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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

تفوز بجائزة ال�صحافة العربية 
فئة "ال�صحافة اال�صتق�صائية" 

البحرين تدين اقرتاب مقاتالت قطرية من طائرة اإماراتية

63 قتيال جراء تفجريين هزا كابل

�أبوظبي - وكاالت: قال���ت وكالة �الأنباء 
�الإمار�تية، �أم�س �الأح���د، �إن مقاتالت قطرية 
الحق���ت طائرة مدنية �إمار�تي���ة �أثناء عبورها 
�الأج���و�ء �لت���ي تديرها مملك���ة �لبحرين، و�إن 
“ثو�ين قليلة” ف�سلت ��سطد�م �ملقاتالت 

بالطائرة.
و�أ�س���افت �لوكالة �أن �ملقاتالت �جلوية 
�لقطري���ة “�قرتب���ت - وب�س���كل خطري وغري 
�آم���ن - م���ن طائ���رة �إمار�تية مدني���ة، عليها 
86 ر�كبا، �أثناء عبورها �الأجو�ء �لتي تديرها 

�لبحري���ن يف رحلة جمدولة ومعروفة �مل�س���ار 
وم�س���توفية للمو�فقات و�لت�ساريح �لالزمة 

و�ملتعارف عليها”.
م���ن جهتها، د�ن���ت وز�رة �خلارجي���ة يف بيان 
�أم�س �حلادث، موؤكدة �أن �لت�رصفات �ال�ستفز�زية 
دول���ة  م�س���وؤوليتها  تتحم���ل  و�لت���ي  �ملتك���ررة 
قط���ر متث���ل ترويًعا لل���ركاب وتعر����س حياتهم 
�لط���ري�ن  ل�س���المة  �ل�س���ديد، وتهدي���ًد�  للخط���ر 

�مل���دين وخمالفة ج�س���يمة للقو�نني 
و�التفاقات �لدولية ذ�ت �ل�سلة.

كاب���ل - وكاالت:  قت���ل 63 �سخ�س���ا عل���ى 
�الأق���ل و�أ�س���يب �أك���ر م���ن 100 �آخري���ن ج���ر�ء 
تفجريي���ن هز� مرك���زي �قرت�ع يف �أفغان�س���تان، 

�سباح �أم�س �الأحد، �أحدهما يف �لعا�سمة كابل. 
�ل�س���حة  وز�رة  با�س���م  �ملتح���دث  و�أك���د 
�الأفغانية وليد جمروح �رتفاع ح�س���يلة �ل�سحايا 
ج���ر�ء �لتفجري �النتحاري �لذي ��س���تهدف مركز� 
لت�س���جيل �لناخب���ني يف كاب���ل �إل���ى 57 قتي���ال 

جميعهم مدنيون وبينهم ن�س���اء و�أطفال، ف�سال 
عن 119 جريحا. 

و�أعل���ن �ملتح���دث با�س���م وز�رة �لد�خلي���ة 
�الأفغاني���ة جنيب د�ن�س �أن �ملهاجم فّجر نف�س���ه 
عن���د مدخ���ل �ملرك���ز �ملكت���ظ باملو�طن���ني يف 
منطق���ة ذ�ت غالبي���ة �س���يعية غرب �لعا�س���مة، 

و�أعلن تنظيم “د�ع�س” م�س���وؤوليته عن 
14�العتد�ء.

مواجهة املوؤامرات بوحدة ال�صف“قمة القد�س” تعزز العمل العربي امل�صرتك
البحرين بحكمة العاهل وبوعي �صعبها ع�صية على الفرقة... �صمو رئي�س الوزراء: نقدر جهود �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد يف خدمة البحرين... جاللة امللك:

اجتماع ماراثوين ا�صتمر 8 �صاعات تخلله “تخوين” متبادل 

�ملنامة - بنا: ��س���تقبل عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة يف ق�رص �ل�س���خري �أم�س 
�الأحد رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة 
ب���ن �س���لمان �آل خليفة وويل �لعهد نائ���ب �لقائد �الأعلى 
�لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللكي �الأمري �س���لمان بن حمد �آل خليفة، �إذ �أعرب جاللة 
�ملل���ك يف �للقاء ع���ن �ل�س���كر و�لتقدير ل�س���موهما على 
جهودهما �ملخل�س���ة يف خدم���ة مملكة �لبحري���ن وتعزيز 

نه�س���تها و�س���عيهما �مل�س���تمر لالرتق���اء ب���اأد�ء وعم���ل 
�حلكوم���ة لتحقي���ق مزي���د من �ملنج���ز�ت و�ملكت�س���بات 

�لوطنية يف كل �لقطاعات.
كما �أ�ساد �ساحب �جلاللة بالقر�ر�ت �لبناءة �ل�سادرة 
عن �لقم���ة �لعربية �لتا�س���عة و�لع�رصين “قم���ة �لقد�س” 
�لتي ��ست�سافتها �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة، 

و�لتي من �ساأنها تعزيز �لعمل �لعربي �مل�سرتك، 
وخدمة �لق�سايا �لعادلة لالأمة �لعربية.

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللك���ي �الأم���ري خليفة بن �س���لمان �آل خليف���ة �أن �الأوطان 
�إذ� كان���ت تزي���د رفع���ة وت�رصيف���ا باأبنائها، ف���اإن �لبحرين 
تزهو دوما بعطاء �س���عبها و�إجناز�ته ومو�قفه �مل�س���هودة 

و�ملحفورة يف ذ�كرة �لتاريخ �لوطني باأحرف من نور.
وحث �س���موه �جلميع على �أن تكون �سمعة هذ� �لوطن 
وم�س���لحته هاج�سهم، و�أن ي�س���تعينو� على ما ُيحاك �سده 
من موؤ�مر�ت بوحدة �ل�س���ف و�لكلم���ة و�التفاق على كلمة 

�سو�ء يف رف�س �لتفرقة وحماربة �لفتنة.
و�أكد �س���موه �أن مملك���ة �لبحرين بحكم���ة عاهل �لبالد 
�س���احب �جلاللة �ملل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة وبوعي 
�س���عبها ومتا�س���كه �ستظل ع�س���ية على كل من يحاول �أن 
يث���ري �لفرق���ة بني �أبن���اء جمتمعه���ا �لو�حد. وكان �س���موه 
قد ��س���تقبل بق�رص �لق�س���يبية �أم�س عدد� م���ن �لفعاليات 

�القت�سادية و�ل�سيا�سية و�الإعالمية و�ل�سحافية 
و�لنخب �لفكرية وجموعا من �ملو�طنني.

والدة ع�صرية لعمومية “الغرفة”... ونتائج “تطريرّ رو�س”

• جانب من �جتماع �جلمعية �لعمومية لغرفة �لتجارة و�ل�سناعة �أم�س	

• •جاللة �مللك م�ستقبال �سمو رئي�س �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد	 �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال عدد� من �لفعاليات �القت�سادية و�ل�سيا�سية و�ملو�طنني	

موؤ�صر “ثقة االأعمال” بالبحرين ي�صجل 
االأول بالربع  نقطة   101.4
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الرويحــي “باي بــاي”.. ونا�ــس يعد برد اعتبــار املحمود

باالإ�صراب  يهدد  القدمي” واملحرو�س  “املنامة  تطوير  “العمومية” ترف�س 
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• جاللة امللك م�شتقبال �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد	

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال جمل�س اإدارة جمعية االأطباء البحرينية	

نق���در جه���ود �ش���مو رئي����س ال���وزراء و�ش���مو ويل العه���د املخل�ش���ة يف خدم���ة البحري���ن

قرارات “قمة القد�س” تعزز العمل العربي امل�شرتك

توفري املقومات لالرتقاء باأو�شاع الكوادر الطبية والتمري�شية

“درع اخلليج 1” يوؤكد اجلهوزية القتالية لرجال “الدفاع”... جاللة امللك:

الر�شالة النبيلة للمهنة حتظى بكل الدعم وامل�شاندة من احلكومة... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رص 
ال�ش���خري اأم�س االأحد رئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة وويل 
العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
بن حمد اآل خليفة.  ومت خالل اللقاء ا�ش���تعرا�س عدد 
من الق�ش���ايا التي تخ�س ال�ش���اأن املحلي والهادفة 

اإلى خدمة م�ش���رية العمل الوطن���ي ودفع عجلة البناء 
والتنمي���ة والتط���ور يف اململك���ة، ل���كل م���ا فيه خري 
الوط���ن واملواطنني الكرام، معرًب���ا جاللة امللك عن 
ال�ش���كر والتقدير ل�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء و�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
عل���ى جه���ود �ش���موهما املخل�ش���ة يف خدم���ة مملكة 
البحري���ن وتعزي���ز نه�ش���تها و�ش���عيهما امل�ش���تمر 

لالرتق���اء ب���اأداء وعمل احلكوم���ة لتحقي���ق مزيد من 
املنجزات واملكت�شبات الوطنية يف كل القطاعات.

كما اأ�ش���اد �ش���احب اجلالل���ة بالق���رارات البناءة 
ال�ش���ادرة ع���ن القم���ة العربي���ة التا�ش���عة والع�رصين 
“قم���ة القد�س” التي ا�شت�ش���افتها اململكة العربية 
ال�ش���عودية ال�شقيقة، والتي من �شاأنها تعزيز العمل 
العربي امل�ش���رتك، وخدم���ة الق�ش���ايا العادلة لالأمة 
العربي���ة، مثمًنا جاللته اجلهود الكب���رية الأخيه خادم 

احلرم���ني ال�رصيف���ني امللك �ش���لمان ب���ن عبدالعزيز 
اآل �ش���عود ورئا�ش���ته لهذه القمة، والتي اأ�شهمت يف 

اإجناح اجتماعاتها ونتائجها.
ونوه جاللته كذلك بالنجاح الذي حققه التمرين 
بامل�ش���اركة  م�ش���يًدا   ،)1 اخللي���ج  )درع  امل�ش���رتك 
الفاعل���ة واالإيجابي���ة لق���وة دف���اع البحري���ن يف هذا 
التمري���ن، وم���ا اأب���داه رجال ق���وة الدفاع م���ن كفاءة 
واقت���دار، وم���ا ات�ش���موا به م���ن روح معنوي���ة عالية 

عرب مراح���ل التمرين، مما يوؤك���د اجلهوزية القتالية 
والكف���اءة العالية التي يت�ش���م بها جمي���ع رجال قوة 
دفاع البحرين وما يتحلون به من ب�ش���الة و�شجاعة يف 
جميع املهام التي توكل لهم، موؤكًدا الدور املحوري 
للمملكة العربية ال�شعودية ب�شفتها ركيزة اأ�شا�شية 
لال�ش���تقرار واالأم���ن االإقليمي والدويل، مل���ا لها من 
مكان���ة رفيعة بني دول العامل بقيادة خادم احلرمني 

ال�رصيفني.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي����س ال���وزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة، 
لدى ا�ش���تقبال �ش���موه جمل�س اإدارة جمعي���ة االأطباء 
البحرينية اجلديد، اأن �ش���مان توفري خدمات �ش���حية 
وطبي���ة متميزة وذات ج���ودة عالية ي�ش���كل اأحد اأبرز 
اهتمام���ات احلكومة، اإميانا باأهمية ذلك يف بناء عن�رص 
ب����رصي ق���ادر عل���ى مواكبة متطلب���ات التنمي���ة التي 

ت�شهدها اململكة.
واأك���د �ش���موه اأن البحري���ن يف ظ���ل توجيه���ات 
عاه���ل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى 
اآل خليف���ة، حققت العديد م���ن النجاحات يف القطاع 
ال�ش���حي والطب���ي، يف ظل ما يتواف���ر لديها من بنية 
�شحية وطبية متقدمة، وما تتمتع به من كوادر طبية 
ومتري�ش���ية موؤهلة وفق اأحدث االأ�ش���اليب العلمية، 
معرب���ا عن اعتزازه مب���ا حتققه املن�ش���اآت الطبية يف 
البحري���ن من اعتمادية اإقليمية وعاملية ت�ش���اهي يف 
م�ش���تويات اجلودة نظرياتها يف ال���دول املتقدمة يف 

هذا املجال.

وكان �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
قد ا�ش���تقبل بق�رص الق�ش���يبية اأم�س رئي�ش���ة جمعية 
االأطباء البحرينية غادة القا�شم واأع�شاء جمل�س اإدارة 
اجلمعي���ة يف ت�ش���كيله اجلدي���د، اإذ هناأهم مبنا�ش���بة 
نيله���م ثق���ة االأطباء، متمنيا �ش���موه له���م النجاح يف 

حتقيق اأهداف اجلمعية وتطلعات منت�شبيها.
واأ�ش���اد �ش���موه باجلهود التي تقوم بها جمعية 
االأطباء البحرينية يف التعب���ري عن تطلعات املنتمني 
له���ا من االأطب���اء وتوفري االإمكانات التي ت�ش���اعدهم 
عل���ى التطوي���ر والتمي���ز مبا ي�ش���من تق���دمي خدمة 

�شحية وطبية وفق اأف�شل املعايري العاملية.
واأكد �ش���موه اأن الر�ش���الة النبيل���ة ملهنة الطب 
حتظى بكل الدعم وامل�شاندة من قبل احلكومة، التي 
حتر�س عل���ى توفري املقوم���ات كافة الت���ي ترتقي 
باأو�ش���اع الك���وادر الطبي���ة والتمري�ش���ية م���ن خالل 
تعزيز ال�رصاكة املجتمعية والتعاون مع جمعية االأطباء 

البحرينية.
و�شدد �شموه على اأن ما ت�شهده مملكة البحرين 

من طفرة يف اأعداد امل�شت�ش���فيات واملراكز ال�شحية 
يجب اأن تواكبه���ا اجلمعية بتبني املزيد من الربامج 
التدريبي���ة الت���ي ت�ش���هم يف تنمية ق���درات الكوادر 
الطبية والتمري�شية والتو�شع يف االنفتاح على اأحدث 

ما و�شلت اإليه العلوم يف هذا املجال.
واأكد �ش���موه �رصورة اال�ش���تفادة م���ن االإمكانات 
الطبي���ة املتميزة الت���ي متتلكها البحري���ن يف تعزيز 
موق���ع اململكة عل���ى خريطة ال�ش���ياحة العالجية؛ ملا 
لذلك من اأثر مهم يف دعم االقت�ش���اد الوطني وجذب 

املزيد من اال�شتثمارات.
واأعربت رئي�شة جمعية االأطباء البحرينية القا�شم 
عن خال�س ال�ش���كر والتقدير ل�شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء على دعم �ش���موه املتوا�شل للجمعية، 
وه���و م���ا اأ�ش���هم يف تعزيز دوره���ا يف خدم���ة القطاع 
الطب���ي وال�ش���حي يف اململكة، موؤك���دة اأن توجيهات 
�ش���موه ال�ش���ديدة تعطيهم حافزا على بذل مزيد من 
اجله���د؛ من اأجل االرتقاء بقدرات االأطباء البحرينيني 

يف الت�شخي�س والعالج.

املن�ش���اآت الطبية البحرينية ت�ش���اهي نظرياتها بال���دول املتقدمة
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ت���ط���وي���ع ال����ث����ورة يف امل���ع���ل���وم���ات واالت���������س����االت خل���دم���ة امل�������س���رة ال��ت��ن��م��وي��ة 

فرحـة لقائـي باأبنائـي املواطنيـن ال تعادلهـا فـرحـة
مواجهة ما يحاك �سد الوطن من موؤمرات عرب وحدة ال�سف... �سمو رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بن���ا: لدى ا�س���تقبال �س���موه لعدد م���ن الفعاليات 
االقت�س���ادية وال�سيا�س���ية واملواطنني، اأكد رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللكي االأمر خليفة بن �س���لمان اآل خليف���ة اأن االأوطان اإذا 
كان���ت تزيد رفعة وت�رشيفا باأبنائها، فاإن البحرين تزهو دوما بعطاء 
�سعبها واإجنازاته ومواقفه امل�سهودة واملحفورة يف ذاكرة التاريخ 
الوطني باأحرف من نور. وحث �س���موه اجلميع على اأن تكون �س���معة 
هذا الوطن وم�سلحته هاج�سهم، واأن ي�ستعينوا على ما ُيحاك �سده 
م���ن موؤامرات بوحدة ال�س���ف والكلمة واالتفاق على كلمة �س���واء يف 
رف����س التفرق���ة وحماربة الفتن���ة. واأكد �س���موه اأن مملكة البحرين 
بحكمة عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 
وبوعي �سعبها ومتا�سكه �ستظل ع�سية على كل من يحاول اأن يثر 
الفرقة ب���ني اأبناء جمتمعها الواحد. واأكد �س���احب ال�س���مو امللكي 
رئي�س الوزراء دعم احلكومة لكل جهد ي�س���تهدف توثيق املحطات 
الوطني���ة واإبراز جهود رجاالت الوطن الذي���ن قدموا وبذلوا لتكون 
بحرين اليوم على ما هي عليه من نه�س���ة وتنمية جعلتها متبوعة ال 
تابعة الأحد. وكان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء قد ا�ستقبل 
بق�رش الق�سيبية اأم�س عددا من الفعاليات االقت�سادية وال�سيا�سية 

واالإعالمية وال�سحافية والنخب الفكرية وجموعا من املواطنني.
وخ���الل اللقاء خاطب �س���احب ال�س���مو امللكي رئي����س الوزراء 
احل�س���ور قائ���ال “فرحة لقائ���ي باأبنائي من املواطن���ني ال تعادلها 
فرح���ة، و�ُس���كر كل من يب���ذل جهده ووقته يف �س���بيل ه���ذا الوطن 
ورفعته واجب علينا يف كل جتمع ومنا�س���بة، فالبحرين و�سلت الى 
ماه���ي عليه من تقدم باإخال�س اأبنائها وتفانيهم يف العمل والعطاء 
وا�س���تجابتهم ملا توجه���ه احلكومة م���ن برامج ت�س���تهدف التنمية 
ال�س���املة، ف�س���كرا لكل اأبناء الوطن فهذا االزدهار الذي ُنفاخر فيه 
منك���م وبكم ولكم”.  واأكد �س���موه اأن مملكة البحري���ن متتلك تراًثا 
غنًي���ا يقوم على عط���اءات اأجيال متعاقبة من اأبنائها. وقال �س���موه 
“علينا اأن نوثق هذا االإرث واأن نحافظ عليه لكي تتعلم منه االأجيال 

القادمة معنى التفاين من اأجل تقدم الوطن ورفعته”.
واأ�س���اف �س���موه “اإن جمال�س���نا ه���ي ملمح اأ�س���يل م���ن تراثنا 
توارثنها ع���ن االآباء واالأج���داد، وعلينا اأن نحافظ عليه���ا باعتبارها 
جت�س���يدا ملا يربط بيننا من حمبة وتفاهم يف جمتمع البحرين الذي 

�سيظل دائما منوذجا يف متا�سكه ووحدته الوطنية”.
ودعا �س���احب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء اإلى تطويع الثورة 
يف املعلومات واالت�ساالت خلدمة امل�سرة التنموية وتعزيز تالحمنا 

ومتا�س���كنا املجتمعي، موؤكدا �س���موه اأن “كل تقنية حتمل جانبني 
اإيجابي و�سلبي، وعلينا اأن ناأخذ من كل اأمر ما يخدم وحدتنا ويدعم 

م�سرتنا ويعزز من �سمعتنا بني الدول وال�سعوب”.
ون���وه �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء بال���دور الذي 
ي�س���طلع به جمل�س���ا النواب وال�س���ورى يف م�س���رة العم���ل الوطني 
ودورهم امل�سهود �سيا�سيا وت�رشيعيا، موؤكدا �سموه حر�س احلكومة 
على اال�س���تمرار يف مد ج�س���ور التعاون بني ال�س���لطتني التنفيذية 
والت�رشيعية مبا يعظم من املكت�سبات الدميقراطية يف الوطن، فيما 
اأثنى �سموه على ما تقوم به ال�سحافة الوطنية من اإ�سهام فاعل يف 
كل �ساأن وطني بف�سل ما يتمتع به القائمون عليها من ح�س وطني 
وم�س���وؤولية. ويف ال�ساأن االقت�س���ادي والتجاري، نوه �ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء بالدور الذي ت�سطلع به غرفة جتارة و�سناعة 
البحري���ن يف خدمة القطاعني التجاري وال�س���ناعي، ومتنى الجتماع 
اجلمعي���ة العمومي���ة العادية للغرف���ة التوفيق والنج���اح يف اخلروج 
بقرارات وتو�سيات هذا القطاع احليوي، حاثا �سموه القائمني على 
الغرفة على االهتمام ب�س���غار التجار ودعمهم وا�س���نادهم لدورهم 

امل�سهود يف التنمية االقت�سادية والتجارية.
ويف ال�ساأن الريا�سي، هناأ �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
نادي املحرق مبنا�س���بة فوزه ببطولة دوري الدرجة االأول للمرة 34 
يف تاريخ امل�س���ابقة ومبرور 90 عاما على تاأ�س���ي�س النادي، منوها 
�سموه مب�س���رة نادي املحرق وتاريخه العريق واإجنازاته الريا�سية 

امل�سهودة.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من الفعاليات االقت�سادية وال�سيا�سية واملواطنني	

كل تقنية حتمل االإيجابية 
وال�سلبية وعلينا اأخذ كل 

اأمر يخدم وحدتنا 

�رشورة االتفاق على كلمة 
�سواء يف رف�س التفرقة 

وحماربة الفتنة



اأمين همام من ق�رص الق�ضيبية:

اأ�س���اد رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
الأم���ر خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة باإ�س���هامات 
جمل�س���ي النواب وال�س���ورى يف اإر�س���اء ركائز دولة 
املوؤ�س�س���ات والقان���ون يف عه���د امل����روع الوطني 
لعاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة، موؤكدا �سموه حر�س احلكومة على تعزيز 
التعاون مع ال�سلطة الت�ريعية لرت�سيخ املكت�سبات 

الدميقراطية للبحرين.
واأثنى �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء، 
ل���دى ا�س���تقبال �س���موه ع���ددا م���ن امل�س���وؤولني 
واملواطن���ني والنخب الفكرية يف ق�ر الق�س���يبية 
اأم����س، على الدور الوطني امل�س���وؤول الذي ت�س���لع 
ب���ه ال�س���حافة الوطني���ة، وحر�س رجال ال�س���حافة 
والإع���الم عل���ى العمل ب���كل اإخال�س من اأج���ل اإبراز 
الوجه احل�س���اري امل�رف للبحرين، والت�س���دي لأي 
اإ�س���اءة مت�س ب�سمعة اململكة وحماولت بث الفرقة 

بني ن�سيج املجتمع الواحد.
وفيما يتعلق بكتاب “جمل����س الرئي�س”، قال 
�س���موه “اأ�س���كر نائب رئي�س جمل�س الوزراء �س���مو 
ال�س���يخ علي ب���ن خليفة اآل خليفة، الذي اأ�س���هم يف 
ه���ذا الكت���اب ودعم جهود جم���ع املواد وال�س���ور، 
ليخ���رج الكتاب بهذا ال�س���كل املتقن”، كما اأ�س���اد 
�س���موه باجله���د الأكادمي���ي ال���ذي بذل���ه الرئي�س 
املوؤ�س����س للجامعة الأهلية عبداهلل احلواج يف كتاب 
“جمل�س الرئي�س” لتوثيق مداولت جمل�س �سموه.

