة الأ�سغـــال و�سوؤون 
البلديـــات والتخطيط العمـــراين: انتهت 
البلديـــات  و�ســـوؤون  الأ�سغـــال  وزارة 
والتخطيط العمـــراين من تنفيذ عدد من 
م�ساريـــع احلدائق ح�سب برنامج احلكومة 

لالأعـــوام 2015 2016-م بقيمة اإجمالية 
تتجـــاوز الربع مليون دينار، وهي حديقة 
احلـــد جممـــع 109 وحديقة بـــوري 752 
وحديقة بنـــي جمـــرة 537 وحديقة مرفاأ 

الزلق.

�ساحية ال�سيـــف - معهد الدارة العامة: 
اأكـــد املديـــر العـــام ملعهـــد الإدارة العامـــة 
“بيبا” رائد بن �سم�س �رشورة تبادل التجارب 
العربيـــة الناجحة يف جمـــال الإدارة العامة، يف 
ظـــل ما يجمعنـــا من قوا�ســـم م�سركة، وذلك 
يف �سبيل حتقيـــق الروؤى واخلطط املو�سوعة 
التـــي ت�ســـب يف م�سلحـــة الوطـــن واملواطن 
العربـــي، منوًهـــا علـــى �ـــرشورة تبنـــي الدول 

العربيـــة لرامج وطنية قياديـــة تهدف لبناء 
قـــادة قادرين على مواكبـــة التغير والإبداع 

وحتقيق ال�ستدامة للمنطقة العربية.
جـــاء ذلك، علـــى هام�س توقيـــع اتفاقية 
التعـــاون بني “بيبـــا” والأكادمييـــة الوطنية 
جمهوريـــة  يف  القـــدرات  وبنـــاء  للتدريـــب 
ال�ســـودان ال�سقيقة، والتي مثلتها، مدير عام 

الأكادميية عفاف عبدالرحمن.

�سيد علي املحافظة



انتق����د النائ����ب الأول برئي�س جمل�����س ال�شورى 
ورج����ل الأعم����ال جمال فخ����رو حتديد مق����رح نيابي 
بقان����ون حاجز الن�ش����ف املليون للب����دء يف حت�شيل 
�رشائ����ب عن ال�رشكات، واإعفاء م����ن يجني اأرباًحا اأقل، 
وا�شًفا اإي����اه “ينم عن عدم اإدراك” ملبداأ العدالة يف 
فر�س الر�شوم وال�رشائب الذي ن�س عليه الد�شتور.

 

وت�ش����اءل: ك����م �رشكة تربح ن�ش����ف مليون دينار 
% م����ن املوؤ�ش�ش����ات النا�شط����ة يف   90  .. ����ا؟  �شنويًّ
اململكة تعد �شغرية ومتو�شطة احلجم.. اأين العدالة 
يف الإعف����اء م����ن ال�رشائ����ب على من يرب����ح 300 األف 
اأو 400 األ����ف اأو حت����ى م����ن يربح ع�����رشة اآلف دينار، 
املذك����رة التف�شريية مل ت�رش من قري����ب اأو بعيد اإلى 
الأ�ش�س التي اعتمدت يف حتديد وعاء الربح اخلا�شع 

لل�رشيبة.

اإلعفاءات  
ولف����ت فخرو اإلى اأن ال����دول تعفي املوؤ�ش�شات 
القت�شادية ذات الأرب����اح ال�شغرية، ف�شلطنة عمان 
تعف����ي اخلم�شة اآلف الأولى م����ن الأرباح، وبعد ذلك 
تب����داأ باحت�شاب ن�ش����ب ت�شاعدية، وكذل����ك الأمر يف 
ال�شعودي����ة والكويت وقطر وغريها من دول العامل، 
م�ش����دًدا “لب����د م����ن خف�س �شق����ف الن�ش����ف مليون 

املقرح بناء على درا�شة اقت�شادية مف�شلة”. 
واأردف: مل تكن هناك درا�شة متاأنية للمو�شوع 
من مقدمي القراح، وما طرح ل يرتقي لأن يناق�س 

يف الربملان.  
وتابع: اإن اجلهات احلكومي����ة قادرة على اإجراء 
الدرا�ش����ات الالزم����ة فه����ي لديه����ا اجله����از واخلربة 
الراكمي����ة والعالق����ات الدولية والإمكاني����ات، كما 
اأنه����ا اجله����ة املنوط����ة بو�ش����ع ال�شيا�ش����ة املالي����ة 

والقت�شادية.
وق����ال فخ����رو: اأم����ا نح����ن الأع�ش����اء يف جمل�شي 
ال�شورى والنواب فلي�شت لدينا الإمكانيات ل�شياغة 
واق����راح قانون بهذه ال�شخامة وهذه الآثار الكبرية 
عل����ى القت�شاد الوطن����ي وال�شيا�ش����ة املالية. نحن 
حتًم����ا معنيون بال�ش����وؤال ومعرفة نتائ����ج الدرا�شات 

نتيجة فر�س هذا القانون.
 غير مدروسة  

وانتق����د فخ����رو ردود جمعي����ة رج����ال الأعم����ال 
البحريني����ة، وغرف����ة جت����ارة و�شناع����ة البحرين على 
املقرح النيابي، اإذ ح�رشت����ا ردودهما يف اأن الو�شع 
القت�شادي احلايل ل ي�شم����ح بفر�س ال�رشائب على 

ال�رشكات. 

واأردف: اأن هذه ال����ردود تعني اأن هناك رف�ًشا 
لقتط����اع ج����زء م����ن �ش����ايف اأرب����اح ال�����رشكات و”اإن 
ربح����ت”.. ل تاأخذوا منا  5 %، وا�شًفا الردود ب�”غري 

املدرو�شة” وجاءت يف عدة �شطور. 
ا عل����ى الذين ي�ش����ريون اإل����ى اأن القت�شاد  وردًّ
البحرين����ي غري جاهز لهذه اخلطوة، ق����ال: اأعتقد اإن 
اقت�شادنا جاهز لفر�س ال�رشيبة ولكن يبقى ال�شوؤال 
ما ه����و الوق����ت الأن�ش����ب للتنفي����ذ؟ وكم����ا اأ�شلفت 
�شابًقا، املو�شوع يحتاج اإلى درا�شة متاأنية ومعمقة.

 

اقتصاد حر  
اأ�ش����اف: اقت�شادنا مت����ن وجاهز ل����كل �شيء، 
اقت�ش����اد ح����ر و�شيا�ش����ة مالي����ة وا�شح����ة .. ولدين����ا 
ا�شتثم����ار حملي واأجنب����ي وبيئة اقت�شادي����ة جيدة.. 
نحت����اج الآن لإع����ادة النظ����ر يف �شيا�شاتن����ا املالي����ة 
والقت�شادي����ة لتتنا�ش����ب مع املتغ����ريات العاملية 

والإقليمية.  
وق����ال: “ل خوف من مب����داأ فر�س ال�رشائب على 
ا�شتقط����اب ال�شتثمارات، فحتى الدول التي ت�شمى 
مالذات �رشيبية، تفر�س فيها �رشائب، ولكن مبعدل 

اأقل، واإل كيف لهذه الدول اأن متول موازناتها؟”. 
واأ�ش����ار اإل����ى اأن البحرين )وف����ق نظامها املايل 
وال�رشيب����ي احل����ايل( تتن����ازل للحكوم����ات الأجنبي����ة 
ع����ن ال�رشائب املح�شوب����ة على اأرباح ه����ذه ال�رشكات 

الأجنبية العاملة يف اململكة. 

الحكومات األجنبية 
واأ�ش����اف: “مبقت�شى اتفاقيات من����ع الزدواج 
ال�رشيب����ي املوقعة مع ع����دة دول �شت�شمن ال�رشكات 
الأجنبي����ة العامل����ة يف البحري����ن ع����دم دف����ع ال�رشيبة 

مرتن”.
واأردف: الدول املوقع����ة معنا تقتطع ال�رشائب 
من اأرباح ال�رشكات التي حتق����ق اأرباًحا لدينا لأننا مل 
نقم باأخ����ذ ال�رشيب����ة، واإذا ما جرى ا�شتح����داث نظام 
�رشيبي على ال�رشكات، فاإن هذه املوؤ�ش�شات �شتدفع 
ال�رشائب لنا، ولن تقدم للحكومات الأجنبية اأي �شيء 
مبوجب التفاقات املوقعة... نحن وقعنا اتفاقيات 
منع الزدواج ال�رشيبي للم�شتقب����ل، و�شتجعلنا بيئة 

جاذبة لال�شتثمار. 
واأردف: بالن�شب����ة ل�شتقطاب ال�شتثمار اأي�ًشا، 
نح����ن ل�شن����ا م����ن ال����دول املتقدم����ة يف ا�شتقط����اب 
ال�شتثمارات العاملية مقارنة بغرينا رغم كوننا جنة 

�رشيبية.

غير ملزم 
وراأى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى اأن 
التن�شي����ق اخلليجي مهم ولكن لي�����س ملزًما لفر�س 
�رشائب على ال�رشكات، فهناك اأربع دول تفر�س الآن 
ال�رشائ����ب على ال�رشكات، والدول����ة اخلام�شة تفر�س 
ال�رشائ����ب على قط����اع البنوك )الإم����ارات بن�شبة 20 
%(، ونحن الدولة اخلليجية الوحيدة اخلالية من اأية 

�رشائب. 
واأ�ش����اف: ل اأرى �رشورة لتوحي����د الن�شب.. دول 
الحت����اد الأوروبي تفر�س ن�شًب����ا متفاوتة لل�رشيبة.. 
الولي����ات املتح����دة الأمريكي����ة اأي�ًش����ا حت����ّدد ن�شبة 
واحدة لل�رشائب الحتادي����ة وكل ولية تفر�س ن�شًبا 

متفاوتة بح�شب �شيا�شاتها املالية والقت�شادية. 

اأكد اخلبري القت�شادي اأكرب جعفري اأن 
ال�رشائب منهج واأمر طبيعي منذ الأزل، واأن 
البحري����ن تاأخرت يف هذه اخلط����وة لأ�شباب 
تاريخي����ة، فاحلكوم����ات على امت����داد دول 
الع����امل متّول موازناتها ع����رب نظام �رشيبي، 
بامل����وارد  الغني����ة  ال����دول  ي�شم����ل  وه����ذا 

الطبيعية. 
وع����اد جعفري بذاكرت����ه للوراء يف فرة 
اخلم�شين����ات وال�شتينات لي�شتح�رش اأ�شباب 
عدم اإدخال ال�رشائب على ال�شيا�شة املالية 
العام����ة للمملكة حتى الآن، م�ش����رًيا اإلى اأن 

ا. عدد ال�شكان كان قليالً جدًّ
واأ�ش����اف: “اأن احلكوم����ة اعت����ادت على 
تق����دمي اخلدم����ات، وج����اء الأوان لتحوي����ل 
اململكة من دولة ريعية اإلى اأخرى مدنية”. 
و�شّدد على اأن الو�شع الآين غري طبيعي 
و”�ش����اذ”.. نختل����ف على الأرق����ام والن�شب 
وبع�س الأمور، ولكن و�شع نظام لل�رشائب، 

واإعادة هيكلة القت�شاد اأمر �رشوري.

التأخير
واأظه����ر تاأيي����د لفك����رة التح����ول اإل����ى 
داعًي����ا  ال�رشائ����ب،  عل����ى  مبن����ي  اقت�ش����اد 
لع����دم التخوف من هذه اخلط����وة.. املجتمع 
والقت�شاد تقبل زيادة مقدارها 60 % يف 
اأ�شعار الوق����ود .. ال�شبب الأب����رز مل�شاكلنا 

هو تاأخر اإقرار ال�رشيبة.

اعت����رب  القت�ش����ادي  اخلب����ري  اأن  غ����ري 
املقرح النيابي بفر�س �رشائب 5 % على 
اأرباح ال�رشكات “غري فعال”.. م�شرًيا اإلى اأن 
الأجدر باملجل�س النيابي اأن يتقدم باقراح 
برغبة للحكومة لتتولى اإجراء درا�شة كاملة 

ومن ثم تقدميها للمجل�س الت�رشيعي.

عملية معقدة
وا�شتط����رد اأن فر�����س ال�رشيب����ة عملية 
ا، كما اأن التوقيت  ح�شابية فنية معقدة جدًّ

املنا�شب اأمر تقدره احلكومة. 
وق����ال “امليزانية العامة تعاين من عجز 
.. والدي����ن العام عاٍل ونحت����اج اإلى م�شادر 
غري تقليدية ولكن الأمر لي�س هّيًنا ليح�شم 

برغبة اأو نية برملانية”. 
ووّج����ه �ش����وؤالً اإل����ى مقدم����ي املقرح: 
ك����م الإيرادات املتوقعة م����ن فر�س �رشيبة 
بن�شب����ة 5 % عل����ى ال�����رشكات النا�شط����ة يف 
البحري����ن؟ هل لدينا اأي فكرة اأو تقدير عن 
حج����م الأموال التي قد ت�شتح�شل؟ كم عدد 
املوؤ�ش�ش����ات القت�شادي����ة التي �شي�شملها 

املقرح على نحو مبا�رش؟.

االرتجالية 
اإح����الل  خط����وة  “تاأخرن����ا يف  واأَ�ش����اف: 
ال�رشائب، ولك����ن هذا الواق����ع ل يعني )اأن 

ن�شتعجل الآن(”.

واأ�شاف: “ل ميكن فر�س �رشائب دون 
ت�شكي����ل هيئ����ة م�شتقل����ة له����ذا الغر�س.. 
نتح����دث اليوم يف البحرين ع����ن نوعن من 
ال�رشائ����ب، فيم����ا الواقع ي�ش����ري اإلى وجود 

300 نوع”. 
جاهزي����ة  بع����دم  احلدي����ث  عل����ى  ا  وردًّ
اململك����ة خلطوة فر�س �رشائ����ب واحتمالية 
جعف����ري:  ق����ال  امل�شتثم����ر،  “تطفي�����س” 
“ل خ����وف عل����ى ال�شتثم����ارات يف اململكة، 
وهنالك روؤو�س اأموال وا�شتثمارات ت�شتقر 
يف دول تفر�س معدلت عالية من ال�رشيبة 

.. اخل����وف لدينا م����ن )الرجتالية( يف اتخاذ 
خطوات مهمة بهذا احلجم”.

ربح وإنتاجية 
وتعليًق����ا عل����ى ما اأوردت����ه غرفة جتارة 
و�شناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال من 
حديث عن �شعف البنية التحتية ال�شناعية 
كاأح����د الأ�شب����اب للمطالب����ة بع����دم فر�����س 
�رشائ����ب الآن، ق����ال جعف����ري: “الدرا�شات 
تظهر اأن اإنتاجية القطاع ال�شناعي متدنية 
وت�ش����اوي 51 % م����ن ال�شتخ����دام الأمث����ل 
حلج����م املوارد املتواف����رة، وعلى رغم هذه 

احلقيقة هم يربحون”.
تاب����ع: اأج����ل، يربح����ون رغ����م انخفا�س 
اإنتاجيته����م، ع����رب ا�شتغالل نظ����ام الر�شوم 
والبيئ����ة القت�شادي����ة الآني����ة التي خلقت 
حال����ة م����ن التكالي����ة م����ن قب����ل ال�����رشكات 

واملوؤ�ش�شات على الدولة. 
ل����الأداء  الفه����م  غي����اب  اخلب����ري  واأك����د 
القت�ش����ادي لل�رشكات، فف����ي الوقت الذي 
يج����ب اأن تفر�س ال�رشائب، ل يزال البع�س 

ي�شتفيد من ت�شهيالت الر�شوم.  

مزايا تنافسية 
ال�شلي����م  غ����ري  الواق����ع  ه����ذا  واأردف: 
“يغوي” عمليات القيا�س لالأداء .. الغالبية 
الوا�شع����ة م����ن ال�����رشكات �شتنه����ار لو جرى 

التطبيق الكامل ملبادئ القت�شاد احلر. 
وحتفظ جعفري على م����ا يطرحه بع�س 
املتابع����ن واملعنين من �رشورة التن�شيق 
م����ع دول جمل�����س التع����اون قب����ل فر�����س 

ال�رشائب على ال�رشكات.
واأ�شار اإلى اأن التكامل القت�شادي بن 
دول التعاون ل ينح�رش يف جزئية ال�رشائب .. 
ونحن منتلك مزايا تناف�شية عالية كالنظام 
الق�شائ����ي والنظام القت�ش����ادي ... ولذا ل 
داع����ي لالنتظ����ار طوي����الً للتن�شي����ق يف هذا 
اجلانب .. اأن نتخذ اخلطوة اليوم اأف�شل من 

الغد.

اأكد اخلب���ري جعفر ال�شاي���غ اأن املجتمع 
القت�ش���ادي ل يختل���ف اليوم عل���ى اأهمية 
و����رشورة ال�رشائب املبا����رشة، والتي تعتمد 
عليه���ا الدول الغنية املتقدم���ة قبل الدول 

الأقل تقدًما. 
واأردف: ال�رشائ���ب هي امل�شدر الرئي�س 
املتقدم���ة  ال���دول  يف  العام���ة  للموازن���ة 
وبن���ت عليها نه�شتها وثورته���ا ال�شناعية 

والتقنية. 
اأداة  ت�ش���كل  ال�رشائ���ب  اأن  واأك���د 
اقت�شادي���ة مهمة يف يد ال���دول، لي�س جني 
الإي���رادات العامة فقط، بل لر�شم ال�شيا�شة 
القت�شادية، ف���اإذا م���ا اأرادت خف�س ن�شبة 
ال�شيول���ة، زادت ن�شبة ال�رشائ���ب، والعك�س 
اأي�ًشا �شحيح، فاإذا ما اأرادت زيادة ال�شيولة، 

خف�شت ال�رشائب. 

النضوب 
وتاب���ع: لكن يفر�س اأن ن�ش���األ اأنف�شنا 
ملاذا ه���ذا امل����رشوع النياب���ي بفر�س 5 % 
�رشائب عل���ى اأرباح ال����رشكات الآن؟ هل هو 
خلف�س العجز ومتويله؟ هل الوقت منا�شب 
���ا؟ ه���ل حتديد حاج���ز الن�ش���ف مليون  حاليًّ
دين���ار اأرباًح���ا لحت�ش���اب ال�رشائ���ب معيار 

�شحيح؟.
واأ�ش���ار اإل���ى احلاج���ة لتنفي���ذ درا�ش���ة 
ومعرفة الوق���ت املنا�شب لفر�س ال�رشيبة، 
معت���رًبا اأن غياب ال�رشائ���ب والعتماد على 

الإيرادات ي�شّكل نق�ًشا يف ال�شيا�شة املالية 
.. النف���ط �شوف ين�ش���ب، و�شنلجاأ لل�رشائب 

اآجالً اأم عاجالً. 
املق���رح  م���ن  الغر����س  لع���ّل  وزاد: 
الت�رشيعي متوي���ل العجز يف املوازنة العامة، 
ولكن خطوة كهذه ل ميك���ن اأن تنفذ اإذا ما 
وِجد تراجع وركود اقت�شادي وهناك �رشكات 

تغادر الدولة.

االنتعاش واالنكماش
يج���ب  “ال�رشيب���ة  قائ���اًل:  وا�شت���درك 
والنم���و  النتعا����س  وق���ت  يف  تفر����س  اأن 
ال����رشكات  ازده���ار  واأثن���اء  القت�ش���ادي، 

واملوؤ�ش�شات، ولي�س العك�س”. 
ويف م�شاأل���ة جاهزية القت�شاد البحريني 
لفر����س �رشائ���ب عل���ى ال����رشكات، ت�ش���اءل 
ال�شاي���غ: م���ا حج���م الإي���رادات املتوقع���ة 
اإذا م���ا طب���ق املق���رح؟ هل العائ���د املايل 
والقت�شادي يغطي ال�شلبيات الناجمة على 
التنفي���ذ؟ هل الأجه���زة التنفيذي���ة للدولة 
قادرة عل���ى اإجراء ما يل���زم لتنفيذه؟ .. كل 
ه���ذه الأ�شئلة حتتاج اإجابة ل���رى اإذا ما كنا 

جاهزين اأم ل.
واأردف: اأن ال���دول التي اعتمدت اأنظمة 
�رشيبي���ة من���ذ عق���ود تع���اين م���ن التهرب، 
فالبد م���ن اإجراءات ملكافحة ه���ذه الظواهر 
ال�شلبية وحتديد العقوبات، وطريقة جتميع 

ال�رشائب عرب قانون وا�شح.  

مادة واحدة 
وا�شتط���رد قائ���اًل: “ل ميك���ن اأن تاأت���ي 
مبادة واحدة وتقول ه���ذه “نظام �رشيبي”، 
لبد م���ن �شل�شلة م���ن القواع���د والإجراءات 

املتكاملة وامل�شاغة على نحو متاأٍن. 
واأ�ش���ار اإل���ى اأن البحري���ن ودول اخلليج 
�رشيبي���ة،  جن���ة  بكونه���ا  تتباه���ى  كان���ت 
وه���و توج���ه خاط���ئ، .. ولك���ن ه���ل هن���اك 
عوامل وبدائ���ل اأخرى متواف���رة الآن جلذب 
ال�شتثمار، وخلق بيئة جاذبة؟ والأهم و�شع 

درا�شة متكاملة قبل اتخاذ اأي خطوة. 

و�ش���ّدد ال�شاي���غ عل���ى ����رشورة حتديد 
واإيج���اد مي���زة تناف�شية ق���ادرة على جذب 
ال�شتثم���ار يراف���ق م���ع خط���وة ا�شتحداث 
نظام لل�رشيبة املبا�رشة .. نعم، لدينا ميزات 

اقت�شادية وقادرون على املناف�شة. 

الضرائب األقل 
وح���ول م���ا يطرح���ه البع�س م���ن �رشورة 
فر����س ال�رشائ���ب على ال����رشكات وفق اإطار 
منظوم���ة دول جمل����س التع���اون عل���ى غرار 
ما ج���رى يف �رشيب���ة القيمة امل�شاف���ة، راأى 
القت�ش���ادي ال�شاي���غ اأن البحري���ن جزء من 
هذه املنظومة، وهناك �شوق م�شركة، ولذا 

لبد من وج���ود تن�شيق، واإل ف���اإن ال�رشكات 
�شتتوجه لل���دول والإم���ارات ذات ال�رشائب 

الأقل.
غ���ري اأن���ه اأ�ش���ار اإل���ى اأن بع����س الدول 
اخلليجي���ة ق���د �شبقتن���ا واأخ���ذت ق���رارات 
انفرادي���ة، مما ي�ش���ري اإلى غي���اب التن�شيق 
الكامل يف هذه اجلزئية، وقد متنح املنظومة 
احلري���ة لكل دول���ة لختيار م���ا ينا�شبها من 

�رشائب.
ورف����س اخلبري ال�شاي���غ اإ�شارة البع�س 
اإلى اأن كثرًيا م���ن املوؤ�ش�شات القت�شادية 
مازال���ت تتلقى الدع���م احلكومي عرب برامج 
متك���ن وغريه���ا، وبالنتيج���ة غ���ري جاه���زة 

لل�رشائب.

البنك الدولي 
واأف���اد: �شيا�شة الدع���م ل تتعار�س مع 
ال�رشائب، بل هي �شيا�شية واأداة اقت�شادية 
امل�شلح���ة  الدول���ة  ت���رى  وق���د  خمتلف���ة، 

بتاأ�شي�س ودعم قطاعات على نحو وا�شع. 
الولي���ات  يف  ج���رى  م���ا  ه���ذا  واأردف: 
املتحدة الأمريكي���ة عندما تدخلت احلكومة 
م���ن  البن���وك وامل�ش���ارف  حلماي���ة قط���اع 
النهيار يف العام 2008 .. امل�شلحة الوطنية 
والقت�شادي���ة تق���ّرر، وه���ذه املمار�ش���ات 
الإجراءات مقبولة من البنك الدويل ومنظمة 
التج���ارة الدولية ول تتعار�س م���ع �شيا�شة 

فر�س ال�رشائب.  

واأكد النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى ورجل 
الأعمال جمال فخرو اأن مبداأ فر�س ال�رشائب املبا�رشة 
لي����س خطاأً. هن���اك اأربع���ة م�شادر رئي�شي���ة لتمويل 
املوازن���ة العام���ة، وه���ي ال�رشائب كم�ش���در رئي�س، 
وامل���وارد الطبيعية، والر�شوم نظ���ري اخلدمات، وما 
جتنيه احلكومات من بيع اخلدمات كالكهرباء واملاء.  
 واأ�ش���ار اإلى القرا����س كم�ش���در لتمويل عجز 
امليزاني���ة العام���ة، غري اأن ه���ذه الآلي���ة يفر�س اأن 
تك���ون ا�شتثنائي���ة ويف اأ�شي���ق احل���دود )يف الدول 
املتقدمة حدد العجز ب�3 % اأما نحن فقد و�شلنا اإلى 

%18 حاليًّا(.

غير مستحب  
واأ�شاف: اإن احلدي���ث قبل 5 �شنوات عن فر�س 
ال�رشائ���ب كان غري م�شتحب، فيم���ا نحن الآن نتحدث 
ع���ن �رشيبة القيم���ة امل�شافة بكل اأريحي���ة، ونناق�س 
الإطار العام الذي وقع لتنفيذها �شمن منظومة دول 
جمل�س التع���اون، وما �شيتبعه من اإجراءات د�شتورية 

وقانونية. 
 واأف���اد: اإن الزمالء يف جمل�س النواب قد تقدموا 
مبقرح لفر����س �رشائب مبا�رشة عل���ى ال�رشكات، وما 
ط���رح لي����س خطاأً م���ن حيث املب���داأ، ولكن م���ن يقراأ 
ن�شو�س املقرح ي�شت�شعر اأنه “اأخذ بخفة” ومل ياأخذ 

حقه من الدرا�شة. 
 واأ�ش���اف: ل ميك���ن اأن يط���رح مق���رح به���ذه 
االقت�ص���ادي  الن�ص���اط  عل���ى  ال�صخم���ة  التاأث���رات 
وامل���وارد العام���ة وال�شيا�شات املالي���ة، عرب اإ�شافة 
م���ادة واح���دة يف قان���ون قائ���م لل����رشكات التجارية، 
ويف باب لي����س له عالقة بال�رشيبة بتاًت���ا اإمنا متعلق 
ب�ش���وؤون “التفتي�س والرقابة”.. جم���رد اإقحام فكرة 
ال�رشائ���ب يف ه���ذا القان���ون ب�شكل عام وه���ذا الباب 

ب�شكل خا�س خطاأ.

نادٍ ودكان  
ولفت اإلى اأن القانون املراد اإدخال اإ�شافة عليه 
يخت����س بعمل ال����رشكات، كم���ا اأن م�شوؤولية الإ�رشاف 

على هذا القطاع هو لوزارة التجارة، فيما ال�رشيبة اأمر 
خمتلف متاًما، فتع���ود م�شوؤولية حت�شيلها والإ�رشاف 
عليه���ا ل�شلطة وزارة املالي���ة اأو لهيئة م�شتقلة وهو 

ا الآن.  التوجه ال�شائد عامليًّ
 وو�ش���ف عملي���ة فر�س ال�رشيبة عل���ى ال�رشكات 
ع���رب مادة واح���دة، وت���رك باق���ي العم���ل التنظيمي 
لوزارة املالي���ة باخلطوة غري املوفق���ة.. نحن نحتاج 
قانوًنا متكام���اًل لل�رشيبة العام���ة يف الدولة، وت�شبقه 
درا�ش���ات لتاأثرياته على الو�ش���ع الجتماعي واملايل 

والقت�شادي.
 وا�شت���درك: هذا اقت�شاد دول���ة ولي�س نادياً اأو 
دكاًنا، اأي قرار اقت�شادي يوؤثر على اجلميع .. هنالك 
مطال���ب �شورية نيابية وتوجه لع���دم اإعطاء احلكومة 
�شالحيات تو�شيع ر�ش���وم، فكيف نعطيهم �شالحية 
وا�شعة على ال�رشائب عرب مقرح من مادة ... يجب اآل 

ناأخذ هذا الأمر ب�”خفة”. 
 ال خالف 

و�ش���ّدد عل���ى اأن تطبيق اأي خط���وة بهذا احلجم 

يتطلب درا�شة اقت�شادية واجتماعية �شاملة للنتائج 
الإيجابية وال�شلبي���ة، وهذه اخلطوة مل حت�شل ... كل 
م���ا قدموه م���ن مربرات ه���و اأن هن���اك “دول طبقته 
فدعون���ا نطبق���ه” بالإ�شافة اإلى م���ربرات اأخرى غري 

مدرو�شة. 
وق���ال فخرو: ل خالف على مب���داأ فر�س ال�رشيبة 
.. فه���و اأم���ر مه���م ووارد، وال�رشيب���ة اأك���ر �شح���ة 
ووجوًب���ا ومالءم���ة للعمل القت�شادي م���ن الر�شوم .. 
فاملوؤ�ش�ش���ات القت�شادية جمربة على دفع الر�شوم 
�ش���واء حقق���ت ربًح���ا اأم مل حتق���ق، بينم���ا ال�رشيب���ة 

�شتدفعها ال�رشكات الرابحة فقط.
االقت�ص���ادي  للن�ص���اط  االأف�ص���ل  وا�صتط���رد: 
األ يحم���ل باأعب���اء وتكالي���ف م�شبق���ة، وه���ذا جزء من 
الإ�شكالي���ات الت���ي تواج���ه املوؤ�ش�ش���ات وال�رشكات 
مل بر�شوم،  املتو�شطة وال�شغرية يف البحرين، اإذا حتحُ
وه���ي ل تعل���م اإذا كانت �شرب���ح اأم ل، والأمر الأكر 
���ا، فمن يربح  عدال���ة اأن تفر����س ال�رشائ���ب ت�شاعديًّ

اأكر، ي�شاهم اأكر يف القت�شاد الوطني.

اأجم���ع اقت�شاديون ورج���ال اأعمال على 
اأهمية التوّجه نحو فر�س ال�رشائب املبا�رشة، 
والب���دء بدرا�شة الو�ش���ع القت�شادي العام 
كخطوة متهيدي���ة �رشورية لفر�س ال�رشائب 

على اأرباح ال�رشكات. 
“الب���الد”  واأ�ش���اروا يف ن���دوة نظمته���ا 
اإل���ى اأن النظرة الأولى تظه���ر اأن القت�شاد 
البحرين���ي جاه���ز له���ذا التح���ول يف هيكله، 
ولك���ن الوقت الأمثل لنطالق ال�رشائب على 

ال�رشكات يحتاج درا�شة متاأنية.
واأك���دوا اأن البحرين تعد اجلنة ال�رشيبية 
الوحي���دة يف اخلليج، فجمي���ع الدول اخلم�س 
الأخ���رى تفر�س �رشائب على اأرباح ال�رشكات 

الأجنبية وامل�شتثمر غ���ري املحلي واإن �شمل 
الفر�س بع�س القطاعات. 