ويف بداية اللقاء، رحب رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمر خليفة بن �س���لمان اآل خليفة 
باحل�سور، وقال �سموه “ي�رين روؤية اأبنائنا وبناتنا 
يف ه���ذا املجل�س ال���ذي يجمعنا دائم���ا على املحبة 

والرتابط والوحدة الوطنية”. 
واأثنى �س���موه على اجلهد الأكادميي يف كتاب 
“جمل�س الرئي�س” لتوثيق مداولت جمل�س �سموه، 
ووجه �س���موه احلديث اإل���ى عبداهلل احل���واج قائال: 
“اأ�س���كرك على هذا اجلهد، فم���ا ذكرته يف الكتاب 
من خدمات واأعمال قمنا بها هي واجب علينا، لكنك 

اأرختها و�سجلتها”.
وق���ال احلواج “مهم���ا فعلنا لن نويف �س���موكم 
حقه، ومهما بذلنا من جهود نظل مق�رين. واأ�سكر 

�سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة على ت�سجيعه 
وم�س���اندته، ف�سموه هو الذي اختار معظم ال�سور”. 
واأ�س���اف “اجلميع كان يتمنى اأن ي�س���ارك بالكتابة 
يف الإ�سدار، ولكنه جمرد بداية وتوثيق اأكادميي”، 
متعه���دا بتطبي���ق كل م���ا احتواه الكت���اب من روؤى 

واأفكار تنويرية.
وقال �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء، 
موجها احلديث اإلى احلواج “يا دكتور نحن ن�ساندك 
ون�سكرك حلر�سك على توثيق ما نفعله وما ن�سهده 
م���ن اأحداث يف ه���ذا البلد، الذي يزخ���ر بالكثر من 
الرجالت اأ�س���حاب الإ�س���هامات والأعم���ال اجلليلة 
التي ت�ستحق التوثيق، واهلل يوفقك ويقدرك على 
م�س���وؤولياتك الكب���رة للنهو�س باجلامع���ة الأهلية 
والرتق���اء به���ا اإل���ى م�س���اف اجلامع���ات العاملية 

العريقة”.
واأ�س���اف �س���موه “املجال����س توارثناه���ا ع���ن 
الآب���اء والأج���داد، ولقاءاتن���ا م���ع املواطن���ني تعزز 
ترابطن���ا، واأب���واب ه���ذا املجل�س �س���تظل مفتوحة 
للجميع، و�ساأظل حري�سا على ال�ستماع اإلى اآرائكم 
والطمئن���ان عل���ى اأحوالك���م وتلم����س احتياج���ات 

املواطنني واأهايل قرى ومناطق البحرين كافة”.
واأ�س���اد �س���موه باإ�س���هامات جمل�س���ي النواب 
اإر�س���اء ركائ���ز دول���ة املوؤ�س�س���ات  وال�س���ورى يف 
والقانون يف عهد امل�روع الوطني ل�ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة. 
وق���ال النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س ال�س���ورى 
جم���ال فخ���رو “ه���ذا املجل����س العام���ر، والحتفال 
بتد�س���ني كتاب جمل�س الرئي����س، وكل ما مت قوله 
وفعله، هو اأقل واجب جتاه �س���موكم، فاجلميع هنا 
مت�س���وق لقراءة هذا الكتاب القيم، ملا يحتويه من 
توثيق تاريخي ملرحلة مهمة، �ستكون مب�سيئة اهلل 

بداية لتوثيق تاريخي �سامل عن البحرين”.
وقال �س���احب ال�س���مو امللكي رئي����س الوزراء 
“اأحم���ل يف قلبي معزة خا�س���ة للمجل����س، واأنتظره 
ب�س���وق كل اأ�س���بوع؛ لأنه يتيح لنا فر�س���ة اللتقاء 
باأبناء وبنات هذا ال�س���عب ال���ويف، الذين عملوا بجد 

واإ�رار خلدمة وطنهم”.
واأ�س���اف �س���موه “نح���ن ل جنامل، ونق���ول ما 
ن�س���عر ب���ه جت���اه املواقف امل�رف���ة لهذا ال�س���عب 
العظيم”، موؤكدا �س���موه اأهمية املجال�س واللقاءات 

م���ع املواطنني، ملا لها من تاأثر اإيجابي كبر على 
جمري���ات الأم���ور، وقال �س���موه “اأ�س���كركم جميعا 
عل���ى ما تقومون به من اأجل ه���ذا البلد، الذي لي�س 
لدين���ا اأعز منه ومن اأهله، واملحافظة على �س���معته 

ووحدته”.
وقال ع�س���و جمل�س ال�س���ورى عادل املعاودة 
“ن�س���كر �س���موكم على جهدك���م املتوا�س���ل لدرء 
ب���اب الف���ن، وك�س���ف املوؤام���رات التي ي���راد بها 
زرع ال�س���كوك بيننا، ونحن ل نقبل الإ�ساءة للرجال 
والن�س���اء الذي���ن خدم���وا البلد. وعرب ه���ذا املجل�س 
العامر اأحمل ل�س���موكم ر�س���الة �س���كر مل���ا قمتم به 
من اأجل �س���د ب���اب الفتنة مبك���را، فمعظم النار من 
م�ست�سغر ال�رر، ونحن ل نقبل امل�سا�س برموزنا ول 
مبن يخدمون رموزنا، فكم من حماولة فتنة انقلبت 
اإلى ت�س���الح وحمبة بينن���ا، ودفعتنا للعمل بعزمية 

اأكرب خلدمة هذا البلد؟”.
واأ�س���اد املع���اودة بالزي���ارات امليدانية التي 
يجريها �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء للقرى 
واملناطق، وقال “كل زيارة يجريها �سموكم، ياأتي 
م���ن ورائها اخلر للم���كان الذي تزوره، ف�س���موكم 

قدوة ح�سنة للم�سوؤولني يف البحرين”.
وقال ع�سو جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
البحرين عاطف هجر�س “ت�رفت والإخوة من اأع�ساء 
الغرف���ة بح�س���ور جمل����س �س���موكم العام���ر اليوم، 
ف�س���موكم م�س���اند دائ���م جله���ود الغرف���ة الرامية 
لتنمية القطاعني التجاري وال�س���ناعي يف اململكة، 
و�س���يكون لنا عظيم ال�رف بزيارة �سموكم الغرفة 

وم�ساندتنا بتوجيهاتكم احلكيمة”.
فاأجاب���ه �س���مو رئي����س ال���وزراء قائ���ال “نح���ن 
ن�س���اندكم من قبل، ون�ساندكم اليوم. اهلل يوفقكم 
يف عملكم، ونتمنى اأن تنقلوا ل�س���غار التجار الذين 
له���م بع����س املطالب الت���ي عربوا عنه���ا من خالل 
ال�س���حافة اهتمامن���ا بهذه املطالب، واإن �س���اء اهلل 

نزوركم ونتحدث معكم يف هذه الأمور”.
ويف ختام املجل�س، كرر �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة بن �س���لمان اآل خليفة �س���كره لأبناء 
البل���د الأوفياء واأه���ايل قرى ومناط���ق وحمافظات 
البحرين كافة، الذين اأ�س���هموا بجهودهم املخل�سة 
يف تعزي���ز م�س���رة التنمي���ة واحلف���اظ عل���ى اأم���ن 

وا�ستقرار الوطن.
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األفنيوز  -  البحرين )بوابة الميناء(

تحت رعاية

 معالي الشـيخة مي بنت محمد آل خليفـة 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

الراعي الذهبي

الراعي اإلعالمي الشريك اللوجيستي

E X P E RT I S E  &  E X C E L L E N C E

الراعي الفضي

الرعاة

اأنتظر جمل�ضي االأ�ضبوعي ب�ضوق الجتمع باأبنائي املواطنني
احل�سور اأ�سادوا بحكمة �سمو الأمر خليفة يف �سد باب الفتنة... �سمو رئي�س الوزراء:

“الن��واب” و“ال�س��ورى” اأر�سي�ا ركائ�ز دول�ة املوؤ�س��س�ات يف عه���د امل��س���روع الوطن��ي جلالل�ة املل�ك
دور م�س�ه�������ود ل�س�م��������و ال�سي����������خ عل�������ي ب��������ن خليف���������ة ف�������ي كت������اب “جمل������س الرئي���������س”

احلواج: مهما فعلنا لن نويف �سموكم حقه 
ومهما بذلنا من جهود نظل مق�رين

فخرو: “جمل�س الرئي�س” بداية 
لتوثيق تاريخي �سامل عن البحرين

املعاودة: �سمو رئي�س الوزراء 
�سد باب الفتنة مبكرا

هجر�س: �سمو رئي�س الوزراء 
م�ساند دائم جلهود “الغرفة”

حماولت الإ�س����اءة للبحرين وبث الفرقة بيننا �ستتوقف لأن كلمتنا واحدةال�س���حافة الوطني���ة ت���ربز الوجه احل�س���اري للبحرين 



املنام���ة - بن���ا: اأن���اب رئي����س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة، 
نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء �ص���مو ال�ص���يخ علي بن 
خليفة اآل خليفة حل�ص���ور حفل تخرج الفوج ال�ص���ابع 
والع�رشي���ن من طلب���ة وطالبات مدر�ص���ة ابن خلدون 
الوطني���ة ال���ذي اأقيم م�ص���اء اأم�س يف فن���دق اخلليج 
بح�ص���ور عدد م���ن اأف���راد العائلة املالك���ة الكرمية 
وامل�ص���وؤولني باململكة، وجمع من اأولياء اأمور الطلبة 
وال�ص���يوف. وبهذه املنا�صبة، نقل �صمو ال�صيخ علي 
ب���ن خليفة اآل خليف���ة تهاين رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأم���ري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة 
اإل���ى اأبناءه اخلريج���ني، ومتنيات �ص���موه لهم بدوام 

التوفيق والنجاح.
واأكد �ص���موه اأن احلكومة برئا�صة �صاحب ال�صمو 

امللك���ي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة، ت�ص���ع 
التعليم يف �ص���دارة اأولوي���ات برنامج عمل احلكومة، 
اإميان���اً منها باأنه ي�ص���كل دعامة اأ�صا�ص���ية للنهو�س 

باملجتمع، وا�صتدامة م�صرية التطوير والنماء. 

وع���ر �ص���موه ع���ن اعت���زازه مبا حتقق���ه مملكة 
البحرين من م�ص���تويات وموؤ����رشات متقدمة يف جمال 
التعليم، لفتا �ص���موه اإلى اأن ت�ص���جيع ال�صتثمار يف 
التعليم ع���زز من جه���ود اململكة يف تنمي���ة املوارد 

الب�رشية وتعظيم م�صاهماتها يف التنمية القت�صادية 
والجتماعية. واأ�صاد �صموه بجهود مدر�صة ابن خلدون 
الوطني���ة يف الرتق���اء مبخرج���ات التعلي���م من خالل 
تبنيها نهج التعلي���م الإبداعي ومواكبة التكنولوجيا 

احلديث���ة لتخري���ج اأجي���ال متمي���زة م���ن اخلريج���ني 
املوؤهلني علمًيا وتربوًي���ا. وهناأ نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء �ص���مو ال�ص���يخ علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة، 
الطلب���ة اخلريجني موؤك���داً اأنهم على اأعت���اب مرحلة 
جديدة �صتوؤهلهم خلو�س غمار العمل وامل�صاركة يف 
التنمية، متمنياً �صموه لهم دوام التوفيق والنجاح يف 
م�صتقبلهم العلمي والعملي للم�صاهمة فيما ت�صهده 
مملكة البحرين م���ن تطور ومناء يف خمتلف املجالت 
يف ظل رعاية ودعم القيادة احلكيمة. واأ�ص���اد �صموه 
مبا يتميز ب���ه الطالب البحريني من مثابرة واإرادة يف 

حتقيق التفوق والنجاح.
الوطن���ي  بالن�ص���يد  ب���داأ  التخ���رج  حف���ل  وكان 
للمملكة، ثم تالوة اآي من الذكر احلكيم، بعدها األقى 
ع�صو جمل�س الأمناء �صطام الق�صيبي كلمة ترحيبية. 
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ت�سجيع اال�ستثمار يف التعليم عزز جهود البحرين يف تنمية املوارد الب�رشية
ح�رش تخريج مدر�صة ابن خلدون نيابة عن �صمو رئي�س الوزراء... �صمو ال�صيخ علي بن خليفة:

• �صمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء يح�رش حفل تخرج الفوج ال�صابع والع�رشين من طلبة وطالبات مدر�صة ابن خلدون الوطنية 	

النعيمي ي�سيد برعاية �سمو رئي�س الوزراء للحفل
املنامة - بنا: تقدم وزير الرتبية والتعليم 
ماج���د النعيمي بخال�س ال�ص���كر ووافر التقدير 
اإل���ى رئي�س ال���وزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، على تف�صل 
�صموه الكرمي برعاية حفل مدر�صة ابن خلدون، 

مبا يوؤكد اهتمام �ص���موه بامل�ص���رية التعليمية 
التعليمي���ة  املوؤ�ص�ص���ات  وبجمي���ع  املبارك���ة، 
احلكومي���ة واخلا�ص���ة اأو موؤ�ص�ص���ات التعلي���م 

العايل. 
وبهذه املنا�ص���بة، اأ�ص���اد الوزي���ر باهتمام 

نائ���ب رئي����س جمل����س ال���وزراء، نائ���ب راع���ي 
احلفل �صمو ال�ص���يخ علي بن خليفة اآل خليفة، 
بامل�ص���رية التعليمية ودعمه امل�صتمر للتعليم، 
باعتباره رافًدا من روافد التنمية والزدهار، يف 

مملكة البحرين.

ت�صوير: ر�صول احلجريي



مزايا

جلسة 
الشورى

• ال�س�رية �سامية امل�ؤيد	

لدعوة ح�ضور عمومية اجلمعيات التعاونية اعتماد “الإمييل” 
ت������اف�����ق ������س������ري – ن���ي���اب���ي ع���ل���ى رف���������ض ت���ع���دي���ل الئ����ح����ة ال����رمل����ان

ت�اف���ق جمل�ض ال�س����رى مع جمل����ض الن�اب يف 
رف����ض م�رشوع قان����ن بتعدي���ل امل���ادة )167( من 
املر�س����م بقان�ن رقم )54( ل�س���نة 2002م ب�س���اأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض الن�اب. واأقر املجل�ض تقرير 
جلن���ة اخلدمات بخ�س�����ض م����رشوع قان����ن بتعديل 
امل���ادة )35( من قان�ن اجلمعيات التعاونية، والذي 
يهدف اإلى اإ�س���افة ا�ستخدام الر�س���ائل االإلكرتونية 
اإلى جانب الريد امل�س���جل بعلم ال��س�ل يف الدع�ة 
اإلى ح�س�ر اجتماعات اجلمعيات العم�مية للجمعيات 
التعاونية، واملت�س���من ت��سية اللجنة بامل�افقة من 

حيث املبداأ على م�رشوع القان�ن.

تقاعد للموظفني املوؤقتني باحلكومة
اأ�س�ة بالدائمني

وافق جمل�ض ال�س����رى على ت��س���ية جلنة 
اخلدم���ات بخ�س�����ض م����رشوع قان����ن بتعديل 
بع�ض اأحكام قان�ن تنظيم معا�سات ومكافاآت 

التقاعد مل�ظفي احلك�مة.
التاأم���ني  مظل���ة  م���د  الت�رشي���ع  ويه���دف 
االجتماع���ي للم�ظف���ني البحريني���ني بالقطاع 
العام بعق����د م�ؤقتة، اأياً كان���ت مدتها، مبظلة 
واحت�س���اب  ومزاي���اه،  االجتماع���ي  التاأم���ني 
قيمة اال�س���رتاكات الت���ي ت�س���تقطع من راتب 
امل�ظف���ني امل�ؤقت���ني مب���ا ال يقل ع���ن قيمة 
اال�س���رتاكات امل�س���تقطعة من اأج����ر نظرائهم 

امل�ظفني الدائمني.

حمرر ال�ضوؤون املحلية
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تعلن هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن طرح المناقصة العامة التالية:

فعلى الراغبين في الدخول في المناقصة المذكورة أعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة شراء 
بالهيئة خالل  المشتريات  / قسم  المالية  البشرية و  الموارد  إدارة  المناقصة من مكتب  مستندات 
المناقصة  وثائق  على  للحصول   17508908 أو   17558833 رقم  هاتف  على  الرسمي  الدوام 

اعتبارا من يوم االثنين الموافق 23 أبريل 2018. 

 •   على أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو %1 من قيمة العطاء 
دينار   100.000 عن  االبتدائي  الضمان  قيمة  تقل  ال  أن  يجب  األحوال  جميع  في  )و  أقل  أيهما 
إحدى  من  تأمين  بوليصة  أو  مصدق  ضمان  خطاب  أو  مصدق  شيك  شكل  في  ذلك  و  بحريني( 
المؤسسات المالية المحلية أو نقدا على أن يكون هذا الضمان  ساري المفعول طوال مدة سريان 

العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة .
المعارض  للسياحة و  البحرين  بمكاتب هيئة  لذلك  المخصص  الصندوق  العطاءات في  •   تودع 

بمركز البحرين الدولي للمعارض بمنطقة السنابس – الطابق األول.
•   تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم )36( لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات 
 )37( رقم  بالمرسوم  الصادرة  التنفيذية  والئحته  الحكومية  والمبيعات  والمشتريات  والمزايدات 

لسنة 2002.
•   كما يجب مراعاة الشروط التالية:

1. أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.

2. أن تدون األسعار اإلجمالية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال( على االستمارة رقم ) م م 02(.
3. أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .

4. ضرورة ختم جميع المستندات ) األصلية أو المصورة ( المقدمة ضمن العطاءات بخاتم الشركة 
أو.المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.

•   يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة

رقم موضوع المناقصةالرقم 
المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي

قيمة 
وثائق

المناقصة 

الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات

الوقتالتاريخاليوم   

1

لترويج فعالية 
دولية لألطفال خالل 

فترة عيد الفطر 
السعيد وذلك ضمن 

استراتيجية هيئة 
البحرين لسياحة 

والمعارض لترويج 
للملكة البحرين 

كوجهة سياحية .  

 BTEA
77/2018

500.00
دينار بحريني

15/- 
 دينار

بحريني
االربعاء

9
 مايـــو 
2018

1:30
ظهرا

تعلن بلدية المنطقة الجنوبية عن طرح المزايدة الداخلية اآلتية :

مملكة البحرين
بلدية المنطقة الجنوبية

• فعلى الراغبين الدخول في هذه المزايدة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة، استالم الوثائق عن 
ببلدية   ) المشتريات  مجموعة   ( االدارية  والخدمات  البشرية  الموارد  قسم  الى  الحضور  طريق 

المنطقة الجنوبية.
• لالستفسار االتصال بمكتب الموارد البشرية على رقم 17986101 - 17986102 – 17986104 
- 17986106 )وحدة المشتريات – مكتب رقم 13 بلدية المنطقة الجنوبية مبنى 61 شارع مشتان 

مجمع 914 الرفاع الشرقي ( خالل الدوام الرسمي. 
• بإمكانكم الحصول على وثائق المزايدة اعتباراً من يوم األثنين الموافق 23/4/2018م.

• تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب تقديم العطاءات بمبنى بلدية المنطقة الجنوبية.
• تخضع هذه المزايدة ألحكام المرسوم بقانون رقم ) 36 ( لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات 
 ) 37 التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم )  والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته 

لسنة 2002م.
• كما يجب مراعاة الشروط التالية : 

1.  أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المزايدة.
2.  أن تدون األسعار اإلجمالية و أسعار الوحدات )بحسب األحوال(.

3.  ضرورة ختم جميع المستندات األصلية أو المصورة بختم الشركة صاحبة العطاء.
• يفتح صندوق المزايدة في يوم الثالثاء الموافق 8/5/2018، ويمكن لكافة المشاركين في المزايدة 

حضور هذه الجلسة.

رقم الوثائقالموضوع 
الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقتاليوم / التاريخ
تأجير عدد )2( كافتيريا في سوق 

االثنينم ز 2/2018مدينة عيسى الشعبي
7/5/2018

 1:30
ظهراً

	  

• علي ال�سالح	

• زه�ة الك�اري	 • جهاد الفا�سل	 • فاطمة الك�هجي	 • خمي�ض الرميحي	

• جمال فخرو	

خلف: اإيجاد بدائل لتذليل عقبات اإن�ضاء مم�ضى يف مدينة حمد
البلدي���ات  االأ�س���غال و�س����ؤون  – وزارة  املنام���ة 
والتخطي���ط العم���راين: اأكد وزير االأ�س���غال و�س����ؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ع�سام خلف على اأهمية 
�رشع���ة تقدمي اخلدم���ات وتذلي���ل العقب���ات التي قد 

ت�سهم يف تاأخري تقدمي اخلدمة للم�اطنني. 
و�سدد خلف على ت�جيهات رئي�ض ال�زراء �ساحب 
ال�س���م� امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة 
الداعية لال�ستجابة ال�رشيعة يف تقدمي اخلدمات لالزمة 

للم�اطنني.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله يف مكتبه بدي�ان ال�زارة 
ع�س� املجل�ض البلدي لبلدية املنطقة ال�سمالية ممثل 

الدائرة العا�رشة طه جنيد.
ورفع ع�س� املجل�ض البلدي عددا من امل��س�عات 
من �س���منها مم�سى مدينة حمد ال�اقع يف جممع 1208 
اإذ اأو�س���ح اأن اإدارة اخلدمات البلدية امل�سرتكة قامت 
1208 واملط���ل  باعتم���اد املم�س���ى ال�اق���ع مبجم���ع 
على �س���ارع �سم� ال�سيخ خليفة بن �س���لمان اآل خليفة 
)الهاي�ي( واملمتد من الدوار 6 حتى الدوار 14 ولكن 
هناك بع�ض ال�س���ع�بات التي ت�اجه امل��س����ع حيث 
وج���ه ال�زير خلف اإلى اإيج���اد البدائل املمكنة لتخطي 

هذه العقبات الفنية.
وعن م�ساريع املما�سي االأخرى يف الدائرة العا�رشة، 
ق���ال اجلنيد ان���ه “ي�جد مقرتح م�رشوع مم�س���ى اآخر يف 
الدائرة قد مت رفعه �س���ابقا متمني���ا اعتماده يف اأقرب 

وقت خدمة الأهايل الدائرة”.
كما اقرتح اجلنيد ت��سعة م�اقف �سيارات ال�س�ق 
ال�اقع على الطريق رقم 1419 وعمل مدخل لل�س����ق 
اجلهة االأخ���رى على الطريق رقم 1423 يف مدينة حمد 
مبجمع 1214 وذلك خلدمة مدر�سة امليثاق االعدادية 
للبن���ني، كما اق���رتح الع�س���� البلدي ت�ف���ري م�اقف 
لل�سيارات يف االرا�س���ي الف�ساء مبدينة خمد يف جممع 
2010. وق���د عر وزير اال�س���غال عن حر����ض ال�زارة 
و�س���عيها الدائ���م يف متابعة تل���ك املقرتحات وت�فري 
احلل�ل املنا�س���بة لها م�س���رياً اإلى اأن كاف���ة الطلبات 
املرف�عة حم���ل اهتمام ودعم من قبل ال�زارة يف اإطار 

امليزانية املت�افرة واخلطة املطروحة.
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الموضوع: التجديد السنوي لترخيص 
أنشطة النقل العام

بجميع  واالتصاالت  المواصالت  وزارة  تهيب 
النقل  قطاع  في  العاملة  والمؤسسات  الشركات 
السنوي  الترخيص  تجديد  إلى  بالمسارعة  البري 
لنشاط النقل العام، ذلك أن عدم تجديد الترخيص 
سيما  ال  العام  النقل  وأنظمة  لقوانين  مخالف  يعد 
القرار الوزاري رقم )11( لسنة 2015 بإصدار 
لوزارة  العام  النقل  أنشطة  تراخيص  الئحة 
المواصالت واالتصاالت والذي يترتب في حالة 

الممانعة سحب والغاء الترخيص.
للتواصل واالستفسار يرجى مراجعة إدارة تنظيم 

النقل البري بالوزارة )هاتف: 17337878(

إدارة تنظيم النقل البري

امل�سري ي�ستعر�ض العالقات مع قائد العمليات الأ�سرتايل

جاللة امللك و�سمو رئي�ض الوزراء و�سمو ويل 
العهد يتلقون ال�سكر من رئي�ض نادي املحرق

الزياين: ال�سياحة يف البحرين تتمتع بقدرة تناف�سية عالية

البحرين تدين اقرتاب مقاتالت 
قطرية من طائرة اإماراتية

“الطريان املدين”: املقاتالت 
القطرية خرقت الأنظمة الدولية

تطوير البنية التحتية ال�سياحية ي�سهم اإيجابا يف الناجت املحلي

“الأهلي املتحد” يتربع مل�رشوع القر�ض احل�سن للجامعيني

“ذا ترمينال” ي�سع 330 �سيارة و10 حمالت... خالد بن عبداهلل:

مببلغ 25 األف دينار 

ق�رص الق�س���يبية - مكتب نائ���ب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء: قال نائ���ب رئي����س جمل�س ال���وزراء رئي�س 
جمل����س اإدارة �رصك���ة “ممتل���كات” ال�س���يخ خالد بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة، اإن م���ا ت�س���هده البني���ة التحتية 
ال�س���ياحية من تهيئة وتطوير ياأتي مواكًبا لالإ�سهام 
امل�س���طرد للقط���اع ال�س���ياحي يف الن���اجت املحل���ي 
االإجمايل، وملبًيا الحتياجات مرتادي مرافق ومن�ساآت 
هذا القط���اع احليوي. واأك���د اأن التوجيهات احلكيمة 
لعاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليفة، واحلر�س املتوا�س���ل م���ن رئي�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليف���ة، تنفيًذا لربنام���ج عمل احلكوم���ة، واملتابعة 
امل�ستمرة من ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي 
االأمري �س���لمان بن حم���د اآل خليفة، من خ���الل اللجنة 
التن�س���يقية، ق���د انعك�س���ت اإيجاًب���ا عل���ى املوؤ�رصات 
ال�سياحية، االأمر الذي ي�ستوجب تعاون جميع اجلهات 
ذات العالق���ة لتحقي���ق املحاور املهم���ة التي ترتكز 

عليها ا�سرتاتيجية تطوير قطاع ال�سياحة.
وكان ال�سيخ خالد بن عبداهلل افتتح �سباح اأم�س 
م����رصوع “ذا ترمين���ال” )The Terminal( املطور 
من قبل �رصكة البحرين لال�س���تثمار العقاري )اإدامة(، 
الذراع العقارية ل�رصكة ممتلكات، والذي يقع يف قلب 

منطقة العدلية بالعا�سمة املنامة يف جممع 338.
وم����رصوع “ذا ترمينال” الذي ا�س���تغرق اإن�س���اوؤه 
حوايل 18 �سهًرا بقيمة تقدر باأكرث من 7 ماليني دينار، 
عب���ارة عن مبن���ى متع���دد الطوابق واال�س���تخدامات، 
ويتك���ون من مواقف جتارية لل�س���يارات ت�س���ع 330 

�سيارة موزعة على خم�سة طوابق، و10 حمالت جتارية 
مت تاأج���ري بع�س���ها وبع�س���ها االآخر ال ي���زال مطروًحا 
للتاأجري اأمام امل�س���تثمرين.  وبهذه املنا�سبة، اأعرب 
ال�س���يخ خالد بن عبداهلل عن تقدي���ره ل�رصكة “اإدامة” 
على اإجن���از امل�رصوع الذي يوؤكد من جهة روؤية ال�رصكة 
املرتك���زة عل���ى اال�س���تثمار يف امل�س���اريع العقارية 
اجلدي���دة، وتطوير القائم منها مبا يعود بالنفع على 
قطاع���ات التج���ارة وال�س���ياحة وال�س���يافة يف مملكة 
البحري���ن، ويوؤك���د من جهة اأخ���رى اأهمي���ة مثل هذه 
امل�س���اريع يف منطق���ة العدلية التي تع���د اإحدى اأهم 

الوجهات واملقا�سد ال�سياحية يف البحرين.
م���ن جهته، ق���ال رئي����س جمل����س اإدارة “اإدامة” 
خال���د الرميح���ي اإن م�رصوع “ذا ترمين���ال” يتميز باأنه 
يدار بوا�سطة حلول تقنية ذكية تقبل الدفع النقدي 

املبا����رص والدفع من خ���الل بطاق���ات االئتمان، عالوة 
عل���ى الدفع من خالل تطبي���ق الهواتف الذكية الذي 
�س���يتم اإطالقه قريًبا، م�س���رًيا يف الوقت ذاته اإلى اأن 
احللول الذكية املتعددة واملتنوعة �س���تمكن ال�رصكة 
م�ستقباًل من اإدارة امل�ساريع املماثلة التي �ستنفذها 

عرب نظام مركزي واحد.
واالأ�س����س  االقت�س���ادية  اجل���دوى  “اإن  وتاب���ع 
التجارية التي يقوم عليها امل�رصوع كانت الدافع وراء 
م�س���ي )اإدامة( يف تنفيذه، ويجري يف الوقت احلايل 
االنته���اء من توقيع اتفاقيات م���ع عدد من املطاعم 
املحيط���ة مبنطق���ة امل����رصوع لتتكف���ل بدف���ع قيمة 
ا�س���تخدام مواقف ال�س���يارات لزبائنه���ا، كما تخطط 
ال�رصك���ة لط���رح عدد من مواق���ف ال�س���يارات للتاأجري 

ال�سهري”.

املنام���ة - البن���ك االأهل���ي املتحد: ق���ّدم البنك 
االأهلي املتحد تربًعا مل�رصوع “القر�س احل�سن للطلبة 
اجلامعي���ني” الذي ت����رصف عليه اجلمعية االإ�س���المية 
يف البحري���ن، وهو امل�رصوع الذي يه���دف اإلى متكني 
الطلبة والطالبات املوؤهلني من ا�ستكمال درا�ستهم 
اجلامعي���ة والعلي���ا، وذلك من خالل تق���دمي قرو�س 

ح�شنة ت�شدد من غري �أرباح على �أق�شاط �شهرية. 
جرى ذلك لدى ا�س���تقبال البنك مبقره الرئي�س 
اجلمعي���ة  اإدارة  جمل����س  ع�س���و  ال�س���يف  ب�س���احية 
االإ�س���المية اأحم���د اآل حمم���ود، حي���ث قام مدي���ر اأول 
اخلدمات امل�رصفية اخلا�س���ة ب�س���ام التتان بت�سليم 
�س���يك مببل���غ 25 األف دينار كم�س���اهمة من البنك يف 

دفع م�سرية امل�رصوع الوطني اجلاد. 
م���ن جانبه، اأع���رب ال حممود عن �س���كر وتقدير 
اجلمعي���ة له���ذه امل�س���اهمة الكرمية من قب���ل البنك 

االأهل���ي املتحد والتي �س���يكون لها اأطي���ب االأثر يف 
زي���ادة ع���دد امل�س���تفيدين من ه���ذا امل����رصوع الذي 
اأ�س���هم حت���ى االآن يف تخري���ج اأك���رث م���ن 120 طالًبا 
مراح���ل  اأو  البكالوريو����س  �س���واء ملرحل���ة  وطالب���ة 
الدرا�سات العليا، مثّمنا الدور املجتمعي الرائد لهذا 
البن���ك الوطني الكبري وداعًيا العلي القدير اأن يجعل 
مثل هذه امل�ساهمات اخلرّية يف ميزان ح�سنات البنك 

والقائمني عليه.  
فيما قال ب�سام التتان “لقد ت�رصفنا بزيارة ولقاء 
ال�س���يخ اجلليل والرتبوي الفا�س���ل اأحم���د املحمود، 
وي�سعدنا اأن ن�ساهم يف دعم هذا امل�رصوع الذي يذلل 
العقبات اأمام اأبناء وبنات البحرين الإمتام حت�سيلهم 

اجلامعي العايل.

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء مفتتحا م�رصوع “ذا ترمينال”	

•  ب�سام التتان يقدم ال�سيك اإلى اأحمد اآل حممود	

الرف���اع - ق���وة الدفاع: ا�س���تقبل القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن امل�س���ري الركن 
ال�س���يخ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة ام�س قائد 
الفري���ق  اال�س���رتالية  امل�س���رتكة  العملي���ات 
بحري جون جونا�س���ن، والقائد العام للقوات 
اال�س���رتالية يف ال����رصق االأو�س���ط الل���واء جيمي 

هات�رص والوف���د املرافق. ورح���ب القائد العام 
لقوة دفاع البحرين بقائد العمليات امل�سرتكة 
اال�س���رتالية والقائد العام للقوات اال�سرتالية 
يف ال����رصق االأو�س���ط، ومت ا�س���تعرا�س عالقات 
ال�س���داقة والتع���اون القائم���ة ب���ني البلدين 

ال�سديقني و�سبل تعزيزها.

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �س���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة 
ورئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي االأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة وويل العهد نائب 
القائ���د االأعل���ى النائب االأول لرئي����س الوزراء 
�ساحب ال�س���مو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليف���ة برقي���ات �س���كر من رئي����س جمل�س 
اإدارة ن���ادي املحرق الريا�س���ي ال�س���يخ اأحمد 
بن علي اآل خليفة، رًدا على تهنئته مبنا�س���بة 
فوز نادي املحرق لك���رة القدم ببطولة دوري 
الدرج���ة االأولى للمرة 34 يف تاريخ امل�س���ابقة 

ومرور 90 عاما على تاأ�سي�س النادي.
وقال رئي�س جمل����س اإدارة نادي املحرق 
الريا�س���ي اإنني وبكل الوالء والوفاء واالعتزاز 
االإدارة  جمل����س  واأع�س���اء  با�س���مي  ي�رصفن���ي 
واأع�س���اء وكافة منت�س���بي نادي املح���رق، اأن 
نرف���ع اإل���ى مقام جالل���ة امللك و�س���مو رئي�س 
ال���وزراء و�س���مو ويل العه���د الك���رمي اأ�س���مى 
اآيات ال�س���كر واالمتنان وعظي���م التقدير على 
الته���اين، موؤكدا اأن االإ�س���ادة بن���ادي املحرق 
ودوره الوطني كان لها اأعظم االأثر يف نفو�سنا 

جميًعا.

لل�س���ياحة  البحري���ن  هيئ���ة   - املنام���ة 
واملعار�س: ت�س���ارك هيئة البحرين لل�س���ياحة 
واملعار�س يف فعاليات معر�س �س���وق ال�سفر 
العربي )ATM( يف ن�سخته اخلام�سة والع�رصين 
باإم���ارة دبي بدولة االإم���ارات العربية املتحدة، 
يف الف���رتة ب���ني 22 و25 اأبريل اجلاري، مبركز 

دبي للمعار�س واملوؤمترات.

 وقال الزي���اين “يعد قطاع ال�س���ياحة من 
القطاعات اال�س���تثمارية الرئي�س���ة التي تتمتع 
بق���درة تناف�س���ية عالية يف مملك���ة البحرين اإذ 
تبلغ م�س���اهمة القطاع ي�سهم القطاع يف الناجت 
املحل���ي االإجمايل للبالد بنحو 6.8 %، وت�س���ري 
التوقع���ات اإلى اأن هذا القطاع �سي�س���هد منوا 

كبريا يف الفرتة املقبلة”. 

املنام���ة - بن���ا: اأ�س���درت �س���وؤون الط���ريان املدين 
بوزارة املوا�سالت بيانا اأكدت فيه اأن املقاتالت القطرية 
اقرتبت من طائرة مدنية اإماراتية ب�س���كل يهدد �سالمتها 
وكان���ت حتل���ق عل���ى ارتفاع 25 األ���ف قدم، ما ا�س���تدعى 
تدخ���ل املراقب���ة اجلوي���ة بالبحري���ن واتخ���اذ االإج���راءات 
الواجبة للحفاظ على �سالمة الطريان وقيام قائد الطائرة 
االإماراتي���ة ETD 88N باملن���اورة و�لهب���وط �إلى �رتفاع 
24 األفا و600 قدم لتفادي الطائرات املقاتلة القطرية. 
وق���ال البي���ان اإن الواقع���ة متثل خرًق���ا �رصيًح���ا لالأنظمة 
الدولي���ة وته���دد اأمن و�س���المة املالحة اجلوي���ة العاملية 
ويرتتب عليها خماطر ج�سيمة على حركة الطريان وتهديد 
الأرواح امل�سافرين واملمتلكات، وحتتفظ مملكة البحرين 
بحقها يف اتخاذ كل االإجراءات لدى منظمة الطريان املدين 

الدويل واملنظمات ذات ال�سلة.

املنامة - بنا: اأ�سدرت �سوؤون الطريان املدين بوزارة 
املوا�س����الت بيانا جاء فيه: اأن مقات����الت قطرية قامت يف 
حوايل ال�ساعة 10:50 دقيقة من �سباح يوم االأحد املوافق 
22 اأبري����ل 2018 باالق����رتاب م����ن طائرة مدني����ة اإماراتية 
حتمل الن����داء ETD 88N، من ن����وع ايربا�س 320 قادمة 
من مط����ار الدم����ام اإلى ابوظب����ي يف رحلة م�س����توفية كافة 
اال�سرتاطات وحتلق فوق املياه الدولية على املمر اجلوي 
ال����دويل UN318 الواق����ع يف اإقلي����م البحري����ن ملعلومات 
الطريان، حيث اقرتبت املقاتالت القطرية ب�س����كل يهدد 
�س����المة الطائرة املدنية االإماراتية والتي كانت حتلق على 
ارتفاع 25 األف قدم، االأمر الذي ا�س����تدعى تدخل املراقبة 
اجلوي����ة بالبحرين واتخاذ االإج����راءات الواجبة للحفاظ على 
 ETD س����المة الط����ريان وقيام قائ����د الطائ����رة االإماراتية�
88N باملن����اورة و�لهبوط �إلى �رتفاع 24 األفا و600 قدم 
لتف����ادي الطائرات املقاتل����ة القطرية. وق����ال البيان “اإن 
هذه الواقع����ة متثل خرًقا �رصيًحا لالأنظم����ة الدولية وتهدد 

اأمن و�سالمة املالحة اجلوية العاملية .
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“املطار” ت�ضت�ضيف “العتماد املهني الدويل” يف الإدارة 

اأم تطالب باإحلاق ابنها امل�رسي باأ�رستها يف البحرين 
بعد فراق ابنها و�سياع م�ستقبله

نا�س���دت مقيم���ة م�رصي���ة متزوج���ة م���ن مواطن 
رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �س���لمان اآل خليفة اإنقاذها من احلالة الإن�س���انية 
ابنه���ا و�س���ياع  الت���ي تعي�س���ها بف���راق  املرتدي���ة 

م�ستقبله.
وتتلخ����س ق�س���تها باأنها تزوجت م���ن بحريني 
وطليقها ت���زوج باأخرى ول مانع لديه من ح�س���انتها 
لبنتها، ويتواج���د ابنها معها حاليا بتاأ�س���رية زيارة 
وقد تقدم���ت مرات عديدة للإدارة العامة للجن�س���ية 
واجل���وازات والإقام���ة حل�س���ول ابنه���ا عل���ى التحاق 

بزوجه���ا البحرين���ي ولكن دون ج���دوى، واأفادت باأن 
زوجها البحريني تقدم قرابة ال�س���نتني بطلب اإقامة 
عائلي���ة لبنه���ا وتق���دم بر�س���الة تظلم ولك���ن دون 
ج���دوى، راجية من امل�س���وؤولني اإنقاذه���ا مما تعانيه 
فهي بني نارين لت�س���تطيع ترك اأ�رصتها يف البحرين 

ول ت�ستطيع ترك ابنها ي�سافر اإلى م�رص.