غري اأن املنتدين انتقدوا ب�شدة مقرًحا 
���ا بقان���ون يفر�س �رشيب���ة بواقع 5 %  نيابيًّ
عل���ى اأرب���اح ال����رشكات، وو�شف���وه مبقرح 
“اأخ���ذ بخّفة”، ف���ال يقبل ا�شتح���داث نظام 
�رشيبي مبا له م���ن تاأثريات وا�شعة و�شخمة 
عرب اإ�شافة مادة واحدة يف قانون ال�رشكات.

واأ�شاروا اإلى اأن ا�شتحداث هذه اخلطوة 
يتطلب قانوًنا م�شتقالً لل�رشيبة العامة ينظم 
طريق���ة حت�شيلها والإعف���اءات والعقوبات 
اإزاء املتهرب���ن، واأن ل ت���رك جمي���ع هذه 

الأمور املهمة لقرارات وزارية.

املالي���ة  اللجن���ة  رئي�ش���ا  واأظه���ر 
العام���ة  املراف���ق  وجلن���ة  والقت�شادي���ة، 
مبجل����س الن���واب حما�ش���ة حل�ش���ور الندوة 
والدف���اع عن املقرح .. غ���ري اأن القيادتن 
الربملانيت���ن ق���د اعتذرتا لحًق���ا حل�شور 
دولت  اأعمال جل�ش���ة برملاني���ة ا�شتثنائية جحُ

بوقت متاأخر.   
م���ن جهته، ق���ال النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س ال�شورى ورج���ل الأعمال جمال فخرو 
اأن البحري���ن )وفق نظامها املايل وال�رشيبي 
���ا  للحكومات الأجنبية  احلايل( تتنازل فعليًّ
ع���ن ال�رشائ���ب املح�شوب���ة على اأرب���اح هذه 

ال�رشكات الأجنبية العاملة يف اململكة. 

اتفاقي���ات منع  “مبقت�ش���ى  واأ�ش���اف: 
الزدواج ال�رشيب���ي املوقع���ة م���ع عدة دول 
�شت�شم���ن ال����رشكات الأجنبي���ة العامل���ة يف 

البحرين عدم دفع ال�رشيبة مرتن”.
واأردف: ال���دول املوقع���ة معن���ا تقتطع 
ال�رشائ���ب من اأرب���اح ال����رشكات التي حتقق 
اأرباًح���ا لدين���ا لأنن���ا مل نقم باأخ���ذ ال�رشيبة، 
واإذا م���ا جرى ا�شتحداث نظ���ام �رشيبي على 
ال����رشكات، فاإن ه���ذه املوؤ�ش�ش���ات �شتدفع 

ال�رشائب لنا. 
وانتقد فخرو ردود جمعية رجال الأعمال 
البحريني���ة وغرفة جت���ارة و�شناعة البحرين 
عل���ى املقرح النياب���ي، اإذ ح�رشتا ردودهما 

يف اأن الو�ش���ع القت�ش���ادي احلايل ل ي�شمح 
بفر�س ال�رشائب على ال�رشكات.

واأردف: اأن ه���ذه الردود تعني اأن هناك 
رف�ًشا لقتطاع جزء من �شايف اأرباح ال�رشكات 
و”اإن ربحت”.. ل تاأخذوا منا “5 %” وا�شًفا 
ال���ردود ب�”غري املدرو�ش���ة” وجاءت يف عدة 

�شطور.
واأما اخلب���ري القت�ش���ادي جعفر اأكربي 
ف�ش���ّدد عل���ى اأن الو�شع القت�ش���ادي الآين  
م���ن دون �رشائ���ب، غ���ري طبيع���ي و”�شاذ”، 
فاحلكوم���ة اعتادت على تق���دمي اخلدمات، 
وجاء الأوان لتحويل اململكة من دولة ريعية 

اإلى اأخرى مدنية. 
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الضـرائـــــــب علــى الشـــركــــات األجنبيــــــــــــــــة حــــــــــــــق ضائـــــع مــن البحــريــن
فــــي نــــدوة “$” بشــــأن ضـريبــــة الـ5 % علــــــى أربــــــاح الشــركــــــــــــــــــــــــــــات... اقتصـــــاديـــــون ورجــــال أعمـــــــال: 

ـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــوحـــيـــدة ـــي ـــب ـــري ـــض الــــمــــمــــلــــكــــة... الـــجـــنـــة ال
ضريبــي كنظــام  لتعمــل  واحــدة  قانونيــة  بمــادة  القبــول  يمكــن  ال 

مدروسة غير  المقترح  على  المتحفظة  األعمال  ورجال  “الغرفة”  ردود 
ــــاذ” “ش  .. ـــب  ـــرائ ض دون  ـــن  م الــبــحــريــن  ـــي  ف الـــمـــالـــي  ـــع  ـــوض ال  

جعفري:  غالبيــة الشركــــات ستنهــــار لو طبــــق “االقتصـــــاد الحـــــر” كاماًل

الصايغ:    غيـــاب الضرائـــب يشكـــــل نقصــًـــا في السيــــــــاســة الماليـــــــة

 فخرو: الحاجة لوجود قانون منفصل شامل للضرائب العامة

ا  فخرو: 90 % من الشركات البحرينية ال تربح 500 ألف دينار سنويًّ

مقترح النواب بشأن أرباح 
الشركات “أخذ باستخفاف”

الضريبة أكثر صحة ومالءمة 
للعمل االقتصادي من الرسوم

اشتراط  نصف مليون 
دينار أرباًحا الستقطاع 

الضرائب غير عادل 

 ال ضرورة لتوحيد 
نسبة الضريبة بين دول 

التعاون 

اقتصادنا جاهز لفرض 
الضرائب .. والدراسات 

تحدد “الوقت األفضل” 

ال قلق من هروب 
المستثمرين ورؤوس 

األموال 

السبب األبـرز 
لمشاكلنا هو تأخر 

إقرار الضريبة

 اتكاليـة كبيـــــرة من 
الشركات على الدولة 

فرض الضرائب في 
حالة الركود ليس صائًبا

 التنسيق وفق 
المنظومة الخليجية 

أفضل 

 دعم المؤسسات 
ال يتعارض مع فرض 

الضرائب   

ت�شوير: اأمين يعقوب 



بحث ترتيبات تنظيم م�ؤمتر 
عقاري ن�فمرب املقبل 

ال�سناب�س - بيت التجار: بحثت جلنة القطاع 
العقاري بغرفة جتارة و�سناعة البحرين برئا�سة 
ح�س���ن كم���ال خ���ال اجتماعه���ا مبمثل���ي �رشكة 
ايفنت�سك�م اآخر الرتتيب���ات وامل�ستجدات ح�ل 
تنظيم اللجنة مل�ؤمتر ح����ل القطاع العقاري يف 

مملكة البحرين خال �سهر ن�فمرب القادم.
ومت خ���ال االجتم���اع ا�ستعرا����س تفا�سيل 
امل�ؤمت���ر ال���ذي �سي�ستم���ر عل���ى م���دار 3 اأي���ام 

مق�سمة.

جتديد الثقة بالعبيديل رئي�ًسا ل� “بِتك”
املنام���ة - ِبِتك: اأعلنت جمعية البحرين ل�رشكات التقنية “ِبِتك” عن اإعادة ت�سكيل جمل�س 
اإدارته���ا ل�سنتني قادمتني برئا�سة عبيديل العبي���ديل، فيما جرى اختيار اأ�سامة البحارنة نائًبا 
ا، وحمم���د ح�سيني ع�سً�ا يف  للرئي����س، وط���ارق فخرو اأميًن���ا لل�رش، ورا�سد اآل �سن���ان اأميًنا عامًّ
جمل����س اإدارة. وعقدت اجلمعي���ة جمعيتها العامة جرى خالها ا�ستعرا����س التقريرين االأدبي 
واملايل وامل�سادقة عليهما، كما ج���رى ا�ستعرا�س وتقييم جممل اأن�سطة وفعاليات اجلمعية 
خال العامني املا�سي���ني، اإ�سافة اإلى مناق�سة ت�جهات اجلمعية وخططتها امل�ستقبلية، مبا 
ي�سهم يف تعزيز االأداء وزيادة الفاعلية. من جانبه، اأعرب العبيديل عن تقديره الأع�ساء اجلمعية 

واأع�ساء جمل�س اإدارتها على جتديد ثقتهم به كرئي�س جمل�س اإدارة للعامني القادمني.
ولف���ت اإلى ارتياحه الأداء اجلمعية خال الفرتة املا�سية، وما قامت به من منجزات ت�سب 
يف اإط���ار حتقيق روؤيتها القائمة على ال��س�ل اإلى النم����ذج املجتمعي االأف�سل القادر على 
قيادة �رشكات التقنية يف مملكة البحرين كي يت�سنى لها م�اكبة اجتاهات �سناعة االت�ساالت 

واملعل�مات واال�ستفادة منها يف تط�ير اأو�ساعها الذاتية.
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اأمل احلامد

ر�ضم فح�ص املق�ضورة يزيد 10 اأ�ضعاف

“اأ�سحاب االأعمال 
االأهلية” تبحث التعاطي 

مع ال�رشائب

“الغرفة” تقيم “املعر�ص البحريني امل�رصي”
برعاية كرمية من رئي�س ال�زراء 

ال�سناب�س - بيت التجار: حتت رعاية كرمية 
من رئي�س ال�زراء �ساحب ال�سم� امللكي االأمري 
خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليف���ة، وحتقيقاً لرغبة 
والت���زام القيادت���ني احلك�ميت���ني يف مملك���ة 
البحري���ن وجمه�ري���ة م����رش العربي���ة ال�سقيقة، 
تبداأ يف مت���ام ال�ساع���ة 10:00 �سباح���اً ولغاية 
6:00 م�س���اًء اعتباراً من ي����م الثاثاء امل�افق 
16 ماي���� اجلاري حتى ي����م اخلمي�س 18 ماي� 
مبركز البحرين ال���دويل للمعار�س وامل�ؤمترات 
امل����رشي  البحرين���ي  “املعر����س  فعالي���ات 
امل�س���رتك االأول”، وال���ذي تنظم���ه غرفة جتارة 
و�سناعة البحرين بالتعاون مع احتاد ال�سناعات 
امل�رشي���ة؛ به���دف ا�ستك�ساف مزي���ٍد من فر�س 
التع���اون االقت�س���ادي ب���ني مملك���ة البحري���ن 
وجمه�ري���ة م����رش العربي���ة ال�سقيق���ة وزي���ادة 
معدالت التبادل التجاري بينهما واإيجاد قن�ات 
جدي���دة للت�سبي���ك والت�ا�س���ل ب���ني اأ�سح���اب 

االأعمال يف البلدين ال�سقيقني. 
ورحبت ع�س� جمل�س االإدارة رئي�س اجلانب 
البحرين���ي مبجل����س االأعم���ال البحريني امل�رشي 
امل�س���رتك بالغرف���ة اأفن���ان الزي���اين مب�ساركة 
كربى ال�رشكات البحرينية والعديد من ال�زارات 

وال����رشكات وامل�ؤ�س�س���ات االقت�سادية الكربى 
والهيئات يف اأجنحة املعر����س الذي ي�ستقطب 
كبار امل�س�ؤول���ني يف اململكة واأ�سحاب االأعمال 
اجلانب���ني  م���ن  ال����رشكات  كربي���ات  وممثل���ي 

البحريني وامل�رشي.
واأ�سارت الزياين اإلى اأن املعر�س �سي�سمل 
العدي���د م���ن قطاع���ات االأعم���ال االقت�سادي���ة 
واال�ستثمارية املهم���ة، منها القطاع ال�سناعي، 

والطب���ي،  ال�سي���ديل  واال�ستثم���اري،  امل���ايل 
ال�سياحة التقليدية والعاجية، القطاع العقاري 
والهند�س���ي، الن�سيج وال�سجاد، االأثاث، �سناعة 
االأغذي���ة، املج�ه���رات وغريها م���ن القطاعات 
جناح���اً  املعر����س  �سي�س���م  كم���ا  التجاري���ة، 
للحرفيني واآخر للر�سام���ني من البلدين للعمل 
�س�ي���ا، اإلى جانب تنظيم حفل فني للم��سيقى 
العربي���ة يف ال�سالة الثقافية بعن����ان )اخلليج 
والني���ل يلتقي���ان(، وذلك بالتع���اون مع فرقة 
التخت العرب���ي بقيادة يا�رش مع��س ومب�ساركة 
الفنان���ة البحرينية جنمة عب���داهلل، وفرقة ف�ين 

للفن�ن ال�سعبية البحرينية.
كما ن�هت ب���اأن جمل�س االأعم���ال البحريني 
امل�رشي امل�س���رتك �سيعقد اجتماع���ه الرابع يف 
البحرين بتاريخ 17 ماي� 2017 بح�س�ر ال�زراء 
املعنيني؛ لبحث �سب���ل التعامل مع التحديات، 
وتعزي���ز العاق���ات التجاري���ة واإع���ان نتائ���ج 
املعر�س وال�سفقات وال�رشاكات التي حتققت، 
ومن ثم بحث خارط���ة الطريق للمرحلة القادمة 
والتجهيزات للمعر�س امل�سرتك القادم املزمع 
اإقامته يف جمه�رية م�رش العربية يف مطلع العام 

  .2018

• �سم� رئي�س ال�زراء	

ال�سناب����س - بيت التج���ار: طالب ع�س� 
النق���ل  جلن���ة  رئي����س  التنفي���ذي  املكت���ب 
وامل�ا�سات بغرف���ة جتارة و�سناعة البحرين 
عبداحلكي���م ال�سم���ري وزارة الداخلية، ممثلة 
ب���االإدارة العامة للم���رور والرتخي�س، مراجعة 
فح����س  خدم���ات  عل���ى  املق���ررة  الر�س����م 
املقط�رات التي تق���دم الأ�سحاب االأعمال يف 
قطاع النقل الثقيل، ووجه مطالبته بالتحديد 
الى احت�ساب مبلغ الفح�س الذي كان يحت�سب 

الى ماقبل الربع االول من هذا العام 2017.
وب���ني ال�سم���ري اأن الكثري م���ن اأ�سحاب 
ر�س����م  لبن���د  ا�ستغرابه���م  اأب���دوا  االأعم���ال 
الفح�س الفني للمقط�رة الذي تفاجاأوا به يف 
�سهر اأبريل املا�سي، حي���ث ت�ساعف الر�سم 
اإلى نح���� 10  اأ�سعاف باأ�سل����ب مفاجئ، بل 
اأ�سبح���ت ر�س�م ت�سجيل املقط����رة اأكرث من 
ر�س�م ت�سجي���ل ال�ساحنة القاط���ره، وهذا اأمر 
غري مقب�ل، وقد مت تعديل الر�س�م من دون 
مراعاة اإمكانات ال����رشكات اأو اتباع التدرج يف 
التطبيق، حيث اأ�سبحت هذه الر�س�م ال تطاق 
خ�س��س���ان واأن قطاع النق���ل الثقيل ي�اجه 
العدي���د من التحدي���ات يف املرحل���ة احلالية؛ 

نظرا النح�سار العديد من فر�س االأعمال.
واأ�س���اف رئي�س جلن���ة النق���ل اأن اللجنة 
ت�ا�سلت م���ع االإدارة العامة للمرور منذ اأكرث 
من �سه���ر لا�ستي�ساح وال�سعي لعقد اجتماع 
م���ع امل�س�ؤولني يف اإدارة املرور، اإال اأنه وحتى 

تاريخه مل يتم حتقق ذلك.
وق���ال اإنن���ا يف ال�ق���ت ال���ذي نثمن فيه 
عالي���ا ل�زارة الداخلية ولاإدارة العامة املرور 
والرتخي����س جه�دوه���ا خلدم���ة امل�اطن���ني 
واأ�سح���اب االأعم���ال، اإال اأنن���ا نطال���ب باإعادة 
النظ���ر يف هذه الر�س�م والقي���ام بدرا�سة هذا 
ال��س���ع من جانب اجله���ات املخت�سة ب�زارة 
الداخلي���ة، وعم���ل االإج���راءات الازم���ة حيال 
اإيق���اف عملي���ة احت�س���اب الر�س����م اجلديدة 
وعدم اإ�س���دار القرارات املفاجئ���ة خ�س��سا 
واأن غرفة جت���ارة و�سناع���ة البحرين تتعاون 
دائما معها يف كل ما فيه خري لل�سالح العام.

ويِف خت���ام ت�رشيحه نا�س���د ال�سمري وزير 
الداخلي���ة التدخ���ل؛ الإيقاف عملي���ة احت�ساب 
الر�س�م املفرو�سة على فح�س املقط�رات، 

واإعادة الر�س�م اإلى ما كانت عليه �سابقا.

املنام���ة - جلنة اأ�سحاب االأعم���ال االأهلية: اأعربت 
جلنة اأ�سحاب االأعمال ع���ن �سكرها وتقديرها بعد عقد  
اللقاء الذي مت م�ؤخرا بني كل من جلنة اأ�سحاب االأعمال 
االأهلية ممثله يف اأع�سائها وامل�ؤ�س�سة ال�طنية حلق�ق 
االإن�سان ممثل���ة بالرئي�س التنفي���ذي �سعيد الريحاين، 

ونائب الرئي�س عبداهلل الرازي. 
وق���د متثلت الزي���ارة الر�سمي���ة يف مناق�سة بع�س 
امل�ا�سيع اجل�هري���ة واالإن�سانية التي تتعلق باحلق�ق 
االإن�ساني���ة من اجلان���ب العاقة التجاري���ة االقت�سادية 
والعاق���ة ب���ني اأ�سح���اب االأعم���ال والعمال���ة ال�اف���دة 
وال�طني���ة على حد �س�اء، ومن ثم التطرق اإلى م��س�ع 
ح����ل العمال���ة غ���ري النظامي���ة، واأثرها عل���ى املجتمع 
االجتماع���ي واالقت�س���ادي وع���دم وج����د اأي �سمانات 
الأ�سح���اب االأعمال لبع����س ال�ظائف للعمال���ة ال�افدة 
االأجنبية، والتطرق اأي�سا اإلى كيفية التعاطي يف فر�س 
الر�س�م وال�رشائب يف حال تعرث اأ�سحاب االأعمال اإداريا 
اأو مالي���ا م���ع وج����د الثب�تي���ات، كم���ا مت مناق�سة زج 
اأ�سح���اب االأعمال يف بع�س احلاالت اإل���ى اأروقة النيابة 
واملحاك���م ب�س����رة متهمني حت���ى تثب���ت براءتهم يف 
ح���ال التعرث املايل، وهذه �سيا�س���ة غري �سليمة يف هذه 
املرحلة. ولقد تقدمت اللجنة يف ال�قت نف�سه مببادرة 
تق���دمي يد الع�ن م���ن مبدء ال�رشاكة ال�طني���ة االأ�سيلة 
وحتم���ل امل�س�ؤولي���ة جميعا لرفع مملكتن���ا على الدوام 
عل���ى جمي���ع االأ�سع���دة خ�س��سا اجلان���ب االقت�سادي 
والتج���اري، وق���د تقدمنا ببع�س املقرتح���ات التي من 
�ساأنه���ا تعزيز معادلة الت����ازن بني اأ�سح���اب االأعمال 

والعمالة ال�افدة .

عقد من 

االجتهاد
لبحرين أفضل

ساهمت “متكني” منذ تأسيسها 

يف العام 2006 يف تطوير 

القطاع الخاص يف البحرين، 

وجعله املحرك الرئيس للنمو 

االقتصادي يف اململكة، 

وهي تعد إحدى ركائز مبادرات 

اإلصالح الوطني ورؤية البحرين 

االقتصادية.

وتهدف “متكني” إىل تحقيق 

هدفني رئيسني، أوال، تعزيز 

عملية تأسيس وتطوير 

املؤسسات، وثانيا توفري الدعم 

لتنمية األفراد واملؤسسات.

إعداد: املحرر االقتصادي

جعفر حمزة: 

قصة نجاحي

ب���داأت رحلت���ي به���دف جت�سي���د ال�سخ�سية 

اخلابة لل�سي���خ العربي، وترجم���ة �سغفي للفن 
اإل���ى ت�ساميم ممي���زة. كنت حري�ًس���ا على تعلم 
اأف�س���ل ط���رق الت�سميم احلديث���ة لتمكنني من 

حت�ي���ل ت�ساميمي اإلى واق���ع، اإ�سافة اإلى جلب 
اأرق���ى اآالت ال�سناع���ة يف هذا املج���ال من �ستى 

اأنحاء العامل اإلى مملكة البحرين.

إلهامي

ج���زًءا  ب��ك���ين  ف��خ���ر  اإين 
لتج�سيد  االإب��داع��ي  العمل  من 
ولكل  “ال�سيخ”،  �سخ�سية 
“دزايرن  ع��ام��ة  ل��ه  ت��رم��ز  م��ا 
للثقافة  متثيل  م��ن  �سيخ” 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة االأ����س���ل، 
لهذه  اجلمايل  الطابع  واإ�سافة 

ال�سخ�سية.

أكرث يشء تعلمته

مل�اكبة متطلبات مثل هذا 
القطاع، وجللب اأف�سل واأعلى 

ج�دة من معدات الت�سميم، 
قمت بال�سفر اإلى �ستى اأنحاء 

العامل؛ لزيارة امل�سانع وت�ريد 
املعدات التقنية املطل�بة 

لل�سناعة، اإ�سافة اإلى اكت�ساب 
خربات عدة.

ما أؤمن به

النجاح ياأتي كنتيجة طبيعية 
للعمل الدءوب والرتكيز على 

االأهداف، وعندما يجتمع هذان 
االأمران مًعا، ف�سيك�ن النجاح 

حليفك.
“اأجدد با�ستمرار م�اهبي 
واأحدث عملي الي�مي لتط�ير 
املاركة يف ال�س�ق العاملية”.

ما مييزنا

ت�جد منتجات “ديزايرن �سيخ” يف 
50 دولة ح�ل العامل الي�م وتعر�س 

منتجاتها يف اأكرث من 800 متجر 
للتجزئة. جاء ذلك نتيجة ما بذلناه من 

جه�د م�سنية يف تط�ير منتجاتنا لتك�ن 
قادرة على مناف�سة العامات التجارية 

الدولية ال�سهرية”.

النجاح نتيجة العمل 

الدءوب والرتكيز 

عىل األهداف

بدأت رحلتي بهدف 

تجسيد الشخصية 

الخالبة لـ “الشيخ العريب”

خروج �رصكتني طوًعا من ال�ضوق املحلية
براأ�س مال 10.5 األف دينار

اأعل���ن مرك���ز امل�ستثمري���ن عن تق���دم �رشكتني 
تعم���ان يف جم���ال ت�سيي���د املب���اين بطل���ب اخلروج 
ط�ًعا م���ن ال�س�ق املحلية وت�سفي���ة اأعمالها ب�سفة 
اختياري���ة، وفًقا الأح���كام قان�ن ال����رشكات التجارية 

ال�سادر باملر�س�م بقان�ن رقم 21 ل�سنة 2001.
ووفًق���ا الأح���دث بيان���ات من�س����رة يف اجلري���دة 
الر�سمي���ة اأن اإجم���ايل روؤو����س اأم�ال ال����رشكات التي 
طلب���ت �سطب قيدها ط�ًعا من ال�س�ق خال االأ�سب�ع 
املا�س���ي بلغ���ت 10.5 األ���ف دين���ار، كان ن�سي���ب 
اال�ستثم���ارات املحلية منها 5.6 األف دينار ما ن�سبته 
53.3 %، و4.9 األف دينار لا�ستثمارات االأجنبية ما 

ن�سبته 46.7 %.
واأف���ادت البيان���ات ع���ن �سط���ب �رشك���ة واحدة 
م�سنف���ة �رشك���ة ت�سام���ن بن�سب���ة 50 % م���ن اإجمايل 
ال����رشكات الت���ي تقدمت بطلب���ات ل�سط���ب قيدها، 
و�سطب �رشكة واح���دة م�سنفة �رشكة ذات امل�س�ؤولية 

املحدودة بن�سبة 50 %.
وتقدم���ت �رشكة ب�رشى للبني���ة التحتية امل�سنفة 
ذات م�س�ؤولي���ة حم���دودة الإ�سه���ار انته���ال اأعم���ال 
ت�سفيته���ا ت�سفي���ة اختياري���ة و�سط���ب قيدها من 
ال�سج���ل التجاري وبل���غ راأ�س ماله���ا 10 اآالف دينار، 
منها 5.1 األف دينار ا�ستثمار حملي و4.9 األف دينار 

لا�ستثمارات االأجنبية.
كم���ا تقدم���ت �رشك���ة اإدارة ال�ق���ت للمقاوالت 

امل�سنفة ت�سامن الإ�سهار انته���ال اأعمال ت�سفيتها 
ت�سفية اختيارية و�سطب قيدها من ال�سجل التجاري 

براأ�س مال بلغ 500 دينار.
ويف ال�سي���اق ذاته، اأو�سح���ت البيانات الر�سمية 
اأن 19 �رشك���ة ق���د تقدم���ت بطلب���ات تت�سمن تغيري 
�سكله���ا القان�ين وحت�يل ن�ساطها اأو حت�يل اأن�سطة 

فروع تابعة لها.
وكانت قد تقدم���ت �رشكة واحدة هي �رشكة ذات 
م�س�ؤولية حم���دودة ملركز امل�ستثمري���ن يف االأ�سب�ع 
املا�س���ي بطلب للخ���روج ط�ًعا من ال�س����ق املحلية 
وت�سفي���ة اأعماله���ا ب�سف���ة اختيارية، وفًق���ا الأحكام 
قان�ن ال�رشكات التجارية ال�سادر باملر�س�م بقان�ن 

رقم 21 ل�سنة 2001.
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طرح مناق�صة لأمتتة العمليات الداخلية لنظام الربيد

“بن فقيه”توقع مذكرة تفاهم مع “امل�رصف اخلليجي” 

�خل�شخ�شة و�ردة وال در��شة ب�شاأنها... كمال �أحمد:

على هام�ض معر�ض “�خلليج للعقار”

�أعل����ن وزير �ملو��ش����ات و�الت�شاالت كمال 
�أحم����د عن ط����رح مناق�ش����ة لتوفري �أمتت����ة نظام 
بري����د �لبحري����ن، يتم �لعمل عليه����ا بالتعاون مع 
بع�����ض �جلهات لتوف����ري �لنظام، م�ش����رًي� �إلى �أن 

�ملناق�شة مل يتم �النتهاء منها.
و�أو�ش����ح �لوزي����ر كم����ال لل�شحافي����ن على 
هام�����ض معر�����ض ميون����خ �ل����دويل للمو��ش����ات 
و�خلدمات �للوج�شتي����ة “تر�ن�شبوت لوجي�شتك” 
�أن ط����رح مناق�شة �أمتتة �لعملية �لد�خلية لنظام 
�لربي����د �شيكون تاأثريه �أن تكون �لعمليات �أكرث 

كفاءة.
و�أ�ش����ار �إلى �أن �ل����وز�رة تعمل عل����ى تطوير 
بري����د �لبحرين على عدة �أ�شعدة، وقد مت تطوير 
�لبني����ة �لتحتية للربي����د، و�فتتحنا متحف �لربيد 
بهدف �أر�شف����ة جميع �الأم����ور �ملتعلقة بالربيد، 
و�فتتحن����ا مكت����ب �لربي����د يف جمم����ع �لبحري����ن 
�ملتكام����ل، ومكتب بريد �ل����زالق �فتتح ب�شورة 
متكامل����ة، وق����د و�شلنا �إل����ى �ملر�ح����ل �لنهائية 
يف مكت����ب بريد �ملنامة �لو�ق����ع يف �شوق �ملنامة 
�لقدمي مقابل باب �لبحري����ن بالتعاون مع هيئة 
�لثقاف����ة، و�لذي يتوقع �نته����اء �أعماله خال عام 

و�حد وت�شغيله.
و�أ�شار �إلى �أن �لوز�رة متكنت خال �ل�شنو�ت 
�ملا�شي����ة م����ن تعدي����ل �الأد�ء �لتج����اري لربي����د 
�لبحري����ن، و�أ�شبحت �إير�د�ته تع����ادل م�شاريفه 
�إن مل تتج����اوز ذل����ك، وه����و ما يح����دث الأول مرة، 
�إذ كان����ت م�شاريفه تتج����اوز �إير�د�ت����ه، م�شيًفا 
�أنن����ا متكننا من �أن ي�شب����ح م�شتوى �لعمليات ذ� 
كفاءة عالية مما �أد�ء لت�شل �الإير�د�ت �إلى نقطة 

�لتعادل.
ولفت �إلى �أن خ�شخ�شة �لربيد و�ردة لكن ال 
در��شة بهذ� �خل�شو�ض، و�لوز�رة ملتزمة باإد�رة 

�لربيد كما هو �الآن.