البحري���ن:  مط���ار  �رصك���ة   - املح���رق 
ا�ست�س���افت �رصكة مطار البحري���ن، برنامج 
العتماد املهني الدويل يف اإدارة املطارات 
“AMPAP”، والذي �سارك فيه موظفون 
اإداريون م���ن ال�رصكة و�رصك���ة خدمات مطار 
البحري���ن وعدد م���ن املط���ارات الأخرى يف 
املنطقة، حيث ُعق���د الربنامج خلل الفرتة 

من 15 اإلى 19 من اأبريل.
 ويع���د برنامج العتماد املهني الدويل 
من اأب���رز الربام���ج التدريبي���ة يف العامل، اإذ 
يه���دف اإل���ى تطوير جيل جديد م���ن القادة 
املتخ�س�سني يف خمتلف املجالت املتعلقة 
ب���اإدارة املط���ارات، كما ي�س���عى اإلى تعزيز 
اللتزام باأعلى املعايري املهنية، بالإ�سافة 
اإلى امل�س���اركة الفّعالة لأف�سل املمار�سات 
الإدارية. وقد مت تقدمي الربنامج بالتعاون 
 )ACI( م���ع املجل����س ال���دويل للمط���ارات
.)ICAO( ومنظمة الطريان املدين الدويل
 و �رصح���ت نائ���ب الرئي����س التنفيذي 
لل�س���وؤون الإدارية هند حممود اأن الربنامج 
ميث���ل معي���اًرا عاملًي���ا للمهني���ة يف جم���ال 
اإدارة املط���ارات، اإذ ُيع���د برنامج العتماد 

الوحيد يف هذا املجال الذي �س���ادقت عليه 
اجله���ات التنظيمي���ة للمط���ارات واملجل�س 
ال���دويل للمط���ارات، حيث ي�س���م حتى الآن 
ما يربو على األف م�س���ارك يف اأكرث من 100 
دولة حول العامل، موؤك���دًة اأن هذا الربنامج 
�س���يزود موظف���ي ال�رصكة بعل���وم ومعارف 
رفيع���ة امل�س���توى �ست�س���اهم يف حت�س���ني 
خرباته���م واأدائه���م الكل���ي يف اإدارة مطار 
البحري���ن ال���دويل، وه���و ما م���ن �س���اأنه اأن 
يعزز الدور البارز الذي �س���يلعبه املطار يف 
دفع عجلة القت�س���اد املحلي مبا يتفق مع 

اأهداف روؤية البحرين القت�سادية 2030.
الذي���ن  املر�س���حون  و�سيح�س���ل   
�س���ينجحون يف اإمت���ام الربنام���ج على لقب 
“حم���رتف دويل يف جمال ادارة املطارات”، 
والذي يتمت���ع حاملوه مب�س���ادقة املجل�س 
الدويل للمطارات )ACI( ومنظمة الطريان 
امل���دين ال���دويل )ICAO( باعتبارهم قد 
حقق���وا اأعلى املعايري ال�س���ارمة للخربة يف 
جم���ال اإدارة املط���ارات. كما �سين�س���مون 
اأي�ًس���ا اإل���ى جمتم���ع املمار�س���ني اخلا����س 

بحاملي هذا اللقب.

أطباء بال مكافآت يناشدون سمو رئيس الوزراء
 

كيف �س���يكون مزاج طبيب، اأثقلته التزامات مالية؛ لأنه مل يتقا�س مكافاأته ال�سهرية منذ 
6 اأ�سهر. ال�سوؤال موٍح بالإجابة. ل ميكن احلديث عن جودة اخلدمات، دون تروية جذورها باملاء.
ط���رق 60 طبي���ب امتياز )لدّي قائمة الأ�س���ماء( اأبواًب���ا كثرية بوزارة ال�س���حة، لتاأخر �رصف 
ا(. ومل يفتح اأّي م�سوؤول الباب، اأو يجيب ر�سائلهم املهذبة، اأو  م�ستحقاتهم )530 ديناًرا �سهريًّ

حتى يعدهم مبوعد اإيداع الدنانري باحل�سابات.
امل�سوؤولون املعنيون جتاهلوا الأنني، فات�سع رتق اجلرح، وو�سل �سدى ال�سوت لل�سحافة.

املت�رصرون متفوقون بحرينيون. تغربوا بدول خليجية وعربية. وطلبوا العلم من ال�س���ني. 
اعرتفت وزارة الرتبية والتعليم ب�س���هاداتهم. ووّقعت وزارة ال�س���حة عقوًدا، وخالفت القاعدة 

النبوية: جف عرق الأطباء ومل ينالوا اأجورهم.
الأطباء املحبطون نف�س���يًّا يلوذون بطوق جناة �سيفرج كربتهم. وينا�سدون رئي�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة اإ�س���دار توجيهاته ال�سامية ل�رصف 

املكافاآت املتعرثة.
واأك���دت للحزانى اأن �س���مو رئي�س ال���وزراء ل يقبل اإ����رصار اأّي مواطن، وبخا�س���ة ما يتعلق 

ب�س�ؤون معي�سته، الأنها خط�ط حمر�ء، يتعّي �أن ال تغيب عن ذهن �أّي م�س�ؤول خدماتي.
  

تنويه
توا�س���ل قراء ب�س���اأن معلومة واردة مبقال �س���ابق، وم�سدرها ال�س���يخ را�سد املريخي، عن 

اعتبار قا�سي ق�ساة ال�سنة املرحوم ال�سيخ قا�سم املهزع من زعماء ال�سوفية بالبحرين.
واأو�س���حوا اأن املرح���وم امله���زع يتخذ املذهب املالك���ي باأحكامه، و�رصع���ه، كمذهب حكام 

البحرين. لذا لزم التنويه.

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

حمرر ال�ض�ؤون املحلية

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

“احلق�ق”: ل �ضيا�ضة 
تعذيب ممنهجة يف البحرين
�ساحية ال�سيف - املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان: 
قال���ت املوؤ�س�س���ة الوطنية حلق���وق الإن�س���ان اإنها تابعت 
التقاري���ر ال�س���ادرة من بع����س اجلهات الأجنبي���ة والتي 

تناولت و�سع حقوق الإن�سان يف البحرين. 
واأكدت املوؤ�س�س���ة احرتامها جلميع الآراء ذات ال�سلة 
وترحيبه���ا لوجهات النظر التي من �س���اأنها تعزيز وحماية 

حقوق الإن�سان يف اململكة.
و�سددت على ا�ستقللية ال�سلطة الق�سائية يف مملكة 
البحري���ن وف���ق الأط���ر الد�س���تورية والقانوني���ة الوطنية 
ومتا�س���يا مع املب���ادئ ال���واردة يف ال�س���كوك احلقوقية 
الدولي���ة والقليمي���ة وبالأخ����س العهد ال���دويل اخلا�س 
باحلقوق املدنية وال�سيا�س���ية وامليث���اق العربي حلقوق 
الإن�س���ان واإع���لن حقوق الإن�س���ان لدول جمل����س التعاون 

اخلليجي.
واأك���دت اأن املوؤ�س�س���ة الوطني���ة من خ���لل زياراتها 
املعلنة وغري املعلنة ملراكز الإ�س���لح والتاأهيل واحلب�س 
الحتياطي، توؤكد اأنه ل توجد �سيا�س���ة تعذيب ممنهجة يف 
البحرين م���ع التاأكيد على وجود وحدة التحقيق اخلا�س���ة 
وهي وحدة ق�سائية متخ�س�سة وم�ستقلة مناط بها �لنظر 
بالتحقي���ق يف الدع���اءات املتعلق���ة بالتعذيب وغريه من 
����رصوب املعامل���ة اأو العقوبة القا�س���ية اأو اللاإن�س���انية اأو 

املهينة. 

“يتمكيج” ويرتدي العباءة وي�ضتعني ببطاقة �ضقيقته للهروب
بدء حماكمة �سابني متهمني باأحداث �سغب جلبهما “الإنرتبول” من الكويت

تنظ���ر املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة الأولى 
يف واقع���ة خ���روج مواطَنني م���ن الب���لد اأحدهما 
ا�ستعمل بطاقة �سقيقته، بعدما تزّين باملكياج 
وارتدى العب���اءة الن�س���ائية، دون علمها، والآخر 
ا�س���تعمل بطاق���ة هوية اب���ن عمه، وبق���ي الأول 
يف الكوي���ت مل���دة 4 �س���نوات، والث���اين ملدة 3 
�س���نوات، وت�س���م الق�س���ية املتهمني باخلروج 
من الب���لد بطريقة غري م�رصوعة بته���م التزوير، 
اإ�سافة لبن عم الثاين امل�سرتك معه يف الواقعة، 
وقررت املحكمة تاأجيل الق�سية حتى جل�سة 13 
ماي���و املقب���ل؛ للطلع مع الت�رصيح بن�س���خة من 

اأوراق الدعوى لوكلء املتهمني.
وج���اء يف البلغ ب�س���اأن الواقع���ة اأن املتهم 
�الأول و�ملت����رط يف �أعم���ال �س���غب يف �أح���د�ث 
اأزم���ة الع���ام 2011، ولكون���ه �س���در بحق���ه اأمر 
�سبط، حاول اإقناع عائلته بالهرب من اململكة؛ 
ليتخل����س م���ن امللحقات الأمني���ة، لكن عائلته 
رف�ست رف�ًسا �سديًدا هذا الطلب منه، واأقنعته 
ب����رصورة المتثال لقراراته���ا واللتزام مبواعيد 
اخل���روج والدخول من واإلى املنزل، حتى تتجنب 
تورطه جم���دًدا يف اأية اأعمال �س���غب اأخرى ويتم 

القب�س عليه واإيداعه ال�سجن.
لكن املتهم مل يهداأ ومتكن من اإقناع اإحدى 
اأخواته وزجها باأنه يرغب يف موا�سلة حياته خارج 
اململك���ة، واتفق معهم على خطة و�س���ع مكياج 
على وجهه وا�س���تعمال البطاق���ة الذكية لإحدى 
�س���قيقاته مدعًيا رغبته يف ا�س���تعمالها للتقدم 
بطل���ب زي���ادة مبلغ دعم غ���لء املعي�س���ة، ولأن 

الأخري مل تكن تعلم بنيته ف�سلمتها اإياه.
وما اإن ت�سلم البطاقة الذكية امل�سار اإليها، 
حتى حلقت �س���قيقته الأولى له ذقنه وو�سعت 
له م�س���احيق التجميل املنا�س���بة، وارتدى عباءة 
ن�س���ائية، وانطل���ق برفق���ة �س���قيقته وزوجه���ا 
متجهني اإلى دولة الكويت عرب ج�رص امللك فهد، 
وبالفع���ل متكن�� من عب�ر نقاط �جلمارك جميًعا 

والدخول اإلى الكويت.
وبع���د م���رور اأ�س���ابيع عدة عل���ى وجوده يف 
الكوي���ت التقى املتهم مبح���اٍم كويتي وعر�س 
عليه م�سكلته، والذي اأقنعه ب�رصورة اخلروج من 
الكويت والعودة ب�س���كل طبيع���ي؛ حتى يتمكن 
م���ن البق���اء ب�س���كل �س���ليم يف البلد م���ن دون 
مواجه���ة اأي م�س���اكل م���ع الدولة، فق���رر التوجه 

مل���دة يوم واحد اإل���ى دبي والعودة جم���دًدا اإلى 
الكويت.

ويف �ملطار متكن من �الحتيال على �س���باط 
اجلم���ارك واإقناعه���م بوجود خط���اأ تقني يتعلق 
با�س���مه، واأن ال�س���م الظاهر لهم هو ل�سقيقته، 
والتي رافقته يف احل�س���ور للكويت واأن ا�س���مه 
�س���قط �س���هوا من القوائم، ومتكن من ال�س���فر 
جًوا اإلى دبي والعودة يف اليوم التايل م�س���تعمًل 
ا�س���مه احلقيقي، فيما اأعادت �س���قيقة ال�س���اب 
بطاقة �س���قيقتهما الذكية اإليها، وا�ستمر وجود 
املتهم الأول يف الكويت قرابة 4 �سنني، قبل اأن 
يقب�س عليه اأفراد ال�رصطة الدولية “الإنرتبول” 

و�سّلموه ململكة البحرين.
واأثناء التحقيق معه يف النيابة العامة اعرتف 
بتفا�س���يل اخلطة، وطلب عدم الزج ب�س���قيقته 
وزوجها يف الق�س���ية بعد اأن ورطهما، يف حني اأن 
�س���قيقته وزوجها اأنكرا جملًة وتف�سيًل ما ذكره 
املته���م، موؤكدي���ن اأنهم يعلم���ون اأنه موجود يف 
الكويت وزارته العائلة مرات عدة فيها، لكنهم 

ل يد له يف واقعة خروجه.
اأن  الأول  املته���م  �س���قيقة  زوج  واأك���د 

التفا�سيل التي ذكرها الأخري حم�س خيال وغري 
�سحيحة وخمتلقة ولي�ست حقيقية، خ�سو�سا اأن 

املتهم يف �سن املراهقة.
اأم���ا املتهم الث���اين فكانت واقع���ة خروجه 
اأ�سهل من الأول، اإذ متكن من ا�ستخدام البطاقة 
الذكية اخلا�سة بابن عمه م�ستغًل ال�سبه بينهما، 
ودون معرفة امل�س���ار اإليه كون اأنه قرر بفقدانه 
لبطاقت���ه قب���ل الواقع���ة الت���ي ل يد ل���ه فيها، 
وه���رب املته���م الثاين من الب���لد وتوجه كذلك 
لدول���ة الكويت خوًفا من امللحقة الأمنية، كونه 
مطل���وب اأمنًيا. ويتب���ني من اأوراق الق�س���ية اأن 
اأح���د اأبناء عمومته - غري �س���احب البطاقة - هو 
م���ن كان ق���د ا�س���طحبه ملعرب ج����رص امللك فهد 
و�سوًل للكويت، وهناك اأجرى ذات خطة املتهم 
الأول يف اخل���روج متجًها لدولة الإمارات العربية 
املتحدة والعودة يف الي���وم التايل اإلى الكويت، 
وا�س���تقر يف الكوي���ت ملدة 3 �س���نني وح�س���ل 
عل���ى وظيفة فيه���ا، حتى مت القب����س عليه من 
قبل “الإنرتبول”، فت���م التحقيق معه يف مملكة 
البحرين ومت القب�س على ابن عمه الذي �ساعده 

يف الهرب.

32 % الزيادة يف املعامالت العقارية بالربع الأول
اأثر اإيجابي جراء الكت�ساف النفطي اجلديد على القطاع

العق���اري:  والت�س���جيل  امل�س���احة   - املنام���ة 
ق���ال رئي����س جه���از امل�س���احة والت�س���جيل العقاري 
ال�س���يخ �س���لمان بن عبداهلل اآل خليفة اإن جممل عدد 
املعاملت العقاري���ة التي اأجراها اجلهاز للربع الأول 
من هذا العام 2018 بلغ 26648 معاملة، اأي بن�س���بة 
زي���ادة تقدر ب���� 32 % ع���ن العام املا�س���ي 2017، 

والتي بلغت فيه 20141 معاملة.
واأكد ال�س���يخ �س���لمان بن عبداهلل الأثر الإيجابي 
الذي �س���يعود من وراء اكت�س���اف اأك���رب حقل للنفط 
بتاري���خ البحرين، والذي حتقق بف�س���ل التوجيهات 
ال�س���ديدة والأولوية الق�س���وى الت���ي اأعطاها عاهل 
الب���لد �س���احب اجللل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل 
خليفة لعمليات التنقيب وا�ستك�ساف النفط، والتي 
�ستعود نتائجها على القت�ساد الوطني عموما وعلى 
القط���اع العقاري خ�سو�س���ا. واأ�س���اف اأن التطورات 

القت�س���ادية �ستاأتي، والبحرين م�ستعدة من الناحية 
الت�رصيعي���ة والإجرائي���ة ل�س���تقبال امل�س���تثمرين يف 
املج���ال العقاري، من خلل ال�س���مانات التي مينحها 

القانون رقم 27 ل�س���نة 2017 ب�ساأن تنظيم القطاع 
العق���اري، وكذلك من خلل وجود موؤ�س�س���ة التنظيم 
العق���اري، التي تعمل اليوم بكل جدية على تي�س���ري 

اإجراءات امل�ستثمرين يف هذا املجال.
وقال ال�سيخ �سلمان اإن القطاع العقاري يحظى 
باأولوي���ة ق�س���وى يف �سيا�س���ات احلكوم���ة برئا�س���ة 
رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �س���لمان اآل خليفة، واأعم���ال اللجنة التن�س���يقية 
برئا�س���ة ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي 
الأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة، م�سيفا  اأن اللجنة 
التن�سيقة برئا�سة �سمو ويل العهد كان لها دور كبري 
يف �س���ياغة منهجي���ة مهمة نح���و تعزي���ز اأداء القطاع 
العق���اري وو�س���ع الت�رصيعات وال�سيا�س���ات املحفزة 

لنموه لتحقيق الأهداف والتطلعات املن�سودة.

• ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل 	

خ�ضخ�ضة املرافق ال�ضحية باملتنزهات
حلمايتها من التخريب... بلدي املحرق:

ق���ال القائ���م باأعمال املدي���ر الع���ام يف اجلهاز 
التنفي���ذي ببلدية املحرق ال�س���يخ حممد بن اأحمد اآل 
خليفة اإن خ�سخ�سة املرافق �سيحمي املرافق العامة 
من هدر الأموال العامة للدولة التي ت�س���تهلكها على 
ال�س���يانة و�س���يحافظ على املرافق العامة، وذلك يف 

ظل وجود اإعمال تخريبية م�ستمرة.
واأردف اأن بع�س الأ�سخا�س يقومون بالتخريب، 

ويجب اأن يوجد اآلية منا�سبة ملعاجلة هذه الأمور.
ج���اء ذلك بعد ا�س���تعرا�س جمل�س بلدي املحرق 
لأحد مقاطع الفيديو ملرافق عامة يف اأحد املتنزهات 

باملح���رق. واأي���د وزير الأ�س���غال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع�س���ام خلف مق���رتح جمل�س 
بلدي املحرق خل�سخ�سة املرافق ال�سحية باحلدائق 
واملتنزهات العامة وحتديد ر�سوم رمزية لل�ستفادة 

منها ب�رشط �أن تك�ن ر�س�م �خلدمة رمزية ويف متناول 
اجلمي���ع. وذك���ر يف رده “ل اعرتا����س لن���ا م���ن حيث 
املب���داأ، على اأن يتم اإعداد درا�س���ة متكاملة من قبل 

اجلهاز التنفيذي للبلدية بهذا اخل�سو�س”.

• جل�سة بلدي املحرق يوم اأم�س	

مروة خمي�س

600 بيت يف “ال�ضاية” ول ي�جد لديهم خباز و “دوبي”
الدو�رصي: �ساحل عراد يردم واأنا “خرب خري”... الري�س:

طال���ب ع�س���و جمل�س بلدي املحرق يو�س���ف 
الري�س بال�س���ماح بفتح حملت جتارية يف منطقة 
ال�س���اية لتلبي���ة احتياج قاطن���ي املنطقة، متهًما 
بن���ك الإ�س���كان بالتلكوؤ يف اإن�س���اء م�س���اريع على 
الأر����س املخ�س�س���ة. وق���ال “م���ن 12 �س���نة مل 
يت���م فت���ح حم���لت جتارية، ف���ل يوجد خب���از ول 
مغ�س���لة ملب����س، ووجدنا متربعا لإن�س���اء حملت 

ولك���ن بحاجة اإلى ت�رصيح لإمكان اإن�س���ائها وفتح 
ن�ساطها”. واأ�ساف اأن املنطقة يوجد فيها حوايل 

600 منزل وجميعها من دون خدمات.
واأردف: ه���ل يعقل التلع���ب مب�رصوع خدمي 

ومي�س املواطن بهذه ال�سورة؟
واأ�سافت ع�سو جمل�س بلدي �سباح الدو�رصي 
اأن الوزارة ت�س���مح لبع����س الأماكن بفتح حملت 

جتارية واإعطائها �سلحية، يف حني هناك تناق�س 
يف بقي���ة املناطق. وعربت عن ا�س���تيائها ب�س���اأن 
اأعمال الردم واحلفر الواقعة على �ساحل عراد من 
دون علمه���ا. وقالت “يدفن���ون البحر يف دائرتي 

واأنا خرب خري، ول اأعلم ملاذا يتم ردمه”.
واأكملت “ماذا اأقول للأهايل؟ البحر �س���ريدم 

لأن م�ستثمًرا �سياأخذه؟”.



 وا�شنطن تفتح حوارا 
مع ال�شني حول التجارة

 وا�ش���نطن -اأف ب: فتحت الواليات املتحدة 
الباب اأمام حوار حول التبادل احلر مع ال�شني بعد 
اجتماعات الربيع ل�ش���ندوق النقد الدويل والبنك 
ال���دويل التي هيم���ن عليها الى حد كب���ر التوتر 

التجاري الذي يهدد النمو العاملي املتني. 
وقال���ت املدي���رة العام���ة ل�ش���ندوق النق���د 
الدويل كري�ش���تني الغ���ارد يف املوؤمتر ال�ش���حايف 
اخلتام���ي لالجتماعات، “مت حتقيق بع�ض التقدم 
باجتاه حوار”، موؤك���دة با�رضار �رضورة جتنب حرب 

جتارية.

 ISO 22301:2012 بتلكو” تنال“"
ب�“ا�شتمرارية االأعمال”

الهمل���ة – بتلك���و: حازت بتلكو، على �ش���هادة االأيزو يف ا�ش���تمرارية االأعمال 
 Bureau بع���د عملية مراجعة دقيقة قامت بها �رضكة ،”ISO 22301: 2012“
Veritas، حيث مت منح هذه ال�ش���هادة  للوح���دات التالية: وحدات تكنولوجيا 

املعلومات وت�شمل العمليات، التطوير، الدعم، والوحدات ال�شبكية.
و�ش���ارك فري���ق كب���ر م���ن موظف���ي ق�ش���م ا�ش���تمرارية العم���ل املدرب���ني 
واملتمر�ش���ني يف بتلكو بالعمل جنًبا اإلى جنب مع بقية اق�ش���ام ال�رضكة برئا�ش���ة 
فريق ا�ش���تمرارية العمل، على تاأ�ش���ي�ض ممار�ش���ات �شاملة و�ش���مان اأنها تلبي 
جميع متطلبات معيار ISO الدويل؛ والتي مت التحقق منها فعليًّا من قبل فريق 

.Bureau Veritas تدقيق م�شتقل من

  للتوا�شل:  )ق�شم االقت�شاد: 17111455(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
م�ؤ�رش “ثقة الأعمال” بالبحرين ي�سجل 101.4 نقطة بالربع الأول

41.1 % من املوؤ�ش�شات تتفاءل باأدائها 

بل���غ موؤ�رض ثقة االأعمال يف البحرين على اأ�ش���ا�ض 
اأداء االأعم���ال 101.35 نقط���ة للرب���ع االأول من العام 
2018، منخف�ش���ا عن توقعات الربع الرابع من العام 
2017 ب����1.83 نقط���ة، اأي بن�ش���بة 1.77 % مقارنة 
بالربع ال�ش���ابق. وبلغت توقع���ات اأداء االأعمال للربع 
االأول م���ن العام 2018 نح���و 22.9 نقطة، و41.1 % 
من املوؤ�ش�ش���ات التجارية متفائلة م���ن اأداء اأعمالها 
التجاري���ة يف الرب���ع االأول م���ن العام اجل���اري، بينما 

ت�شكل املوؤ�ش�شات غر املتفائلة ن�شبة 5.8 %.
واأو�ش���ح م�ش���ح اآراء يف البيئة التجارية قامت به 
اإحدى املوؤ�ش�ش���ات احلكومية يف البحرين وح�ش���لت 
“البالد” على ن�شخة منه، اأن موؤ�رض التوقعات االإيجابية 
الأداء االأعم���ال اأظه���ر انخفا�ش���ا ب�ش���يطا يف توقعات 
الربع االأول من الع���ام 2018 مقارنة بتوقعات الربع 
الرابع، كما انخف�ض موؤ�رض الو�شع احلايل للربع الرابع 
من العام 2017 عن الو�شع احلايل للربع الثالث من 
العام نف�ش���ه. وبلغ موؤ�رض ثقة االأعمال 101.35 نقطة 
للربع االأول من العام 2018، منخف�ش���ا عن توقعات 
الرب���ع الرابع م���ن العام 2017 ب�1.83 نقطة بن�ش���بة 

1.77 % مقارنة بالربع ال�شابق.
تفاوؤله���ا  املوؤ�ش�ش���ات  م���ن   %  41.1 واأب���دت 
باأدائها للربع االأول من العام اجلاري، يف حني اأن 5.8 
% من املوؤ�ش�ش���ات تتوقع اأداء غر مر�ض الأعمالها، 

اأم���ا الن�ش���بة املتبقي���ة البالغ���ة 53.1 % فتتوق���ع 
ا�ش���تقرار اأداء اأعماله���ا كم���ا ه���ي عليه، وبل���غ موؤ�رض 

التوقعات 35.3 نقطة يف الربع االأول من 2018 .
وح���ول االآراء املتعلق���ة بالربع الراب���ع من العام 
2017 )موؤ����رض الو�ش���ع احلايل الأداء االأعم���ال(، اأفاد 
61.2 % با�ش���تقرار اأداء اأعماله���م، بينم���ا اأف���ادت 
25 % من املوؤ�ش�ش���ات بر�ش���اها حول اأداء اأعمالها، 
ويف املقاب���ل اأب���دى 13.8 % منه���م ع���دم ر�ش���اهم 
ب���االأداء، بينم���ا ارتفع قلي���ال عدد املوؤ�ش�ش���ات التي 
ترى ا�ش���تقرار اأدائها يف الربع الراب���ع مقارنة بالربع 
الثال���ث، حي���ث بل���غ موؤ����رض الو�ش���ع احل���ايل 11.2 

نقطة، ويعد اأدنى من الو�ش���ع احلايل للربع ال�ش���ابق 
عند 13.1 نقطة. واأو�ش���ح امل�ش���ح اأن املوؤ�ش�ش���ات 
املتو�ش���طة �ش���جلت اأعلى توقعات مبا يعادل 51.0 
نقطة، وارتفع الو�ش���ع احلايل اإل���ى 11.8 نقطة مما 
�ش���كل ارتفاعا يف درجات موؤ�رض الثقة يف اأداء االأعمال 

يف الربع االأول من العام 2018 عند 30.5 نقطة.
فيم���ا �ش���جلت كال م���ن املوؤ�ش�ش���ات املتناهية 
ال�شغر وال�ش���غرة انخفا�ش���ا يف موؤ�رض الثقة يف اأداء 
االأعمال للربع االأول من العام 2018، ب�شبب انخفا�ض 
الو�شع احلايل والتوقعات، بينما �شجلت املوؤ�ش�شات 
الكب���رة اأقل موؤ�رض للثق���ة يف اأداء االأعمال عند 11.0 

نقطة ب�شبب انخفا�ض الو�شع احلايل للربع الرابع من 
العام 2017 اإلى 3.8 - نقطة، ولكنه ما زال مر�ش���ًيا 

ب�شبب ارتفاع التوقعات عند 26.9 نقطة.
 و�ش���جل “ال�ش���كن والغذاء واأن�ش���طة اخلدمات” 
اأعل���ى موؤ�رض لثقة االأعمال يف الربع الرابع لعام 2017 
اإل���ى الربع االأول من العام اجل���اري 36.6 نقطة، كما 
�ش���جل اأعل���ى توقع���ات عن���د 80.0 نقطة وي�ش���اوي 
الو�ش���ع احلايل له �ش���فرا. فيما زادت ثق���ة القطاع 
املايل يف اأداء االأعم���ال للربع االأول من العام 2018، 
ويرجع ال�شبب الرئي�ش���ي يف ذلك اإلى تفاوؤل البنوك 
)موؤ�رض الثقة يف اأداء االأعمال= 30.2( مما ي�ش���ر اإلى 

ارتفاع الو�شع احلايل والتوقعات عن ال�شابق، بينما 
�ش���جل القطاع غر املايل انخفا�ش���ا اإجماليا يف موؤ�رض 

الثقة يف اأداء االأعمال للربع االأول من العام 2018.
واأظه���ر امل�ش���ح اأن قطاع���ي البنوك واالأن�ش���طة 
العقاري���ة �ض���جال اأعلى نقاط للو�ض���ع احل���ايل، بينما 
�ش���جلت املوؤ�ش�شات املالية غر البنكية وموؤ�ش�شات 
ال�ضناعة التحويلية اأدنى نقاط للو�ضع احلايل للربع 
الراب���ع م���ن الع���ام 2017، و�ش���جل قطاع ال�ش���ناعة 
التحويلية اأدنى ثقة لالأعمال يف الربع االأول من العام 
اجلاري عند 5.6 نقطة.وبنينَّ امل�ش���ح اأن املوؤ�ش�شات 
الت���ي لديه���ا ا�ش���تثمارات اأجنبي���ة �ش���ادرة وواردة 
�ش���جلت اأعلى موؤ�رض يف ثقة االأعمال مبا يعادل 30.2 
نقط���ة، ب�ش���بب ارتفاع الو�ش���ع احل���ايل والتوقعات 

لديها اإلى 17.9 و43.3 نقطة على التوايل.
واأفادت املوؤ�ش�ش���ات التي لديها ا�ش���تثمارات 
اأجنبي���ة �ش���ادرة بالزي���ادة يف الو�ش���ع احل���ايل الأداء 
االأعم���ال والزيادة يف موؤ�رض الثق���ة الأداء االأعمال على 
الرغ���م م���ن انخفا����ض طفي���ف يف التوقع���ات، فيما 
انخف�شت التوقعات وموؤ�رض ثقة االأعمال للموؤ�ش�شات 
الت���ي لديها ا�ش���تثمارات حملية بينما بقي الو�ش���ع 
احل���ايل عل���ى ما ه���و عليه. واأظه���رت النتائ���ج روؤية 
اإيجابية ملوؤ�رض الثقة يف اأداء االأعمال، عرب عوامل اأداء 
االأعمال واالأرباح واملناف�ش���ة يف الربع االأول من العام 
2018 مقارن���ة باالآراء الواردة يف م�ش���ح الربع الثاين 

من العام 2017 )كخط اأ�شا�ض(. 

زينب العكري

“ال�شكن والغذاء واخلدمات” ي�شجل اأعلى موؤ�رض بالربع الرابع 2017 

“امتياز For Her” تف�ز بجائزة اأكرث بطاقة اإبداعية 2018
وزير املالية ي�سيد باحلزمة الراأ�س مالية املقرتحة لتط�ير “البنك الدويل”

م�شتقبل متويل التنمية مييل نحو القطاع اخلا�ض

املنامة - وزارة املالية: اأكد وزير املالية ال�شيخ 
اأحم���د بن حممد اآل خليفة اأهمي���ة احلزمة الراأ�ض مالية 
املقرتحة لتطوي���ر جمموعة البنك ال���دويل، باعتبارها 
مبثاب���ة نقل���ة نوعي���ة لكيفي���ة تعام���ل املجموعة مع 
التحدي���ات القائم���ة يف جمال العم���ل التنموي ونطاق 
التموي���ل املمكن يف ه���ذا ال�ش���دد، منّوًه���ا بالركائز 
االأربع للحزمة وهي: اأن تكون املجموعة يف خدمة كافة 
عمالئها، م�ش���اعفة التمويل من اأجل التنمية من خالل 
تعبئ���ة ا�ش���تثمارات القط���اع اخلا�ض وم���ا يطرحه من 
حلول، دور قيادي للمجموعة حيال املو�شوعات ذات 

الطابع الدويل، وتطوير منوذج االأعمال املعتمد. 
جاء ذلك، يف البيان الذي األقاه يف وا�ش���نطن اأمام 
الدورة ال�شابعة والت�ش���عني للجنة التنمية با�شم دول 
املجموعة العربية واملالديف، وذلك يف اإطار م�شاركته 
يف اجتماع���ات جلنة التنمية واللجنة الدولية لل�ش���ئون 
النقدي���ة واملالي���ة، عل���ى هام����ض اجتماع���ات الربيع 
ملجل����ض حمافظ���ي البن���ك ال���دويل و�ش���ندوق النقد 

الدويل.
وق���ال الوزي���ر اإن احلزم���ة املقرتحة من �ش���اأنها 
تزويد جمموعة البنك الدويل بقدرات متويلية ت�ش���ل 
ا خالل الفرتة بني  اإلى حوايل 100 مليار دوالر �ش���نويًّ
ال�ش���نتني املاليت���ني 2019 و2030، مع ا�ش���تحداث 
315 ملي���ار دوالر من املعونات التنموية االإ�ش���افية 
خ���الل نف�ض امل���دى الزمن���ي، منها 100 ملي���ار دوالر 

مزودة من قبل القطاع اخلا�ض.
واأو�شح اأن احلفاظ على التقدم الذي مت اإحرازه يف 
تنفيذ اأهداف التنمية العاملية والتعجيل به ي�ش���تلزم 
دوًرا اأبع���د نطاًق���ا واأكرث قوة ملجموع���ة البنك الدويل 
وقدرات متويلية وا�ش���عة، على نحو يكفل الت�ش���دي 
بكف���اءة للتحدي���ات الراهنة، م�ش���ًرا اإلى اأن تو�ش���يع 
القدرة املالية للدول ذات الدخل املنخف�ض من خالل 
تطوير النموذج امل���ايل للموؤ�ش�ش���ة الدولية للتنمية، 
ولل���دول ذات الدخ���ل املنخف����ض م���ن خ���الل احلزمة 
املقرتح���ة، ميثل ق���وة داعم���ة لعمل جمموع���ة البنك 

الدويل، ف�شالً عن اأهمية توفر اأق�شى قدر ممكن من 
التموي���ل من اأجل التنمية وتبني اأفكار وحلول القطاع 
اخلا�ض، مع م�ش���اعدة الدول امل�ش���تهدفة على تعزيز 
تعبئ���ة موارده���ا املحلي���ة وتكري�ض فعالي���ة االإنفاق 

العام.
واأع���رب الوزي���ر ع���ن التاأييد وامل�ش���اندة القوية 
لتعزيز قاعدة راأ�ض املال اخلا�ش���ة مبوؤ�ش�شة التمويل 
الدولي���ة، منّوًه���ا مبا �ش���بق اأن اأكدت علي���ه جمموعة 
البن���ك ال���دويل واملجتم���ع التنموي بوجه ع���ام من اأن 
م�ش���تقبل التمويل من اأجل التنمية �ش���يميل ب�ش���ورة 
وا�شحة نحو التمويل املوفر من قبل القطاع اخلا�ض، 
االأمر الذي يتطلب اأن تكون هذه املوؤ�ش�ش���ة اأكرث قوة 
وات�شاًعا. واأعرب كذلك عن الدعم وامل�شاندة للموقف 
القي���ادي الذي تتبناه موؤ�ش�ش���ة التمويل الدولية بني 
املوؤ�ش�ش���ات االإمنائي���ة فيما يتعلق بتطوي���ر االآليات 
الالزم���ة لتعبئ���ة راأ����ض املال م���ن قبل امل�ش���تثمرين 
املوؤ�ش�ش���يني، االأمر الذي �شيكون له تاأثر كبر على 

حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
كما دعا اإلى ا�شتمرار الدور الرائد ملجموعة البنك 
ال���دويل يف جم���ال دعم وم�ش���اندة العم���ل التنموي يف 
خمتلف اأنح���اء العامل، وذلك بالنظر ملا لهذا الدور من 
انعكا�ش���ات اإيجابية مبا�رضة فيما يتعل���ق بزيادة حجم 
التمويل الالزم للمناطق اله�شة واملتاأثرة بال�رضاعات 

وتعزيز االندماج االإقليمي. 

املنام���ة - ت�ش���هيالت البحري���ن: حازت 
 – االئتماني���ة   Imtiaz for Her بطاق���ة 
اإح���دى بطاق���ات �رضك���ة ت�ش���هيالت البحرين 
واملخ�ش�ش���ة لل�ش���يدات – عل���ى جائزة اأكرث 
بطاقة ائتمانية اإبداعية على م�ش���توى ال�رضق 
االأو�شط �شمن جوائز �ش���يمل�ض لعام 2018، 
يف الوقت الذي تقرتب فيه البطاقة من مرور 
عام واحد على اإطالقها. وتعد جوائز �شيمل�ض 
احتفالية �ش���نوية تعقد على م�شتوى اإقليمي 
لتك���رمي موؤ�ش�ش���ات واأفراد القط���اع املايل، 
مبيع���ات التجزئة والتج���ارة االإلكرتونية على 
جهودهم املبذولة لتقدمي خدمات ومنتجات 
ا�شتثنائية اأثبتت جدارتها يف حتقيق االزدهار 
والنج���اح.  من جانبه، ع���رّب الرئي�ض التنفيذي 
ل�رضكة البحرين للت�ش���هيالت التجارية، عادل 
حبي���ل، عن فخ���ره لنيل هذه اجلائ���زة القيمة 
التي تعترب عن مي���زة البطاقة البارزة، نظًرا 
لتقدميها م�ش���اهمات فاعلة يف اإثراء ومتكني 
امل���راأة البحرينية. واأ�ش���اف “يف الوقت الذي 
تخطو في���ه البحرين خطوات ب���ارزة لالحتفاء 

بامل���راأة العامل���ة يف جمي���ع املج���الت، نفتخر 
كموؤ�ش�ش���ة مالية بكوننا الرواد يف ابتكار اأول 
بطاق���ة االئتمان خم�ش�ش���ة لل�ش���يدات”. من 
جانبهم���ا، اأك���دت مديرت���ا العالم���ة التجارية، 
فاطمة ب�ش���تكي ونور ال�شاعاتي، اأن احل�شول 
عل���ى اجلائ���زة ياأت���ي نتيجة العم���ل اجلماعي 
لفريق العمل بال�رضكة الذين دعموا و�شاهموا 
م�ش���يفتني   ،Imtiaz for Her يف جن���اح  
اأن �ش���عار البطاق���ة ه���و متك���ني امل���راأة من 
خالل اإن�ش���اء بيئة متكاملة ت�ش���اند كل الن�شاء 
البحرينيات ماليًّا وحت�شني منط حياتهن عرب 
اإ�ش���افة املزيد من العرو�ض ب�ش���كل �شهري. 
ومتكن���ت بطاق���ة امتي���از For Her من نيل 
جائزة �ش���يمل�ض لع���ام 2018 نظًرا لتفردها 
بخلق ع���امل يلي���ق بامل���راأة يت�ش���م بالفخامة 
واالأناقة ومينح جتربة اإبداعية جلميع حامليها 
م���ن الن�ش���اء البحرينيات من خ���الل اخلدمات 
والعرو�ض املتنوعة واحل�رضية باالإ�شافة اإلى 
التخفي�ش���ات التي تتوافر ب�شكل يومي لكل 

امراأة.

• وزير املالية يلقي بيان املجموعة العربية يف وا�شنطن	

املنامة - اإيجل هيلز: ت�شتعد �رضكة اإيجل هيلز 
ديار للم�ش���اركة يف معر�ض اخللي���ج للعقار 2018 
لت�ش���ليط ال�ش���وء على م�رضوعها املتميز مرا�ش���ي 
البحرين، امل�رضوع العقاري الفاخر باإطاللته البحرية 
الفريدة. وُيقام هذا احل���دث العقاري املهم حتت 
رعاية رئي�ض الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي االأمر 
خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة، يف الف���رتة من 24 
اإل���ى 26 اأبري���ل 2018، مبرك���ز البحري���ن ال���دويل 
للمعار����ض واملوؤمترات. وفيما اأك���دت ال�رضكة عن 
رعايته���ا اال�ش���رتاتيجية ملعر�ض اخللي���ج للعقار 
2018، ال���ذي يتوق���ع اأن يحطم الرقم القيا�ش���ي 
كاأكرب حدث عق���اري يف اململكة، �شت�ش���ارك اإيجل 
 .1A هيل���ز ديار يف املعر�ض من خالل جناحها رقم

وقال الع�ش���و املنتدب لل�رضكة ماهر ال�شاعر “يعد 
معر�ض اخلليج للعقار اأحد اأكرب املعار�ض العقارية 
يف اململكة، والذي يجمع حتت �ش���قفه اأبرز االأ�شماء 
الرائ���دة يف هذا القطاع. ويلع���ب املعر�ض دوًرا يف 
اإبراز امل�رضوع���ات العقارية التطويرية املحلية اإلى 
املجتم���ع االإقليمي والدويل، مما يخل���ق مزيًدا من 
الفر�ض اال�ش���تثمارية للجميع”. واأ�ش���اف “نت�رضف 
بكوننا �رضكاء ا�شرتاتيجيني لهذا احلدث املرموق، 
الذي ن�ش���ارك فيه بهدف عر�ض املخطط الرئي�شي 
مل�رضوع مرا�ش���ي البحرين على جميع االأطراف ذات 
االهتم���ام”. وي�ش���تمل م����رضوع مرا�ش���ي البحري���ن، 
الذي ميتد عل���ى واجهة بحرية مب�ش���احة 875 األف 
مرت، على مرافق لل�ش���كن وال�ش���يافة وحمالت بيع 

التجزئة والرتفيه. وي�ش���م املخطط الرئي�شي عدة 
م�ش���اريع �ش���كنية مثل مرا�ش���ي رزيدن�زس، ومرا�شي 
�شورز رزيدن�زس، وفندق العنوان رزيدن�زس، ومرا�شي 
بوليفارد رزيدن�زس. كما �شت�ش���مل العرو�ض االأخرى 
�شل�ش���لة فنادق “فيدا مرا�شي البحرين” املعروفة 
���ا، اإلى جانب جمم���ع مرا�ش���ي جالريا، الذي  عامليًّ
�شي�شبح املق�ش���د الرئي�شي للت�شوق والرتفيه يف 
البحري���ن. وميثل م�رضوع مرا�ش���ي البحرين اإ�ش���افة 
فريدة للم�ش���هد العق���اري يف اململكة، وم�ش���اهًما 
رئي�ش���يًّا يف االقت�ش���اد الوطن���ي. وعن���د اكتمال���ه 
�شي�ش���م امل�رضوع حوايل 6 اآالف م�شكن، يت�شع لنحو 
22 األف �شخ�ض، اإ�شافة اإلى حمالت للت�شوق وبيع 

التجزئة تبلغ م�شاحتها 250 األف مرت مربع.