بدء العمل بالمرحلة                  
الثانية لتوسعة المطار

وفيما يتعلق مب�رشوع مطار �لبحرين، �أو�شح 
�لوزي����ر �أن مت �النته����اء م����ن جمي����ع �الإج����ر�ء�ت 
�لتح�شريية د�خ����ل �ملطار يف �لعام �ملا�شي، ثم 
ب����د�أت عملية تدعي����م �الأ�شا�ش����ات و�لتي قاربت 
على �النتهاء يف معظ����م �ملو�قع يف �ملطار، وقد 
مت �النته����اء م����ن �ملرحل����ة �الأول����ى، ويف �ملرحلة 
�لثاني����ة �أجن����زت �الأعمال �الإن�شائي����ة �خلر�شانية، 

�، وال توجد �أي  ويعت����رب م�شت����وى �الأد�ء جيًد� ج����دًّ
م�شاكل، وجتاوز �لعمل �أكرث من 5 ماين �شاعة 
دون �أي �إ�شاب����ة �أو تاأخ����ري، ويوجد يف موقع عمل 
����ا، موؤكًد� �شري  �مل�����رشوع نحو 2400 عام����ل يوميًّ

�الأمور ب�شكل جيد حتى �الآن.
�ملط����ار  تو�شع����ة  م�����رشوع  �أن  و�أ�ش����اف 
�شي�شتوعب 14 ملي����ون م�شافر، ومبيز�نية تبلغ 
1.1 ملي����ار دوالر مقارن����ة مب�شاري����ع �ملط����ار�ت 

ت�شتوع����ب نح����و 20 مليون م�شاف����ر ر�شدت لها 
ميز�نيات تتجاوز 4 �أ�شعاف �مليز�نية �ملر�شودة 
ملط����ار �لبحرين، �إال �أن �ملط����ار �جلديد �شي�شبح 
�لبو�ب����ة لدخول �لبحرين ونفخر ب����ه و�شيكون ذ� 
كفاءة وميك����ن �مل�شافر من �إنهاء �إجر�ء�ته باأ�رشع 

وقت وبا�شتخد�م �أحدث �الأنظمة �لتكنولوجية.
وذكر �أنه �أعيد تخطي����ط �الأر��شي يف �ملطار 
عل����ى �شوء م�����رشوع مبن����ى �مل�شافري����ن �جلديد، 
وهذه �الأر��ش����ي خم�ش�شة لا�شتثم����ار، و�شيتم 
��شتثماره����ا من قبل �رشكات �ل�شحن �جلوي �لتي 
�شت�ش����كل قيمة م�شاف����ة للعمل د�خ����ل �ملطار، 
تتج����اوز  �الأر��ش����ي  ه����ذه  قيم����ة  �أن  ����ا  خ�شو�شً
قيم����ة �الأر��ش����ي �لو�قعة خارج �ملط����ار، وقد مت 
�لت�شوي����ق لهذه �الأمور مب�شاركة فريق من �رشكة 
مطار �لبحرين خال �مل�شاركة يف معر�ض ميونيخ 
�للوج�شتي����ة  و�خلدم����ات  للمو��ش����ات  �ل����دويل 
2017.وو��شل حديثه بالقول �إننا ن�شّجع �رشكات 
�ل�شحن �جل����وي �أي�ًشا للعمل يف مط����ار �لبحرين، 
وق����د عق����د �جتماع مع �إح����دى �ل�����رشكات �لكبرية 
يف �لع����امل �مل�شارك����ة باملعر�����ض لزي����ادة ع����دد 
رحاته����م يف �ملط����ار �لتي ت����ر�وح حاليًّا ما بن 
رحلتن وث����اث رح����ات، باالإ�شاف����ة �إلى دخول 
�رشكات جديدة �إلى �ملط����ار بهدف خدمة �ل�شوق 

�ملحلي و�الأ�شو�ق �ملج����اورة. و�أكد �رشورة �لقوة 
�لت�شويقي����ة وه����و ما يق����وم به جمل�����ض �لتنمية 
�القت�شادي����ة بالتعاون مع �ل����وز�ر�ت �ملختلفة، 
حي����ث يعم����ل �ملجل�����ض م����ع وز�رة �ملو��ش����ات 
و�الت�شاالت يف قطاع �لنقل و�للوج�شتي وقطاع 

�الت�شاالت، و�لفكرة تن�شيق �لعمل فيما بيننا.
وذكر �أن �لبحرين �فتتحت يف �لعام �ملا�شي 
�رشك����ة �شمي����ت �للوج�شتية �الأملاني����ة يف منطقة 
�لبحرين �للوج�شتية، و�رشكة كون نادل �الأملانية، 
وغريه����ا من �ل�رشكات، م�شيًفا �أن �رشكة دي �ت�ض 
�ل �الأملاني����ة �ملتو�ج����دة يف �لبحري����ن منذ �لعام 
1977، ويعم����ل فيها نحو 1000 موظف وتخدم 
�الأ�ش����و�ق �خلليجي����ة، و�أخذت م����ن �لبحرين مقرًّ� 

لها.
و�أكد �أن �لبحرين لديه����ا �الأر�شية �ملنا�شبة 
�إال �أنها بحاجة لتطوير �لقطاع �للوج�شتي وزيادة 
حجم����ه، �إذ يعم����ل يف �أملاني����ا 1.6 ملي����ون عامل 
بالقط����اع �للوج�شتي، م�شرًي� �إل����ى �أن �لعديد من 
�ل�رشكات يف �لبحرين تعم����ل بالقطاع �للوج�شتي 
وت�شتخ����دم ج�رش �مللك فه����د �لدويل، ويعترب من 

�أكرب �لقطاعات �لتي توفر فر�ض وظيفية.

�ملنامة - بن فقيه: �أعلنت “بن فقيه” عن 
توقي���ع �تفاقي���ة تفاهم مع �مل����رشف �خلليجي 
�لتج���اري، ومبوج���ب ه���ذه �التفاقي���ة �شيقوم 
�مل�رشف بتوف���ري حلول متويلية للر�غبن ب�رش�ء 
وحد�ت �شكنية مل�رشوع “�ل�شدرة” �لذي يقع يف 

ديار �ملحرق.
وبهذه �ملنا�شب���ة، قال رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
بن فقي���ه لا�شتثم���ار �لعقاري في�ش���ل فقيه: 
“ت�شعدن���ا ه���ذه �ل�رش�كة مع �مل����رشف �خلليجي 
�لتجاري، و�لتي نتطلع من خالها للم�شاهمة يف 
حتقيق تطلعات عماء �مل�رشف باحل�شول على 
�لوح���د�ت �ل�شكنية، و�لذي حر�شن���ا باأن تكون 

باأ�شعار منا�شبة ومب�شتوى عاٍل من �جلودة”.
يتك���ون م����رشوع �ل�ش���درة م���ن 453 في���ا 
فخم���ة بت�شامي���م وم�شاح���ات خمتلف���ة �شم���ن 
�إطار جممع �شكن���ي م�شّور يقع يف ديار �ملحرق. 
ويق���دم �مل�رشوع بيئ���ة جذ�بة ل�شت���ى �الأ�رش عرب 
طرح���ه نطاقا و��شعاً من �لفل���ل، بدء�ً من �لفلل 
بغرفت���ي نوم وو�شوالً �إل���ى �لفلل بخم�ض غرف 

نوم، ومت ت�شمي���م كل فيا �إما بطر�ز ع�رشي �أو 
بلم�ش���ة ع�رشية عل���ى طر�ز تقلي���دي. ويت�شمن 
م����رشوع �ل�ش���درة نوعن من �لفل���ل �لتي تدمج 
ب���ن �لعم���ارة �لبحرينية و�ملغربي���ة و�حلديثة، 
وفل���ًا �أخرى بت�شاميم معا�رشة، مما يقدم وفرة 
من �خلي���ار�ت للم�شري���ن �لطاحم���ن باقتناء 
بي���ت �الأح���ام. وحتت���وي كل فيا عل���ى مر�آب 
خا�ض ل�شيارتن، وملحق خا�ض للخدم، وغرفة 
للغ�شي���ل، كم���ا تت�شم���ن بع����ض �لفل���ل بركة 

�شباحة خا�شة.
وتعليق���اً عل���ى توقي���ع �التفاقي���ة، ق���ال 
في�شل فقي���ه: “متثل ه���ذه �التفاقي���ة خطوة 
مهم���ة يف �شبيل �إعطاء �ملزيد من �لثقة للقطاع 
�لعقاري يف �لبحرين. لقد تبو�أت �رشكة بن فقيه 
مكانة مرموق���ة، و�أ�شبحت من �أب���رز �ملطورين 
�لعقاري���ن يف �ملنطق���ة، �إذ تب���ادر يف تطبي���ق 
�أف�ش���ل �ملمار�ش���ات �لعاملي���ة يف جميع نو�حي 
عملها، و�ليوم �شت�شاهم هذه �ملبادرة يف تعزيز 
وتنمية ثقة �مل�شتثمرين و�مل�شرين يف �ل�شوق 

�لعقارية”.
و�أ�ش���اف  فقيه: “يعترب م�رشوع �ل�شدرة من 
�أجنح �مل�شاريع �ل�شكنية و�ملتو�فقة مع معايري 
�ل�شكن �الجتماعي. ويتمي���ز �مل�رشوع بان�شجامه 
�لكل���ي م���ع من���ط �حلي���اة �لبحريني���ة، حيث مت 

در��شة �حتياج���ات �الأ�رش وت�شميم �لفلل لتائم 
�لعائ���ات �لبحريني���ة يف �أم���ور عدة م���ن �أبرزها 
م�شاحات �لغ���رف و��شتمالها على خمتلف �أنو�ع 
�خلدمات و�شهولة �إ�شاف���ة �لبناء يف �مل�شتقبل 

مع �حلر�ض على �أعلى م�شتويات �جلودة”.

وق���د ����رشح �لرئي����ض �لتنفي���ذي للم�رشف 
�خلليج���ي �لتجاري خلي���ل �ملري، قائ���ًا: “�جته 
�مل����رشف �إل���ى �ل�شعي �ل���دءوب لبن���اء عاقات 
�إ�شر�تيجية مع قطاع �لتطوير �لعقاري مبملكة 
�لبحري���ن وذلك حتقيقاً لتوجهاته يف �مل�شاهمة 
يف حتقي���ق طموح �ملو�طن���ن بالعي�ض �لكرمي 
و�مت���اك �ل�شك���ن �ملائ���م الحتياجاته���م وفق 
قدر�تهم �ملالية م���ن غري �إلقاء عبء كبري على 

ميز�نيتهم”.
و�أ�شاف �ملري قائاً: “ل���دى �مل�رشف حالياً 
جمموع���ة م���ن مذك���ر�ت �لتفاهم مع ع���دد من 
�ملطوري���ن �ملحلين وذلك لتق���دمي �حللول 
�لتمويلي���ة لتمل���ك �لوح���د�ت �ل�شكني���ة، ولقد 
الق���ت هذه �خلطوة من �مل�رشف �إقباالً كبري�ً من 
�ملتعاملن معن���ا، حيث مت متويل جمموعة من 
عمليات �رش�ء �لوح���د�ت �ل�شكنية وفق �أ�شاليب 
متويلي���ة مبتك���رة متو�فقة مع �أح���كام ومبادئ 

�ل�رشيعة �الإ�شامية”.

• كمال �أحمد	

• تبادل �التفاقية 	

النتهاء من املرحلة الأولى لـ “درة مارينا”
ت�صهيل الإجراءات الكفيلة بتن�صيط ال�صتثمار ال�صياحي

عقد �تفاقات ال�شتقطاب �ملزيد من �لزو�ر ... خالد بن حمود:

�ملنامة – بنا: حتت رعاي���ة �لرئي�ض �لتنفيذي 
�ل�شي���خ  و�ملعار����ض  لل�شياح���ة  �لبحري���ن  لهيئ���ة 
خالد بن حم���ود �آل خليفة، �نطلق���ت �أعمال �لدورة 
�ل���� 46 ملنظم���ة “�ش���كال” �لعاملية باآ�شي���ا، �لتي 
ت�شت�شيفه���ا �لبحري���ن للف���رة م���ن 11 �إل���ى 15 
مايو �جلاري، بح�ش���ور �لرئي�ض �لتنفيذي للمنظمة 
بالبحري���ن حمم���د بو زي���زي، وديفيد في����رش رئي�ض 
�ملنظم���ة يف �ململك���ة �ملتح���دة، وروب���رت �ش���ون 
�لرئي����ض �لتنفيذي للمنظمة يف كوري���ا، باالإ�شافة 
�إلى �لعديد من �ل�شخ�شيات �لعاملة يف هذ� �ملجال، 

وذلك يف قاعة �أو�ل يف فندق �خلليج. 
وق���ال �ل�شي���خ خال���د �إن �الجتماع �ل���ذي يعقد 
و�الأربع���ن  �ل�شاد����ض  �الجتم���اع  ه���و  بالبحري���ن، 
للمنظم���ة، ويعد م���ن �الجتماع���ات �لدورية �ملهمة 
للمنظم���ة، حل�ش���ور �شخ�شي���ات مهم���ة م�شارك���ة 
باملوؤمتر، مبيًنا �أن منظمة “�شكال” موجودة وتعمل 
م���ن 32 �شنة ما�شية، م�شرًي� �إلى م�شاركة 70 دولة 
يف �الجتم���اع �حل���ايل، منه���ا دول ت�ش���ارك وت���زور 

�لبحرين الأول مرة، كجنوب و�شمال �أمريكا، وكند�.
و�أو�شح �ل�شيخ خال���د �أن �ملوؤمتر �لذي تنظمه 
منظم���ة “�ش���كال” �أ�شبح عامليًّا، فهن���اك �أكرث من 
140 م�شارًكا في���ه، وهو ميثل فر�شة مهمة لهيئة 
�ل�شياح���ة، ولل�رشكات �لبحريني���ة �مل�شاركة يف دعم 
�لقط���اع �ل�شياح���ي، و��شتغ���ال وج���ود مث���ل هذه 
�ل�رشكات �لعاملي���ة يف �ملجال �ل�شياح���ي، للرويج 
للبحرين كمن�شة �شياحية مهمة يف �ملنطقة، وجذب 
�ملزي���د من �ل�رشكات و�لزو�ر �إليه���ا، باالإ�شافة �إلى 
عق���د �تفاقيات م�شرك���ة للتب���ادل �ل�شياحي بن 

�لدول �مل�شاركة يف منظمة “�شكال” و�لبحرين.
وح���ول �لدع���م �ل���ذي تقدم���ه هيئ���ة �ل�شياحة 

للموؤمت���ر ق���ال �ل�شيخ خال���د، �إن �لهيئة د�عم قوي 
للحر�ك �لذي ي�شب يف تفعيل �ال�شتثمار �ل�شياحي، 
ونحن ندعم ت�شهيل كافة �الإجر�ء�ت �لتي حتتاجها 
�ل�رشكات �ملخت�شة، فاملنتدى هو ثمرة ل�رش�كة بن 

�لهيئة و�ل�رشكات.
وت�شاع���د  تدع���م  �ل�شياح���ة  هيئ���ة  �أن  و�أك���د 
�ملكات���ب �ل�شياحية يف �لت�شويق و�لرويج لها، من 
خال م�شاركتها لن���ا باملعر�ض �لدولية و�لعاملية، 
و�لعمل على �لتعاقد ال�شتقطاب مزيد من �ل�شياح 

للبحرين.

بوزيزي: “سكال” يحشد صناع 
السياحة والسفر في البحرين

وم���ن جانب���ه، �أ�ش���ار بوزي���زي �إل���ى �أن �نطاق 
�ملوؤمت���ر يتز�من مع م���رور 45 عاًم���ا على تد�شن 
ن���ادي مملك���ة �لبحرين يف ع���ام 1972، �لذي ي�شم 
جمموعة من رجال �الأعمال �ملعنين بتطوير وتنمية 

�لقط���اع �ل�شياحي يف �لبحري���ن و�الرتقاء مبكانتها 
على خريطة �ل�شياحة �لعاملية.

وقال بو زي���زي �إن �ملوؤمتر ي�ش���م �شخ�شيات 
مهمة ت���زور �لبحرين للمرة �الأول���ى، ومنهم رئي�ض 
منظم���ة �ش���كال �لعاملي���ة ديفي���د في����رش، ورئي�ض 
�ملنظمة يف قارة �آ�شيا روبرت �شوهن، مبيًنا �أن عدد 
�مل�شاركن باملوؤمتر 125 ع�شًو� بينهم 75 ع�شًو� 
م���ن �أغلبهم من قارة �آ�شي���ا، و�أع�شاء من �الأرجنتن 
وكند� و�ململك���ة �ملتحدة، �لذي���ن يح�رشون موؤمتر 
�ملنظمة باآ�شيا للم���رة �الأولى و50 ع�شًو� من رجال 
�الأعمال �ملحلين ، موؤكًد� �أن �مل�شاركن باملوؤمتر 

هم من �شناع �ل�شياحة و�ل�شفر بالعامل.
وي�شتم���ر �ملوؤمتر �أربعة �أي���ام، وي�شم برناجًما 
حاف���ًا باالجتماع���ات �شيت���م خاله���ا مناق�ش���ة �آخر 
�لتوجه���ات يف ه���ذ� �لقط���اع �حلي���وي و�لت�ش���اور 
ح���ول �ل�شعوب���ات و�لتحدي���ات �لت���ي يو�جهها يف 
دولهم، كم���ا يتيح �ملجال �أمام �ملزيد من �لتعاون 

و�لتن�شيق و�لدخول يف �رش�كات جتارية مهمة.

• •�ل�شيخ خالد بن حمود	 حممد بو زيزي	

درة   - �ملنام���ة 
�أعلن���ت �رشكة  �لبحري���ن: 
“درة مارينا” عن ت�شليم 
ذ�ت  �لفل���ل  م����رشوع 
�لو�جه���ه �لبحري���ة وذلك 
�شمن �ملرحلة �الأولى من 
م�رشوعها �لتطويري �لذي 
تبل���غ تكلفت���ه �الجمالية 
مليار دوالر. وجتمع   1،3
يف  �ملذك���ورة  �لفل���ل 

ت�شاميمه���ا م���ا ب���ن �لثقاف���ة �لعربية 
و�للم�شات �حلديثة �ملعا�رشة.

وبه���ذه �ملنا�شب���ة، ����رشح �لرئي����ض 
�لتنفي���ذي ل���درة مارين���ا ولي���د �شفي، 
قائ���ا: “نحن �شعد�ء باأن نعلن جهوزيتنا 
لت�شليم 20 فلة من �لفلل ذ�ت �لو�جهة 
�لبحري���ة �شم���ن �ملرحل���ة �الأول���ى م���ن 
م�رشوعن���ا �لطموح، و�ل���ذي جمعنا فيه ما 
ب���ن �لتقالي���د و�حلد�ثة؛ به���دف تلبية 
�ملتطلب���ات �ل�شكنية �لت���ي حتتوى على 

بنية حتتية وت�شهيات مميزة”.
كم���ا �أعلن���ت درة مارين���ا �أي�ش���ا عن 
يف  �لتحتي���ة  �لبني���ة  �أعم���ال  ��شتكم���ال 
�جلزي���رة “�أ” مم���ا يتي���ح ذل���ك �لفر�شة 
للم�شتثمرين �لعقارين الأن يكونو� جزء� 
من هذ� �مل�رشوع من خال �مل�شاركة فيه 

مبختلف �أنو�ع �ال�شتثمار�ت.
�أح���د  مارين���ا  درة  م����رشوع  ويعت���رب 
�ل���ذي  لاأح���ام  �ملحقق���ة  �مل�رشوع���ات 
�ش���ارك يف ت�شميمه ثل���ة من �مل�شممن 
�لعاملي���ن ليك���ون منوذج���ا للم�شاريع 

�حل�رشية يف �ملنطقة باأ�رشها. 

روؤية  �مل�رشوع  وميثل 
حتقي���ق �حلي���اة يف بيئ���ة 
مائي���ة وبحري���ة؛ لتكوين 
نب����ض  ميث���ل  جمتم���ع 
�لقرن �لو�ح���د و�لع�رشين. 
�لعديد  وي�شمل �مل����رشوع 
و�ل�شق���ق  �لفل���ل  م���ن 
و�مل�شاح���ات  �ل�شكني���ة 
و�لتجاري���ة  �ملكتبي���ة 
و�لت�شهي���ات �لرفيهية 
و�ملطاع���م و�ملقاه���ي يف بيئ���ة عائلي���ة 
ر�قية �مل�شتوى. وتت�شع منطقة �ملارينا 
– �لتي تديرها حاليا �رشكة بورمتارين- 
لر�شو 400 م���ن �لق���و�رب و�ليخوت مع 

�لت�شهيات و�خلدمات �لازمة لها.
�ملكون���ات  ج���زر  ثاث���ة  وت�ش���كل 
�لرئي�شة للم����رشوع، حيث ترتبط �جلزيرة 
�لرئي�ش���ة باجل�ش���ور مع �جل���زر �ل�شمالية 
و�جلنوبي���ة، حي���ث �شيت���م تطويره���ا يف 
مر�ح���ل متنوعة مت ت�شميمه���ا و�إعد�دها 
بعناي���ة. وت�شمل �لتطوي���ر�ت نادي درة 
مارينا لليخوت م���ع جممع �شوق �لتجزئة 
�ملطل على �لبحر و�شقق �ملارينا رزدن�ض 
و�ملارينا بريز �ل�شكني���ة �لفخمة، و�لتي 
قارب���ت على �ال�شتكمال �إ�شافة �إلى برج 
360 درجة، وهو �لربج �ملطل على �لبحر 
ومتع���دد �ال�شتعم���االت، و�ل���ذي و�شل 
�ملر�حل���ة �الأخرية من �لبن���اء. ويتوقع �أن 
ت�شم �ملرحل���ة �لثانية من �مل�رشوع �أي�شا 
م�رشوع لي���ان �ل�شكني �لذي تطوره �رشكة 
�بن فقيه، وهو �أحد �مل�رشوعات �ل�شكنية 

�لفخمة �لتي ت�شم حد�ئق مائية منوعة.

• وليد �شفي	

اأمل احلامد
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النجيفي: يجب حم�شابة كل من يتبنى فكرة البدر ال�شيعي
أربيل – العربية.نت:

انتقد نائب الرئي����س العراقي اأ�شامة النجيفي، ت�رصيحات لزعيم ميلي�شيا عراقية دعا ت�شكيل بدر 
�شيعي يف املنطقة، معترباً ذلك “جمرد تخر�شات غري م�شوؤولة”.

وياأت���ي انتق���اد النجيفي، زعيم ائتالف “متح���دون”، تعليقاً على ت�رصيحات قي����س اخلزعلي، قائد 
“ع�شائب اأهل احلق” امل�شلحة، الذي �رصّح خالل منا�شبة دينية االأ�شبوع املا�شي، اأن الف�شائل ال�شيعية 
يف املنطقة “�شتقيم البدر ال�شيعي ولي�س الهالل ال�شيعي”، على حد تعبري االأخري. وقال نائب الرئي�س 
العراق���ي اإن “هذه تخر�شات غري م�شوؤولة.هذه البالد لن تخ�شع الأجندة خارجية، الهالل ال�شيعي والبدر 
ال�شيع���ي مرفو�س لنا ب�ش���كل كامل”. واأ�شاف اأن العراق “�شيبقى على هويت���ه العراقية االأ�شلية، وما 
يحمل هذا امل�رصوع )البدر ال�شيعي( من اأبعاد تو�شعية وا�شتهداف لعقائد وهوية املنطقة مرفو�س من 
قبلن���ا و�شنت�ش���دى له”. و�شدد على اأن “من يطلق هذه الت�رصيحات، علي���ه اأن يراجع نف�شه واأن يتحرك 

�شمن االإطار العراقي، ال اأن ينّفذ اأجندات الدول االأخرى. ومن تبنى هذا املو�شوع يجب اأن ُيحا�شب”.
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 الدمام – العربية.نت:       

ت����داول مغ����ردون يف مواق����ع التوا�شل 
االجتماع����ي “توي����رت” فيديو يظه����ر اإنقاذ 
ق����وات االأم����ن لعائل����ة �شعودية م����ن و�شط 
العوامية بعد اأن ب����ادرت العنا�رص االإرهابية 
يف اإط����الق ن����ار ع�شوائ����ي عل����ى املن����ازل يف 
حي امل�شورة. واأظه����ر مقطع الفيديو طفالً 
يحمل حقيبته املدر�شية وم�شنة ارتعبت من 
النريان الع�شوائية الت����ي اأطلقتها العنا�رص 

االإرهابية يف العوامية.
ق����وات الط����وارئ لب����ت ا�شتغاث����ة هذه 
العائلة التي تتكون م����ن رجل وامراأة م�شنة 
وفتاة و3 اأطفال بعد طلبها اخلروج من هذا 
احل����ي اخلطر باأمان، فحمل رج����ل اأمن املراأة 
امل�شن����ة واآخر نقل اأغرا�شه����م اإلى املدرعة 

حمايًة لهم من االأعرية النارية.
وطالب����ت وزارة الداخلي����ة م����ن جمي����ع 
االأهايل االبتعاد ع����ن منطقة اأعمال امل�رصوع 
التنموي يف حي امل�ش����ورة والطرق املوؤدية 
اإليه حفاظاً عل����ى �شالمتهم، جمددة الدعوة 
لكل املطلوبني باملبادرة بت�شليم اأنف�شهم 

وعدم التمادي يف غيهم واإجرامهم.

القدس – رويترز:

قالت �رصطة االحت����الل االإ�رصائيلي اإن 
اأردني����ا طعن �رصطي����ا اإ�رصائيلي����ا فاأ�شابه 
قب����ل اأن يطلق ال�رصطي عليه النار لريديه 
قتي����ال يف البلدة القدمي����ة بالقد�س اأم�س 
ال�شب����ت. وقالت لوبا ال�شم����ري املتحدثة 
با�ش����م ال�رصطة اإن ال�رصط����ي كان ي�شري يف 

اأحد ال�شوارع عندما تعر�س للهجوم.
واأ�شاف����ت اأن املهاجم االأردين البالغ 
من العم����ر 57 عاما و�شل اإلى اإ�رصائيل يف 
زي����ارة قبل اأي����ام، م�شرية اإل����ى اأنه “هرع 
باجت����اه ال�رصط����ي “م�شت����ال �شكين����ا كانت 
بحوزت����ه ومهاجم����ا طاعنا ال�رصط����ي الذي 
متالك نف�ش����ه رغم اإ�شابت����ه �رصيعا وعمل 
مبهنية ومهارة م�شه����را م�شد�شه متمكنا 

من حتييده”.

رام اهلل – رويترز:

باأ�شواته���م  الفل�شطيني���ون  اأديل 
اأم�س ال�شب���ت يف انتخابات حملية بال�شفة 
ممار�ش���ة  يف  وذل���ك  املحتل���ة  الغربي���ة 
للدميقراطية هي االأولى لهم منذ �شنوات 
واإن كان���ت تث���ري التوتر ب���ني حركة فتح 

وحركة املقاومة االإ�شالمية )حما�س(.
وال  ت�رصيعي���ة  انتخاب���ات  تل���وح  وال 
رئا�شي���ة يف االأفق لكن االنتخابات املحلية 
تعد اختب���ارا ل�شعبية الرئي�س الفل�شطيني 

حممود عبا�س وحركة فتح التي يتزعمها.
ويف موؤ����رص عل���ى ال�شق���اق يتوق���ع اأن 
ي�شوت نح���و 800 األف فل�شطيني الختيار 
145 جمل�ش���ا حملي���ا  ممثل���ني عنه���م يف 
بال�شفة الغربي���ة دون قطاع غزة. وقالت 
حما����س اإن ال�شلط���ة الفل�شطينية اتخذت 
ق���رارا اأحادي���ا بامل�ش���ي قدم���ا يف اإج���راء 
االنتخابات قبل االتفاق على اإطار قانوين. 
وت�شري ا�شتطالعات لل���راأي اإلى اأن حما�س 
�شتف���وز يف كل م���ن غ���زة وال�شف���ة اإذا ما 

اأجريت انتخابات برملانية االآن.

واشنطن – أ ف ب:

داف���ع البنتاغ���ون ي���وم اجلمع���ة عن 
ق�شف���ه جهاديني هذا االأ�شب���وع يف �شمال 
�شوريا اأثناء فراره���م بعدما �شلموا موقعا 
ا�شرتاتيجيا لف�شائل حملي���ة متحالفة مع 
الواليات املتحدة، موؤك���دا اأن وا�شنطن مل 
تكن طرفا يف هذا االتفاق وان اجلهاديني 
وكان  ا�شت�ش���الم.  و�ش���ع  يف  يكون���وا  مل 
التحال���ف ال���دويل �شد اجلهادي���ني اأعلن 
اخلمي�س اأن “قوات �شوريا الدميقراطية” 
اأج���ربت ح���وايل “70 مقاتال” م���ن تنظيم 
داع�س كانوا ي�شيط���رون على �شد الطبقة 
وع���دد من اأحي���اء املدينة، عل���ى املوافقة 
على ����روط �أملته���ا عليه���م لل�سماح لهم 
باالن�شح���اب �شامل���ني. وقد الت���زم هوؤالء 
اجلهاديون باالتفاق وان�شحبوا من املواقع 
التي كان���وا ي�شيطرون عليه���ا، لكن اأثناء 
ان�شحابه���م ا�شتهدف���ت بع�شه���م غارات 
جوي���ة اأمريكي���ة. وق���ال املتح���دث با�شم 
وزارة الدف���اع االأمريكي���ة امليجور ادريان 
رانكني-غال���واي اإن هوؤالء اجلهاديني “مل 

يربموا اتفاقا معنا”.

االأمن ال�شعودي ينقذ عائلة 
يف العوامية من االإرهابيني

 مقتل اأردين بر�شا�س 
االحتالل يف البلدة القدمية

 الفل�شطينيون ي�شوتون 
يف انتخابات حملية بال�شفة 

 البنتاغون يدافع عن 
ق�شفه جهاديني يف �شوريا

خطوات جريئة للت�سدي لإيران و “داع�ش” و”القاعدة” والأ�سد
ترامب �شيدعم حق “تقرير امل�شري” للفل�شطينيني... مكما�شرت:

وقال مكما�شرت وه���و ي�شتعر�س اأول جولة 
خارجي���ة لرتام���ب من���ذ تن�شيب���ه اإن الرئي����س 
االأمريكي �شي�شتغل زيارته لل�شعودية، حمطته 
االأولى، لت�شجي���ع ال�رصكاء الع���رب وامل�شلمني 
على اتخ���اذ “خطوات جديدة جريئة” للت�شدي 
ل���كل من اإي���ران وتنظيم���ي داع����س والقاعدة 
وحكوم���ة الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد “الذين 

يطيلون اأمد الفو�شى والعنف”.
وذك���ر مكما�ش���رت لل�شحافي���ني اأن جول���ة 
ترام���ب، الت���ي �شتب���داأ اأواخر االأ�شب���وع القادم 
وت�شم���ل اأي�ش���ا اإ�رصائيل وروم���ا، تهدف “لبث 
ر�شالة وحدة” من خالل زيارة االأماكن املقد�شة 

للم�شيحية واليهودية واالإ�شالم.
و�شتحظى اجتماع���ات ترامب مع الزعيمني 
االإ�رصائيلي والفل�شطيني، املقرر اأن تتم حاليا 
ب�شكل منف�شل، مبتابعة وثيقة بحثا عن دالئل 
عم���ا اإذا كان �شيب���داأ يف تو�شي���ح ا�شرتاتيجية 
متجان�ش���ة الإحي���اء املفاو�ش���ات املتعرثة منذ 
فرتة طويلة. وي�ش���كك اأغلب اخلرباء يف فر�س 

راوغ  �ش���الم  اتف���اق  يف  التو�ش���ط  يف  ترام���ب 
�شابقيه.

وقال مكما�ش���رت، اجلرنال ال�شابق باجلي�س 
وال���ذي يتمت���ع بخ���ربات وا�شع���ة يف �ش���وؤون 
ال�رصق االأو�ش���ط، اإن ترامب �شيجدد التاأكيد يف 
حمادثاته مع رئي�س الوزراء االإ�رصائيلي بنيامني 
نتنياه���و عل���ى “العالقات االأمريكي���ة الوثيقة 
مع الدولة اليهودي���ة” ويف اجتماع مع الرئي�س 
عبا����س “�شيعرب عن رغبت���ه يف الكرامة وتقرير 

امل�شري للفل�شطينيني”.
وتقول م�شادر فل�شطينية اإن من املتوقع 
اأن يجتم���ع ترامب م���ع عبا�س رئي����س ال�شلطة 

الفل�شطينية يف بيت حلم بال�شفة الغربية.
ترام���ب  كان  اإذا  عم���ا  �ش���وؤال  عل���ى  وردا 
�شيجمع نتنياه���و وعبا�س مع���ا يف قاعة واحدة 
خ���الل الزي���ارة املق���ررة يف 22 و23 م���ن مايو 
ق���ال مكما�شرت اإن هذا االأمر يعود اإلى الرئي�س 
والزعيمني االآخرين. واأ�شاف “اخلطط النهائية 

مل تتحدد بعد”.

• م�شت�شار االأمن القومي اإت�س.اآر مكما�شرت يتحدث يف البيت االأبي�س بوا�شنطن يوم اجلمعة )رويرتز(	

واشنطن - رويترز:
“تقرير  حلق  دعمه  عن  �سيعرب  ترامب  دونالد  الرئي�س  اإن  اجلمعة  ي��وم  الأبي�س  البيت  ق��ال 

امل�سري” للفل�سطينيني خالل جولة بال�سرق الأو�سط هذا ال�سهر مبا ي�سري اإىل اأن ترامب منفتح 

الآن.  حتى  علنا  الفكرة  يتنب  مل  اأن��ه  برغم  الفل�سطيني  الإ�سرائيلي  لل�سراع  الدولتني  حل  على 

جاءت تعليقات م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي اإت�س.اآر مكما�سرت بعد 9 اأيام من زيارة الرئي�س 

الفل�سطيني حممود عبا�س للبيت الأبي�س والتي تعهد خاللها ترامب بال�سعي من اأجل اتفاق �سالم 

تاريخي لكنه مل ي�سل اإىل حد اإعادة اللتزام �سراحة بالهدف النهائي باإقامة دولة فل�سطينية وهو 

الهدف الذي ظل لفرتة طويلة ركيزة يف ال�سيا�سة الأمريكية.

اأ�شلحة اأمريكية لل�شعودية باأكرث من 100 مليار دوالر
واشنطن – رويترز:

قال م�شوؤول كبري بالبيت االأبي�س 
يوم اجلمع���ة اإن الواليات املتحدة على 
و�شك ا�شتكم���ال �شل�شلة من �شفقات 
االأ�شلح���ة لل�شعودية تزي���د قيمتها عن 
100 مليار دوالر وذلك قبل اأ�شبوع من 
زيارة يعت���زم الرئي����س دونالد ترامب 

القيام بها للريا�س.
واأ�ش���اف امل�ش���وؤول ال���ذي حتدث 
لروي���رتز �رصيطة عدم ن�رص ا�شمه اإن هذه 
احلزمة قد تزيد يف نهاية االأمر عن 300 
مليار دوالر خالل 10 �شنوات مل�شاعدة 
قدراته���ا  تعزي���ز  عل���ى  ال�شعودي���ة 
الدفاعي���ة يف الوقت الذي توا�شل فيه 
احلفاظ حلليفتها اإ�رصائيل على تفوقها 

الع�شكري النوعي على جريانها.
وقال امل�ش���وؤول “اإننا يف املراحل 
االأخ���رية م���ن �شل�شلة �شفق���ات”. هذه 
احلزم���ة يج���ري ترتيبه���ا ك���ي تتزامن 
مع زي���ارة ترامب لل�شعودي���ة. ويتوجه 
ترام���ب اإلى ال�شعودي���ة يف 19 مايو يف 

اأول حمطة له يف اأولى جوالته الدولية.
وقال امل�ش���وؤول اإن احلزمة ت�شمل 
و�شفن���ا  و�شيان���ة  اأمريكي���ة  اأ�شلح���ة 
والدف���اع اجل���وي ال�شاروخ���ي واالأم���ن 

البحري.
واأ�ش���اف “�ش���رنى التزام���ا كبريا 
جدا..وه���و يه���دف بط���رق كث���رية اإلى 
بناء قدرات من اأج���ل التهديدات التي 

يواجهونها.”

عواصم – وكاالت:

اخلليج���ي  التع���اون  جمل����س  اأعل���ن 
مت�ش���ك دول اخللي���ج العربية بوح���دة اليمن 
وا�شتق���راره، بعدم���ا طال���ب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء اليمني اأحم���د عبيد بن دغ���ر الدول 
العربية باتخاذ موقف من التطورات االأخرية 

يف اجلنوب.
وجاء يف بي���ان اأ�شدره املجل�س اأن الدول 
االأع�ش���اء ج���ددت “موقفه���ا الثاب���ت جت���اه 
وحدة و�شي���ادة اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة 
واحلف���اظ عل���ى اأمنه���ا وا�شتقراره���ا، كم���ا 
جددت دعمها جله���ود االأمم املتحدة الرامية 
اإلى التو�شل اإلى ح���ل �شلمي لالأزمة اليمنية 
وفقا للمبادرة اخلليجي���ة واآليتها التنفيذية 
وخمرجات احلوار الوطني وقرار جمل�س االأمن 

رقم 2216”.
ودعا االأمني العام للمجل�س عبد اللطيف 
الزي���اين “جميع مكونات ال�شع���ب اليمني يف 

ه���ذه املرحلة الدقيقة م���ن تاريخ اليمن اإلى 
نب���ذ دعوات الفرقة واالنف�ش���ال، وااللتفاف 
حول ال�رصعية لب�شط �شلطة الدولة و�شيادتها 
وا�شتعادة االأمن واال�شتقرار يف كافة مناطق 

اليمن”.
حل���ل  التح���ركات  “جمي���ع  اأن  واأ�ش���اف 
الق�شي���ة اجلنوبي���ة يج���ب اأن تت���م من خالل 
ال�رصعي���ة اليمني���ة والتواف���ق اليمن���ي الذي 

مثلته خمرجات احلوار”.
وكان م�شوؤول���ون قبلي���ون وع�شكري���ون 
و�شيا�شيون �شكلوا يف عدن، ثاين كربى مدن 
اليم���ن، جمل�ش���ا ي�شعى اإل���ى انف�شال جنوب 
اليمن يف خطوة تهدد مبزيد من الفو�شى يف 

بلد متزقه حرب اأهلية منذ عامني.
فقد اأعل���ن عيدرو�س الزبي���دي، حمافظ 
ع���دن ال�شاب���ق، يف كلم���ة بثه���ا التلفزي���ون 
املحلي واإل���ى جانبه العلم ال�شابق جلمهورية 
اليم���ن اجلنوب���ي، عن ق���رار يق�ش���ي بقيام 
جمل����س انتق���ايل جنوب���ي برئا�شت���ه اأطل���ق 
عليه ا�شم “هيئة رئا�ش���ة املجل�س االنتقايل 

اجلنوبي”.
وق���ال الزبي���دي اإن الهيئ���ة، التي ت�شم 
26 ع�شوا، بينهم حمافظو خم�س حمافظات 
جنوبي���ة واثن���ني م���ن ال���وزراء يف احلكوم���ة 
اليمنية، �شتتولى اإدارة و متثيل املحافظات 

اجلنوبية داخليا وخارجيا،

مجلس التعاون الخليجي يؤكد تمسكه بوحدة اليمن
ردًا على مساعي انفصال الجنوب

• رئي�س جمل�س الوزراء اليمني دعا الدول العربية اإلى اتخاذ موقف من التطورات يف بلده )رويرتز(	



الر�سال���ة النبيل���ة الت���ي تق���وم بها 
ال�سحاف���ة هي يف الأ�سا����س التزام بقيم 
واأخالق ومبادئ، فمن اأهم الثوابت فيما 
يتعلق بالكلم���ة امل�سوؤولة ما يوؤكد عليه 
�ساحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر 
حفظ���ه اهلل ورع���اه حينم���ا يدع���و دائًما 
اأهل القل���م والفكر والأدب اإلى اأن يلموا 
ال�سمل ويطيبوا اأجواء الوطن باملحبة، اإل 
اأن قلة قليل���ة تفعل خالف ذلك! وت�سري 
يف اجتاه اإثارة الفتنة والدعوات الهدامة 
مم���ا يوجب جلمهم واإيقافهم عند حدهم 
ذلك اأنهم يخالف���ون توجيهات القيادة 
الر�سي���دة ويعر�س���ون ال�سلم الجتماعي 
للخط���ر، وب���ودي اأن اأجت���ه اإل���ى جان���ب 
مه���م تعك�سه جائزة “خليف���ة بن �سلمان 

لل�سحافة” ات�ساًل باملو�سوع.
رئي�سي���ن  لق���د مل�سن���ا حموري���ن 
مهم���ن ميث���الن منطلق���ات مهم���ة نحو 
اخلط���اب ال�سح���ايف الواعد ال���ذي و�سع 
اأ�سا�س���ه �سم���و رئي�س ال���وزراء من خالل 
جائ���زة “خليفة بن �سلم���ان لل�سحافة”، 
املح���ور الأول ه���و: “حمل اأمان���ة الكلمة 
والنهو�س مب�سوؤولياتها يف تنوير الراأي 
العام وخدمة املجتمع واحلفاظ على اأمن 
الوط���ن وا�ستق���راره”، واملح���ور الثاين 
الذي ينعطف تلقائًيا على املحور الأول 
ه���و: “تبي���ان احلقائ���ق والتحديات من 
خالل املواقف الثابتة لل�سحافة الوطنية 
يف تنوي���ر الراأي الع���ام وك�س���ف الأدوار 
امل�سبوهة التي تهدف اإلى تقوي�س اأمن 

وا�ستقرار املجتمع وبث الفرقة فيه”.
وحينم���ا نتكلم عن خط���اب �سحايف 
واع���د ينطل���ق م���ن جائ���زة خليف���ة ب���ن 
�سلم���ان كنموذج، فاإنه م���ن الطبيعي اأن 
نعتمد على م�سارات منهجية قائمة على 
والتن�سيق  والر�س���د  والتدقي���ق  البحث 
والتوا�س���ل ب���ن الأجه���زة ال�سحافي���ة 
والإعالمي���ة وب���ن الأجه���زة الت�رشيعي���ة 
والتنفيذي���ة م���ن ب���اب ما و�سف���ه �سمو 
رئي����س ال���وزراء باأن���ه جمال وا�س���ع اأمام 
ال�سحافة لالنط���الق والتقدم والنهو�س 
بدوره���ا البناء يف خدمة املجتمع، لتج�سد 
م���ا تنعم به مملك���ة البحرين من م�ستوى 
راق من حرية الراأي والتعبري التي كفلها 

د�ستور اململكة.
بالن�سبة يل �سخ�سًيا، فاإنني تلقيت 
الكث���ري من الإ�ساءات فيم���ا طرحه �سمو 
رئي�س الوزراء من قول عميق باملنا�سبة، 
ل�سيم���ا اأن الهتم���ام والدع���م املوج���ه 
لل�سحاف���ة البحرينية الوطني���ة هو دعم 
موجه ملنظومة جمل�س التعاون اخلليجي 
والدول العربية وكل ذلك يعني احلفاظ 
على الثوابت والقيم لال�ستقرار والتنمية 
امل�ستدامة والبتكار يف الإنتاج املتقدم 
على كل امل�ستويات، فهنيًئا ل�سحافتنا 
ه���ذه اجلائزة التي ينبع منها نهر العطاء 
وي�سع منها نور الوعي وال�سالم واملحبة.

الخطاب الصحافي 
البناء في نظر 

سمو رئيس الوزراء 

حال���ة الأم���ن وال�ستق���رار حتقق���ت وها هي 
البحري���ن عادت متاألقة نا�سع���ة كاأنها مل متر بكل 
تل���ك املحنة الدمرة، وكان ثمن ذل���ك منذ البداية 
حت���ى النهاية ح���ب البحرين ومكانته���ا يف القلب 
التي جعل���ت كل اأبنائها ال�رشفاء املخل�سن وعلى 
راأ�سه���م �سمو الأمري خليفة ب���ن �سلمان حفظه اهلل 
ورعاه الذي وق���ف يف ذروة املحنة قاطعاً الطريق 
عليه���ا منذ ولدتها حت���ى قربها، ومن خلفه رجال 
الأمن ب���كل م�ستوياتهم وبالطبع املواطنون كافة 

الذين اأحبوا البحرين كما يجب.
الي���وم بع���د حتق���ق كل ه���ذا الأم���ن والأمان 
وال�ستق���رار، لب���د من وقف���ة تاأمل م���ن اجلميع، 
مل���اذا ن�سمي احلالة القت�سادية واملالية بالأزمة؟ 
مل���اذا ن�ست�سل���م للرك���ود واملدع���ن ب���اأن هناك 
اأزم���ة؟ من خل���ق الأزمة؟ وم���ن اأقر به���ا وا�ست�سلم 
له���ا ورمب���ا بق�سد اأو ب���دون ق�سد �ساه���م فيها؟ 
ل تلق���وا الل���وم على اأ�سع���ار النف���ط، دول كثرية 
يف الع���امل تعتمد عل���ى النفط لكنه���ا مل تدخل يف 
حال���ة الرك���ود واجلم���ود، ودول كث���رية اأي�س���ا مل 
تتح���دث عن العمارات والبنايات وحتى املجمعات 
املتع���رثة؟ م���ن ت�سب���ب يف ذلك؟ ومل���اذا تعرثت 

هذه امل�ساريع وملاذا نلق���ي اللوم على الدولة يف 
تعرث ه���ذه امل�ساريع؟ بل ملاذا مل ت�ساهم م�ساريع 
وا�ستثمارات ممتلكات وهيئة �سوق العمل ووزارة 
التجارة وال�سناعة يف تغيري ال�سورة واإمنا اأ�سافت 

لها اأعباء فوق اأعبائها الأ�سلية؟
كل ه���ذه الأ�سئلة نابعة من رغبة يف روؤية هبة 
اأو فزعة اقت�سادية ومالية ت�سبه ما حدث يف احلالة 
الأمنية لتعود للبحرين هيبتها ون�سارتها على هذا 
ال�سعيد، �سم���و رئي�س الوزراء حفظه اهلل مل يق�رش 
يف ه���ذا املجال منذ توليه زم���ام الأمور فهو الذي 
اأ�س�س ه���ذه البنية التحتية املتين���ة وهو وراء كل 
املكت�سبات واملنجزات ومازال، لكن اليد الواحدة 
ل ت�سفق، فمثلما وقف مع �سموه ال�سعب يف املحنة 
امل�سوؤومة من اأبن���اء الوطن الغيورين حان الوقت 
للم�سوؤول���ن ورجال امل���ال والأعمال وكل جمالت 
القطاع الع���ام للنهو�س من هذا الركود والتباكي 
عل���ى امل�ساريع املتعرثة، حتركوا انتف�سوا فكروا 
وابتكروا وخططوا كما يفعل رجال املال والأعمال 
يف املنطق���ة من حولنا بدل الب���كاء وطلب الإنقاذ، 
�سحيح اأن هناك معاناة ورمبا اأزمة يف هذا القطاع 
لك���ن اأنتم وبع�س املوؤ�س�س���ات الطارئة يف الدولة 

م�سوؤولون عنها، بالإمكان من خالل انتفا�سة مالية 
واقت�سادي���ة ي�سارك فيها اجلميع بو�سع يدهم يف 
يد �سمو رئي�س الوزراء بخربته وجتربته التاريخية 
اأن تخرجوا البحرين من هذا الركود كما خرجت من 

حالة الفو�سى والإرهاب.
بكوادره���ا  ق���ادرة  البحري���ن  �سدق���وين 
وكفاءاته���ا واإمكانياته���ا وخرباته���ا التي توزعت 
اأن ت�ساه���م  ل�سن���وات يف دول جمل����س التع���اون 
يف البن���اء واأن حت���دث فرقاً تاريخي���ا لو نزعت عن 
عينيه���ا �س���دادة الأزم���ة وانطلقت بحزم���ة اأفكار 
وم�ساريع جريئة فعالً بدل تكدي�س روؤو�س الأموال 
وحتى الأرباح التي نعرف اأنها كثرية رغم البكاء يف 

خزائن البنوك وحتى يف اخلارج.
ح���ان وق���ت اإحداث ف���رق وهذا مطل���وب واإل 
�ستظل حالة الركود حت���ى لو عادت اأ�سعار النفط 
اإلى و�سعها ال�سابق، فالك�سل واخلمول اآفة الأمم.

تنوي���رة: اإذا اأردت النج���اح لَ���كَ ادفع بغريك 
معك.
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ال��ت��ق��ى ���س��اح��ب اجل��الل��ة 
اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى 
الرئي�س  اأي��ام  قبل  البالد  عاهل 
ال�سي�سي،  عبدالفتاح  امل�����رشي 
لقاء يحمل دللت عظيمة، زيارة 
ترجمة  اململكة  اإل���ى  الرئي�س 
املتميزة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ل���الأخ���وة 
البلدين.  جتمع  ال��ت��ي   العريقة 
جت��م��ع��ن��ا ت��واف��ق��ات وم�����س��ال��ح 
م�����س��رك��ة ���س��ت��ف��ت��ح م���ن خ��الل 
تب�رش  اآف��اق��اً  اللقاءات  ه��ذه  مثل 
���س��ت��ى امل���ج���الت،  ب���اخل���ري يف 
ت����واف����ق����ات ���س��ت��ك��ون ب�����اإذن 
للعقبات  ق��اط��ع��ا  ���س��ي��ف��ا  اهلل 
تعود  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
مر�سخة  ال�سعبن،  على  بالنفع 
جاءت  زي��ارة  وعالقاتها،  قوتها 
فهناك  ال�سليم  ال��ت��وق��ي��ت  يف 
والق�سايا  امللفات  من  الكثري 
ج��ادة  ملعاجلة  بحاجة  العالقة 
ب��الإره��اب  املتعلقة  خ�سو�ساً 
وكيفية مكافحته والق�ساء عليه 
�ساحلة  بيئة  توفري  من  لنتمكن 
التنمية  وجت����دد  تنع�س  اآم��ن��ة 
القت�ساد  ت�سلح  امل�ستدامة، 
وحت���م���ي اخل�������ريات وت�����س��ون 
 املقدرات الوطنية بن البلدين.
ال��زي��ارة  ه��ذه  ملثل  بحاجة  نحن 
ل��ت��ق��وي��ة وت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات 
وت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل�����س��رك 
�سالح  يف  اخلري  �ست�سب  وحتماً 
ملا  مب�����رش  ن�ستقوي  ال��ب��ل��دي��ن، 
عربية  وم��ك��ان��ة  ق���وة  م���ن  ل��ه��ا 
�سيمنح  معها  والتعاون  ب��ارزة، 
ال��و���س��ع ال��ع��رب��ي ث��ق��ال وق���وة 
األف ح�ساب. لها   ومكانة يح�سب 

م��ازل��ن��ا يف م��واج��ه��ة حت��دي��ات 
ال�سنوات  م���دى  ع��ل��ى  ا���س��ت��دت 
املا�سية تتطلب قرارات تعاونية 
اآثارها  لها  تكون  موحدة  عربية 
واملوحدة  الإيجابية  ومكا�سبها 
لل�سفوف. اأو�ساع اليوم تتطلب 
والتن�سيق  ال���ظ���روف  م��واك��ب��ة 
ال��ع��رب��ي ال���دائ���م، ف��ال��ت��غ��ريات 
كبرية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
والتعاون  اجل�سور  ملد  وبحاجة 
لتاأكيد  احل��ق��ي��ق��ي  وال��ت��ك��ات��ف 
احل�����س��ور وال��وج��ود ال��ع��رب��ي يف 
ال�����س��اح��ة، واإث���ب���ات م���دى ق��وة 
كل  تاركن  وتالحمنا  التفافنا 
الأخوية،  الأج��واء  �سفو  يعكر  ما 
اخلارج  اإلى  ر�سائل  لها  لقاءات 
ت���وؤك���د ل��ل��ع��امل ع��م��ق وح��دت��ن��ا 
ا�ستمراريتها  وناأمل  وترابطنا، 
للم�سلحة  حتقيقاً  وتر�سيخها 

العامة وتطلعات ال�سعوب .

زيارة السيسي... 
دالالت عميقة 

ورسائل للخارج 

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

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ه���ل املواطن الذي يتربع ب� “كولر ماي اأو 
مكي���ف” اإلى اأحد امل�ساج���د مبنطقته اأو غريها 
يعت���رب خمالفا للقوان���ن واللوائ���ح والأنظمة 
الت���ي تطبقه���ا اإدارة الأوق���اف ال�سنية؟ وهل 
يكتف���ي املتربع باإخبار اإم���ام امل�سجد لي�سجل 
بيانات���ه واملعلومات الأخرى ثم يق���وم الإمام 
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية، اأم هناك طريقة 
ثانية حتدد اإط���ار هذا الن�شاط والعمل اخلريي 
ال���ذي يبدو اأنه “مي�سي على الربكة” و�سبابية 
امله���ام املوكلة لإدارة الأوق���اف ال�سنية التي 
نحتاج منه���ا تعريفا حمددا للمت���ربع، فهناك 
اأ�سخا����س يتربع���ون للم�ساج���د وفع���ل اخلري 

ولك���ن بعد ذلك يت�سح له���م اأن التربعات “ل 
اأق�سد تربعات مالية طبعا” مرفو�سة مبختلف 
اأنواعه���ا ويجب اإب���الغ الإدارة واتب���اع ت�سل�سل 
املراج���ع والع���ودة اإلى �سن���اع الق���رار كل يف 
مهام���ه واخت�سا�ساته وق�س���ة طويلة عري�سة 

من الإجراءات.
ل يخفى عل���ى اأحد اأن الكثري من امل�ساجد 
التابع���ة لإدارة الأوقاف ال�سني���ة غري متكاملة 
اخلدم���ات  وتنق�سه���ا  املطل���وب  بال�س���كل 
واملراف���ق وبقي���ة امل�ستلزم���ات وتع���اين من 
الإهمال لفرة غالبا لي�ست ق�سرية، الأمر الذي 
يوؤثر على امل�سل���ن، وعندما ي�سعى املواطن 

حلم���ل �سط���ر م���ن امل�سوؤولي���ة رغب���ة يف الأجر 
والبريوقراطية،  بالقي���ود  والثواب ي�سط���دم 
ف���ال اإدارة الأوقاف ال�سني���ة قادرة على تغطية 
كل طلب���ات وم�ستلزمات امل�ساجد، ويف الوقت 
نف�س���ه ت�س���ع �رشوطا اأم���ام املتربع���ن وكاأن 
امل�ساأل���ة بن���اء م�رشوع �سناع���ي متكامل يحتاج 
اإلى مراحل ودرا�سات واعتب���ارات اقت�سادية، 

مع ان  امل�ساألة يف غاية الب�ساطة.
هناك نقطة بحاجة اإلى تف�سري هي التزايد 
الوا�س���ح يف اأع���داد امل�ساج���د “يف كل فري���ج 
ح���وايل اأربعة م�ساجد” فم���ن الطبيعي اأن هذه 
امل�ساج���د حتتاج اإلى متابعة و�سيانة وخدمات 

وترميم واإلخ... ويفر�س اأن يكون هناك مبلغ 
خم�س����س لكل ذلك م���ن الإدراة، فهل يا ترى 
املبل���غ املر�س���ود يفي بالغر����س وما هو دور 
املتربع���ن هنا، وحبذا لو اأطلعتنا الإدارة على 
الرقم املر�سود لل�سيانة الدورية وطبيعتها؟

نثمن الدور الب���ارز لإدارة الأوقاف ال�سنية 
ولكنن���ا نت�سور اأننا بحاجة اإلى مزيد من العمل 
واآلي���ات جدي���دة مرن���ة تتنا�س���ب م���ع اأع���داد 
امل�ساج���د واجلوام���ع يف خمتل���ف املحافظ���ات 
وو�سع الربامج الكفيلة بالرتقاء بها وحتقيق 

ما يتطلع اإليه امل

مالحظات إلى إدارة 
األوقاف السنية

ظهر تنظي���م داع����س الإرهاب���ي يف الآونة 
الأخ���رية وكاأن���ه نافذ الق���وى وا�س���ع النت�سار 
اإن  فم���ا  الع���امل،  اأنح���اء  م���ن  م���كان  كل  يف 
ت����رشب الهجم���ات الإرهابي���ة بلًدا م���ا، ي�سارع 
التنظيم لإع���الن م�سوؤوليته عن ه���ذا الهجوم، 
مب���ارًكا وقوع���ه ومهنًئ���ا مرتكبيه م���ن اأتباعه 
اإياه���م بدخول اجلنة جزاء  “بال�سهادة”، مب�رشًا 

ملا اأقدموا عليه من عمل.
ولعلنا لحظن���ا وجود هجم���ات اإرهابية يف 
دول متقدمة وقوية اأمنًي���ا وا�ستخباراتًيا مثل 
بريطاني���ا وفرن�س���ا واأملانيا ورو�سي���ا، وهو ما 

يدفعن���ا اإل���ى ����رشورة الت�س���اوؤل عم���ا اإذا كان 
داع�س بالفعل هو ال���ذي يقف وراء جميع هذه 
الهجم���ات، خ�سو�س���ا اأن كث���رًيا منه���ا ����رشب 
كالربمل���ان  وا�سراتيجي���ة  ح�سا�س���ة  مواق���ع 
الربيط���اين واملخابرات الرو�سي���ة وا�ستهداف 
ال�رشط���ة الفرن�سي���ة باأ�سه���ر �س���ارع يف الع���امل 
وه���و ال�سانزليزي���ه يف باري����س، فم���ن اأين جاء 
داع����س بهذه الق���وة الهائلة الت���ي متكنه من 
اخراق ه���ذه الأجهزة الأمني���ة وال�ستخباراتية 
العريقة واملحرفة يف احلفاظ على اأمن البالد 

وموؤ�س�سات الدولة؟!

باعتقادي من يقوم مبث���ل هذه الهجمات 
الإرهابي���ة “داع�س” كفكرة ولي����س كتنظيم، 
ف���كل متطرف واإرهابي ينتم���ي لداع�س فكريا 
لكن���ه لي�س بال�رشورة ع�س���ًوا بداع�س كتنظيم 
ل يتعدى اأفراده ب�سعة اآلف وفًقا للتقديرات 
ال�ستخباراتي���ة املختلف���ة، وهو عدد غري قادر 
باأي ح���ال من الأح���وال على ارت���كاب كل هذه 
اجلرائم التي ن�سمعها ونقراأ عنها يف كل مكان 
من العامل وباأ�شكال خمتلف���ة واأمناط متباينة، 
خ�سو�سا اإذا علمنا اأن التنظيم يخو�س معارك 
مبا����رشة ومواجه���ات حربية منهك���ة يف العراق 

و�سوري���ا ت�ستنزف قواه وجه���ده، ول توفر لها 
حت���ى وقًتا كبرًيا لتدبري اأعم���ال اإرهابية بعيًدا 

عن هاتن الدولتن.
بطبيع���ة احلال، من م�سلحة داع�س اأن يتم 
اإل�س���اق اأي عمل اإرهابي ب���ه، اإذ يعني ذلك اأنه 
تنظيم خارق، وقادر على بث الرعب يف نفو�س 
جميع الدول واخراق ح�سونها، فيكون جديًرا 
الت�سحية من  ب���ل  “بالتب���اع” و”الت�سديق”، 
اأجل النتماء له ونيل “�رشف” الع�سوية بعد اأن 
اأ�سبح تهديًدا للع���امل كله وجنح باأن يكون له 

تواجد وح�سور يف كل بقاع الدنيا.

Ata2928
@gmail.com

إرهاب داعش في كل مكان )1(

ال تبكوا بل 
اعملوا فقط

عطا الشعراوي

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

عادل عيسى  
المرزوق



البالد سبورت

خ��رج فريق األه��ي من عن��ق الزجاجة 
أمام االتحاد السعودي حينام حقق نتيجة 
الف��وز يف الدقائ��ق األخ��رة )84/93( يف 
املباراة التي أقيمت بينهام أمس لحساب 
املجموع��ة األوىل من البطول��ة الخليجية 
لألندية لكرة السلة التي تحتضنها مملكة 

البحرين حتى 20 مايو الجاري.
وجاءت األش��واط األربع��ة كاآليت: )األول 
22/22، الث��اين لالتح��اد 19/24، الثال��ث 
لأله��ي 16/26، الرابع األه��ي 22/23(، 
وبذل��ك رفع األهي رصي��ده 4 نقاط من 
انتصارين فيام هي الهزمية الثانية لالتحاد 

ليحصد نقطتني.

الشوط األول

تخل��ف فريقن��ا األه��الوي بالنتيجة أمام 
االتحاد )41/46( من خالل الش��وط األول 
للقاء بسبب كرثة األخطاء الشخصية التي 
تحص��ل عليها العبيه وإلضاعة العديد من 
الفرص فضاًل عن ضعف الجانب الدفاعي 
ومتابع��ة الك��رات بخالف االتح��اد الذي 

تعامل مع املجريات بالشكل الجيد.
ففي الربع األول وال��ذي انتهى بالتعادل 
)22/22( تكاف��ئ في��ه األداء ب��ني العبي 
األه��ي واالتحاد، فاأله��ي أخذ األفضلية 
من خالل الدقائ��ق الخمس األوىل بفضل 
قريني وبرميوز وسيدكاظم ماجد 6/10 إال 
أنه رسعان ما وق��ع يف األخطاء الهجومية 
ليس��تغلها االتح��اد ع��ر العبي��ه مثن��ى 
املرواين ومحرتفه توم��اس ليعود بالنتيجة 

عن��د 12/12. واصل األه��ي أخذ التقدم 
بالنتيج��ة ولكن االتح��اد كان يعود ألكرث 
من مرة ملعادلتها وسط أداء فني متوسط.
ويف الرب��ع الث��اين ال��ذي انه��اه االتحاد 
لصالحه، عول األخر عىل تحركات محرتفيه 
توم��اس ودوالرد اللذان لعب��ا دوراً كبراً 
يف صناعة وتس��جيل النقاط بش��كل بارز 
وبجانبهم االخوين مثن��ى ومحمد وأمين 
املدين، وظهر الفريق بشكل مميز وجاد يف 
أدائه، بخ��الف األهي الذي كان متذبذب 
املستوى وبرز منه كالعاد املحرتف قريني 
الذي تحصل عىل خطئ��ه الرابع وبجانبه 

برميوز وعمران عبدالرض��ا. الفريق متكن 
م��ن تقلي��ص الف��ارق يف الث��واين األخرة 
بعدما سجل قريني ثالثية ويحستب معها 
الحكم خطئ ش��خيص وفني عىل مدربه 

لالحتجاج.

 الشوط الثاني

اس��تعاد األه��ي توازنه يف الرب��ع الثالث 
بعدما أحسن العبوه التعامل مع الكرات 
يف الجان��ب الهجوم��ي وخصوص��اً م��ن 
العبه س��يدكاظم ماجد صاحب الثالثيات 

واالخرتاق��ات وبجانبه برمي��وز الذي عول 
علي��ه الفريق تحت الحلق يف التس��جيل 
ليحقق التع��ادل وثم يأخذ التقدم وإنهاء 
الش��وط لصالح��ه )62/70(. فيام االتحاد 
فقد بدا عليه كرثة األخطاء يف هذا الشوط 
بالش��قني الدفاع��ي والهجوم��ي وإضاعة 
كرات س��هلة فضاًل عن األخطاء الشخصية 
والفني��ة والتي أث��رت عليه كث��راً لينهي 

الشوط متخلفاً.
ويف الرب��ع األخر، واص��ل األهي صحوته 
الفني��ة وس��ط ب��روز س��يدكاظم ماجد 
بالتصويبات الثالثية املتتالية وس��ط ش��د 

عصبي م��ن العبي االتحاد ع��ىل قرارات 
التحكيم التي أثرت عليهم، ليأخذ األهي 
األفضلية ويتقدم 68/77 لكن االتحاد عاد 
من جديد بتقليص الفارق وس��ط أخطاء 
م��ن العبي األهي لتصب��ح النتيجة حينها 
75/79 مع تبقي 4 دقائق. قريني يسجل 
ثالثي��ة وجابر كعبي ي��رد بثالثية واإلثارة 
تشتد يف الدقائق األخرة من اللقاء وفارق 
النق��اط يتقلي��ص ع��ر توم��اس االتحاد 
لنقطت��ني 80/82 إال أن س��واعد األه��ي 
وخصوصاً ثالثية حسني شاكر قبل دقيقتني 

من النهاية أعادت فارق النقاط الست.