“اإيجل هيلز ديار” ت�ستعر�س مرا�سي البحرين يف “اخلليج للعقار” 
�رضيك ا�شرتاتيجي للمعر�ض 
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“العمومي���ة” ترف�����س تط�����وي����ر “املنام����ة القدي����م” واملح����رو�س يه����دد بالإ�ض�����راب ال������روي������ح������ي “ب����������اي ب��������������اي”.. ون������ا�������س ي����ع����د ب��������رد اع�����ت�����ب�����ار امل����ح����م����ود 

والدة ع�سرية لعمومية “الغرفــــــــة”.. ونـتـائـج “تطـّيـر رو�س” 
اجتماع ماراثوين ا�ضتمر 8 �ضاعات تخلله “تخوين” متبادل 

اجلمعي���ة  مببارك���ة  الإدارة  جمل����س  وق���رر 
العمومية عل���ى اإنهاء خدم���ات الرئي�س التنفيذي 
خال���د الرويح���ي كون تعيين���ه بالأ�ض���ا�س خمالفة 
قانونية كونه ع�ض���وا يف الغرفة يحق له الرت�ض���ح 
والت�ض���ويت ما يخالف القانون بدعوى ت�ض���ارب 

امل�ضالح. 
واأوكل���ت العمومي���ة رئي����س الغرف���ة باتخاذ 
الإج���راءات الازم���ة خ���ال اأ�ض���بوع م���ن تاريخ���ه 
واجللو����س م���ع الرويحي للو�ض���ول اإلى ت�ض���وية. 
ووافق 365 �ضوتا على القرار مقابل رف�س 168 

�ضوتا.
كما وافقت العمومية، وكلفت رئي�س الغرفة 
�ض���مري نا�س النظ���ر يف اإعفاء الرئي����س التنفيذي 
ال�ض���ابق نبي���ل املحم���ود )موافق���ة 390 �ض���وتا 
ورف����س 153 �ض���وتا(، والوق���وف عل���ى طريقة 
اإخراجه من من�ض���به، حيث تكفل نا�س برد العتبار 
ل���ه فيما اأكد املحمود اأنه على ا�ض���تعداد ل�ض���حب 
جمي���ع الق�ض���ايا املرفوع���ة �ض���د الغرف���ة به���ذا 

اخل�ضو�س اإذا ما مت التوافق.
املديري���ن  مل���ف  فت���ح  اجلمعي���ة  وق���ررت 
واملوظفني املف�ض���ولني واملخف�ض���ة درجاتهم 
)موافقة 375 �ض���وتا، ورف�س 160 �ضوتا(، فيما 
وع���د نا�س باإن�ض���افهم واإعط���اء كل ذي حق حقه، 
مع درا�ض���ة اإرجاعهم من عدمه. ووافق 399 �ضوتا 
اإعادة فتح ماب�ض���ات واقع���ة اختا�س مبالغ مالية 
م���ن الغرفة يف الدورة ال�ض���ابقة مقابل رف�س 99 
�ضوتا، وتكليف جمل�س الإدارة بتنفيذ املطلوب.

واأوكلت العمومية رئي�س جمل�س الإدارة �ضمري 
نا����س )موافقة 342 �ض���وتا مقاب���ل رف�س 203 
اأ�ض���وات( للنظر يف الدع���اوى والباغات اجلنائية 
املرفوعة من الغرفة �ض���د اأع�ض���اءها للت�ضاور مع 
ال�ض���وؤون القانونية بخ�ضو�ض���ها والتو�ضل فيها 

لت�ضويات اإن اأمكن.
كم���ا فو�ض���ته اأي�ض���ا مبوافق���ة 378 �ض���وتا 
للنظر يف التجاوزات املالية والإدارية التي حدثت 
يف الغرفة يف الدورة ال�ض���ابقة، فيما تكفل اأع�ضاء 
بتقدمي م�ضتندات وبيانات حول هذه التجاوزات، 

ورف�س البند 165 �ضوتا.
ورف�ض���ت العمومي���ة حم�رض اجتم���اع اجلمعية 
العمومي���ة العادية املنعق���د يف 17 اأبريل 2017، 

بواقع 383 �ضوتا، فيما وافق عليه 262 �ضوتا. 
وواف���ق عل���ى التقرير ال�ض���نوي 192 �ض���وتا 
فيما رف�ض���ه 353 �ض���وتا، وكذلك الأمر بالن�ضبة 
للتقرير املايل حيث رف�ض���ه 347 �ض���وتا مقابل 

موافقة 198 �ضوتا.

جدل على ما يستجد                          
من أعمال... والرئيس يحسم

و�ض���هدت بداية اجلل�ضة نقا�ضا حمتدما ب�ضاأن 
�لنقاط �ملطروحة �س���من ما ي�س���تجد م���ن �أعمال، 
وبخ�ضو�س ما اإذا كان هناك م�ضبب لهذه البنود.

واأ�ض���ار ع�ضو جمل�س الإدارة خالد الزياين اإلى 
اأنه وبحكم القانون يجب اأن تكون هناك م�ض���ببات 
لإ�ض���افة هذه البنود، م�ض���ريا اإلى اأنه يجب التاأكد 

من وقت ا�ضتام العري�ضة وفق املدة القانونية.
ورد رئي�س جمل�س الإدارة �ضمري نا�س بالقول 
“اأنا الرئي�س امل�ض���وؤول عن ا�ض���تام الر�ض���ائل”، 
لفًتا اإلى اأنه ت�ض���لم ر�ض���الة اإ�ضافة ما ي�ضتجد من 
اأعم���ال قب���ل يومني ويف ال�ض���اعة الواح���دة ظهًرا، 
م�ض���يفا اأنه هو املخول بقبول اإ�ضافة هذه البنود 

من عدمها.
كم���ا اأخل���ى نا����س م�ض���وؤوليته ع���ن التقري���ر 
ال�ضنوي، الذي اأ�ض���ار اإلى اأنه ميثل جمل�س الإدارة 

ال�ضابق رغم توقيعه عليه. ويف هذا ال�ضياق اأو�ضح 
الرئي�س التنفيذي للغرفة خالد الرويحي، قبل اأن 
يغ���ادر الجتماع دون رجع���ة، اأن املدقق اخلارجي 
رف�س اأن يقوم جمل�س الإدارة ال�ض���ابق بالتوقيع 
على تقرير جمل�س الإدارة للدورة املا�ضية؛ لأنهم 

ل ميلكون ال�ضفة الر�ضمية.
واعترب م���ازن ال�ض���هابي اأن الجتماع ينم عن 
وج���ود عملية “ت�ض���فية ح�ض���ابات” بني اأع�ض���اء 

جمل�س الإدارة احلايل وال�ضابق.

أمور تناقش في مجلس اإلدارة
ولفت ع�ض���و جمل����س الإدارة اأحمد بن هندي 
اإل���ى اأن املو�ض���وعات الت���ي طرحها الأع�ض���اء يف 
اجلمعي���ة العمومي���ة من املفرت����س اأن تناق�س يف 

جمل�س الإدارة، ولي�س اأمام الأع�ضاء.
وب���ني اأنه ل يوجد “م�ض���بب وا�ض���ح” لإدراج 

البنود امل�ضتحدثة للنقا�س.
ويف ه���ذا ال�ض���ياق اأدلى ممث���ل وزارة التجارة 
وال�ض���ناعة براأيه بالقول “من ح���ق رئي�س الغرفة 

قبول اإ�ض���افة بند من عدمه وفق تقديره، وقبول 
امل�ضببات لإدراج بنود على جدول الأعمال”.

ارتفاع نفقات األجور 
ويف بن���د البيان���ات املالية، تداخ���ل عدد من 
الأع�ض���اء، ومن بينهم حممد العرادي، الذي اأ�ضار 
اإلى ارتفاع يف نفقات الأجور بنحو 564 األف دينار 
رغم اأن عدد املوظفني مل يرتفع �ض���وى 6؛ ليبلغ 
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مازن الن�سور وعلي الفردان من ال�سناب�س

رف�ض��ت اجلمعية العمومية لغرفة �ض��ناعة وجتارة البحرين التقرير ال�ض��نوي والو�ضع املايل ملجل�س الإدارة 

ال�ضابق، بدعوى وجود خمالفات وجتاوزات و�ضفت ب� “الكبرية”، ما يفتح املجال اأمام اإعادة فتح امللفات وحما�ضبة 

املتورطني. وواأدت اجلمعية العمومية م�ض��روع تطوير �ض��وق املنامة القدمي، حيث رف�ض��ه 265 �ض��وتا، فيما وافق 

عليه 110 اأ�ضوات.

و�ض��جل اجتم��اع عمومي��ة الغرف��ة اأم���س الأط��ول يف تاريخها حيث ا�ض��تمر من ال�ض��اعة الرابعة ع�ض��را اإىل 

احلادية ع�ضرة، فيما ا�ضتمر فرز الت�ضويت على جدول الأعمال حتى منت�ضف الليل اأي بواقع 8 �ضاعات تقريبا، 

فيم��ا تخلل��ه ترا�ض��ق اتهام��ات و”تخوين” ب��ني الأطراف الذين ا�ض��طفوا فريقني بني مدافع ع��ن جمل�س الإدارة 

القدمي واآخر مهاجم. وح�ض��ر الجتماع 365 ع�ض��وا ي�ضكلون 1.55% من عدد الأع�ضاء امل�ضجلني البالغ اأكرث 

من 34 األف ع�ضو.

اإجمايل عدد املوظفني نحو 80 موظفا، ولفت اإلى 
وجود قرابة 300 األف دينار مكافاآت للتقاعد. 

كما ت�ضاءل عن �ضبب انخفا�س اإيرادات مبنى 
الغرف���ة بنح���و 62 األف دينار، وهو م���ا بينه ممثل 
�رضكة التدقيق املحا�ضبي، اإل اأنه �ضّبب خروج عدد 
من امل�ضتاأجرين يف الوقت الذي بحثت فيه الإدارة 

خف�س الأ�ضعار؛ ل�ضتقطاب م�ضتاأجرين جدد.
كم���ا لفت الع���رادي اإلى �رضورة اإع���ادة النظر 
على ق���رار اأن تقوم وزارة التجارة باقتطاع 20 % 
من اإيرادات ر�ضوم الع�ضوية والتي تقوم به وزارة 

التجارة، ويبلغ قرابة 233 األف دينار.
كما تطرق اإلى راتب الرئي�س التنفيذي احلايل 
الذي يقل بقليل ع���ن 10 اآلف دينار، واملميزات 
التي يح�ض���ل عليها. كما ت�ض���اءل عن �ضبب اإدراج 
72.8 األف دينار من ميزانية امل�رضوعات املتعرثة 

�ضمن ميزانية الأعمال اخلريية.

استقاللية الغرفة
ويف اأول بند يف مو�ضوع مناق�ضة قانون الغرفة 
ال�ض���ادر �ضنة 2012، اأ�ضار كاظم ال�ضعيد اإلى اأنه 
�ضيكون من املنا�ضب اأن ت�ضتعيد الغرفة مكانتها 
كاأع���رق غرف���ة يف اخلليج واأن تكون م�ض���تقلة عن 

احلكومة.
واتفق مع���ه نا�رض الأهلي، لفتا اإلى اأنه ميكن 
ت�ض���كيل جلنة ملراجعة القانون ورفع املقرتحات 
اإلى جمل�س النواب؛ لبحث هذه التعديات بعد اأن 

يتم درا�ضتها.
واعت���رب تقي الزيرة اأن بع�س مواد القانون ل 
حتقق للغرفة ��ستقالليتها، خ�سو�سا مع ��سرت�ط 
ح�ض���ول موافقة وزير التجارة وال�ض���ناعة على اأي 

قرارات ت�ضدر.

20 دعوى جنائية من                   
الغرفة ضد أعضائها

ويف البن���د الث���اين فيما ي�ض���تجد م���ن اأعمال، 
ناق�ض���ت اجلمعي���ة العمومية الباغ���ات والدعاوى 

اجلنائية املرفوعة من الغرفة �ضد اأع�ضائها.
ويف هذا ال�ض���ياق قال الع���رادي اإن هناك نحو 
20 دعوى جنائية رفعتها الغرفة �ض���د اأع�ضائها، 

ومنها ق�ضايا رفعت �ضده �ضخ�ضًيا.
واأ�ض���ار اإلى اأن هذه الدعوى ت�ض���تنزف اأمواًل 
لتعي���ني املحام���ني م���ن قب���ل الغرف���ة ملتابع���ة 
ه���ذه الدعوى، معت���رًبا اأن هذه الدع���اوى “كيدية 

و�ضخ�ضية”.
ويف هذا ال�ض���ياق اأفاد خل���ف حجري باأنه حينما 
بتق���دمي  ب���ادر  الإدارة  جمل����س  يف  ع�ض���وا  كان 
��س���تقالته ح���ن رغبت �لغرف���ة يف حتريك دعوى 

�ضد اأحد الأع�ضاء.
وطال���ب تق���ي �لزي���رة باإ�س���قاط جمي���ع هذه 

الدعاوى ورد العتبار لاأع�ضاء.
اأما ع�ض���و جمل�س الإدارة عبداحلكيم ال�ضمري 
فذهب اإلى راأي مغاير، اإذ ت�ضاءل “هل على ع�ضو 

جمل�س الإدارة اأن ي�ضكت حني ُي�ضتم؟”.

اأما �ضميح رجب فاأ�ضار اإلى اأن اإمكانات الغرفة 
القانونية يجب اأن ت�ض���خر لاأع�ضاء والتجار الذين 
يعانون من م�ض���كات قانونية م���ع بع�س اجلهات 
يف احل�ض���ول على م�ض���تحقاتهم املالي���ة وغريها، 

ولي�س توجيهها �ضد الأع�ضاء، ح�ضب راأيه.
ويف هذا ال�ض���ياق اأ�ضار مازن ال�ضهابي اإلى اأن 
رئي�س جمل�س الإدارة لديه �ض���احيات بخ�ضو�س 
هذه الدعاوى واأنه لي�س من داع لطلب تفوي�س اأو 
مناق�ض���ة ذلك من قبل اجلمعية العمومية، واتفق 
معه يف ذلك اأحمد ب���ن هندي الذي اعترب ذلك من 
�ض���احيات جمل�س الإدارة، لفًتا اإل���ى اأن من بني 
الق�ض���ايا اأمورا تتعلق بال�ضب والقذف ول ميكن 

ال�ضكوت عنها.
واأدل���ى دروي����س املناع���ي براأي���ه قائ���ًا اإن 
�لق�س���ايا �ملالي���ة هي �لت���ي يجب �أن حت���ال �إلى 

املحاكم.

مشروع تطوير سوق المنامة
وفتح �ضمري نا�س النقا�س ب�ضاأن متويل مبلغ 
3 مايني دينار من اأموال الغرفة لتطوير �ض���وق 
املنامة القدمي، وراأى اأن تطوير ال�ض���وارع والبنية 
التحتي���ة واملواقف ه���ي م�ض���وؤولية احلكومة، اأما 
املب���اين فهي ملكيات خا�ض���ة، واأن���ه ل يوجد بند 
قانوين �ض���من اأه���داف الغرف���ة يتح له���ا تطوير 
الأ�ضواق وغريها، خ�ضو�ضا اأن املباين التي �ضيتم 

تطويرها هي ملكيات وعقارات خا�ضة.
وب���ني نا����س اأنه م���ع تطوي���ر �ض���وق املنامة 
القدمي، ولكن بحيث يكون هناك م�رضوع يقت�ض���م 
العوائد مع احلكومة، ولفت اإلى مقرتح تاأ�ض���ي�س 
�رضك���ة ب���ني القطاع���ني الع���ام واخلا����س بحيث 
ي�ض���اهم الطرفان يف راأ�س امل���ال، ويعني جمل�س 
اإدارة منا�ض���فة ب���ني الطرفني، كم���ا يكون هناك 
اقت�ضام للعوائد �ضواء ملواقف ال�ضيارات ور�ضوم 
البلدية وغريها؛ لتعود بالنفع على الغرفة، والتي 

بدورها �ضت�ضتخدم لتطوير اأ�ضواق اأخرى.
لك���ن ه���ذا الق���رتاح اأي�ض���ا ُرف�س م���ن قبل 
اجلمعي���ة العمومي���ة بالت�ض���ويت، مم���ا يعني واأد 

الفكرة.
وراأى اأحم���د البنخلي���ل اأنه لي�س هناك �ض���من 
لوائح الغرفة ما يجيز لها تطوير عقارات خا�ض���ة 

لأ�ضخا�س.

تلويح بغلق محالت المنامة        
احتجاجا على “الغرفة”

واأبدى ريا�س املحرو�س اعرتا�ضه على توجه 
الغرف���ة اجلديد، ولف���ت اإلى اأن مو�ض���وع تطوير 
�ض���وق املنامة الق���دمي يطرح من���ذ 20 عاًما حني 
كان بع����س اأع�ض���اء جمل�س الإدارة على �ض���فوف 

الدرا�ضة.
واأ�ض���ار اإلى اأنه �ض���يتم ت�ض���كيل جلن���ة اأهلية 
للتح���رك عل���ى امل����رضوع، ول���وح باأنه �ض���يتم رفع 
ر�ض���الة اإلى وزير الداخلية؛ لل�ضماح لتجار ال�ضوق 
القدمي بالإ����رضاب وغلق املح���ات؛ احتجاجا على 

موقف الغرفة.
م���ن جهته، ق���ال حممود النامليتي اإن �ض���وق 
املنام���ة الق���دمي ه���و واجه���ة البل���د ال�ض���ياحية 
والقت�ضادية، لفًتا اإلى اأن جتار ال�ضوق عملوا على 
مدار العقدين املا�ض���يني للتحرك لريى امل�رضوع 
النور، خ�ضو�ضا مع قرب طرح املناق�ضات، معربا 
عن خ�ضيته من اأي قرار للغرفة قد يوؤثر على روؤية 

امل�رضوع النور.

التجاوزات المالية
ويف بند التجاوزات املالية والإدارية بالغرفة 
للدورة املا�ض���ية، �رضد �ض���ميح رجب م���ا اعتربها 
جت���اوزات، وت�ض���مل تبدي���د الأم���ني امل���ايل مبلغ 
60 األف دين���ار لعدم جتديد الودائ���ع، و50 األف 

دين���ار لرعاي���ة �حت���اد ريا�س���ي، و�أخ���رى تتعلق 
بلجن���ة املتعرثين وعدم تطبيق تو�ض���يات �رضكة 
“ديلوي���ت” يف واقعة التزوي���ر وغريها من الأمور 

التي تتعلق بالتعينات.