نجم االتحاد مثن��ى املرواين أحرز نقطتني 
وتحصل عىل خطئ��ه الخامس ليخرج من 
اللق��اء ويدخل زمالئ��ه يف دوامة األخطاء 
الفردي��ة وتضيي��ع النق��اط واألهي أجاد 
التعام��ل م��ع الثواين األخرة ع��ر الدفاع 
الجيد والهدوء يف إنهاء الكرة لينهي اللقاء 

لصالحه.
أدار اللق��اء الطاق��م الخليجي املكون من 
القطريي��ان بك��ر الكواري وجاس��م نظر 
والع��امين عص��ام الس��يايب، واحتج العبي 
االتحاد  الفريقان عليهم كث��راً وخصوصاً 

الذي حمله سبب الخسارة.

مدير االتحاد: الحكام “نحرونا نحر”

 حّمل مدير فريق االتحاد السعودي لكرة 
الس��لة أحمد جاسم طاقم تحكيم املباراة 

خسارة فريقه بالدرجة األوىل.
وقال جاس��م ل�”البالد سبورت” إن طاقم 
التحكي��م القط��ري الع��امين كان يتقصد 
فريق��ه يف لقاء األمس من خالل القرارات 

التحكيمية املضادة لهم.
وأب��دى مدي��ر االتحاد يف الوقت نفس��ه 
ارتياح��ه مل��ا قدموه العب��ي فريقه خالل 
اللق��اء، وأض��اف “تحّس��ن أداء الفري��ق 
بش��كل ملح��وظ يف مب��اراة األمس بعد 
الخسارة األوىل يف اليوم االفتتاحي، وقدمنا 
مباراة كب��رة تليق بنادي االتحاد، وال زال 
ل��دى الالعبني املزيد ليقدم��وه يف املباراة 

األخرة املتبقية للفريق يف الدور األول”.

فوز عسير لألهلي على حساب “االتي”
في منافسات البطولة الخليجية لألندية لكرة السلة

علي مجيد     محمد الدرازي

حقق فريق الش��باب اإلم��ارايت بداية قوية 
يف مس��تهل مش��واره بالبطول��ة الخليجية 
بفوز عريض تج��اوز به حاجز املائة نقطة، 
وذلك عىل حس��اب الريان القطري بنتيجة 
)105/81(، يف اللق��اء الذي جمعهام أمس، 

لحساب املجموعة الثانية.
وبه��ذا الفوز، حقق الش��باب أول نقطتني 
ل��ه يف البطول��ة، فيام خرج الري��ان بنقطة 

الخسارة.
وج��اءت نتائ��ج أش��واط املب��اراة كاآليت: 
الري��ان،   )26/24( الش��باب،   )30/13(

)29/25( الشباب و)22/17( الشباب.
ومل يواج��ه فري��ق الش��باب أي صعوبة يف 
تخط��ي عقب��ة الري��ان والف��وز عليه بعد 
أن بس��ط س��يطرته الكاملة ع��ىل املباراة، 
بفضل األداء الجامع��ي وتنويع اللعب، إذ 
توزع��ت نقاط الفريق ع��ىل أغلب العبيه، 
فيام اعتمد الريان اعتامًدا كلًيا عىل محمد 

حراث ومحرتفه أليكسندر.
وبدأ الشباب املباراة بكل قوة وأخذ بزمام 
األمور مبكرًا، إذ تق��دم مع منتصف الفرتة 
األوىل 17/5، ثم وس��ع الف��ارق مع نهايتها 

التي حسمها بواقع 30/13.

وحافظ الش��باب عىل ف��ارق النقاط حتى 
منتص��ف الرب��ع الث��اين الذي تق��دم فيه 
43/26، فيام مل يكن مبقدور الريان س��وى 
تقلي��ص الف��ارق إىل 15 نقطة م��ع نهاية 

الشوط األول 54/39.
وعاد الش��باب يف الرب��ع الثالث لرفع غّلة 
التس��جيل مج��دًدا ويتقدم م��ع منتصف 
الف��رتة 68/50، قبل أن ينهي الربع لصالحه 

بنتيجة 83/64.

وواصل الشباب ما بدأ عليه املباراة ليتجاوز 
حاجز املائة نقطة ويحس��م اللقاء لصالحه 
بنتيج��ة 105/81. ويف اللق��اء الثاين أمس، 
مل يج��د حامل اللقب األه��ي اإلمارايت أي 
صعوب��ة تذك��ر من تخط��ي عقبة الس��د 
القطري، حينام فاز عليه بنتيجة )96/70(، 
يف افتتاح مباريات الجولة الثانية لحس��اب 

املجموعة األوىل.
وهذا هو الفوز الثاين لألهي لرفع رصيده 

إىل 4 نقاط، فيام تلقى السد خسارته الثانية 
عىل التوايل وبات رصيده إىل نقطتني.

وج��اءت نتائ��ج أش��واط املب��اراة كاآليت: 
األه��ي،   )24/15( األه��ي،   )23/10(

)29/14( األهي و)31/20( السد.
وف��رض األه��ي س��يطرته الكامل��ة ع��ىل 
املب��اراة منذ البداية وحت��ى النهاية بفضل 
الدفاع الق��وي واالرتداد الهجومي الرسيع، 
يف املقابل مل يس��تطع الس��د مجاراة دفاع 
منافسه واكتفى بالهجامت الخجولة متأثرًا 
باإلرهاق بس��بب تواجد العب واحد فقط 

عىل مقاعد االحتياط.
الرب��ع األول 23/10،  وتق��دم االه��ي يف 
ثم حافظ ع��ىل س��يطرته الواضحة وأنهى 

الشوط األول رسيًعا بنتيجة 47/25.
يف الش��وط الثاين مل يتغر واق��ع الحال، إذ 
واصل األهي هيمنت��ه املطلقة والواضحة 
عىل مجري��ات املباراة، إذ ق��ّدم أداًء عالًيا 
عىل املس��تويني الف��ردي والجامعي بتألق 
محرتفه س��امويل تحت الحلق وتصويبات 
قيس الشبيبي، لينهي الفرتة الثالثة متقدًما 
بواق��ع 76/39، ث��م حس��م الرب��ع األخر 

واملباراة بنتيجة 96/70. 

حامل اللقب يحقق فوزه الثاني

الشباب اإلماراتي يستعرض في سلة الريان
البالد سبورت

جانب من لقاء الشباب والريان أمس
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 وجه “ش��يخ املدرب��ني” الوطنيني 
يف كرة الس��لة نجاح ميالد رس��الة 
إىل مدرب املنامة اإلسباين كالروس 
بأن يتعامل بواقعية يف منافس��ات 
البطول��ة الخليجي��ة م��ن حي��ث 
االس��تقرار الفني يف التشكيلة التي 

يلعب بها أمام خصومه.
وق��ال مي��الد يف ترصيح��ه “البالد 
س��بورت” ُقبي��ل لق��اء املنامة مع 
الري��ان القطري غ��داً االثنني “إنه 
يتوق��ع أن يف��وز املنام��ة باملباراة 
يف ظ��ل اإلمكان��ات والعنارص التي 
ميتلكه��ا الفري��ق داخ��ل وخ��ارج 
امللعب  باإلضافة للمحرتفني، ولكن 
يب��دي قلق��ه وانزعاجه م��ن كرثة 
التغي��رات الت��ي يحدثه��ا مدربه 
كالروس وه��ذا وض��ح م��ن خالل 
لق��اءه األول مع االتف��اق العامين، 
وهذا من ش��أنه أن يب��ث الخوف 
وال��رتدد عن��د الالعب، م��ا يدخل 
األخ��ر يف دوامة التفك��ر واإلنجاز 
الرسيع يف ظ��ل معرفت��ه بالتغير 
الذي س��يطوله. مشراً إىل أنه قالها 
من خالل نهايئ الدوري مع املحرق 
واآلن يكررها “مو كل مرة تس��لم 
الج��رة”، وعلي��ه أن يتعام��ل مع 

املباريات بأكرث هدوء واتزان.

 نظرته للفرق
األه��ي  لفري��ق  نج��اح  تط��رق 
البحريني الذي تفوق عىل الس��د 
القط��ري وق��ال عن��ه “إن األهي 
فري��ق جيد وحقق فوزاً مس��تحقاً 
ولكن عليه تقديم املزيد واألفضل 
يف املواجهات الس��ابقة ليك يكون 
له ش��أناً يف املراح��ل املتقدمة. قد 
تك��ون لديه مش��كلة هي يف عدم 
انسجام محرتفه السلوفيني برميوز 
الذي انخرط مع الفريق قبل عدة 
أيام معدودة، ولكن الفريق بشكل 
عام ميتلك العبني بحرينيني قادرين 
عىل تغي��ر مجرى اللقاء وخصوصاً 
أنه يلع��ب يف أرضه وبني جمهوره 

كحال املنامة.
فيام يرى ميالد أن الفرق اإلماراتية 
من خالل فريقها األهي والشباب 
أنهام األكرث تحضراً وجاهزية لهذه 
املس��تويات  املنافس��ة عطفاً عىل 
التي ظهرا عليها وفوزهام باملباراة 
األوىل ل��كل منه��ام. إذ ومن خالل 
متابعت��ه لأله��ي فوج��د فيه كل 
مقومات البطل من حيث الخامات 
والعن��ارص الطيب��ة الت��ي ميتلكها 
وقدم أداء كبر يف كرة الس��لة وهو 
مرش��ح بكل تأكيد للوصول ألبعد 

املراحل يف البطولة.
أما الش��باب، فهو من الفرق التي 
يك��ون له��ا دور وكلم��ة يف هذه 
البطولة، فهو ميتل��ك دكة احتياط 
ويف  جيدي��ن،  ومحرتف��ني  جي��دة 
تفاهم وانسجام، ومن خالل لقاءه 

مع الريان القط��ري فهو قدم أداء 
جيد للغاية.

 أم��ا فريق الس��د، فبني أن��ه ب� 6 
العب��ني ال ميكن فع��ل يشء يف كرة 
الس��لة، فالفريق استطاع أن يظهر 
ويقارع يف الرب��ع األول فقط وبدا 

عليه بعدئذ االجه��اد البدين وهذا 
أث��ر عليه��م نفس��ياً وقد يش��كل 
عليه��م أم��ور اإلصاب��ات التي قد 
تعيقه��م ع��ن مواصل��ة البطولة. 
أما ممثل قطر اآلخ��ر الريان، فهو 
يراه مغايراً عن الس��نوات السابقة 

التي كانت تش��هد تألق وس��يطرة 
ه��ذا الفريق يف مش��اركاته، وهذا 
قد يعود لضعف املحرتفني ورحيل 

عنارصه الخرة.
وأب��دى مي��الد إعجاب��ه باالتفاق 
الع��امين، ك��ون ذاكرت��ه رجع��ت 
بالزم��ن القديم ال��ذي كانت فيه 
فرقه تش��ارك مبس��تويات ضعيفة 
وتخ��رس بف��ارق نقط��ة واح��دة، 
ولك��ن يف الف��رتة األخ��رة ب��دؤا 
االهت��امم بالقاعدة م��ع التخطيط 
الس��ليم وهم اآلن يجن��ون الثامر 
وفريق االتفاق يبرش بالخر للكرة 

العامنية.
باإلش��ادة  مي��الد ترصيحه،  وختم 
والثناء مل��ا ظهرت علي��ه البطولة 
وه��ي يف يومها الثاين من ُحس��ن 
التنظيم اإلداري والفني الذي يدل 
عىل كفاءة الك��وادر البحرينية يف 
استضافة وتنظيم البطوالت وهذ ا 
ليس بغريب عىل مملكة البحرين، 
يف ظل دعم ومتابعة وحرص رئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 

الشيخ عيىس بن عي آل خليفة.

أبدى نائب رئيس االتحاد اإلمارايت 
لكرة السلة وعضو اللجنة التنظيمية 
الفردان،  عبداللطي��ف  الخليجي��ة 
حزنه الش��ديد عىل استمرار غياب 
أندي��ة الكوي��ت عن املش��اركة يف 
البط��والت الخليجي��ة التي تجمع 

األشقاء بسبب اإليقاف الدويل.
وقال يف ترصيح ل�”البالد سبورت”: 
يحّز يف أنفسنا هذا الغياب، واإلخوة 
الكويتي��ون له��م مكان��ة كبرة يف 
بأكمله،  الخلي��ج  وقل��وب  قلبوبنا 
ونتمنى يف القريب العاجل إن شاء 

الل��ه أن يتم حل األزم��ة الرياضية 
الكويتية ويعودوا للمش��اركات مع 

إخوتهم.
وح��ول حظوظ ممثي كرة الس��لة 
اإلماراتية، تاب��ع “أتوقع أّن فريقي 
الش��باب واأله��ي س��يكونا أح��د 
طريف املربع الذهب��ي باإلضافة إىل 
الفريقني البحرينني األهي واملنامة، 
وأتوق��ع كذل��ك أن يك��ون النهايئ 
بحرينًي��ا إماراتًي��ا”، ك��ام يرى إن 
معظم الفرق تخبئ ما متلك للدور 
املباريات  سيش��هد  ال��ذي  الث��اين 

اإلقاصئية وفق نظام البطولة املتبع 
لهذه النسخة.

وعن تراج��ع نتائج الفرق القطرية 
خالل منافس��ات اليومني املاضيني، 
قال “ بدأت الفرق القطرية تس��ر 
ع��ىل الخ��ط الس��ليم من��ذ بداية 
البطول��ة، بحك��م انخ��راط أبن��اء 
دول��ة قطر يف املش��اركة مع فرقها 
يف البط��والت، باإلضافة إىل اللوائح 
اللجن��ة  أقرته��ا  الت��ي  الجدي��دة 
التنظيمي��ة والتي تن��ص عىل عدم 
مشاركة أي العب يف أي بطولة من 

غر أن يكون معتمد ولديه رخصة 
من قب��ل االتح��اد ال��دويل للعبة، 

وهذا أثر عليهم بطبيعة الحال”.
ويف نهاي��ة ترصيحه، أعرب الفردان 
ع��ن ش��كره وتقدي��ره إىل االتحاد 
الش��يخ  البحريني برئاس��ة س��مو 
عيىس بن عي بن خلفة آل خليفة، 
ونادي املنامة، عىل حسن الضيافة 
وحفاوة االستقبال، مشيًدا بالتنظيم 
الرائع للنس��خة الس��ابعة والثالثني 
من البطولة، مؤكًدا بأنه أمر متوقع 

وليس بغريب.

نجاح ميالد لمدرب المنامة: “مو كل مرة تسلم الجرة”!

غياب الكويت يحزننا.. وقطر في الطريق الصحيح

أهلي دبي يمتلك مقومات “البطل”

توقع النهائي إماراتي بحريني.. الفردان:

علي مجيد      محمد الدرازي
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الفردان متحدًثا لـ”البالد سبورت”

ّدم حكم كرة السلة الهونج كونجي آندي تشونك هدية تذكارية نيابة عن 
رئيس اتحاد بالده، إىل االتحاد البحريني، وذلك عىل هامش اليوم الثاين من 

منافسات البطولة الخليجية، يف بادرة طيبة تنم عن عمق العالقات بني 
االتحادين. وتسلم الهدية من يد تشونك نائب رئيس االتحاد نارص القصر، 

الذي أعرب بدوره عن اعتزازه وفخره بهذه الهدّية التقديرية.
ونقل تشونك تحيات وتقدير رئيس اتحاد بالده إىل القصر، متمنًيا كل التوفيق 

والرقي لالتحاد البحريني للعبة
ويشارك الحكم تشونك يف البطولة بصفته حكاًم محايًدا من خارج دول الخليج 

العربية.

الحكم تشونك يقّدم هديّة التحاد السلة

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

مدرب الشباب: انطالقة 
مهمة.. وهدفنا مركز متقدم

البالد سبورت

 اعتر مدرب فريق الشباب اإلمارايت أحمد عمر فوز 
فريقه يوم أمس عىل حساب الريان القطري باالنطالقة 
القوية التي كان يحتاج لها الفريق يف مستهل مشواره 

بالبطولة الخليجية.
وذكر عمر ل�”البالد سبورت” أن فريقه لعب مباراة 
متوازنة دفاعًيا وهجومًيا، واستحق فيها الفوز بعد 

الصورة الطيبة  التي ظهر عليها الالعبون عىل املستوى 
الفردي والجامعي.

وقال بإن الفريق تأثر بخروج املحرتف تايلور لإلصابة، 
خاصة يف منطقة تحت الحلق التي تفوق بها فريق 
الريان، مردًفا بأنهم تداركوا املوقف يف الربع األخر 

وأعادوا رفع الفارق.
وأضاف “لعبنا الشوط األول بعرشة العبني، وحاولنا 

توزيع الجهد عىل الجميع، نظرًا لصعوبة البطولة والتي 
ميكن أن تخوض خاللها 6 مباريات يف 9 أيام، ما سيسبب 

حالة من التعب واالرهاق لدى الالعبني”.
وتابع قائال “سنعود للتدريب اليوم قبل أن نواجه 

االتفاق العامين يوم غد وبعد ذلك املنامة يف اليوم التايل، 
ونأمل بأن بالحصول عىل أفضل ترتيب يف املجموعة 

الثانية الذي سيساعدنا يف الدور نصف النهايئ”.
وعن مدى إصابة املحرتف، أشار إىل إن إصابته جاءت 
عىل مستوى الفم ونقل لتلقي العالج الالزم فورًا إىل 

املستشفى، مضيًفا بأنه سيكون جاهز للمرحلة املقبلة.

عمر متحدًثا لـ”البالد سبورت”

شعار البطولة

البالد سبورت

تحصل جميع الفرق املشاركة يف البطولة 

الخليجية لكرة السلة عىل راحة من 

املباريات اليوم بعد خوض منافسات 

املرحلة األوىل أمس وأمس األول. 

وتستأنف البطولة غًدا نشاطها بثالث 

مباريات قوية تجمع األوىل بني االتفاق 

العامين والشباب اإلمارايت يف الساعة 

الرابعة مساء، تليها مباراة املنامة والريان 

القطري يف الساعة السادسة وذلك يف 

إطار منافسات املجموعة الثانية للبطولة.

ويف املقابل تجمع املباراة الثالثة غدا بني 

ممثل الوطن الثاين فريق األهي وحامل 

اللقب األهي اإلمارايت يف منافسات 

املجموعة األوىل. ومن املؤكد أّن جميع 

الفرق تستغل هذا اليوم من أجل 

االستعداد الجيد للمرحلة املقبلة، إذ 

ستواصل تدريباتها عىل االتحاد البحريني 

لكرة السلة، إذ يبدأ برامج التدريبات 

من الساعة العشارة صباحاً وملدة ساعة 

واحدة لجميع الفرق قبل أن تستأنف 

املباريات يوم غٍد.

اليوم راحة.. وغدا استئناف 
المباريات

مباريات الغد
16:00الشباب اإلماراتي × االتفاق العماني

18:00المنامة البحريني × الريان القطري
20:00األهلي البحريني × األهلي اإلماراتي

نتائج أمس
الريان القطري 81الشباب اإلماراتي 105        

السد القطري 70األهلي اإلماراتي 96
االتحاد السعودي 84األهلي البحريني 93

ميالد متحدثًا لـ”البالد سبورت”

أكد رئيس اللجنة الفنية 
باللجنة التنظيمية الخليجية 

لكرة السلة يونس الزجايل إّن 
فريق السد القطري مل يكمل 
إجراءات تسجيل العبيه لدى 

االتحاد الدويل للعبة “فيبا”.
وقال الزجايل ل�”البالد 

سبورت” إن الفريق القطري 
مل يستويف رشوط تسجيل 3 

من العبيه لدى اللجنة الفنية 
للبطولة بسبب عدم إصدار 

تصاريح لالعبني املذكورين من 
قبل االتحاد الدويل.

وذكر الزجايل بأن متى ما 
أكمل السد إجراءات تسجيل 

العبيه الثالثة خالل األيام 
املقبلة، فإنه سيستطيع 

تسجيلهم رسمًيا يف كشوفات 
الفريق بالبطولة وبالتايل 
سيتكمنون من املشاركة.
وأوضح بأن حالة العبي 

الفريق السداوي هي مامثلة 
لالعب فريق املنامة محمد 
أمر، والذي مل يتم تسجيله 

يف كشوفات الفريق باالتحاد 
الدويل إال يف الفرتة األخرة، 

حيث وصلت بطاقة تسجيله 
يوم أمس، وبالتايل استطاع 

النادي من تدوينه يف 
كشوفات الفريق.

بدوره، أكد مساعد مدرب 
فريق السد يارس مريس أن  

فريقه مير مبرحلة إحالل 
وتجديد، ومع ذلك فإنه 

يسعى لتقديم نتائج جيدة 
يف البطولة وقيادة الزعيم 
القطري للتواجد يف املربع 

الذهبي .
وأضاف مساعد املدير الفني 

يف ترصيحات إعالمية “إن 
توجه اإلدارة منذ بداية 

املوسم إىل تجديد الفريق 
بسبب ظروف اإلصابات 

وحاالت اإلرهاق وكذلك كر 
بعض الالعبني يف السن”.

وأشار إىل أن السد القطري 
استطاع هزمية حامل اللقب 

األهي اإلمارايت يف املوسم 
املايض بفارق 15 نقطة.

وقال إن فريقه كان أمام 
خيارين، األول هو أن 

ينسحبوا من البطولة، والثاين 

هو أن يأتوا للمشاركة 
ليكتسب الالعبون الخرات 

واالحتكاك مع الفرق 
الخليجية.

وأضاف بأن أغلب العبيه هم 
صغار يف السن وال يتجاوز 

معدل أعامرهم الستة عرش 
عاًما.

وذكر بإن لديهم العبني 
آخرين مبعدل أعامر 15 و16 

عاما سيلتحقون بالفريق 
خالل البطولة نظرًا لظروف 

االمتحانات هذه األيام. يونس الزجالي

رئيس اللجنة الفنية: السد لم يكمل إجراءات تسجيل العبيه
مساعد المدرب يشير إلى مرحلة إحالل وتجديد

البالد سبورت

القصير متسلًما الهدية من تشونك

جانب من االحتجاج األهلي يكسب الجولة الثانية

البالد سبورت

أشار مدرب الريان القطري 
حسن عبداملعطي إىل أن 

فريقه مل يظهر بالشكل 
املطلوب منه وخصوصاً يف 

الربعني األول والثاين.
وقال عبداملعطي ل�”البالد 

سبورت” وقع بعض الالعبون 
يف أخطاء كثرة كلفتنا الكثر 

يف البداية كام أكرث من العب 

مل يكونوا يف مستواهم الفني، 

وحاولنا بقدر املستطاع 

معالجتها ولكن استمر ذلك 

عىل ما هو عليه رغم السجال 

الذي حدث يف مجريات اللقاء 

يف الربعني األخرين ولكن 

التفوق كان حليف الفريق 

اإلمارايت وهو يستحق الفوز 

عىل ما قدمه. مبيناً أن الفريق 

سيعمل عىل تصحيح األخطاء 

التي وقع فيها ليعود بشكل 

أفضل يف اللقاءات املقبلة.

و أشاد عبداملعطي 

باملستويات التي ظهر عليها 

فريق املنامة يوم أمس األول 

باإلضافة للفريقني اإلماراتيني 

األهي والشباب.
حسن عبدالمعطي

مدرب الريان: لم نظهر بالشكل الجيد



األذربيجاني��ة  العاصم��ة  نظم��ت 
باكو مس��اء أمس األول )الجمعة( 
مبه��رًا  أس��طوريًّا  افتت��اح  حف��ل 
الرابعة من دورة ألعاب  للنس��خة 
التي تحتضنها  التضامن اإلس��امي 
باكو حتى 22 الش��هر الجاري عىل 
اس��تاد باكو األوملب��ي بحضور أكرث 
م��ن 60 أل��ف متف��رج، يتقدمهم 
إلهام علييف  األذربيج��اين  الرئيس 
وعقيلت��ه ميهريب��ان عالييف التي 
تشغل منصب النائب األول لرئيس 
الجمهورية ورئيس اللجنة املنظمة 
ل��دورة العاب التضامن اإلس��امي 
الرابع��ة إضاف��ة إىل األم��ن العام 
ملنظمة املؤمتر اإلسامي يوسف بن 
أحمد العثيمن والعديد من رؤساء 
اللج��ان االوملبية وكب��ار القيادات 

الرياضية حول العامل.
وشاركت البعثة البحرينية يف طابور 
العرض للدول املش��اركة والتي بلغ 
عددها 54 دولة، حيث جاء ترتيب 
البحرين ثالًثا لدخول طابور العرض 
وحظي برشف حم��ل علم اململكة 
البطل اآلسيوي ونجم ألعاب القوى 
عيل خميس وارت��دى أفراد البعثة 
الزي األبي��ض حاملن أعام مملكة 
البحري��ن وحي��وا الجامه��ر التي 
احتشدت من كافة الدول اإلسامية 

لحضور حفل االفتتاح.
وظهر الحفل الذي استغرق حوايل 
ساعتن وربع بصورة رائعة وجميلة 
عكس ح��رص اللجنة املنظمة عىل 

توجي��ه رس��الة جديدة ع��ن قدرة 
اذربيجان عىل اس��تضافة األحداث 
الكبرة بعد اس��تقبالها قبل عامن 
دورة األلع��اب األوروبية فضا عن 
الذرية إلحدى  العاصم��ة  احتضان 
مراح��ل بطول��ة الع��امل للفورموال 
واح��د واملق��ررة الش��هر املقبل يف 
باكو. وق��ّدم الحفل لوحات جميلة 
تحايك وتعّب عن الحضارة اإلسامية 
بالتاريخ  اذربيج��ان  ارتباط  ومدى 
والتقاليد والعراق��ة. وقدمت باكو 
التي نالت رشف اس��تضافة العاب 
التضامن ع��ام 2013، حف��ًا راقًيا 
ش��ارك يف إع��داده م��ا يق��ارب ال� 
5000 شخص ينتمون إىل 31 دولة 
مختلفة فضا عن مش��اركة 2200 
متط��وع ومتطوعة من أصل 8000 

معتمدين خال هذه الدورة . 
وعك��س الحفل الطابع اإلس��امي 

لل��دورة من خال وج��ود مئذنتن 
صدحت��ا ب�”اآلذان” ك��ام اعتمدت 
موس��يقى تراثية تقليدية للباد تم 

عزفها من قبل 100 موسيقي. 
ولع��ل أبرز م��ا مّي��ز الحفل متثل 
مبش��اركة طفل��ة من باك��و تدعى 
مين��ا لرتوي وتتنق��ل يف أهم معامل 
العاصم��ة الذري��ة باك��و. وق��دم 
الحفل رس��ائل عدة ع��ن الوحدة 
واالنسجام والنقاء واملعرفة والحلم 
والف��رح واالمل والوحي والس��ام 
والتضامن يف مح��اكاة للعاقة بن 
الدول اإلسامية. وبدأ الحفل بالعد 
العك��ي قب��ل أن ُيعزف الس��ام 
الوطني االذري ثم رفع علم الدورة 
وعل��م االتحاد الري��ايض للتضامن 
البعثات  بعدها  لتدخل  اإلس��امي 
التي بلغت 54 دولة. وتخلل الحفل 
كلمة للس��يدة ميهريب��ان عالييف 

رئيس اللجنة املنظم��ة تلتها كلمة 
ألقاها األم��ن العام ملنظمة املؤمتر 
اإلسامي يوسف بن احمد العثيمن 
قب��ل أن يعلن الرئيس االذري الهام 
عالييف عن انطاق الدورة فيام مل 
يجر إيقاد ش��علة كام جرت العادة 

يف الدورات اآلسيوية واألوملبية.

ما هو االتحاد الرياضي أللعاب 
التضامن اإلسالمي؟

التضام��ن  الري��ايض أللع��اب  االتح��اد 
اإلس��امي ه��و تنظي��م ري��ايض يعمل 
بالتع��اون الوثي��ق م��ع األمان��ة العامة 
ملنظمة التعاون اإلس��امي مقره مدينة 
الرياض باململكة العربية السعودية. وقد 
تشكل خال املؤمتر التأسيي الذي عقد 
يف ش��عبان 1405ه���/  1985م بالرياض 
بحضور ممثيل اللجان األوملبية الوطنية 
أو الجهات املس��ؤولة يف الدول األعضاء 

مبنظمة التعاون  اإلسامي.
يه��دف االتح��اد إىل تقوي��ة التضام��ن 
اإلس��امي بن ش��باب ال��دول األعضاء، 
وتعزيز الش��خصية اإلسامية يف امليادين 
الرياضية، وترس��يخ مبادئ عدم التمييز 
بن األديان واألجناس والطبقات متاش��يا 

مع تعاليم اإلسام.
توثي��ق  إىل  االتح��اد كذل��ك  ويه��دف 
أوارص الوح��دة واملحب��ة والتآخ��ي بن 
ش��باب الدول األعضاء وتعريف ش��باب 
الدول األعضاء بأه��داف منظمة املؤمتر 
اإلسامي، وتوحيد املواقف يف املؤمترات 
واللقاءات األوملبي��ة والدولية والقارية، 
والتعاون مع كاف��ة الهيئات واملنظامت 
الدولي��ة والقاري��ة. ويعمل  الرياضي��ة 
االتح��اد عىل تعزيز التع��اون بن الدول 
األعض��اء يف املوضوع��ات ذات االهتامم 
املش��رتك يف كاف��ة املج��االت الرياضية، 
واملحافظة عىل املبادئ الرياضية والعمل 

عىل النهوض بالحركة الرياضية واألوملبية 
يف العامل اإلسامي.

البحرين تستهل مشاركتها بالرماية غًدا
تس��تهل مملك��ة البحري��ن مش��اركتها 
يف النس��خة الرابع��ة م��ن دورة ألعاب 
التضامن اإلس��امي يوم غ��د االثنن 15 
ماي��و الج��اري عندما يخ��وض منتخب 
الرماية منافس��ات الس��كيت للسيدات، 
في��ام س��يخوض منتخ��ب الرج��ال يوم 
الثاثاء 16 مايو منافس��ات “السكيت”، 
ع��ىل أن يخ��وض املنتخبان مس��ابقات 

الفرق بتاريخ 17 مايو.
وأما بالنسبة أللعاب القوى فإن املنتخب 
س��يبدأ مشواره التنافي يوم الثاثاء 16 
مايو عىل أن تنتهي مس��ابقة أم األلعاب 
يوم الس��بت 20 من الش��هر ذاته، فيام 
س��يخوض منتخب املصارعة املنافسات 

بيوم السبت 20 من الشهر ذاته.

أذربيجان تبهر العالم بافتتاح أسطوري لدورة ألعاب التضامن اإلسالمي
البحرين ع��ل��م  ح��م��ل  ب��ش��رف  ح��ظ��ي  خ��م��ي��س  ع��ل��ي 

باكو       حسن علي

ش��اركت مملكة البحرين يف النسخة 
التضام��ن  ألع��اب  ب��دورة  األوىل 
السعودية  استضافتها  التي  اإلسامي 
ع��ام 2005، في��ام كانت املش��اركة 
الثاني��ة للبحرين يف النس��خة الثالثة 
التي استضافتها أندونيسيا عام 2013 
يف ثاث رياضات وهي ألعاب القوى 

والتايكوندو والكاراتيه.
وحصدت مملكة البحرين يف النسخة 
األخرة عىل عىل 7 ميداليات وجاءت 

يف املرتبة ال� 11 من بن 37 دولة.
وفاز منتخب ألعاب القوى مبيداليتن 
ذهبيت��ن، األوىل كان��ت من نصيب 
الع��داءة مري��م جامل يف س��باق 5 
آالف مرت، والثانية للعداءة “ش��يتاي 
م��رت،  آالف   10 س��باق  يف  اش��تي” 
وميدالية فضية واحدة لاعب محمد 
يوسف يف الوثب الثايث، وميداليتن 

برونزيتن جاءت إحداها عن طريق 
العداء طارق مبارك يف سباق 3 آالف 
م��رت حواج��ز، والثانية ع��ن طريق 

الع��داء محبوب عيل يف س��باق 10 
آالف مرت.

فيام حص��ل منتخب التايكوندو عىل 

كانت  أحداها  برونزيت��ن  ميداليتن 
م��ن نصي��ب الاعبة فج��ر البنعيل، 

والثانية لاعب حمد البنخليل.

- استغرق تواجد البعثة البحرينية 
يف مراس��م حفل االفتت��اح حوايل 
4 س��اعات ونص��ف، ابت��داء من 
خروج البعثة من القرية الرياضية 
الساعة 8 مس��اء والبقاء يف استاد 
باكو األوملبي حتى الساعة 12:30 
ص لنهاية الحفل وبلغت املسافة 
م��ن القري��ة حتى امللع��ب كيلو 
و700 مرت مام يعني بأن املشاركن 
يف طابور العرض مش��وا سرًا عىل 
األقدام ملا يقارب من 3 كيلومرتات 
و400 مرت وهو مجمع املسافة يف 

الذهاب واإلياب.
-  ارتفع��ت ح��رارة الجو نس��بيًّا 
الباردة  يف باكو مقارنة باألج��واء 
املصحوب��ة بتي��ار ه��وايئ بلغت 
رسعت��ه القص��وى 49 كيلومرتًا يف 

الساعة.
-  حظ��ي حف��ل افتت��اح الدورة 
بإعج��اب وإش��ادة الكث��ر م��ن 
ال��دول  وممث��يل  الرياضي��ن 

اإلس��امية املش��اركة مل��ا تضمنه 
من لوحات فنية جميلة عكست 
الطابع اإلسامي للدول املشاركة.

- خصصت اللجنة املنظمة عدًدا 

واملتطوع��ات  املتطوع��ن  م��ن 
الوفود املشاركة يجيدون  لخدمة 
اإلنجليزي��ة  باللغ��ة  التح��دث 
الجامعات  وغالبيتهم من طلب��ة 

يعمل��ون ع��ىل تقدي��م مختلف 
املش��اركة  للوف��ود  التس��هيات 
ويرتدون زيًّا موحًدا كل بحس��ب 

اختصاصه.

7 ميداليات ملونة حصاد البحرين بأندونيسيا 2013

باكو تحييكم

تتويج العداءة شيتاي اشتي بذهبية 10 آالف متر    

الزي الرياضي في الدورة

علي خميس يحظى بشرف حمل علم البحرينشعار اتحاد ألعاب التضامن اإلسالمي الحفل عكس الهوية اإلسالمية للدول المشاركة
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جاسم: نسعى إلنجاح 
المشاركة البحرينية

أحمد: ألعاب القوى تشارك من 
أجل اعتالء المنصات 

أعربت مديرة بعثة مملكة البحرين يف الدورة 
فجر جاسم عن ارتياحها الكبر من اإلجراءات 

التنظيمية واإلدارية يف البعثة يف ظل تعاون 
جميع املنتخبات الوطنية املشاركة وأفراد 

الوفد اإلداري والفني واإلعامي، مؤكدة أن 
البعثة تعمل عىل توفر كافة أشكال الدعم 

واملساندة للوفد الريايض من أجل تأمن 
أفضل الظروف املثالية للمنتخبات الوطنية 

لتحقيق أفضل النتائج واملستويات.
وأضافت “إننا نعمل من أجل توفر كافة سبل الراحة للمنتخبات، 

وكالعادة استطاعت البحرين أن تظهر بصورة رائعة يف طابور العرض 
بحفل االفتتاح رغم املشقة والتعب واإلجهاد وذلك بسبب تعاون 

الجميع وحرصهم عىل الظهور الائق واملميز يف حفل االفتتاح الذي ظهر 
هو اآلخر بشكل جذاب ومميز..”.

وعبت عن أملها يف أن تتكلل املشاركة البحرينية بتحقيق نتائج إيجابية 
تعكس املكانة املتطورة للرياضة البحرينية وما وصلت إليه من مكانة 

مرموقة عىل كافة املستويات، مشيدة بالدعم الذي تحظى به البعثة من 
قبل مجلس إدارة اللجنة األوملبية برئاسة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة ومتابعة واهتامم األمن العام عبدالرحمن صادق عسكر.

قال مدير منتخبنا الوطني أللعاب القوى يوسف 
أحمد إن منتخب العاب القوى جاء ليشارك يف 

النسخة الرابعة أللعاب التضامن اإلسامي بهدف 
الصعود عىل منصة التتويج وخطف امليداليات 

امللونة لترشيف مملكة البحرين يف هذا املحفل 
اإلسامي الريايض الكبر.

وأضاف “لطاملا عودتنا ألعاب القوى البحرينية 
عىل التميز والتألق وتحقيق اإلنجازات بفضل 

دعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس االتحاد 
لتكون ألعاب القوى واجهة مرشفة ململكة البحرين بجميع املشاركات 

الخارجية وها نحن اليوم نخوض غامر منافسة جديدة نتطلع ألن نكون فيها 
عند حسن الظن ونرفع علم بادنا عالًيا..”.

وأوضح أن املنتخب استعد بشكل جيد لدورة ألعاب التضامن اإلسامي سواء 
من خال املعسكرات التدريبية الخارجية أو املشاركة يف عدد من البطوالت 

مثل بطولة الخليج للعموم التي استضافتها مدينة جدة السعودية مؤخرًا 
والدوري املايس بدولة قطر. وذكر أن حظوظ منتخبنا يف املنافسة والظفر 

بامليداليات امللونة تبدو قوية إىل حدٍّ كبر، حيث تبز البطلة األوملبية روث 
جيبيت يف سباقي 3 آالف مرت موانع وسباق 5 آالف مرت، والعداء أندرو فيرش 
بسباق 100 مرت، وإبراهام بسباق 10 آالف مرت، وعيل خميس يف سباق 400 

مرت والتتابع، والعداءة أولكيمي بسباق 400 مرت وسباق 400 مرت حواجز، 
وأديدو دونغ يف سباق 200 مرت، مشرًا إىل حدة املنافسة يف الدورة يف ظل 

غموض مستويات معظم املنتخبات املشاركة يف مسابقة أم األلعاب.

فجر جاسم

يوسف أحمد



توج ن��ادي املالكية رس��ميا بلقب دوري 
“فيف��ا” ألندية الدرجة األوىل لكرة القدم، 
يوم أمس، وذلك عىل أرضية استاد مدينة 

خليفة الرياضية.
وج��رت مراس��م التتويج برعاي��ة رئيس 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ عيل 
بن خليفة بن أحمد آل خليفة، مع حضور 

أعضاء مجلس إدارة االتحاد.
وج��اء التتوي��ج ع��ىل هام��ش املب��اراة 
الختامية لل��دورة، والتي جمعت املالكية 
الفريق البطل الذي حس��م اللقب مسبقا 
لصالحه بالرفاع، إذ متكن الرفاع من الفوز 
يف املب��اراة بهدفني دون رد، حيث س��جل 
الهدف األول الالع��ب محمد الرميحي يف 
الدقيقة )50(، والربازييل بوينو يف الدقيقة 

.)68(
ويف نتيج��ة أخ��رى أم��س، حق��ق الرفاع 
الرشقي فوزا مستحقا عىل املحرق بأربعة 
أه��داف مقابل واح��د  يف املب��اراة التي 

أقيمت عىل استاد النادي األهيل.
وس��جل للرف��اع الرشقي كل من:س��امي 
الحس��يني “3 أهداف” وفيصل بودهوم، 
فيام س��جل للمح��رق املح��رف دوريس 

ساملو.

ترتيب الدوري

وم��ع نهاي��ة ال��دوري يش��ر الرتيب إىل 
وجود املالكي��ة يف املركز األول برصيد 33 
نقطة، ثم الرفاع 31، الحد 31، املنامة 30، 
املحرق 29، الرفاع الرشقي 22، األهيل 20، 
النجمة 17، البحري��ن 16 والحالة 13، إذ 

هبط االثنان للدرجة الثانية.
فريق��ا الرف��اع والحد رغ��م بدايتهام غر 
الجي��دة، إال أنهام نظ��ام الصفوف جيدا 
وعرفا كيفية الوصول ألفضل مركز ممكن.
بطل كأس امللك فري��ق املنامة حل رابعا 

بعد أن كان بإمكان��ه احتالل املركز الثاين 
أو الثالث لو فاز أمس األول عىل النجمة.

ويالحظ م��ن الرتيب أن فري��ق املحرق 
ال��ذي كان يناف��س ع��ىل لق��ب الدوري 
مع املالكية تراج��ع للمركز الخامس بعد 
خسارته يف مناس��بتني متتاليتني، إذ خرس 
يف اللق��اء املؤجل أمام الح��د والذي منح 
املالكية اللقب، قب��ل أن يخرس أمس من 

الرفاع الرشقي.

تتويج األبطال

قام رئيس اتحاد الك��رة بعد نهاية مباراة 
الرف��اع واملالكي��ة بتتويج فري��ق املالكية 
باللق��ب، إذ س��لم قائ��د الفري��ق س��يد 
ع��يل عي��ى درع ال��دوري، باإلضافة إىل 
امليداليات الذهبية ألفراد الفريق، كام تم 

تسليم فريق الرفاع امليداليات الفضية، يف 
ح��ني جاءت امليدالي��ات الربونزية لفريق 

الحد.
وأقيم حفل التتويج بش��كل مبس��ط عىل 
أرضية اس��تاد خليفة، وس��ط حضور من 
مختلف املس��ؤولني الرياضي��ني يتقدمهم 
رئيس اتحاد التنس الرئيس الفخري لنادي 
املالكية س��مو الشيخ أحمد بن محمد آل 

خليفة.

حضور جماهيري

شهد استاد مدينة خليفة الرياضية حضورا 
جامهري��ا كب��را م��ن جانب مش��جعي 
ف��ارس الغربية، إذ جلس��ت رابطة نادي 
املالكية ميني املنصة الرسمية، باإلضافة إىل 

املدرجات املقابلة للمنصة الرسمية.

وعاش��ت جامهر الفارس أج��واء الفرحة 
بعد نهاية صفارة الحك��م عيى عبدالله 
رغ��م الخس��ارة، خصوص��ا أن التتوي��ج 
تاريخ��ي لفري��ق املالكية، وال��ذي أحرز 

اللقب للمرة األوىل يف تاريخه.

تتويج تاريخي

يعت��رب تتويج املالكية بلقب دوري “فيفا” 
تاريخي��ا يف الدرج��ة األوىل، خصوصا أنه 

األول يف تاريخ النادي.
وجاء اإلنجاز ال��ذي حققه فارس الغربية 
مس��تحقا؛ نظر األداء الكب��ر الذي قدمه 
املوس��م يف منافس��ات  الفري��ق ط��وال 

الدوري.

8 جوائز

أجرى اتح��اد الكرة س��حوبات للجامهر 
الحارضة ملباراة الرفاع واملالكية يوم أمس 
عىل هام��ش خت��ام ال��دوري، إذ جاءت 
الخطوة بتوجيهات من رئيس اتحاد الكرة 

الشيخ عيل بن خليفة.
وخص��ص االتح��اد جائزت��ني عب��ارة عن 
س��يارتني، باإلضاف��ة إىل 6 جوائ��ز أخرى 
تنوعت بني أجهزة إلكرونية وتذاكر سفر.

وتم الس��حب ع��ىل األرق��ام الفائزة بني 
شوطي املباراة.

حافلة نقلت األبطال

خصص نادي املالكية حافلة خاصة لفريقه 
البطل، إذ أوصلت الفريق إىل أرضية استاد 
مدينة خليفة الرياضية، كام نقلت الفريق 
مرة أخرى ملقر النادي، حيث تم االحتفال 

باألبطال يف حفل خاص أعد لذلك.
وتعت��رب الخط��وة ضم��ن مجموع��ة من 
الخطوات التي قامت بها اإلدارة امللكاوية 

احتفاء بأبطال الدوري هذا املوسم.

أحمد مهدي
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من تتويج الرفاع وصيفا للدوري من تتويج المالكية

     علي بن خليفة توج المالكية بطال لدوري “فيفا” 

درع الفارس الغرباوي.. ما “يشيله” إال عالوي 
إن����ج����از ت���اري���خ���ي ل���ل���ف���ري���ق األخ����ض����ر واألص����ف����ر

الرف��اع وصيًف��ا والح��د ثالثً��ا.. والمح��رق م��ن مناف��س إل��ى خام��س !

فرحة ملكاوية كبيرة باللقب التاريخي         )تصوير:خليل إبراهيم(



استقبل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم الشيخ سلامن بن ابراهيم آل 
خليفة ي��وم أمس )الجمعة( رئيس 
االتحاد العريب لكرة القدم صاحب 
الس��مو املليك األمري تريك بن خالد 
بن فيصل، وذلك مبناسبة زيارته إىل 

مملكة البحرين.
ورح��ب رئي��س االتحاد اآلس��يوي 
بسمو رئيس االتحاد العريب، وقّدم 
الته��اين والتربيكات مبناس��بة  ل��ه 
تجديد الثقة بسموه رئيًسا لالتحاد 
العريب لدورة جديدة خالل اجتامع 
الجمعي��ة العمومي��ة األخري الذي 
عقد يف العاصمة املرصية القاهرة، 
مبيًن��ا أن تل��ك الثق��ة تعكس ثقة 
األرسة الكروي��ة العربي��ة بق��درة 

س��موه عىل قيادة االتح��اد العريب 
نحو املزيد من التقدم والنجاح عىل 

مختلف األصعدة.
كام أكد الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة حرص االتحاد اآلس��يوي 
التع��اون  مج��االت  تنمي��ة  ع��ىل 
والتنس��يق م��ع االتح��اد الع��ريب 
لك��رة القدم مب��ا يص��ب يف اتجاه 
تعزيز التطلعات املش��ركة بتطوير 
مختل��ف مكون��ات منظوم��ة كرة 
القدم يف القارة اآلس��يوية، مش��ريًا 
إىل أن الطرف��ن ملتزم��ان بتنفي��ذ 
بنود مذكرة التفاهم املشركة التي 
تركز عىل برامج التدريب والتطوير 
يف  والخ��ربات  املعرف��ة  وتب��ادل 

مختلف أركان املنظومة الكروية. 

م��ن جانبه، أعرب األم��ري تريك بن 

خال��د ع��ن ش��كره وتقدي��ره إىل 

الش��يخ س��لامن ب��ن ابراهي��م آل 

خليف��ة عىل كرم الضيافة وحس��ن 

االستقبال، كام هنأه مبناسبة نجاح 

مملك��ة البحرين باحتضان اجتامع 

الدويل  لالتحاد  العمومية  الجمعية 

لك��رة الق��دم واجت��امع الجمعية 

العمومي��ة لالتحاد اآلس��يوي لكرة 

اجتامع��ات  جان��ب  إىل  الق��دم 
االتح��ادات القارية األخ��رى، مبيًنا 
أن ذلك النج��اح ليس بغريب عىل 
مملكة البحرين بالنظر إىل سمعتها 
املتميزة يف مجال استضافة األحداث 

والفعاليات الرياضية العاملية.
اس��تعراض  اللق��اء  خ��الل  وت��م 
الخطط والربام��ج القادمة لالتحاد 
اآلس��يوي لك��رة الق��دم يف إط��ار 
رؤية )آس��يا واحدة..هدف واحد( 
والتي ترك��ز بصورة أساس��ية عىل 
النه��وض مبختل��ف مقوم��ات كرة 
القدم اآلس��يوية، كام تم استعراض 
العريب إلطالق  االتحاد  استعدادات 
النس��خة الجدي��دة م��ن البطولة 
العربية لألندية التي ستقام الصيف 

املقبل. 

تعزيز التعاون مع االتحاد العربي لكرة القدم
خالل استقباله تركي بن خالد.. سلمان بن إبراهيم يؤكد:

المنامة       مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

املب��اراة  األح��د  الي��وم  تق��ام 
األش��بال  مس��ابقة  النهائي��ة يف 
لكرة الي��د بدورة نارص بن حمد 
لأللع��اب  الثالث��ة  الرمضاني��ة 
الرياضي��ة “نارص10” بن فريقي 
البحرين وتايلوس، وذلك يف متام 
السابعة مساء عىل صالة االتحاد 

البحريني لكرة اليد بأم الحصم.
وم��ن املتوقع أن تش��هد مباراة 
اليوم تنافًس��ا كبريًا بن الفريقن 
يف ظ��ل العنارص املتمي��زة ومن 
خ��الل م��ا قدمت��ه يف الجولتن 
األوىل والثاني��ة، وه��و م��ا ينذر 
مبواجهة قوية يف طريق املنافسة 
ع��ىل الف��وز باللق��ب األول من 

املسابقة.
بقيادة  البحرين  ويعتمد العب��و 
امل��درب الوطني جعف��ر الخباز 
ع��ىل الق��وة الضارب��ة يف الخط 
محمد  الالعب  بوج��ود  الخلفي 

خلي��ل ومحم��د حبيب بنس��بة 
كبرية باإلضافة إىل اكتامل املراكز 
بوج��ود  األط��راف  يف  األخ��رى 
الالعب مهدي عيل وعيل محمد 
وبقي��ة املراكز، كام يجيد الفريق 
األسلوب الدفاعي املغلق وهو ما 
ميكنه م��ن الوقوف أمام خطورة 

العب الخصم.
يف املقابل، يسعى املدرب الوطني 
عبدالرحمن محمد مدرب فريق 
تايل��وس التعام��ل اإليج��ايب مع 
مكامن القوة لدى العبو البحرين 
واالستفادة من الخيارات املتاحة 
أمامه يف التعاطي املناس��ب مع 

وضعية املب��اراة، وهو ما يتمثل 
باالعت��امد ع��ىل إمكانيات العبه 
ع��يل جعف��ر يف الخ��ط الخلفي 
باإلضافة  املب��ارشة،  وانطالقات��ه 
إىل الالعبن صادق يتيم ومحمد 
عبدالجلي��ل، ويأم��ل املدرب يف 
مواصلة العطاء املميز الذي كان 
عليه الفري��ق بالجولة الثانية يف 

الخروج بنتيجة الفوز.
الفني��ة  املعطي��ات  وبحس��ب 
للفريقن وما قدماه يف املباريات 
السابقة فإن الحظوظ تكاد تكون 
متس��اوية عطًفا عىل التقارب يف 
طريق��ة اللعب س��واء يف الدفاع 
أو الهجوم، وبالت��ايل فإن طريق 
الفوز باملركز األول يعتمد بنسبة 
كبرية عىل تركي��ز الالعبن داخل 
أرضية امللعب وتنفيذهم للمهام 
املطلوب��ة م��ن قب��ل الجهازين 

الفنين لكال الفريقن.

البحرين يواجه تايلوس في نهائي اليد بدورة “ناصر  10“
تغطية      اللجنة اإلعالمية

جعفر الخباز عبدالرحمن محمد

 سلمان بن إبراهيم خالل لقائه األمير تركي بن خالد

األحد 14 مايو 2017 
18 شعبان 1438

20sports@albiladpress.comالعدد 3134  رياضة

البحرين تشارك في االجتماع 
الفني لقوى ذوي اإلعاقة

سلة ذوي اإلعاقة تغادر إلى 
اإلمارات

حرض مساء أمس كال من املدربة اميان حسن واملدرب خليفة 
عبدالله االجتامع الفني لبطولة الصن الدولية الخامسة أللعاب 

القوى لذوي اإلعاقة.
حيث تم طرح النقاط املستجدة واملستحدثة من ipc لعام 

2017 أللعاب القوى لذوي اإلعاقة والتي سوف يتم تطبيقها يف 
هذه البطولة.

كام تم عرض جدول املسابقات والتصنيف وجميع األمور 
الفنية.

ا وذلك  وقالت املدربة اميان حسن: إن االجتامع الفني مهم جدًّ
لطرح ما تم استحداثه من قوانن وأنظمة جديدة يجب عىل 

املدرب معرفتها لتجنب الوقوع يف األخطاء الفنية. وكذلك 
معرفه الالعبات املشاركات يف كل لعبة من خالل جدول البدء 

الذي يتم الحصول عليه يف االجتامع الفني يعطي تصورًا رسيًعا 
عن مستوى الالعبات املشاركات مع العبات منتخب البحرين. 
وأضاف املدرب خليفة عبدالله أن االجتامعات الفنية تساهم 

يف خلق العالقات الودية واكتساب الخربات مع املدربن 
املشاركن. 

وأن املدرب يكون مطلًعا عىل ما تم استحداثه من قوانن 
وأنظمة تطبق.

غادر اليوم املنتخب البحريني لكره السلة عىل الكرايس 
املتحركة التابع لالتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة برئاسة 

عيل نبهان واإلداري إبراهيم زباري وبالجهاز الفني املتكون من 
مدير الفريق عيل محمد القييس واملدرب حمد عيل للمشاركة 

يف بطولة فزاع الدوليه التاسعة لكره السلة عىل الكرايس 
املتحركة. 

وسوف يشارك يف هذه البطولة سبعة منتخبات عاملية 
وهي البحرين واإلمارات واليابان وبريطانيا وجنوب افريقيا 

والسعودية وتايلند
وتبدأ مبارشه غًدا أول أيام املنافسة بعد إقامة القرعة التي 

سوف تحدد املنتخبات املنافسة. 
وأوضح عيل نبهان: أن منتخب البحرين مستعد لهذه املنافسة 

ونأمل بتحقيق مراكز متقدمة يف هذه البطولة.

إيمان حسن وخليفة عبداهلل في االجتماع الفني

صورة جماعية للمنتخب

نادي��ا داركلي��ب واألهيل  تأهل 
إىل نه��ايئ كأس س��مو ويل العهد 
للك��رة الطائرة، بع��د أن فازا يف 
املواجهتن الفاصلتن عىل النجمة 
واملحرق، يوم أمس، ضمن نصف 
نهايئ املس��ابقة ال��ذي أقيم عىل 
صالة اتحاد الطائرة مبدينة عيىس 

الرياضية يف الرفاع.
وس��يرضب داركلي��ب واأله��يل 
موع��دا يف املب��اراة النهائية التي 
س��تقام غدا اإلثنن عند 7 مساء، 
إذ يطمح الطرفان للحصول عىل 
البطولة، خاصة وأن لقب الدوري 

ابتسم لصالح النجمة.
وكان داركلي��ب واألهيل قد فازا 
يف نص��ف النه��ايئ األول، إال أن 
النجمة واملح��رق عادا من بعيد 
يف نص��ف النهايئ الث��اين، حيث 
متكنا من اجتياز الطرفن بنتيجة 
)2-3(؛ ليحتكم األطراف األربعة 
إىل املواجهة الفاصلة التي أكدت 
جدارة داركليب واألهيل بالتأهل.
ويعت��رب وص��ول األه��يل للنهايئ 
تكرارا ملا حققه الفريق املوس��م 
الفائت، إذ وص��ل رفقة النجمة 

وتفوق عليه؛ ليتوج باللقب.
يف املواجه��ة األوىل أم��س، متكن 
ف��وز  تحقي��ق  م��ن  داركلي��ب 
مس��تحق ع��ىل النجم��ة بثالثة 
أش��واط دون رد، حي��ث ج��اء 

تفصيله��ا كاآليت: )25-21(، )-25
21( و )25-19(.

ولعبت حوائط  الصد دورا كبريا 
يف ترجي��ح كف��ة داركلي��ب، مع 

الق��وة الكب��رية يف األط��رف عرب 
محم��ود عبدالواح��د أو محمد 

يعقوب.
وب��رز الع��ب داركلي��ب ع��يل 

خريالله بش��كل الفت من خالل 
املس��اندة الدفاعية أمام رضبات 
النجمة، يف حن ش��كلت حوائط 
الصد البنفسجية عالمة فارقة يف 

املباراة ألبناء الدار.
أدار اللقاء الحكم األول حس��ن 
الكعب��ي والحك��م الث��اين عباس 

عبدالرضا.
ويف املواجهة الثانية، ورغم تقدم 
األهيل بشوط رسيع حقق الفوز 
أن  إال   ،)25-15( بنتيج��ة  في��ه 
املحرق فرض إيقاعه يف الش��وط 
النتيجة باألش��واط  الثاين وعادل 

عرب )25-18(.
األهيل ع��اد من جدي��د ليحقق 
الش��وطن  فكس��ب  األفضلي��ة، 
الثالث والرابع بنتيجتي )25-18( 
و )22-25( ع��ىل التوايل؛ ليظفر 

بالبطاقة الثانية نحو النهايئ.
ويدين األهيل بهذا الفوز الثمن 
ش��كل  الذي  ألفيس  للمح��رف 
إذ  الهج��وم،  يف  ب��ارزة  عالم��ة 
عجزت حوائ��ط صد املحرق عن 
إيقافه، كام ساهم العب األهيل 
عب��اس الخباز يف الش��وط األخري 

برجح نقاط فريقه.
أدار اللق��اء الحك��م األول ع��يل 
عبدالحميد والحك��م الثاين منري 

ميك.

على حساب النجمة والمحرق

داركليب واألهلي إلى نهائي كأس ولي العهد للطائرة
أحمد مهدي

من لقاء األهلي والمحرق     )تصوير:أحمد علي(

من لقاء داركليب والنجمة
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حدثنا عن نشأتك وطفولتك 
ودراستك؟

كان����ت طفولتي يف قري����ة الدي����ه، ودر�ست يف 
مدار�ص جدحف�ص البتدائية والإعدادية والثانوية، 
اأنهيت املرحل����ة الثانوية يف الع����ام 1989، اإ�سافة 
 city and“ اإل����ى �سهادة الدبلوما من لن����دن با�سم
guilds” للحا�سلني عل����ى ن�سبة 70 % فما فوق، 
وكانت بعثة على ح�ساب احلكومة، ومهدت يل هذه 

ال�سهادة الطريق اإلى اجلامعة.
كم����ا ح�سلت على بعثة من احلكومة يف املرحلة 
اجلامعية مدتها �سنتان، ودر�ست يف جامعة البحرين 
يف دورة “التعليم امل�ستمر”، وطرحتها اآنذاك وزارة 
العمل وجامعة البحرين، ودر�ست يف العامني 1990 

لغاية 1992.
كان الوال����د اآن����ذاك ميل����ك وكال����ة الف����رزدق 
العقارية، وقبل المتحانات اتفقت معه بالن�سمام 
للمكتب، واأ�سبحت موظًفا يف الوكالة ر�سميًّا، وعن 
طريقها اأخذت دورات وتعلي����م مع حماولة الدخول 
لأكادميي����ة دملون، بع����د ذلك طرحت اآن����ذاك دورة 
اإدارة اأعم����ال، ومب����ا اأين مل اأ�ستكمل درا�سة اجلامعة 
بداأت درا�سة اإدارة الأعمال كدورات وبعثات خا�سة.
والآن يف عق����ارات غرناط����ة ندّر�����ص موظفينا، 
ا 3 دورات نظمناها بالتعاون مع معهد  ولدين����ا حاليًّ
“MDC” مع جا�سم امل����وايل، دورتني يف التثمني 

العقاري ودورة يف الإدارة.
 

كيف أنشأت عقارات غرناطة؟
اكت�سبت اخل���رة من العمل م���ع الوالد، اإذ 
عمل���ت معه ملدة �سن���ة ون�سف ال�سن���ة تقريًبا، 
وكانت اأف���كاري خمتلفة عن الوالد، لذا اأن�ساأت 
عق���ارات غرناطة يف العام 1992 دون ترخي�ص 
ر�سمي م���ن وزارة التجارة، اإذ مل تكن الإجراءات 

احلالية موجودة يف ذلك الوقت.
احتجن���ا جلل���ب عمال���ة   1995 الع���ام  ويف 
ال�سج���ل  اأ�سدرن���ا  �سوئه���ا  ويف  ومرا�سل���ني، 
التجاري، وكنا نعمل يف جمال الدللة والو�ساطة 
العقاري���ة وتاأج���ر العقارات فق���ط. ويف العام 
1996 اأ�شفن���ا على العق���ارات ن�شاط تخلي�ص 
ا  املعام���ات، اإذ كان���ت هذه اخلدم���ة رائجة جدًّ
يف ذلك الوق���ت وتناف�ص العق���ارات لدرجة اأن 
معام���ات عقارات غرناطة يف فرتة من الفرتات 

اأكرثها لتخلي�ص املعامات.
وفتحن���ا باًب���ا اآخر خمتلًفا ع���ن العقار، وهو 
احلم���ات وال�سياح���ة الديني���ة وتوفقن���ا فيها 
حل���د كبر، وكنا ب���ني العق���ارات والقوافل مع 
ا�ستمرارن���ا بالتخلي����ص بحك���م خرتن���ا يف هذا 
املجال، عملنا يف ال�سياحة ملدة 3 �سنوات حتى 
زادت احلرك���ة يف العق���ارات يف الع���ام 1998، 
وللرتكي���ز يف العم���ل األغينا ال�سياح���ة الدينية 
وتوجهن���ا للمجال العقاري فق���ط، وركزنا على 
تخلي�ص املعامات العقارية بدياً عن تخلي�ص 

معامات اإ�سدار اجلوازات، وغرها.
كن���ت اأ�سغ���ر دلل يف البحري���ن يف ذل���ك 
الوقت، وكان النا�ص ينظرون اإلى املهنة نظرة 
ا بالن�سبة يل، حيث  �سلبية، ولكنها اإيجابية ج���دًّ
اإن ال�س���وق العقاري���ة مل يك���ن فيه���ا عقاريون 
�سباب، وال���كادر ال�سباب���ي يف غرناط���ة اأعطانا 

زخًما كبًرا يف جميع الأعمال.
ا�ستف���ادت عق���ارات غرناطة م���ن الزدهار 
العمراين منذ تويل �ساح���ب اجلالة امللك حمد 
ب���ن عي�سى اآل خليفة مقاليد احلكم، اإذ �سهدت 
اململكة طفرة عقاري���ة، ومت ا�ستغال الفر�سة 

وذهبنا ملكتب اأكر يف العام 2000.