تعيين الرئيس التنفيذي باطل
ويف بن���د خمالف���ة تعيني الرئي����س التنفيذي 
احل���ايل، �رضد اإبراهيم يو�ض���ف ر�ض���الة ي�رضح فيها 
اأن الرئي����س التنفي���ذي ه���و ع�ض���و يف الغرفة من 
خ���ال متثيل���ه �رضك���ة حف���رية للمق���اولت، واأن���ه 
بح�ض���ب قان���ون الغرفة فاإن���ه ل يجوز اأن ي�ض���غل 
ه���ذا املن�ض���ب، اإذ يحظر القانون اأن ي�ض���غل هذا 
املن�ض���ب من هو ع�ضو؛ منًعا لت�ضارب امل�ضالح، 
خ�ضو�ض���ا اأن ا�ضمه ورد يف ك�ض���ف اأ�ضماء الأع�ضاء 
الذين يحق لهم الت�ضويت والرت�ضح يف انتخابات 

الغرفة املا�ضية.
واأ�ضار خالد الزياين، الذي كان ي�ضغل النائب 
الأول لرئي����س جمل�س الإدارة �ض���ابًقا حني تعيني 
الرويحي يف من�ض���ب الرئي����س التنفيذي، اأنه كان 
هناك 9 مناف�ض���ني، واأنه مت تر�ض���يح 3 اأ�ضخا�س 
ملجل����س الإدارة، لفًت���ا اإلى اأن جمل����س الإدارة مل 
يكن يعلم مبو�ض���وع ع�ض���وية الرئي�س التنفيذي 
يف الغرف���ة، لكن���ه كان عل���ى علم ب�ض���لة القرابة 
بني الأم���ني امل���ايل والرئي�س التنفي���ذي احلايل 
)عديله(، واأن الأمني املايل مل يتدخل يف اإجراءات 

التوظيف.
اأم���ا اأحمد ب���ن هندي فاأ�ض���ار اإل���ى اأن جمل�س 
الإدارة هو م���ن عني الرئي����س التنفيذي وهو من 

ي�ضتطيع اأن يعفيه.
وبعد رفع �ض���مري نا�س املو�ضوع للنقا�س من 
قبل جمل����س الإدارة، وجد اأن قرار التعيني باطل، 
واأن التفاقية غري قانونية، فيما وافقت اجلمعية 
العمومي���ة عل���ى تفوي����س رئي�س الغرف���ة باإنهاء 

التعاقد خال اأ�ضبوع.

الرئيس التنفيذي السابق              
يتحدث عن إعفائه

كم���ا ناق����س جمل����س الإدارة خمالف���ة اإعف���اء 
الرئي����س التنفي���ذي ال�ض���ابق نبيل املحم���ود، اإذا 
����رضح املحم���ود تفا�ض���يل اإعفائه عن من�ض���به يف 
يوليو 2016، اإذ اأ�ض���ار اإلى اأنه مت ربطه مبو�ضوع 
التزوير يف حما�رض اجتماع اجلمعية العمومية، لفًتا 
�إلى �أن حتقيقا �أجرته �رشكة ديلويت مل ت�رش �إليه يف 
الواقع، يف حني اأ�ض���ارت اإلى ع���دد من املوظفني 

الآخرين.
وو�ض���ف املحمود ما جرى عليه ب� “املوؤامره” 
واأنه مت ربطه بق�ض���ية التزوير من دون اأن يكون 
له ط���رف فيها، واأن تقرير “ديلويت” مل ي�رض اإليه 

ل من قريب ول من بعيد.
وراأى املحمود اأن ا�ض���تهدافه جاء ب�ضبب عدم 

حماباته لأع�ضاء يف جمل�س الإدارة ال�ضابق.
ومت تخوي���ل رئي�س جمل����س الإدارة بالتباحث 
مع املحم���ود؛ لبح���ث ت�ض���وية مقاب���ل اأن يتنازل 
الأخري عن جميع الق�ض���ايا املرفوعة من قبله �ضد 

اإدارة الغرفة.

ملف المفصولين
املديري���ن  مل���ف  الجتم���اع  وا�ض���تعر�س 
واملوظفني املف�ض���ولني من الغرفة واملخف�ضة 
درجاته���م، وكي���ف اأنه مت ف�ض���ل اأح���د املديرين 
ويحم���ل الدكت���وراه وهو يف امل�ض���عد، واأن بع�س 
املوظف���ني مت تخيريه���م بني تغيري منا�ض���بهم 
وخف����س رواتبه���م اأو مغ���ادرة الغرف���ة، والذي���ن 

وافقوا على م�ض�س.
وخل�س الجتم���اع اإلى تخوي���ل رئي�س جمل�س 
الإدارة بالنظ���ر يف املو�ض���وع، ويف ح���ال ثبوت اأي 
حق���وق مرتتب���ة على ذل���ك يتم تكيل���ف املكتب 
التنفيذي باإعادة املف�ض���ولني واإجراء الت�ضويات 
املالية واإعادة ت�ضكني املوظفني مبا ينا�ضب مع 

موؤهاتهم.

قضية اختالس
وحتدث با�س���م �ملحمي���د يف بند “ماب�ض���ات 
واقعة اختا����س” عن وجود مبالغ خمتل�ض���ة تقدر 
بنح���و 171 األ���ف دين���ار، ومت اإحال���ة موظف واحد 
فقط للنيابة ليحكم عليه ب�3 �ض���نوات �ض���جن، اإذ 
اأ�ضار املحميد اإلى �ضكوك ب�ضاأن وجود م�ضتبه بهم 
اآخرين، خ�ضو�ض���ا اأنه مل تثبت على املحكوم عليه 

�ضوى 10 اآلف دينار.
واأو�ض���ح نا����س يف ه���ذا ال�ض���ياق اأن واقع���ة 
الختا����س اكت�ض���فت قب���ل اأ�ض���هر عدة م���ن قبل 
موظف يعمل يف الق�ض���م املتعلق باجلمارك، واأنه 
مت اكت�ض���اف الق�ض���ية بال�ض���دفة، ومت تقدي���ر 

املبلغ.
ومت تخوي���ل رئي�س جمل����س الإدارة بالتحقق 
عم���ا اإذا كان هن���اك متورط���ون اآخ���رون يف ه���ذه 

الق�ضية.

النظ�������ر ف�������ي 20 دع�����وى رفعته�����ا “الغ�����رف�����ة” �ض�����د اأع�ض�����ائه����ا
تعدي���ل قان���ون “الغرف���ة” ل�ض���مان ا�ض���تقاليتها ع���ن وزي���ر التج���ارة

ال�ضهابي: “العمومية” ت�ضفية ح�ض���ابات بني املجل�ضني القدمي واجلديد
اتهامات بدفع ر�ساوى و�رشاء ذمم من “املتعرثة”

 الب���اد - حمرر ال�ض���وؤون املحلية: اتهم 
اأع�ضاء يف غرفة التجارة خال جل�ضة اجلمعية 
العمومي���ة العادية اإ�ض���اءة ا�ض���تخدام اأموال 
مر�ض���ودة �ض���من م�رضوع م�ض���اعدة ال�رضكات 
املتعرثة والذي د�ضنته الغرفة بالتعاون مع 

�ضندوق العمل )متكني( قبل نحو عام.
واأ�ض���ار ع�ضو الغرفة حممد العرادي اإلى 
اأن���ه مت ����رضف قراب���ة 72 األف دينار �ض���من 
م�رضوع �ض���ندوق دعم املوؤ�ض�ض���ات املتعرثة 
البالغ قيمته 300 األف دينار منا�ض���فة بني 

“متكني” والغرفة.
وادع���ى الع���رادي اأنه مت ا�ض���تخدام جزء 
من هذه الأموال يف تقدمي ر�ض���اوى ل�ضمان 

الت�ضويت البع�س يف جمعية عمومية �ضابقة.
وقال العرادي اإنه بح�ضب اخلطة كان من 
املفرت�س اأن ت�ض���كل جلنة م�ض���رتكة ما بني 
الغرفة و�ضندوق العمل )متكني( للم�ضاهمة 
يف ال�ض���ندوق اإل اأن ذلك مل يحدث، كما كان 
يتفر����س اأن يت���م اإع���ان املعايري ب�ض���ورة 
ر�ضمية يف ال�ض���حف. وبنّي اأنه مل يكن هناك 
تفوي����س م���ن جمل����س الإدارة ب����رضف هذه 

املبالغ.
واتف���ق مع العرادي، ن���ادر عاوي، الذي 
اأ�ض���ار اإلى اأن البع�س ا�ضتلموا 3 اآلف دينار؛ 
ب�ض���بب موافقهم، بح�ض���ب ادعائه، وبني اأن 

هناك عملية “�رضاء ذمم”.

ورف����س الرئي����س التنفي���ذي للغرف���ة 
خال���د الرويحي هذه التهام���ات، ولفت اإلى 
اأن���ه مت بح�ض���ب التف���اق كان يفرت����س اأن 
ت����رضف “الغرفة” م�ض���اهمتها يف �ض���ندوق 
امل�ض���اعدات مبقدار 150 األف دينار قبل اأن 
تقوم “متكني” ب�ضخ م�ضاهمتها يف امل�رضوع 
باحل�ض���ة املتبقية من ال�ض���ندوق. واأكد اأنه 
كان هناك معايري لتقدمي هذه امل�ضاعدات.

وبني با�ضم املحميد اأنه كان يفرت�س اأن 
يكون هناك ح�ض���اب م�ضرتك بني “متكني” 
و “الغرفة” ل�رضف ه���ذه املبالغ، ولفت اإلى 
اأن بع�ض���ها �رضف قبل يوم واح���د من اإحدى 

اجلمعيات العمومية.

 ت�سوير ر�سول احلجريي



تقدم إلينا املعلن ادناه: السيد كامل علي محفوظ شبر بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي الى السيد /  عيسى احمد عيسى يتيم 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

التاريخ: 18/04/2018
)CR2018-63888( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن احملل التجاري

92575-2
مخابز برد بوكس

االسم التجاريرقم القيد

 بناء على قرار املالك لشركة اسبنلدد الدارة املطاعم واملقاهي ش ش و ملالكتها 
شيخة ناصر الفاضل واملسجلة مبوجب القيد رقم 1-90320، بتصفية الشركة 
اختياريا وتعيني السيد / حميد محمد حميد منصور النشيط  مصفيا للشركة

   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : حميد محمد حميد منصور النشيط

الهاتف :33376222 )973+( 
h.alnasheet@elyaa.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة
شركةاسبلنددد الدارة املطاعم واملقاهي ش ش و ملالكتها شيخة ناصر الفاضل

سجل جتاري رقم 90320-1

 بناء على قرار الشركاء في شركة كراج الرائع للسيارات ذ.م.م واملسجلة 
مبوجب القيد رقم 113066-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / انتون 

كارماليكال كانحيبالن  مصفيا للشركة
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي : عنوان املصفي :
ANTOO KARUMALIKAL KUNJIPYLAN    انتون كارماليكال كانحيبالن 

الهاتف :36155121 )973+( 
support@dtconsultancy.net  :البريد االلكتروني

التاريخ: 09/04/2018
الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة

شركة كراج الرائع للسيارات ذ.م.م
سجل جتاري رقم 1-113066

تقدمت إلينا السيد املعلن أدناه السيد / عائشة عبداحلميد ناصر الناصر  بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي :الى السيد/ عواطف هالل محمد ابراهيم اجلنيد.

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
CR2018 - 54132  إعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

1-80033
كوكو بيوتي 

صالون
تصفيف الشعر وأنواع التجميل 

األخرى ـ نسائي

العنوان

محل و62
طريق 19

شارع الديبل
بوكوارة 919

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليه السادة 
الشركاء في شركة آي ريفريش للهندسة واملقاوالت ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد 
إلى  فروعها  بجميع  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  طالبني   ،  102260 رقم 
شركة الشخص الواحد جديدة برأسمال وقدره 500 دينار بحريني، لتصبح مملوكة 

من محمد بن ابراهيم بن محمد العسيري لتصبح الشركة حتت اسم جتاري
بن  ابراهيم  بن  محمد  ملالكها  ش.ش.و  واملقاوالت  للهندسة  ريفريش  آي  شركة 

محمد العسيري
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

التاريخ: 08/01/2018   -  القيد: 102260
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )000( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد تركي عبدالرحمن عيد الدوسري، املالك لـ قرين تاور للتجارة واملقاوالت 
حتويل  يطلب   ،  117557 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة 
املؤسسة الفردية اململوكة له إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 5000 دينار 

بحريني، وذلك لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالي أسمائهم:
1-- تركي عبدالرحمن عيد الدوسري

2- خليفة يوسف خليفة مبارك البراهيم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

بشأن حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة تضامن
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رقم القيد

38848-11

محل 

1700ج

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

845

العنوان

608

 التاريخ :18/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل   

CR2018-61550 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري     

أي  لديه  من  كل  فعلى   . جتاري  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر : فاطمة حسني عبداحلسني ايوب   

االسم التجاري احلالي  :اقمشة بوابة سترة   
االسم التجاري اجلديد  :الرونق للمكسرات واحللويات

النشاط :جتارة/بيع األغذية واملشروبات

مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

التاريخ: 17/04/2018
CR 2018 -63473 إعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

تقدم إلينا املعلن ادناه: سارة عبدالشهيد احمد عيسى مرهون  بطلب حتويل  احملل 
التجاري التالي: إلى السيدة حميدة عبدالشهيد احمد مرهون

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه.

االسم التجاريرقم القيد

مصباح الهدى للتجارة110911-1
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

مقاتالت قطرية تهدد �شالمة طائرة ركاب اإماراتية
أبوظبي ـ وام: 

قال���ت وكالة االأنب���اء االإماراتبة، اأم����س االأحد، اإن مقاتالت قطري���ة الحقت طائرة مدني���ة اإماراتية اأثناء 
عبورها االأجواء التي تديرها مملكة البحرين، واإن “ثوان قليلة” ف�شلت ا�شطدام املقاتالت بالطائرة.

واأ�ش���افت الوكال���ة اأن املقاتالت اجلوية القطرية “اقرتبت - وب�ش���كل خطر وغ���ر اآمن - من طائرة 
اإماراتي���ة مدني���ة، عليها 86 راكب���ا، اأثناء عبورها االأجواء الت���ي تديرها البحرين يف رحل���ة جمدولة ومعروفة 
امل�ش���ار وم�شتوفية للموافقات والت�ش���اريح الالزمة واملتعارف عليها”. واأو�ش���حت الوكالة اأن املقاتالت 
القطرية الحقت الطائرة املدنية االإماراتية، واقرتبت منها، “وقل�شت امل�شافة االأفقية اإلى اأقل من ميلني 
والعمودي���ة اإل���ى 700 قدم، تاركة ث���واين قليلة قبل ا�ش���طدام الطائرتني، مما يع���د اقرتابا خطرا وغر 
اآم���ن يعر�س حياة الركاب للخطر”. وتابعت الوكالة عرب ح�ش���ابها على تويرت “اقرتاب املقاتالت القطرية 
اخلط���ر وغر االآمن من الطائرة االإماراتية املدنية اأج���رب قائدها على اإجراء مناورة �رسيعة لالبتعاد وتفادي 
اال�ش���طدام”. وتعليقا على ذلك قالت هيئة الطران املدين اإنها �ش���تتقدم ب�شكوى لدى املنظمة الدولية 
للطران املدين ب�شاأن هذا التعدي، م�شيفة “تهديد �شالمة الركاب باأي �شكل من االأ�شكال عمل مرفو�س”.

السنة العاشرة - العدد 3478 
االثنين
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الرياض ـ واس: 

قال���ت وزارة الداخلية ال�ش���عودية اإن 
تنظيم ا�ش���تخدام الطائ���رات ذات التحكم 
ع���ن بع���د “الدرونز” يف مراحل���ه النهائية، 
ح�ش���بما اأفادت وكال���ة االأنباء ال�ش���عودية 
)وا�س(، اأم�س االأحد. ودعا املتحدث االأمني 
للوزارة هواة ا�ش���تخدام ه���ذه النوعية من 
الطائ���رات، اإلى احل�ش���ول عل���ى الت�رسيح 
الالزم الذي يخولهم ا�شتخدامها لالأغرا�س 
املخ�ش�ش���ة لها يف املواقع امل�شموح بها، 

وذلك من �رسطة احلي الذي يقيمون فيه.
واأ�ش���اف املتح���دث اأن ه���ذا االإج���راء 
�ش���يكون موؤقتا حل���ني �ش���دور التنظيم. 
وال�ش���بت قال املتحدث الر�ش���مي ل�رسطة 
منطق���ة الريا�س، اإن رج���ال االأمن تعاملوا 
مع طائرة ال�شلكية ترفيهية �شغرة ذات 
حتكم ع���ن بعد، وفق ما لديه���م من اأوامر 
واأو�ش���ح  وتعليم���ات به���ذا اخل�ش���و�س. 
املتح���دث اأن الطائ���رة كانت حتلق يف حي 
اخلزامي بالعا�ش���مة ال�ش���عودية، دون اأن 

يكون م�رسحا لها بذلك. 

عمان ـ أ ف ب: 

اجرت ق���وات اأردني���ة واأمركية اأم�س 
االأح���د مترين���ا م�ش���رتكا يف �ش���مال ����رسق 
عم���ان حول �ش���بل مكافحة ا�ش���لحة الدمار 
ال�شامل يف اطار مناورات “االأ�شد املتاأهب 
2018” التي انطلقت اال�ش���بوع املا�ش���ي 
مب�ش���اركة 3500 جندي اأمرك���ي.  وجرى 
التمرين الذي ا�شتمر نحو �شاعة يف الكلية 
الع�ش���كرية يف حمافظة الزرقاء وا�ش���تمل 
على ا�ش���تطالع مبنى ومركبة ت�شمان مواد 

م�شعة وخمترب بيولوجي كيميائي.
وقال الرائ���د يف اجلي�س االردين احمد 
العماوي م�شوؤول التمرين لل�شحافيني ان 
“التمرين يف جمال ا�ش���لحة الدمار ال�شامل 
وا�شتمل على مو�ش���وعني رئي�شني االول 
هو مكافح���ة تهريب مادة م�ش���عة والثاين 
ه���و كيفي���ة التعامل م���ع امل���واد اخلطرة 
احل�شا�ش���ة م���ن خ���الل التعام���ل مع خمترب 

بيولوجي كيميائي”.

بيروت ـ أ ف ب: 

ُنقل املر�ش����ح املناه�����س حلزب اهلل 
يف االنتخاب����ات الت�رسيعي����ة يف لبنان علي 
االأم����ني اإل����ى امل�شت�ش����فى اأم�����س االأح����د 
بعدما تعر�س لل�رسب يف بلدته �ش����قرا يف 
اجلنوب. واالأمني هو �ش����حايف يعد �شوتا 
مناه�ش����ا ب�ش����دة حلزب اهلل املدعوم من 
طه����ران، وهو ع�ش����و يف الئحة مناه�ش����ة 
للح����زب يف االنتخابات الربملانية املقبلة 
يف ال�ش����اد�س من مايو. وقال “كنت اأعلق 
اأول �ش����ورة يل عند مفرق يف بلدة �ش����قرا 
عل����ى بع����د 100 مرت م����ن بيت����ي” عندما 
اقرتب����ت جمموعة من نحو “50 �شخ�ش����ا” 
وطالبوا باإنزال ال�شورة. واأ�شاف اأنه لدى 

رف�شه اإزالة ال�شورة بداأوا ب�رسبه.
واأ�شاف “اأنا االآن يف امل�شت�شفى. ُك�رس 
�ش����ني وظهري يوؤملني ب�ش����دة وتعر�شت 

ل�رسبة على الراأ�س”.

ناشفيل ـ اب:

 اأكدت �رسطة مدينة نا�شفيل يف والية 
تيني�ش���ي االأمركي���ة اأن 4 اأ�ش���خا�س لقوا 
م�رسعه���م يف ح���ادث اإطالق ن���ار وقع فجر 

االأحد داخل مقهى قرب املدينة.
وذك���رت ال�رسط���ة اأن املهاج���م قت���ل 
بالر�ش���ا�س 3 اأ�شخا�س يف املقهى الواقع 
يف �ش���احية اأنتيوخ جنوب �رسق نا�ش���فيل، 
واأ�ش���اب 4 اآخرين، ت���ويف اأحدهم الحقا يف 
امل�شت�ش���فى متاأثرا بجروحه، م�ش���يفة اأن 

البحث جار عن امل�شتبه فيه.
واأو�ش���حت ال�رسط���ة اأن منفذ االعتداء 
ه���و رجل م���ن ذوي الب�رسة البي�ش���اء، دخل 
املطع���م عاريا، وبحوزت���ه بندقية، واأطلق 
الن���ار، لكن اأح���د زوار املطع���م متكن من 

انتزاع البندقية.
ون����رست ال�رسط���ة عل���ى ح�ش���ابها يف 
“تويرت” �ش���ورة ل�ش���اب يدعى ترافي�س 
رينك���ني يف �ش���ن 29 عام���ا، موؤك���دة اأنه 
ه���و �ش���احب ال�ش���يارة التي و�ش���ل بها 
املهاجم اإلى املطعم، وذكرت اأنه لوحظ 
الآخ���ر مرة وهو ي�ش���ر يف ال�ش���ارع مرتديا 

معطفا فقط.