ما الذي كان يميز عقارات 
غرناطة عن بقية المكاتب؟

كن����ت قد بداأتها يف وكالة الوال����د بالربع الأول 
م����ن الع����ام 1992 قب����ل اأن اأنقلها اإل����ى “غرناطة”، 
يف ذل����ك الوقت مل تكن اأجه����زة الكمبيوتر متوافرة 
مثل الي����وم، وكان����ت اأ�سعارها مرتفع����ة ت�سل اإلى 
650 ديناًرا، كما اأن ل����كل قطعة �سعًرا من ال�سا�سة 
وحتى فاأرة اليد، فذهبن����ا اإلى اإمارة دبي وا�سرتينا 
اآل����ة طباعة يدوية واآلة ن�سخ و3 هواتف ثابتة وجهاز 
فاك�ص، وكلفتني م����ع الرحلة واملعدات نحو 1100 
دين����ار، ويف ذلك الوق����ت يعتر ه����ذا املبلغ كبًرا، 
وكان الوالد يف اإج����ازة خارج البحرين، وقمت باإدارة 
املكت����ب بنف�س����ي، ولأن اجليل ال�ساب����ق يعتر هذا 
ال�سيء هدًرا يف الأموال، ولي�ست اأ�سولً مدّرة وكان 
هناك اختاف الأف����كار وبعدها رفع راتبي اإلى 120 

ديناًرا.
ويف تل����ك الفرتة كان����ت تتوافر اأجه����زة النداء 
)البلي����ب(، ومل تكن الهواتف النقال����ة منت�رشة مثل 
ا  اليوم، ولكنني وّفرت جهاًزا ما اأعطاين زخًما معنويًّ
وثق����ة اأكرث، حيث مل تكن جمي����ع املكاتب العقارية 
متتل����ك هوات����ف نقال����ة، ومل تتوافر لديه����م اأجهزة 
الفاك�����ص، وبهذه التكنولوجي����ا الب�سيطة املحدودة 

اأعطت “غرناطة” م�ساحة كبرة وب�رشعة يف ال�سوق.
كم����ا فتحنا اأب����راج غرناطة للمق����اولت مع زخم 
التطوير يف البحرين، وجنحن����ا يف هذا املجال وقمنا 
ب�����رشاء مبن����ى غرناط����ة يف جدحف�����ص بع����د اأن كن����ا 
م�ستاأجرين انتقلن����ا من مكتب �سغر اإلى طابقني، 
وبع����د الع����ام 2000 ظه����رت الكثر م����ن املكاتب 
العقارية، ورغم ذلك مل يختف ا�سم غرناطة، وكانت 
الثق����ة موجودة مع الزبائن الذين كانوا من البحرين 

وال�سعودية والكويت.

كيف ترى تأثير كثرة أعداد 
المكاتب العقارية في البحرين؟

اإن زيادة عدد املكات����ب العقارية جيد، يعطي 
طاب����ع اأهمي����ة ال�ستثم����ار يف املج����ال العق����اري يف 
اململك����ة، ومن جانب اآخ����ر يوؤثر �سلًب����ا على ال�سوق 
العقارية البحريني����ة، حيث دخلت مكاتب عقارية ل 
متلك فكرة عن العقار، وخال مدة ق�سرة اأ�سبحت 
م����ن املكاتب املرموق����ة والأ�سماء الامع����ة؛ ب�سبب 
عدم وجود القوان����ني املائمة يف البحرين، وانفتاح 
و�سهول����ة جلميع م����ن يدخل يف الو�ساط����ة العقارية 
م����ن دون رقاب����ة وحتى اأن بع�سهم م����ن دون �سجل 

جتاري.

بع����د الأزمة املالي����ة العاملي����ة يف العام 2008 
وفقاع����ة عقاري����ة وم�سارب����ات اأك����رث م����ن الواق����ع 
والأر�����ص ذات قيم����ة 100 األف دين����ار تباع ب� 200 
األ����ف دينار، يف لن����دن هناك قانون يزي����د من قيمة 
العق����ار بن�سب����ة معينة كل 6 اأ�سه����ر، ولكن البحرين 
مل حتدد معي����اًرا لأ�سعار العقارات م����ا اأ�سبح عاماً 
�سلبيًّا بعد انهيار الأ�سواق والبنوك، ولكن الإيجابي 
من الأزمة اأنها �سححت الأو�ساع وال�سوق، وقّل عدد 
امل�سارب����ني، وثبتت مكاتب عقارية يف ال�سوق مثل 
عقارات غرناطة، وغرها من الذين كانت اأو�ساعها 

�سحيحة.

بعد األزمة المالية هل تم إقالة 
موظفين من عقارات غرناطة؟

بحكم امل����ورد الب�رشي املوج����ود لدينا، و�سعنا 
خطًط����ا وا�سرتاتيجي����ات للخ����روج م����ن الأزم����ة ومل 
ن�ستخ����دم اأي خط����ة دارجة مث����ل تقلي����ل التكاليف 
وعملنا عك�ص العملي����ة، اإذ زاد الإنتاج وامل�ساريف، 
وقمنا بتوظيف عدد اأكر، وقمنا با�ستبدال اأ�سطول 
�سياراتن����ا، وحدثنا التكنولوجيا م����ن اأجهزة وبرامج 
وغرها، وبعد الأزمة املالي����ة اأعادت غرناطة الزهو 
له����ا م����رة اأخرى ورج����ع للمكت����ب عدد م����ن الزبائن 
تاه����وا يف الأ�سواق من كرث عدد املكاتب، واأعلنا اأن 
موؤ�س�ستن����ا باقي����ة حتى يتم ت�سلي����م العهدة للجيل 
املقبل بغ�ص النظر مل�ستوى ال�سوق وانتكا�ساتها.

وبعده����ا اأخذن����ا خطط����ا ا�سرتاتيجي����ة، وقررنا 
التو�س����ع داخ����ل اململك����ة وخارجه����ا، ويف البحري����ن 
اأ�سبح����ت لدين����ا الآن 4 ف����روع رئي�س����ة منتجة، ويف 
الوق����ت نف�سه توجهن����ا للخارج، وعملن����ا يف اأ�سواق 
عدة من ال�سوق الأمركية والريطانية، ويف �سلطنة 

عمان ودبي وكّونا عاقات جيدة.

وهل الفروع الخارجية      
مستمرة حتى اآلن؟

لاأ�س����ف ل، بع����د اأن حدثت بع�����ص امل�سكات 
اللوج�ستي����ة الرئي�سة ولفت����ح املوؤ�س�سات العقارية 
من جديد حتت����اج وقًتا وجهًدا وم����الً اأكرث، وف�سلنا 
يف اأماكن ع����دة بعد اأن دفعنا الر�سوم وامل�ساريف، 
ووفرن����ا بع�����ص الأحيان حمام����ني وحما�سبني، ظنّنا 
اأن فران�ساي����ز العقارات �سيعطين����ا دعًما لوج�ستيًّا، 
واأخذنا وكال����ة �رشكة عاملية يف دب����ي ولندن وولية 
�سيكاغو الأمركية، ولك����ن لب املو�سوع اأن عملية 

التدريب والتوظيف �ستكون من م�سوؤوليتنا.
اأخذنا ق����راًرا يف نهاية الع����ام 2015 اأن اأف�سل 
طريق����ة للتو�سع خارجيًّا ه����و اخت�س����ار الزمن، واأن 

نق����وم بال�ستح����واذ بالكام����ل اأو ج����زء م����ن ال�رشك����ة 
العقارية.

وقبل نح����و �سهري����ن، افتتحنا مكتب����ا 100 % 
لعق����ارات غرناطة يف جدة با�س����م “غرناطة احلجاز”، 
����ا للدخ����ول وامل�سارك����ة يف �رشك����ة  ونتفاو�����ص حاليًّ
عقاري����ة قائمة لديها فرعان يف ج����دة ومكة، واأي�ًسا 
الفك����رة نف�سها �ستكون على �رشك����ة يف دبي، ولكن 

م�ساألة تدقيق احل�سابات تاأخذ الكثر من الوقت.
وباملعي����ار ذات����ه، لدين����ا الآن ف����رع يف اأملاني����ا 
واأ�سباني����ا، وهي �رشكة قائمة كبرة متتلك عقارات، 
ونتفاو�����ص الآن فيم����ا اإن كن����ا �سنك����ون �����رشكاء يف 

ال�رشكة فقط اأو جميع عقاراتها.
وناأمل اأن ينتهي العام 2017 بافتتاحنا فروًعا 
عدة، وب����ني العام����ني 2017 و2018 �ستكون لدى 
غرناطة مكاتب عقارية يف لن����دن واأمركا واإ�سبانيا 
واأملاني����ا ودبي وال�سارق����ة واأبوظبي و�سلطنة عمان 
والدوح����ة والدمام املنطق����ة ال�رشقي����ة بال�سعودية، 
اإذ  للم�ساري����ف،  ال�سب����ب كونن����ا حمفظ����ة  وله����ذا 
�ستكلفنا جميع امل�ساريع اأكرث من 20 مليون دولر.
واأي�ًسا وقعنا حتالًفا مع �رشكة اإن�ساءات عاملية 
عمل����ت يف دول اخلليج ودول عدة يف البنية التحتية 
مثل: اجل�س����ور واملوانئ واملط����ارات، ومت التفاق 
معه����م عل����ى اأن يك����ون ل����دى ال�رشك����ة مكتب ميثل 
دول اخللي����ج يف البحرين، اإ�سافة اإلى اأن جمالها لن 
يك����ون فقط يف البنية التحتية، ب����ل �سي�ساف اإليها 
الإن�ساءات واملقاولت وباكورة اأعمالها يف البحرين 
هو بن����اء مقر جمموعة غرناط����ة العقارية يف �ساحية 

ال�سيف، والذي يتاألف مع 10 طوابق.

ما الذي استفدته                        
من العمل مع الوالد؟

ال�س����دق والإخا�ص مع النا�����ص، ولهذا ال�سبب 
كان النج����اح حلي����ف عق����ارات غرناط����ة، حي����ث كنا 
�سادق����ني من����ذ بداي����ة الن�س����اأة عل����ى امل�سداقية، 

ال�سدق مع الزبون هو عامل النجاح.

هل هناك نصيحة تحب أن 
تقدمها للشباب ورواد األعمال؟

نعم، ال�س����دق والنزاهة وال�سفافي����ة وال�سر، 
والإخا�����ص يف العم����ل، اإذ اإنها كلم����ات النجاح، كما 
اأن�س����ح ال�سباب الطم����وح واملبت����دئ يف العمل باأن 
يتع����اون م����ع اجلمي����ع، وهن����اك قوان����ني يف الكتب 
الإداري����ة تق����ول اإن العم����ل الفردي مي����وت مبوت 
�ساحب����ه، ومير�ص ويتعلل بتعلل �ساحبه، وي�سعف 
ب�سع����ف �ساحبه ما يعن����ي اأن عمر النج����اح ل يكون 
يف عم����ل فردي حتى ل����و هو �ساحب عم����ل ل تكون 
الق����رارات فردية، بل يجب توزي����ع املهام؛ ل�سمان 

ا�ستمرار العمل والإنتاجية. 

هل تذكر أول عملية بيع          
أو شراء قمت بها عند العمل 

مع الوالد؟
نع����م، كانت عملي����ة بيع لأر�����ص يف املالكية ب� 

2200 دينار.

هل المخططات واألراضي 
ومشروعات التطوير العقارية 

تغطي الطلبات في السوق؟
اإن م�سكلتن����ا يف ال�س����وق العقاري����ة اأنه����ا غ����ر 
منظمة مع الأ�سف ال�سدي����د بالرغم من وجود بع�ص 
القوان����ني وا�ستحداثه����ا، ولكن حت����ى اللحظة، فاإن 
قوانينن����ا غر م�ستق����رة وتتغّر با�ستم����رار، كما اأن 

هناك مناطق تك����ون مت�سبعة من املخططات، وهذا 
ي�سعف التداول مقابل منطقة اأخرى متعط�سة ملثل 
ه����ذه امل�ساري����ع. هناك �رشع����ة يف تنفي����ذ القوانني 
من����ذ حلظة اإعانه ل تتوفر اأي م����دة لتعديل اأو�ساع 
اأ�سحاب ال�ساأن ومن املفرت�ص اأن يكون هناك حيز 
حت����ى التطبي����ق التدريجي؛ لأن ال�رشع����ة يف التنفيذ 
يوؤث����ر �سلًبا عل����ى التداول وال�س����وق، واأي قانون يف 

العامل يجب اأخذ راأي اأ�سحاب اخلرة على اإقراره.

بعد األوضاع االقتصادية       
األخيرة وانخفاض أسعار النفط، 

هل زاد التداول العقاري؟
مل يرتفع الطلب ب�سب����ب الأو�ساع القت�سادية 
وم����ن املفرت�����ص اأن يق����ل الطل����ب كم����ا اأن الدول 
املحيطة تاأثرت وتراجع التداول العقاري والأ�سعار، 
ولكنن����ا يف البحري����ن مل نتاأث����ر، هن����اك م����ن يهولون 
الأو�س����اع يف �س����وق البحري����ن ون�����رش اإ�ساع����ات ب����اأن 
الت����داول �سيتوق����ف والأ�سعار �ستهب����ط ومنذ العام 
2015 انت�رشت حتذيرات بعدم �رشاء اأرا�ص اأو منازل 
و�سيارات، حيث اإن �سعرها �سي�سل للن�سف وغرها 

من الأمور.
اململك����ة لن ت�سهد انتكا�س����ة عقارية كبرة، اإذ 
اإنها كانت يف اأ�سواأ الظروف يف العام 2008 تراجعت 
ت����داولت جمي����ع دول املنطق����ة فيما كان����ت احلدة 
املوجودة يف البحرين اأقل من اإمارة دبي؛ لذا �سدق 
املثل القائل اأن ال�سوق العقارية مير�ص ول ميوت، 
اإن العقار والذهب اأف�سل قيمة من ال�سهم والعملة.

كيف ترى مساهمة السكن 
االجتماعي التابع للوزارة            
في القطاع العقاري ولعقارات 

غرناطة؟
لق����د حرك����ت ه����ذه اخلدم����ة ال�س����وق، و�ساعد 
الكث����ر من املواطنني يف تاأم����ني ال�سكن املنا�سب 
لعائاتهم، وه����ذه اخلدمة لن تنته����ي، اإذ اإن لدينا 
ع����دًدا كبًرا من اأ�سحاب طلبات الإ�سكان، لكن رغم 
ذلك هن����اك بع�ص املالحظ����ات ال�شلبية على �رشوط 
اخلدمة، ويجب تخفيف املعاير التي تتخذها وزارة 
الإ�س����كان، اإذ اإن ل����كل مواطن احل����ق يف م�سكن عن 

طريق احلكومة.

كيف ترى نفسك في القراءة؟
يف ف����رتة من الف����رتات كنت �سغوًف����ا بالقراءة 
وق����راأت الكثر مبختلف املوا�سيع تاريخية وعلمية 
وخيالية واقت�سادية، واآخ����ر كتاب قراأته كان لأهل 

البيت.

كيف تقضي يومك؟
اأق�سي يوم����ي يف املكتب، وبعد العمل اأمار�ص 
ريا�س����ة امل�سي على �ساحل قلع����ة البحرين، اإ�سافة 
اإلى اأين اأملك طي����وًرا ودواجن يف البيت اأعتني بها، 

واأت�سلى مع الزراعة املنزلية.

كم بلغ أول راتب استلمته؟
����ا بع����د اأن اأنهي����ت الدرا�سة  20 دين����اًرا �سهريًّ
اجلامعي����ة وعمل����ي يف مكت����ب الوال����د، وزاد الراتب 
بعدها حتى 40 ديناًرا، فيما بلغ اأعلى راتب ت�سلمته 

يف تلك الفرتة 120 ديناًرا.

كم عدد أبنائك؟
3، ولدان وبنت واحدة.

ت�سوير: ر�سول احلجري

�س��يف “لقاء الأحد” هذا الأ�س��بوع برز ا�سمه منذ 25 عاًما ومل ينطفئ حتى الآن، 

ا طموًح��ا واأ�سبح ميتلك خ��رة كبرية يف  ب��داأ عمل��ه يف العق��ارات من��ذ اأن كان �سابًّ

جمال العقارات.

ب��رز ا�س��م موؤ�س�ست��ه يف جمي��ع اأنح��اء البحري��ن، و�س��اع ا�سم��ه ب��ن كل املواطن��ن 

واخلليجي��ن. اإن��ه ح�س��ن م�سيم��ع ويكّن��ى ب��� “اأبوعل��ي”، وه��و �ساح��ب جمموعة 

غرناطة العقارية. واإليكم اللقاء:

تميزت “غرناطة” بتوفير التكنولوجيا 
الجديدة في مكاتبها

أول راتب 
استلمته 20 

دينارًا وبعدها 
ارتفع إلى 120

تعلمت من 
الوالد الصدق 

مع الناس

حوار زينب العكري

اختالف األفكار مع الوالـد فتـح المجـال الفتتـاح مكتبـي الخـاص

حسن مشيمع... 
امتهنت العقار منذ 

التسعينات وكنت أصغر 
دالل في البحرين
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- م���ن االأف�ش���ل اأن توؤج���ل اتخاذ اأي 
قرارات اليوم!

- ال�شباح���ة �رضوري���ة كلم���ا �شنح���ت 
الظروف، ونتائجها م�شمونة ومهمة.

- اأغل���ق اأبوابك اأم���ام امل�شكالت وال 
تفتحها، واعمل مع مديرك املبا�رض.

- يحل االطمئنان مكان القلق والريبة يف 
العمل، وتبني عالقة جديدة. 

- حيوي���ة عل���ى ال�شعي���د العاطفي 
جتعلك جنماً بال منازع.

- قد تنقلب االأمور راأ�ًشا على عقب، 
ب�شبب اهمالك اليوم!

- الطري���ق خاٍل متاًما م���ن احلواجز، 
ا عن ال�شاحة. وكاأّن اخل�شم غائب كلًيّ

- كل ما حتتاجه اليوم هو اأن 
تتحلى بالهدوء مع زمالئك.

- متار����س �شالحياتك م���ن دون حتفظ، 
وتبادر اإلى اتخاذ خطوات �شعبة. 

- ي���وم منا�شب للح���ب الرومان�شي، 
تبدو بارعاً وت�شمع خرباً جيدا.

- ت�شاطر ال�رضيك اأحالم���ه واأهدافه، واإذا 
كنت وحيداً فقد تبا�رض عالقة متينة.

- حتا�س الرحالت الطويلة واملتعبة 
وال�شيما يف الطق�س احلاّر. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

قحطان القحطاني: شركات اإلنتاج 
في البحرين أغلقت أبوابها! 

�ش���ّدد الفن���ان واالإعالم���ي البحرين���ي قحطان 
القحط���اين على اأهمية م�شارك���ة القطاع اخلا�س يف 
دع���م االإنتاج الفن���ي واالإعالمي حت���ى ت�شتمر عجلة 

االإنتاج بتنوع حمتوياتها وموا�شيعها.
واأكد يف ت�رضيح ملوق���ع “املواطن” ال�شعودي 
اأن عملية االإنتاج الفن���ي واالإعالمي اأ�شبحت مكلفة 
واإذا مل يك���ن هن���اك متويل كاٍف لالإنت���اج، فمعظم 
ال�رضكات البحرينية واخلليجية �شتتوقف عن العمل 
ب�شب���ب �ش���ح امل���ادة و�شيط���رة بع����س املنتجني 
وبع�س القنوات الف�شائي���ة التي جترب اأي �شخ�س 
يريد تقدمي حمتوى على التوجه ملنتجني معينني.

واأ�ش���اف: البع����س يعتق���د اأن عملي���ة االإنتاج 
�شهل���ة فقط دفع مبلغ من امل���ال، لكن االأمر معقد 
ويف غاي���ة ال�شعوب���ة، فاأي عميل ميكن���ه اأن يطلب 
اإنتاج اأي “عمل” باملوا�شفات التي يطلبها، ولكن 
عندم���ا يكون قيمة العمل ع���ايل ال يدفع اأو يتهرب 

من الدفع.
واأ�شار اإلى اأن: كلما كان هناك تنوع يف االإنتاج 
كان هن���اك تن���وع يف املحت���وى من برام���ج واأعمال 
درامي���ة، واإذا كان هن���اك احت���كار م���ن جانب جهة 
معينة اأو جهتني، ف�شوف تتك���رر االأفكار واالأعمال 
واملوا�شي���ع، بالت���ايل الب���د م���ن اإتاح���ة الفر�ش���ة 
واملج���ال لدخ���ول ����رضكات اأخرى ودم���اء جديدة يف 
معرتك االإنت���اج، وكذلك خلق ن���واة اإنتاج م�شرتكة 

اأك���ر م���ن  جهة حمطات بث اأو �رضكات ب���ني 

اأو اأفراد. وعرّب القحطاين عن حزنه ملا و�شلت اإليها 
�رضكات االإنتاج يف البحرين: مع االأ�شف جميع �رضكات 
االإنت���اج يف البحري���ن اأغلق���ت اأبوابها واأن���ا اأغلقت 
�رضكت���ي اأي�ًشا؛ الأن ال�ش���وق غري م�شجع ومل يتبق يف 

البحرين �شوى �رضكة واحدة فقط.
ودعا القحطاين القائم���ني على التلفزيون اأن 
يهتم���وا باملنت���ج البحريني، واأن يدع���م ويفتح له 
املجال كما كان �شابًق���ا، حيث اأو�شح اأنه تقاعد يف 
الع���ام 2006، وهذه الفرتة اعت���ربت من الفرتات 
الذهبي���ة للدرام���ا وللتلفزي���ون البحرين���ي، حي���ث 
اأُنتج���ت العدي���د م���ن الربام���ج وامل�شل�شالت ظلت 

عالقة يف اأذهان امل�شاهدين حتى اليوم.
ومت تكرمي الفن���ان قحطان القحطاين مع عدد 
من جن���وم ال�شا�شة اخلليجية خ���الل احلفل اخلتامي 
لفعالي���ات ملتقى االإنتاج الفن���ي االأول الذي اأقيم 
يف مدين���ة اخل���رب برعاي���ة �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
االأم���ري �شعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة 
ال�رضقي���ة. وق���د ت�شلم الفن���ان قحط���ان القحطاين 
التك���رمي من جان���ب وكيل اإمارة املنطق���ة ال�رضقية 
خالد البتال بح�ش���ور رئي�س احتاد الغرف اخلليجية 
عبدالرحيم نقي، ومب�شاركة نخبة من جنوم ال�شا�شة 

اخلليجية.

 ت�شتقبل دور العر�س ال�شينمائية القطرية يف عيد الفطر الفيلم البحريني “�شوالف طفا�س 
واالأربعني حرامي”، وي�شم الفيلم مغامرات عديدة على مدى �شاعة ون�شف ال�شاعة من الت�شويق 
واملتع���ة يف قالب كوميدي اعتاد عليه ع�ّشاق الفيل���م، حيث يعي�س طفا�س و�شديقه ج�ّشوم من 

خالل الفيلم جتربة مغامرات جديدة. 
يذك���ر اأن العمل هو ثاين جترب���ة �شينمائية طويلة لل�رضكة، وكان قد �شّور يف عدة مناطق من 

جمهورية تون�س كما ت�شوير بع�س م�شاهده يف ا�شتوديوهات حوار لالإنتاج الفني. 
و”�شوالف طفا�س واالأربعني حرامي” من اإنتاج حوار لالإنتاج الفني، اإخراج يو�شف الكوهجي، 
تاأليف اأحمد الكوهجي، وبطولة نخبة من جنوم البحرين، وهم: علي الغرير، خليل الرميثي، �شلوى 
بخيت، اأحمد عي�شى، �شلوى اجلرا�س، عبداهلل وليد، نورة البلو�شي، واآخرون، اإ�شافة ملجموعة من 
الفنانني يف تون�س. وكانت حوار لالإنتاج الفني قد عر�شت اجلزء االأول من فيلمها يف قطر العام 
املا�شي، وكان بعنوان “�شوالف طفا�س-جزيرة الهالمايا”، والذي مت ت�شويره يف الهند، وحقق 
ن�ش���ب بي���ع عالية يف البحري���ن واخلليج فاقت 130 األ���ف تذكرة وناف�س اأق���وى االأفالم العاملية 

مت�شدرا املراتب االأولى على مدى 11 اأ�شبوعا من عر�شه. 

قطر تعرض “سوالف طفاش” 
في عيد الفطر

يف مبادرة الختبار اأوجه جديدة من التعاونات 
مع االآخ����ر، فاإن هيئ����ة البحرين للثقاف����ة واالآثار 
تدع����و االأفراد واجله����ات املتخ�ش�ش����ني يف جماالت 
تعلي����م االأطف����ال مبملكة البحري����ن، وحتدي����داً فيما 
يخ�����س جماالت الفن����ون والثقافة وامل�����رضح واملو�شيقى 
والعلوم والتكنولوجيا، وغريها من املجاالت االإبداعية؛ لالن�شمام اإلى 
فري����ق مقدمي ور�س العمل بخيمة نخول، والتي تقام �شمن فعاليات 

مهرجان �شيف البحرين 2017.
وتعلن هيئة البحرين للثقاف����ة واالآثار باأنها ت�شتقبل طلبات 

culture.التق����دمي واملقرتحات حتى 27 ماي����و اجلاري، عرب موقعه����ا االإلكرتوين
gov.bh، عل����ى اأن يرفق بالطلب مقرتحاً لور�ش����ة العمل، ال�شرية الذاتية للمدرب، 
اإ�شاف����ة اإلى م�شتندات توثيقية الأعماله التدريبي����ة ال�شابقة. علماً باأن ور�س العمل 

�شتكون خم�ش�شة لالأطفال من عمر 4 �شنوات اإلى 15 �شنة.
وحتتف����ي هيئة البحرين للثقافة واالآثار �شنوياً بفعاليات �شيفية عرب مهرجان 
�شيف البحرين ال�شنوي، والذي يقام لل�شنة ال�شابعة على التوايل، وميتد على مدار 
�شهر كامل، حيث تفتح خيمة نخ����ول م�شاحتها ال�شتقبال العائالت واالأفراد، وذلك 
عرب اأن�شط����ة وفعاليات ثقافية وترفيهية متكاملة، تنا�ش����ب جميع اأفراد االأ�رضة، اإذ 

ترحب خيمة نخول بزوارها من داخل البحرين وخارجها.

وترك����ز هيئ����ة البحري����ن للثقافة واالآث����ار على اأهمي����ة دمج الرتفي����ه بالتعليم 
والتدريب، لذلك فق����د حر�شت دائماً على اإقامة الور�س التعليمية �شمن فعاليات 
خيمة نخول، بحيث يتم جذب االأطفال وحماكاة تفكريهم لتعلم املهارات اجلديدة، 
يف جم����االت متنوع����ة بينها احل����رف اليدوية والفن����ون واملو�شيق����ى والتكنولوجيا، 

وغريها.
و�شتقام خيمة نخول ل�شنة 2017 بالقرب من متحف موقع قلعة البحرين، وذلك 
�شم����ن احتفاء هيئة البحرين للثقاف����ة واالآثار بهذه ال�شنة لتكون بعنوان “اآثارنا اإن 
حك����ت”، حيث تهتم بالرتاث االأثري يف مملكة البحرين، و�شي�شلط املهرجان ال�شوء 

على االإرث االإن�شاين.

فتح باب التسجيل للمدربين في ورش “خيمة نخول” 

tariq_albahhar

 “كان” السينمائي يحتفل بعامه الـ 70 األسبوع المقبل
من املقرر اأن يتوجه اأبرز �شناع ال�شينما لبلدة كان الفرن�شية ال�شغرية االأ�شبوع املقبل للم�شاركة 

يف الن�شخة ال� 70 الأبرز مهرجان �شينمائي يف العامل، يقام من 17 اإلى 28 اجلاري.
و�شيك���ون جيك جالينه���ول، وتيل���دا �شوينتون، وخواك���ني فينك�س، وروب���رت باتين�شون �شمن 

النجوم الذين �شيتوجهون ملدينة كان حل�شور عر�س اأفالمهم يف املهرجان.
و�شيعر����س 49 فيلم���ا من 29 دولة خالل فعاليات املهرجان، الت���ي ت�شتمر 11 يوما، من بينها 
19 فيلم���ا �شتتناف�س على جوائز املهرجان، ومنها جائ���زة ال�شعفة الذهبية الأف�شل فيلم، اإحدى اأبرز 

اجلوائز يف عامل ال�شينما، و�شيتم تر�شيع هذه اجلائزة ب� 167 ما�شة مبنا�شبة العيد ال� 70.
و�شيبداأ املهرجان فعالياته بعر�س فيلم “اإ�شماعيل جو�شت�س” للمخرج اأرناود د�شبل�شني، تدور 
ق�شت���ه حول ممثل تتعقد حيات���ه عقب ظهور حبيبت���ه القدمية، من بطولة ماري���ون كوتيار، ولوي�س 
غاري���ل، وماثي���و اأمالريك. ومن املرجح اأن يكون املهرجان هذا العام اأح���د اأبرز املهرجانات حتى االآن 
بالن�شب���ة لل�شبغ���ة ال�شيا�شية، اإذ �شيتم عر����س اأفالم حول التغيري املناخي، ومر����س االأيدز، وحقوق 
احليوان���ات، وكوريا ال�شمالية، وجت���ارة اجلن�س، واأزمة الالجئني. و�شيح����رض فعاليات املهرجان اأي�شا 
كل م���ن نيك���ول كيدمان، وكري�شتني دان�شت، وكولني فاريل ال���ذي يقوم بدور البطولة يف فيلم “ذا 

بيجيلد” للمخرجة االأمريكية �شوفيا كوبوال.

•  تفاجئ الفنانة �شجون 	
الهاجري جمهورها يف 

رم�شان بربنامج جديد 
بعنوان “�شوج تامي” الذي 

�شي�شّكل عودًة قوّيًة لها اإلى 
عامل الفن.

“هون���دا �شيفي���ك  �شجل���ت �شي���ارة 
���ا جدي���ًدا بحلبة  اآر 2018” رقًم���ا قيا�شًيّ
باأملاني���ا،  لل�شباق���ات  “نوربورغرين���غ” 
لت�شبح اأ�رضع �شيارة اأمامية الدفع بالعامل.
اأن  “كاراأدفاي����س”  موق���ع  ذك���ر 
ا 7 دقائق  ال�شي���ارة �شجلت وقًت���ا قيا�شًيّ

و43.8 ثاني���ة، لت�رضق اللق���ب من �شيارة 
“فولك�شفاغ���ن” غولف جي تي اآي، التي 

�شجلت 7 دقائق و49.21 ثانية. 
�شاهمت اإمكانات ال�شيارة يف حتقيق 
ذل���ك، فه���ي تاأتي م���ع اإط���ارات اأعر�س، 
وقاعدة عجالت اأط���ول، و�شالبة التوائية 

اأعلى، وجناح خلفي اأكرب، مع نظام تعليق 
معدل.

وتاأت���ي “هون���دا �شيفي���ك” م���ع حمر 
تريبو �شع���ة 2 لرت رباع���ي االإ�شطوانات، 
ينت���ج 235 ك/ واط وع���زم دوران 400 

وناقل �رضعة �شت �رضعات يدوي.

األولــى  للمـــرة  تطــل   3008 بيجــــو 
األوســــط الشـــرق  فــي 

�شيارتها  الفرن�شية  بيجو  ���رضك��ة  اأطلقت 
اجلديدة كلياً بيجو 3008 املتعددة اال�شتخدامات 
جمل�س  دول  منطقة  يف  االأول��ى  للمرة   )CUV(
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي خ���الل ح��ف��ل ���ش��خ��م اأُق��ي��م 
للمنا�شبة يف فندق جمريا بيت�س يف دبي بح�شور 
جمموعة كبرية من كبار ال�شخ�شيات واالإعالميني. 
لبيجو  التنفيذي  الرئي�س  احلدث  هذا  ح�رض  كما 
التنفيذي  الرئي�س  ونائب  اإمباراتو،  جان فيليب 
الأفريقيا وال�رضق االأو�شط يف Group PSA جان 
 Group �كري�شتوف كيمارد، واملدير االإقليمي ل
PSA يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �شيدريك 
زيون، و�شائق الراليات االإماراتي ال�شهري ال�شيخ 
خالد القا�شمي، اإ�شافة اإلى اأكر من 100 �شخ�س 
من كبار املدعوين والعاملني يف قطاع ال�شيارات 
وال�شحافيني يف دولة االإمارات العربية املتحدة 

واملنطقة.
عن  تخّيلته  ما  بكل  “انطلق  �شعار  وحت��ت 
حمطات  االإط��الق  حفل  ا�شتعر�س  امل�شتقبل”، 
م�شتقبلية متعددة احلوا�س، حيث حظي احل�شور 
غنية  جت��رب��ة  م��ع  ال�����ش��ي��ارة  الكت�شاف  بفر�شة 
وتتميز  االفرتا�شي.  للواقع  نوعها  من  وفريدة 

تلك ال�شيارة احلائزة على لقب �شيارة العام 
ظهرت  وال��ت��ي  اأوروب�����ا،  يف   2017

االأولى  للمرة 
يف 

اإعدادات متقدمة. كما  ا�شتعرا�س مذهل، بلوحة 
بح�شولها على  الرائعة  ال�شيارة  تتميز مق�شورة 
 ”PEUGEOT i-Cockpit“ من  جيل  اأحدث 
املتنا�شقة  التقنيات  من  جمموعة  ت�شم  التي 
“قمرة  مفهوم  �شياغة  تعيد  وال��ت��ي  للغاية، 
القيادة” يف ال�شيارات من جديد. وت�شبه ال�شا�شة 
يف  مثبتاً  رقمياً  لوحاً  8 بو�شات  اللم�شية قيا�س 
التي مت جتهيزها بتقنيات  القيادة  و�شط لوحة 
والعمالنية.  التفاعل  من  املزيد  اأجل  من  عالية؛ 
بلوحة  ال�شيارة  تلك  تتميز  ذل��ك،  جانب  واإل��ى 
مفاتيح تبديل ت�شبه مفاتيح البيانو االأنيقة، وهو 
وظائف  اإلى  والدائم  املبا�رض  الو�شول  يتيح  ما 
باملناخ،  والتحكم  ال��رادي��و،  الرئي�شة:  التحكم 
واملالحة، واملعايري اخلا�شة بال�شيارة، والهاتف 

والتطبيقات املتحركة. 
التعاون  جمل�س  دول  يف  العمالء  �شيتمكن 
طال  ال��ت��ي  ال�شيارة  ه��ذه  جت��رب��ة  م��ن  اخلليجي 
انتظارها بعدما جنحت يف اختبارات احلرارة العالية 
التي تت�شف بها املنطقة. وزودت ال�شيارة مبحرك 

ق��������وي 

 165 1.6 ليرت تريبو، وبقدرة  واقت�شادي �شعة 
�شت  ذات  اأوتوماتيكية  ترو�س  علبة  مع  ح�شاناً 
�رضعات، وهو ما يجعله يتميز بالقوة واال�شتهالك 
 240 يبلغ  دوران  ع��زم  مع  للوقود  املنخف�س 
1400 دورة يف الدقيقة. تتيح  نيوتن/مرت عند 
خالل  التوا�شل  لل�شائق   2017 ال��ع��ام  �شيارة 
مثل  م��زاي��ا  بف�شل  وم��رون��ة،  ب�شهولة  القيادة 
الذكي  الهاتف  و�شحن   ،”Mirror Screen“

ال�شلكياً، وتطبيق مالحة ثالثي االأبعاد.
وقال جان فيليب اإمباراتو يف معر�س تعليقه 
على اإطالق اأحدث طرز بيجو “نحن نطمح اإلى اأن 
نكون اأف�شل �شانع �شيارات عالية اجلودة يف كل 
واإفريقيا  اآ�شيا  ويف  اأوروب��ا  يف  العامل:  من  بقعة 
االأو�شط ودول جمل�س  ال�رضق  وبالطبع يف منطقة 
و�شعنا   ،2017 العام  ففي  اخلليجي،  التعاون 
العامل،  اأنحاء  لبيع مليوين �شيارة يف جميع  هدفاً 
ونحن واثقون من اأننا �شنحقق ذلك، اإذ متكّنا يف 
العام املا�شي من بيع اأكر من 1.9 مليون �شيارة 
 % و43  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يف جميع 
املبيعات  ه��ذه  من 
خارج  كانت 
اأوروبا”.

سيارات

إعداد: طارق البحار

 F-250 XLT Super ف���ورد   
البيك  �شيارات  من  واحدة  هي   Duty
باأنها  ا�شمها  يوحي  والتي  الرائعة،  اأب 
ال�شاقة،  املهمات  يف  للعمل  م�شممة 
وهي كذلك بالطبع. لكنها ح�شلت على 
 TS من �رضكة Topo تعديالت على يد
Designs منحتها طابعاً خمتلفاً متاماً. 
الكبرية  الكروم  قطع  ا�شتبدلت  فقد 
بقطع  االأماميني  ال�شدام  و  ال�شبك  يف 
نف�شه،  الف�شي  ال�شيارة  بطالء  مطلية 
اأك��ر  اأ�شبحت  واجهتها  ف��اإن  وب��ذل��ك 

تنا�شقاً مع بقية هيكلها.
التعديل االأكرب على ال�شيارة كان يف 
اإ�شافة اأقوا�س العجالت العري�شة، فهي 

نف�شه  ي�شف  ال��ذي  توبو  تخ�ش�س  من 
باأنه “ملك الهياكل العري�شة”، وحل�شن 
منا�شبة  بدت  االأقوا�س  هذه  فاإن  احلظ 
ال�شيارة  منحت  بل  فيها،  مبالغ  وغ��ري 

الكبرية  اجلنوط  و  هي  ريا�ضياً  طابعاً 
اإن�س، واملطلية   26 التي يبلغ مقا�شها 
باللون االأ�شود، واالأحمر، والف�شي الذي 

يتنا�شب مع لون ال�شيارة.

 F-250 XLT Super Duty تعديالت فورد

“هوندا سيفيك آر” أسرع سيارة أمامية الدفع بالعالم  E السيارة األقوى في تاريخ الفئة
تعيد مر�شيد�س-AMG حتديد مالمح �شيارات االأداء 
بتحويل �شيارة ال�شيدان التنفيذية االأكر ذكاًء اإلى �شيارة 
الفئ���ة-E االأقوى يف التاريخ، وذل���ك مع طراز اجليل التايل 
E 63 S 4MATIC+. وُتر�شي مر�شيد�س-AMG اأي�شاً 
معاي���ري ا�شتثنائية يف هذه الفئ���ة ال�شوقية مع طيف وا�شع 
م���ن التكنولوجيات املبتكرة. وترتقي اإ�شرتاتيجية القيادة 
الذكي���ة بح���دود االأداء الديناميك���ي ل�شي���ارة ال�شيدان نحو 

م�شتوى جديد كلياً. 
اأ�شب���ح توزي���ع عزم ال���دوران على املحوري���ن االأمامي 
واخللف���ي متبايناً بالكامل للم���رة االأولى، والذي كان لغاية 
االآن ميي���ل بقوة نحو املحور اخللفي. وي�شمن ذلك م�شتوى 
اأمث���ل للج���ر، و�شوالً اإلى احل���د الفعلي، وبغ����س النظر عن 
ظ���روف الطري���ق. وت���ربز خ�شائ����س االأداء ع���رب الت�شميم 
اخلارجي املعرّب، والذي يت�شمن �شبكة مربد جديدة وغطاء 
اأمامي بنم���ط الكوبيه. ونتيجة لذلك، يق���دم اجليل اجلديد 

من �شيارة 
E63 S 4MATIC+ م�شتوى جديد كلياً من القدرات 

الريا�شية والراحة. 
ويقول رئي����س ق�ش���م الت�شويق واالت�ش���ال، �شيارات 
مر�شيد�س-بنز ال�رضق االأو�شط لينارت مولر-تويت: “ميّثل 

ط���راز E 63 S 4MATIC+ اجلدي���د اأكرب خط���وة فارقة 
اتخذناه���ا اإلى االأمام من جيل اإلى اآخ���ر. اإن الفئة-E تعترب 
واحدة من اأعل���ى طرازاتنا مبيعاً على مر الزمان، وقمنا االآن 
بتحويل �شيارة ال�شيدان التنفيذية االأكر ذكاًء اإلى �شيارة 
 E 63 االأق���وى يف التاريخ. اإن الدخول اإلى �شيارة E-الفئة
S 4MATIC+ متعة حقيقية فعالً، فاملق�شورة القيا�شية 
للفئ���ة-E تعد حتفة جمالي���ة رائعة، وق���د منحتها مل�شات 
AMG مزي���داً من القوة، وق���درات االأداء املعزز، وبالطبع 

جاذبية م�شاعفة”. 
مت ت�شميم كل ج���زء من الهيكل اخلارجي واملق�شورة 
الداخلي���ة الإتاح���ة الفر�ش���ة الختب���ار مزاي���ا اأداء القي���ادة 
ويتمح���ور  مبا����رضة.   AMG Driving Performance
الت�شمي���م اخلارجي املعرّب يف جممله حول احلواف الر�شيقة 
والع�شالت املفتولة. ومع ت�شميم مميز كلياً باجتاه املحور 
العم���ودي-A، ت�شتعر����س الواجه���ة االأمامي���ة الريا�شي���ة 
تل���ك اجلهود التي بذلته���ا مر�شيد�س-AMG لو�شع هذا 
الت�شمي���م، فالأول م���رة يف �شيارة �شي���دان من AMG يتم 
و�ش���ع الغطاء االأمامي ب���ني االأجنحة وامل�ش���د بنمط كوبيه 
حقيقي، وبالت���ايل اإظهار نهج جديد كلياً واأكر ديناميكية 

يف ابتكار الهيكل اخلارجي. 

22

ح�شل���ت الن�شخ���ة املحدودة م���ن فولك�س 
واج���ن Golf GTI Clubsport عل���ى لق���ب 
“�شيارة هات�شباك العام” من جملة Evo ال�رضق 
االأو�ش���ط الت���ي اأعلنت عن اختياره���ا يف عددها 

ال�شنوي اخلا�س ب� “�شيارة العام”.

و�شاف���ر فري���ق حتري���ر املجل���ة املرموقة 
اإل���ى جميع اأنح���اء الع���امل الختبار وتقيي���م اأداء 
ت�شكيلة وا�شعة من ال�شيارات، بدءا من مركبات 
هات�شب���اك املي�ش���ورة التكلفة اإل���ى ال�شيارات 
الريا�شية الفائقة عند حدود 300 كلم �شاعة.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
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قوة
 �شجل���ت �شيارة م���ن نوع بور�س كايان رقم���اً قيا�شياً 
عاملي���اً جدي���داً، بعدما ق���ام �شائقها ب�شح���ب اأكرب طائرة 
ركاب يف العامل يف اأحد مط���ارات فرن�شا اأثناء جتربة قامت 

بها ال�رضكة الختبار قوة ال�شيارة.
وقد دخل���ت ال�شيارة �شج���ل غيني�س لالأرق���ام القيا�شية، 
كاأف�ش���ل �شي���ارة ت�شحب طائ���رة اإيربا�س A380 الت���ي تزن نحو 
628000 باون���د، اأي م���ا يع���ادل )284856.008 كغ(، بعدما جنح �شائقه���ا ب�شحب الطيارة 

اأمام جلنة خمت�شة يف مطار �شارل ديغول الدويل.
ومل يتم اإدخال اأي تعديالت على ال�شيارة على االإطالق، ومت ا�شتخدام �رضيط �شحب خا�س 
يف عملي���ة �شحب الطائرة التي تعترب اأ�شخم طائ���رة ركاب يف العامل. وقال الفني الربيطاين 

ريت�شارد باين الذي قام بقيادة ال�شيارة: “اأنا �شعيد جداً؛ الأننا حققنا هذا االإجنار”. 

منتصف الليل 

ملك األلوان

Mi -  كك�شف����ت ني�شان عن رزمة خا�ش����ة وامل�شماة ب�
night Edition ل� 6 �شيارات من �شياراتها، وهي كال من: 
ماك�شيما، التيما، �شن����رتا، مورانو، اك�س تريل، وباثفايندر. 

وذلك عرب م�شاركتها يف معر�س �شيكاغو 2017.
هذه الرزمة تعطي جميع ال�شيارات ال� 6 االإ�شافات نف�شها، 

وه����ي عبارة ع����ن لون ر�ضا�ض����ي خا�ص، جن����وط �ضوداء، جن����اح اأ�ضود، 
ومفار�س �شوداء للداخلية مكتوب عليها ا�شم ال�شيارة وا�شم الرزمة.

وح����ددت ني�شان فئات خا�شة ال�شافة هذه الرزمة، وه����ي: التيما، ماك�شيما، و�شترنا على 
فئة SR. الك�س تريل SV، ومورانو، باثفاندر لفئة البالتينيوم فقط.

  اأظه���رت درا�ش���ة جديدة اأن اللون االأبي����س مازال هو اللون 
املف�شل لدى الكثري من العمالء يف اأوروبا خ�شو�شا.

وبح�شب الدرا�شة الت���ي اأعدتها �رضكة الكيماويات االأملانية 
العمالقة “با�شف”، والتي تورد خامات الطالء لكل �رضكات اإنتاج 

ال�شي���ارات الك���ربى تقريبا، فاإن نح���و ثلث اأ�شح���اب ال�شيارات 
)29 % منه���م( يخت���ارون الل���ون االأبي����س عند �رضاء �شي���ارة. كما 

اأ�شارت الدرا�شة اإلى اأن تف�شيالت العمالء الألوان ال�شيارات مل ت�شهد 
تغي���ريات ملمو�ش���ة مقارنة بالعام ال�شابق. وقد اخت���ار نحو واحد من كل 5 

�شائقني )19 %( يف�شلون اللون االأ�شود، يف حني يختار اللون الرمادي نحو 18 % من العمالء، وياأتي 
الل���ون الف�ش���ي يف املركز الرابع بن�شبة 12 %. يف املقابل، كان اللون���ان البيج واالأخ�رض االأقل انت�شاراً، 

حيث مل يتجاوز ن�شيب اأي منهما 1 % من بني م�شرتي ال�شيارات.
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مالية “اأورايون” لأ�سباب  رحلة  “نا�سا” ت�ؤجل 
اأعلنت وكالة الف�صاء الأمريكية )نا�صا( تاأجيل اأول رحلة جتريبية للمركبة “اأورايون” التي يعول 
عليه����ا يف امل�صتقبل نق����ل رواد اإلى املريخ، من نوفمرب 2018 اإلى الع����ام 2019 على الأقل لأ�صباب 
مالي����ة. وكان مقررا اأن تنفذ تلك الرحل����ة التجريبية الأولى من دون طاقم، متهيدا للرحالت املاأهولة 
لحق����ا، لكنها اأرجئت لأن البي�س الأبي�س طلب درا�صة جدوى بناء على التكاليف وال�صالمة والعقبات 

التقنية.
وقال����ت وكالة الف�صاء الأمريكية اأنها رف�صت اأن يك����ون روادها على منت تلك الرحلة التجريبية 
امل�صم����اة “اإي اأم1-”، وه����ي باقية على قرارها اأن ي�ص����ارك روادها اأول يف الرحل����ة التجريبية الثانية 
املق����ررة يف الع����ام 2021، لك����ن ه����ذه الرحلة الثانية ق����د توؤجل ه����ي اأي�صا بح�صب بي����ل غر�صتنماير 
امل�ص����وؤول يف نا�ص����ا. واأو�صح اأن عنا�����رش كثرية اأدت اإلى تاأخري موعد الرحل����ة الأولى، منها القلق حول 

التكاليف والرغبة يف حت�صني الدرع احلرارية واإ�صافة معدات اأخرى مهمة لنجاة الرواد.
واتخ����ذ قرار تاأجيل رحلة املركب����ة “اأورايون” بالتن�صيق مع البي����ت الأبي�س، بح�صب امل�صوؤولني 

يف الوكالة الأمريكية. ومل يحدد موعد دقيق جديد، لكن من املرتقب اأن يحدد يف الأ�صهر املقبلة.
و�صتبلغ كلفة اإر�صال رواد اإلى املريخ 33 مليار دولر بحلول العام 2033.

اكت�صاف جبانة مب�صر من الع�صر الي�ناين الروماين

    كـ�صــف “مـثيــر” عــن مـ�صــروع اأبــل الـ�صــري
فيما يع���د اإعالنا مفاجئا ع���ن معلومة تقنية 
“بيزني����س  موق���ع  ك�ص���ف  الأهمي���ة،  �صدي���دة 
اإن�صايدر” موؤخرا م���ا و�صف ب� “�رش” تخفيه �رشكة 
اأب���ل الأمريكية ال�صهرية، فيم���ا يخ�س �صيارتها 
املح���رر  ذك���ر  فق���د  كار”.  “اأب���ل  الأ�صطوري���ة 
القت�ص���ادي يف “بيزني�س اإن�صايدر”، �صام �صيد، 
نق���ال عن م�صادر مطلعة اإن اأبل �صيدت موؤخرا يف 
العا�صم���ة الأملانية برلني، “مكتبا �رشيا” يكر�س 
معظم جهوده لتقنيات النقل، وذلك بال�صتعانة 

بفريق من مهند�صي ال�صي���ارات املتخ�ص�صني. 
وقوبلت حم���اولت �صيد من اأجل اإجراء ات�صالت 
ومقاب���الت م���ع اأي ف���رد يعم���ل داخل مق���ر اأبل 
املفرت����س بالرف����س، كما مل ي�صتط���ع الوقوف 
عل���ى ما يوجد داخل املكتب ال����رشي الذي اأ�صبغ 
علي���ه “مالم���ح ا�صتخباراتية” حني ق���ال: “حتى 
ال�صتائ���ر اأغلقت يف وجهي ك���ي ل اأرى ما يحدث 
يف الداخ���ل”.  ويرج���ح �صي���د اأن يك���ون املكتب 
مرتبطا ب�ص���كل اأو باآخر مب�رشوع “�صيارة اأبل”، يف 

وقت ت�صري تقارير حديث���ة اإلى اأن ال�رشكة تعمل 
عل���ى من�صة م�صتقلة، واأبحاث حتمل ا�صم “نظام 
اأب���ل الآيل”. وك�صف حمرر “بيزن�س اإن�صايدر” اأنه 
تاأك���د من وجود “ع����رشات املهند�ص���ني” الذين 
يعمل���ون يف جم���ال ال�صيارات يف برل���ني، مرجحا 
اأنه���م يعملون على ر�صم اخلرائط الالزمة لأنظمة 

ال�صيارات ذاتية القيادة، مما يرجح نظريته.
ويب���دو اأن ال�رشك���ة العاملية تت����رشف ب�صكل 
ورمب���ا  الإع���الم،  و�صائ���ل  لت�صتي���ت  ي�صع���ى 

املناف�ص���ني، فيما يخ�س ه���ذا امل�رشوع العمالق، 
فبع���د توظي���ف األف �صخ����س للعم���ل يف برنامج 
اأطلق���ت عليه “بروجيك���ت تيتان” قب���ل اأعوام، 
الذي ت�ص���ور كثريون اأنه مكر�س لتطوير �صيارة 
اأب���ل، قامت ال�رشكة لحقا بت�رشي���ح واإعادة توزيع 
مئ���ات منهم الع���ام املا�صي، و�ص���ط “ت�رشيبات 
“عن تخلي مفرت�س عن فكرة الت�صنيع والرتكيز 
فق���ط عل���ى اجلانب الربجم���ي ونظ���م الت�صغيل 

والت�صيري.

حادث “م�ؤ�صف” يودي 

بحياة عن�صر اأمن ك�يتي

قال����ت وزارة الداخلي����ة الكويتي����ة، اأم�س 
ال�صبت، اإن اأح����د عنا�رش اإدارة حماية الطائرات 
ب����الإدارة العامة لقوات الأم����ن اخلا�س، اأطلق 
النار على نف�ص����ه عن طريق اخلطاأ اأثناء قيامه 
بفح�����س ال�صالح الناري اخلا�س به ما اأدى اإلى 

وفاته.
واأو�صح����ت ال����وزارة يف بيان �صح����ايف اأنه 
ل����دى توج����ه جمموع����ة م����ن ق����وة اإدارة حماية 
الطائ����رات اإل����ى الق�ص����م املخت�����س با�صت����الم 
الأ�صلحة النارية، واأثناء عملية فح�س الأ�صلحة 
والتاأك����د من جهوزيتها، خرج����ت ر�صا�صة من 
�صالح وكي����ل �صابط طالل ع����ذاب العنزي، ما 
اأدى اإل����ى وفات����ه واإ�صابة زميل����ه الرقيب اأول 
اأحم����د عي�صى ال�صط����ي حي����ث مت اإ�صعافه اإلى 

امل�صت�صفى.
يف  الأولي����ة  التحقيق����ات  اأن  واأ�صاف����ت 
احلادث “املوؤ�صف” ت�ص����ري اإلى اأن الر�صا�صة 
الت����ي اأدت اإل����ى وفاة الوكي����ل �صابط العنزي 
خرج����ت من �صالح����ه، واأن التحقيق����ات ل تزال 
م�صتمرة للوقوف عل����ى كامل مالب�صاته، وفقا 

ملا ذكرت وكالة كونا.

خطة ني�زيلندية تناف�س 

القمر” على  “الهب�ط 
و�صع���ت نيوزيلن���دا خط���ة طموحة جدا 
متت مقارنته���ا باإجناز هب���وط الإن�سان على 
القمر، وهي خطة بيئية بحتة تهدف للق�صاء 
على جميع اجلرذان يف البالد، على اأمل تعزيز 

اأعداد الطيور، بح�صب موقع ديلي ميل.
تتمت���ع نيوزيلن���دا بوجود اأن���واع كثرية 
ومتنوعة م���ن الطيور على اأرا�صيه���ا، اإل اأن 
الث���ورة ال�صناعي���ة الب�رشي���ة وتزاي���د اأعداد 
احليوان���ات املفرت�صة والقار�ص���ة اأدى اإلى 

تعر�س الطيور خلطر الندثار والتقل�س.
الآف���ات والقوار����س الغابات  ودم���رت 
احلرجي���ة يف البالد، وتويف اإث���ر ذلك 40 نوعا 
من الطيور، فيم���ا ل يزال العديد من الأنواع 

الأخرى مهددا بالنقرا�س.
ويتحدث العلماء عن املهمة من الناحية 
الع�صكرية، بح�رش وتدمري الآفات والقوار�س 
يف اجلزي���رة وم���ن ث���م النهو����ض باخلطوط 

الأمامية مب�صائد جديدة واأ�صلحة وراثية.
وبداأ احلدي���ث يف مو�صوع ه���ذه احلرب 
منذ 5 �صنوات، عندما األقى العامل البارز بول 
كالغ���ان خطابا حما�صيا، ق���ال فيه “ال�صني 
لديها ال�صور العظيم، وفرن�صا تعتز بلوحات 
كه���ف ل�صكو، فما ال���ذي يجع���ل نيوزيلندا 

فريدة من نوعها؟ ..اإنها الطيور”.
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اأعلنت وزارة الآثار امل�رشية اأم�س ال�صبت عن العثور على جبانة اأثرية يف منطقة تونة اجلبل 
مبركز ملوي يف حمافظة املنيا تعود للع�رش اليوناين الروماين.

اجلبانة عبارة عن �رشاديب ودهاليز واآبار وت�صم نحو 17 مومياء بينها 13 مومياء يف حالة 
�صليمة اإ�صافة اإلى توابيت خ�صبية واأوان فخارية وعمالت معدنية.

وق���ال رئي�س بعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة يف موؤمتر �صحايف اإن اجلبانة تقع على عمق 
8 اأمتار حتت الأر�س ويرجع الف�صل يف اكت�صافها اإلى ا�صتخدام التكنولوجيا احلديثة وحتديدا 
جهاز “جي.بي.اآر” اأو الرادار الأر�صي. واأ�صاف اأن املومياوات التي عرث عليها على درجة جيدة 
ج���دا من التحنيط تدل عل���ى اأنها ملجموعة من علية القوم اأو رمب���ا جمموعة من الكهنة الذين 

كانوا يعملون بخدمة معبد جحوتي رب هذه اجلبانة.

نالت الفنانة نادين ن�سيب جنيم جائزة اأف�سل ممثلة لبنانية عن اأدائها يف م�سل�سلي 
“�صمرا” و “ن�س يوم”، وذلك يف حفل توزيع جوائز املوريك�س دور اللبنانية بالقرب من 

العا�صمة بريوت م�صاء اجلمعة.

مواليد ديسمبر ... صداع مزمن
اأي ق���رار يتعل���ق بتعليم الأطفال، يفرت����س تلقائيا اأنه اتخذ بع���د درا�صة متاأنية 
مت���ت فيها مراعاة جميع اجلوان���ب؛ الرتبوية والتنموية والنف�صي���ة، املتعلقة بالطفل 
والأ����رشة. لك���ن قرار وزارة الرتبي���ة والتعليم منع ترفيع الطلب���ة مواليد �صهر دي�صمرب 
2011 لل�صف الأول البتدائي للعام الدرا�صي املقبل، والذي اأثار حفيظة اأولياء الأمور 

واأ�صابهم بحالة من احلرية والقلق، ل يبدو اأنه راعى كل هذه اجلوانب.
م���ربرات الق���رار، واإن كان بع�صه���ا منطقي���ا، ك�صفت ق�ص���ورا يف التخطيط بعيد 
املدى، وميال للحلول التجميلية التي ل تلبي تطلعات اململكة ول ترتقي اإلى م�صتوى 
روؤي���ة قيادتها. فعدم وجود �صواغ���ر لقبول اأعداد اإ�صافية تق���در بنحو 1080 تلميذا 
بال�صف الأول ت�صري اإلى �رشورة اإعادة النظر يف القدرة ال�صتيعابية ملدار�س البحرين.

وال�صتناد اإلى املادة ال�صاد�صة من القانون رقم )27( ل�صنة 2005 ب�صاأن التعليم، 
الت���ي تن�س على اأن “التعلي���م الأ�صا�صي ح���ق لالأطفال الذين يبلغ���ون ال�صاد�صة من 
عمره���م يف بداي���ة العام الدرا�صي” - رغ���م ما ت�صمنته املادة م���ن ا�صتثناء – ل يقدم 
اإجاب���ة �صافي���ة لالآباء، ول يالم����س روح القانون ال���ذي و�صع يف املق���ام الأول لتحقيق 

امل�صلحة العامة.
�صحي����ح اأن القرار الأخري مل يفاجئ اأولياء الأمور، اإذ اإن رف�س ت�صجيل الأطفال دون 
ال�صاد�صة يف ال�صف الأول اأ�صبح ي�صبب لهم �صداعا مزمنا، و�صحيح اأن هناك �صبه اإجماع 
يف ال����راأي على اأن 6 �صنوات هي ال�صن املنا�صب لاللتحاق بالتعليم الأ�صا�صي، لكن ماذا 
ع����ن الأطفال الذين اأكملوا درا�صته����م يف ريا�س الأطفال؟ هل هن����اك خطة للتعامل مع 
حالته����م؟ هل من الأف�صل لهم اإعادة ال�صن����ة الدرا�صية وباملقررات ذاتها؟ اأم اأن عليهم 

بب�صاطة اأن ينتظروا يف منازلهم عاما كامال حتى ياأتي دورهم؟ 
ل اأح����د ينك����ر حر�����س وزارة الرتبية والتعليم عل����ى اللتزام بتق����دمي التعليم اجليد 
للجميع وفقا للمعايري الدولية، فهذا دورها وواجبها، لكن هناك جانب اآخر على الوزارة 
مراعات����ه، وهو تعزي����ز العالقة مع اأولياء الأمور، عمال بالبن����د رقم 13 من املادة اخلام�صة 
للقان����ون �صالف الذك����ر التي تن�س عل����ى اأنه من �صم����ن م�صوؤولياتها “توجي����ه العملية 
التعليمي����ة لدم����ج الأ�رشة واملدر�صة يف جمتم����ع واحد متكامل يي�رش للطال����ب التعليم من 

خالله”.
اإن مل جت����ب الوزارة عن كل ما يجول يف اأذهان اأولياء الأمور من ت�صاوؤلت ف�صيتعكر 
�صفو عالقتها معهم، وهذا من �صاأنه اأن يعقد خططها لتنمية ا�صتعداد وقدرات ومهارات 
الأطف����ال �صواء الذين ولدوا يف دي�صم����رب 2011 اأو قبل ذلك، فجميعهم يندرجون �صمن 

نطاق م�صوؤولية الوزارة التي حددها القانون يف اإتاحة الفر�س التعليمية لكل فرد.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س املتوقع اليوم 
�صيكون ح�صناً ولكنه حار 

خالل النهار.

الرياح متقلبة الإجتاه من 5 اإلى 
10 عقد ولكنها �صمالية بوجه عام 

من 10 اإلى 15 عقدة.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام.
 درجة احلرارة العظمى 38 درجة مئوية، وال�صغرى 

27 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

 بريطانية تنظر إلى لوحة رسمها 
الفنان البريطاني بانكسي على 

جدار أحد المباني قرب ميناء دوفر 
في إنجلترا )رويترز(
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