ال�شعودية.. تنبيه مهم 
الأ�شحاب ال� “درونز”

 مترين اأردين اأمركي على 
مكافحة اأ�شلحة الدمار 

 مر�شح لبناين مناه�س 
حلزب اهلل يتعر�س لل�رسب 

 مهاجم عار يقتل 4 اأ�شخا�س 
يف مقهى بوالية تيني�شي

ماكرون يحذر: اإيران �ست�سيطر على �سوريا بعد انتهاء احلرب 
غارات مكثفة ل�شحق اآخر جيوب املعار�شة قرب دم�شق

عواصم ـ رويترز:

 ق���ال الرئي����س الفرن�ش���ي اإميانوي���ل ماك���رون 
يف مقابل���ة م���ع فوك�س ني���وز اأم�س االأح���د اإن اأمركا 
وفرن�شا وحلفاء اآخرين �شيكون لهم “دور مهم جدا” 

بعد انتهاء احلرب ال�شورية. 
وحذر من اأن اإيران احلليف االأكرث دعما للرئي�س 
ال�ش���وري ب�ش���ار االأ�شد �شت�ش���يطر على �ش���وريا اإذا 
ان�ش���حبت هذه الدول ب�ش���كل اأ�رسع من الالزم . وقال 
ماكرون اإن ب���الده لي�س لديها خط���ة بديلة لالتفاق 
النووي االإيراين واإن الواليات املتحدة يجب اأن تظل 

�شمن االتفاق مادام ال يوجد خيار اأف�شل.
بثه���ا  لقط���ات  اأظه���رت  ذل���ك،  غ�ش���ون  يف 
التلفزي���ون ال�ش���وري اأن �رسبات جوية ا�ش���تهدفت 
منطقة ت�ش���يطر عليها املعار�شة قرب دم�شق اأم�س 
االأح���د يف ح���ني تكثف الق���وات احلكومي���ة جهودها 

ل�شحق اآخر معقل للمقاتلني قرب العا�شمة.

واأظهرت اللقطات احلية ت�شاعد اأعمدة الدخان 
الكثيف من حي احلجر االأ�ش���ود يف حني كان ُي�ش���مع 

اأزيز الطائرات املحلقة يف �شماء املنطقة.
وقال���ت وكالة االأم���م املتحدة الإغاثة وت�ش���غيل 
الالجئ���ني الفل�ش���طينيني )اأون���روا( اإن اثن���ني من 
اأب وابن���ه- قت���ال يف  الفل�ش���طينيني -  الالجئ���ني 

منزلهما يف خميم الرموك املجاور.
وقال كري�س جيني�س املتحدث با�ش���م االأونروا 
اإن الدم���ار حلق باآالف املنازل يف الرموك يف القتال 
امل�ش���تمر منذ 4 اأيام. واأ�شاف “يجب اأن يكون هناك 
ممر اآمن للمر�ش���ى واجلرحى والذي���ن يحت�رسون من 
املدني���ني... الرموك حتول اإل���ى خميم للموت مثل 

اأحد درجات اجلحيم ال�شفلى”. 
واجليب الذي ي�ش���يطر عليه مت�شددون مت�شل 
بجي���ب اآخر ت�ش���يطر علي���ه جماعات معار�ش���ة اأخرى 
تقات���ل حت���ت راية اجلي�س ال�ش���وري احلر. وي�ش���عى 
الرئي�س ب�ش���ار االأ�ش���د املدعوم من اإيران ورو�ش���يا 

ل�ش���حق اآخ���ر جي���وب حما����رسة للمعار�ش���ة بع���د اأن 
هزم م�ش���لحي املعار�ش���ة يف الغوط���ة ال�رسقية التي 
كان���ت اآخر اأك���رب معقل لهم ق���رب العا�ش���مة. وبداأ 
مقاتل���و املعار�ش���ة ال�ش���بت االن�ش���حاب م���ن جيب 
كانوا ي�ش���يطرون عليه يقع �ش���مال �رسقي دم�شق يف 
منطق���ة القلم���ون ال�رسقي مبوجب اتفاق ا�شت�ش���الم 
م���ع احلكومة. ويجري نقلهم ملنطقة ت�ش���يطر عليها 
املعار�ش���ة عل���ى احل���دود مع تركي���ا. وبا�ش���تعادة 
القلم���ون ال�رسق���ي واجليب الواقع اإل���ى اجلنوب من 
دم�ش���ق مل يتبق للمعار�شة �شوى جيب واحد حما�رس 
�ش���مايل مدينة حم�س لكن ما زال���ت اأجزاء كبرة من 
االأرا�ش���ي ال�شورية على احلدود مع االأردن واإ�رسائيل 

وتركيا والعراق خارج �شيطرة االأ�شد.
 وي�ش���يطر املعار�ش���ون على اأرا����س يف جنوب 
غرب و�ش���مال غرب البالد وي�ش���يطر مقاتلون اأكراد 
مدعوم���ون م���ن الوالي���ات املتح���دة عل���ى اأرا�س يف 

�شمال و�رسق �شوريا.

•  الدخان يت�شاعد من خميم الرموك لالجئني الفل�شطينيني يف دم�شق  )اأف ب(	

• )وا�س(	 بقايا �شاروخ حوثي اأطلقته امليلي�شيات جتاه ال�شعودية  

وا�شنطن تدر�س اإبقاء قوة 
�شاربة يف املتو�شط ب�شكل دائم

واشنطن ـ آر تي:

 اأفادت جملة “ديفين�س نيوز” باأن وزارة 
الدف���اع االأمركية تنظر يف اإمكاني���ة االإبقاء 
دوم���ا عل���ى قوته���ا البحري���ة بقي���ادة حاملة 
الطائ���رات “ه���اري ترومان” يف املتو�ش���ط، 
ال�ش���ابقة.  ا�ش���رتاتيجيتها  ع���ن  تراج���ع  يف 
ونقل���ت املجل���ة، يف تقرير ن�رست���ه اأم�س، عن 
3 م�ش���وؤولني مطلع���ني على امل�ش���اورات يف 
وزارة الدفاع قولهم اإن البنتاغون ينظر بني 
خيارين، اإما �ش���حب ه���ذه الق���وة اأو اإبقائها 
ب�ش���كل دائم يف البحر املتو�ش���ط، م�شيفني 
اأن ه���ذا اخليار االأخر املحتمل �ش���يكون ردا 
على “اأن�شطة رو�شيا يف املنطقة” ويتما�شى 
مع ا�ش���رتاتيجية وا�ش���نطن اجلدي���دة لالأمن 
القوم���ي، الت���ي ت���رى االأولوي���ة يف مناف�ش���ة 
رو�ش���يا وال�شني، ولي�س يف حماربة االإرهاب، 
وهذا ما ي�شجع الع�شكريني االأمركيني على 

اتباع �شلوك غر قابل للتنبوؤ.
 واأ�ش���ار التقرير اإلى اأن متديد انت�شار 
الق���وة البحري���ة الهجومي���ة االأمركي���ة يف 
املتو�ش���ط �ش���يكون اأي�ش���ا مبثاب���ة اإنذار 
م���ن  االأ�ش���د  ب�ش���ار  ال�ش���وري  للرئي����س 
الرئي����س االأمركي دونال���د ترامب، الذي 
ه���دد دم�ش���ق ب�ش���ن �رسب���ات جدي���دة يف 
حال ا�ش���تخدام االأ�ش���لحة الكيميائية �شد 
املدنيني هناك مرة اأخرى. وغادرت القوة 
البحرية الهجومية االأمركية، بقيادة حاملة 
الطائ���رات “ه���اري تروم���ان” قاعدتها يف 
مدين���ة نورفولك بوالي���ة فرجينيا يف 11 

اأبريل متوجهة اإلى البحر املتو�شط.

التحالف العربي يعرت�ض �ساروخا اأطلقه احلوثيون على جنران
الرياض ـ واس:

بقي���ادة  ال���دويل  التحال���ف  اأعل���ن   
ال�ش���عودية ام����س االح���د ع���ن اعرتا�س 
اأطلق���ه احلوثي���ون  �ش���اروخ بالي�ش���تي 
باجتاه مدينة جنران جنوب غرب اململكة.

و����رسح املتح���دث الر�ش���مي با�ش���م 
التحال���ف العقيد الرك���ن تركي املالكي 
ب���اأن قوات الدفاع ال�ش���عودية ر�ش���دت 
�شاروخا بالي�ش���تيا اأطلقه احلوثيون من 
حمافظة �ش���عدة باجتاه اأرا�ش���ي جنران، 
املناطق  ال�ش���تهداف  “بطريقة متعمدة 

املدنية واالآهلة بال�شكان”.
اعرتا����س  اأن  امل�ش���وؤول  وذك���ر 
ال�شاروخ اأ�ش���فر عن تناثر �شظاياه على 

االأحياء ال�ش���كنية، مما ت�ش���بب بن�ش���وب 
حري���ق يف اإحدى امل���زارع، دون اإحلاق اأي 

اإ�شابات.
اإن ق���وات  وتاب���ع املتح���دث قائ���ال 
الدفاع اجلوي امللكية ر�ش���دت يف وقت 
�شابق �شاروخا بالي�شتيا اآخر متجها نحو 
اأرا�ش���ي اململكة، لكنه �شقط يف منطقة 

�شحراوية خالية دون وقوع �رسر.
وهاجم املالكي م���رة اأخرى احلكومة 
االإيرانية، م�ش���ددا على اأن اال�ش���تهداف 
االأخ���ر يثبت ا�ش���تمرار طه���ران يف دعم 
احلوثي���ني ب�”ق���درات نوعي���ة”، خالف���ا 
ال���دويل ذات  االأم���ن  لق���رارات جمل����س 

ال�شلة.

كابل ـ وكاالت: 

قتل 63 �شخ�ش���ا على االأقل واأ�شيب اأكرث 
م���ن 100 اآخري���ن ج���راء تفجرين ه���زا مركزي 
اق���رتاع يف اأفغان�ش���تان، �ش���باح ام����س االأح���د، 

اأحدهما يف العا�شمة كابل.
ال�ش���حة  وزارة  با�ش���م  املتح���دث  واأك���د 
االأفغانية وليد جمروح ارتفاع ح�شيلة ال�شحايا 
جراء التفجر االنتحاري الذي ا�ش���تهدف مركزا 
لت�ش���جيل الناخب���ني يف كاب���ل اإل���ى 57 قتي���ال 
جميعهم مدنيون وبينهم ن�شاء واأطفال، ف�شال 

عن 119 جريحا.
واأعل���ن املتح���دث با�ش���م وزارة الداخلي���ة 
االأفغانية جنيب دان�س اأن املهاجم فّجر نف�ش���ه 
عن���د مدخ���ل املرك���ز املكت���ظ باملواطنني يف 
منطق���ة ذات اأغلبية �ش���يعية غرب العا�ش���مة، 

واأعلن تنظيم “داع�س” م�شوؤوليته عن االعتداء.
كما نقلت قناة “تولو نيوز” االأفغانية عن 
م�شوؤولني حمليني تاأكيدهم اأن �شتة اأ�شخا�س 
لق���وا م�رسعهم واأ�ش���يب خم�ش���ة اآخ���رون، جراء 
تفج���ر اآخر دوى اليوم يف حمي���ط مركز اقرتاع 
مبدينة بل خمري، مركز والية بغالن، يف الهجوم 

اخلام�س من نوعه منذ الثالثاء.
واأ�ش���ار امل�شوؤولون اإلى اأن جميع ال�شحايا، 
مبن فيهم الن�ش���اء واالأطفال، من عائلة واحدة، 
وه���م كانوا ميرون باملرك���ز حلظة تفجر عبوة 

نا�شفة قربه.
واأقيم���ت مراكز االقرتاع يف خمتلف مناطق 
اأفغان�ش���تان، متهي���دا لالنتخاب���ات الربملانية 
املوؤجل���ة املق���رر اإجراوؤه���ا يف اأكتوب���ر املقبل، 
و�ش���ط خم���اوف م���ن اإمكانية قيام امل�ش���لحني 

با�شتهداف املقرتعني.

 63 قتيال وأكثر من 100 جريح جراء تفجيرين هزا كابل

• )اأف ب(	   موقع التفجر امام املركز االنتخابي يف كابول  
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م���رة اأخ���رى اأكتب عن احل���وت الأزرق، 
تلك اللعبة ال�ش���يطانية جمددا وخالل فرتة 
ق�ش���رة من الزمن، اللعبة ل تزال موجودة 
على الإنرتنت ول يزال ال�شباب املراهقون 
ي�ش���قطون يف براثن �ش���يطان ه���ذه اللعبة 

القاتلة، ومل يتحرك اأحد نحو وقفها.
بالأم����س انتحر طف���ل يبلغ م���ن العمر 
12 عام���ا يف جمهورية م�رص العربية بعد اأن 
تن���اول مادة ذات �ش���مية عالي���ة بتعليمات 
من �ش���يطان هذه اللعب���ة، ومت اإنقاذ طفل 
اآخ���ر يف لبن���ان بع���د اأن كان ه���و الآخر على 
و�ش���ك النتح���ار! اإن انتح���ار طف���ل يف هذه 
ال�شن ال�ش���غرة اأمر ي�ش���فع الب�رصية كلها 
ويب�ش���ق يف وجوه م�شوؤويل الأمم املتمدينة 
ودعاة حقوق الإن�شان يف اأنحاء العامل ب�شبب 

�شكوتهم غر الإن�شاين على هذه اللعبة.
اأي���ن اأه���ل القان���ون الدويل الإن�ش���اين 
من بق���اء ه���ذه اللعبة عل���ى الإنرتنت حتى 
الآن، ومل���اذا مل يفعل���وا �ش���يئا جت���اه م���ن 
�ش���نع هذه اللعبة ومن �شمح بتداولها على 
ال�ش���بكة؟ هل هذه اللعبة ق���در حمتوم نزل 
على الب�رصية من ال�ش���ماء، اأم اأنها من �ش���نع 
ب����رص يج���ب اأن يحا�ش���بوا كما يحا�ش���ب كل 

املجرمني؟
األ يحق لذوي ال�شباب والأطفال الذين 
انتح���روا اأن يطالبوا بتعوي�ش���ات من جهة 
ما اأو اأ�ش���خا�س معين���ني يف مقابل ما جرى 

لأبنائهم من ا�شتدراج وتغرير وقتل؟
�ش���حيح اأن ال�ش���باب والأطف���ال ه���م 
الذي���ن يذهب���ون له���ذه اللعب���ة، ويف اأغلب 
الأحي���ان بداف���ع حب ال�ش���تطالع، لكن هذا 
ل يعفي اأبدا اأ�ش���حاب امل�شوؤولية من ترك 

هذه اللعبة على الإنرتنت حتى الآن.

الحوت األزرق... 
ما هو الحل؟

���ها الغريبة، فعلى قدر  لل�ش���وائل خوا�شُّ
ما هي ناعمة وم�ش���املة ومرغوبة اإن كانت يف 
احلّيز امل�ش���يطر عليه، فاإنها يف مو�ش���ع اآخر 
تك���ون خطرة ج���داً، ومميتة اأحياناً. ال�ش���وائل 
عامة، ومن اأ�ش���هرها امل���اء، ل ترتك فراغاً يف 
طريقها اإل ومالأته، وت�شّكلت ب�شكله، وعملت 
عل���ى تفاعله���ا معه، كم���ا تفع���ل الأمواج يف 
�شخور ال�ش���واحل، وجماري الأنهار، وم�شّبات 
املياه، فاإّن الغلبة الظاهرة لل�شلب، ولكنها 
– يف احلقيق���ة – تك���ون للم���واد ال�ش���ائلة، 

واملياه على وجه التحديد.
ال�شيا�ش���ية  الفراغ���ات  تفع���ل  هك���ذا 

نعبئه���ا  مل  اإن  والقت�ش���ادية  والجتماعي���ة 
باأنف�ش���نا مبا ي�شلح ويتجان�س معها من مواد 
لتكون رقعتها منها وفيها، فاإن ُتركت هكذا 
فارغ���ة، وفاغ���رة اأفواهها، ف���اإّن الريح التي 
ت�شفر اليوم بها، �ش���تنادي املياه غداً لتمالأ 

ما فرغ، وما ُترك فارغاً.
والفراغ ما تت�شابق عليه الدول لتلتقطه 
قب���ل غرها، وحتاول اأن جتد لها موطئ قدم 
في���ه قب���ل اأن يفعل ذل���ك غره���ا، فالفراغ 
مغر بالتمو�ش���ع فيه، مغر لأن تت�ش���ابق عليه 
الأمم حتى ن���رى اأنيابها تلتم���ع بفعل ريقها 
الذي ي�ش���يل جوعاً و�رصاهة حتى متالأ بدورها 

الفراغات الداخلية يف القت�ش���اد واملجتمع، 
ولي�س �شهالً على الأمم الواعية اأن ترتك لأّي 
مناف����س اآخر، بل اأّي اآخ���ر، اأن يجد له مكاناً يف 
منطقتها، وما اإن تتعب هذه الأمة، اأو تغفل، 
اأو ل حت�ش���ن �ش���ّد اأبنائه���ا، ف�رصع���ان ما يجد 
“ال�ش���يطان” ُفرجة ليت�شلل منها، ويرتبع يف 

املكان الذي ُترك نهباً لالآخرين.
الّدر�س امل�ش���تفاد اأن���ه اإذا مالأ ال�ش���ائل 
فراغاً، فاإّن لوم ال�شائل حيلة العاجز، والأجدى 
من هذا وذاك جتفيف ال�ش���ائل و�شّد الأبواب 
اأمام���ه بتالح���م املكّون���ات، ولي����س بالإتيان 

برقعة اأخرى لي�شت من قما�شته!.

للمّرة الأولى يف التاريخ تلوح اإمكانية حقيقية 
حل�ش����ول مواجه����ة »مبا�����رصة« ب����ني الإ�رصائيليني 
والإيرانيني يف �ش����وريا، وانطالقاً منها رمبا و�شولً 
اإلى لبن����ان، حجم ال�ش����جيج املتبادل بعد ق�ش����ف 
القاعدة الإيرانية يف مطار »تي - فور« قرب تْدُمر، 
دّل ويدّل على اأنَّ الطرَفني ا�شتنفدا خمزون التورية 
الذي �ش����مح لهم����ا طوي����الً اأن يتقاتال بالوا�ش����طة! 
الأدجل����ة  �ش����قف  حت����ت  ح�ش����اباتهما  ُيبقي����ا  واأن 
ومفرداته����ا! وهذه كما هو مع����روف، تراوحت بني 
ح����ّدي »الغّدة ال�رصطانية املطلوب ا�شتئ�ش����الها«، 
م����ن جهة طه����ران اإزاء تل اأبي����ب، و«الدولة الأولى 
 الراعي����ة لالإرهاب« من جهة ت����ل اأبيب اإزاء طهران.
ث����م الأهم م����ن ذلك: اأمك����ن للطرفني ال�ش����تفادة 
الق�ش����وى م����ن حلظة تقاطع م�ش����الح يف �ش����وريا، 
واإن كانت ح�ش����ابات كل منهما متنافرة اإزاء الآخر، 

حي����ث اإن اإيران رغم ال�ش����تنزاف الب�����رصي واملادي 
والقيمي الذي تعر�شت له، اأمكنها وفق قيا�شاتها 
العجيبة، تثبيت نفوذها يف �شوريا ولي�س العك�س، 
وا�ش����تخدام ذلك النفوذ يف �ش����ياق ا�شرتاتيجيتها 
الذاهب����ة اإلى اإحياء رمي����م امرباطوريتها املوءودة! 
وتوظي���ف ه���ذا املعط���ى النكب���وي والكارث���ي يف 
معاركها املفتوحة مع الأمركيني والغرب والعرب 
وامل�ش���لمني باأكرثيته���م... و«تقري����س« م���ردوده 
يف الداخ���ل واخل���ارج، اأكان جله���ة التعوي����س ع���ن 
الف�ش���ل الداخل���ي، بكل مراتبه، ح�ش���ب م���ا اأظهرته 
التظاهرات والردحيات املتبادلة بني الإ�شالحيني 
واملحافظ���ني: كم���ا النتيج���ة الت���ي انته���ى اإليه���ا 
امللف النووي، اأم جلهة التربوؤ من �ش���بغة الإرهاب 
»املقون���ن« و«الر�ش���مي« م���ن خالل الّدع���اء باأنها 
 جزء م���ن احلرب عليه ولي�ش���ت رائدة يف �ش���ناعته!

اإ�رصائي���ل من جهتها راكمت يف �ش���وريا مكت�ش���بات 
ما كانت حتلم بجزء ي�ش���ر منها ول���و بعد األف ليلة 
�ش���الة عن���د »حائ���ط املبك���ى« املّدع���ى! تفرّج���ت 
على مدى �ش���نوات على تهّتك الأ�ش����س التي ُبنيت 
عليه���ا ثقاف���ة النزاع املفت���وح معها، وا�ش���تمتعت 
ب���دور »الع���ّداد« الذي يح�ش���ي يومي���اً وعلى مدار 
ال�ش���اعة، اأرقام ال�ش���حايا بني اأعدائه���ا! وكيف اأّن 
املطحن���ة الدائرة ب���كل زخمها وقّوتها وطقو�ش���ها 
و�ش���عاراتها وثقافاتها، اإمنا تطحن عرباً وم�شلمني 
بالدرج���ة الأول���ى! وتطحن معهم »قدا�ش���ة« اأمرين 
كبريين، الأول هو اأنه���ا »العدو« املكتمل ال�رشوط، 
 والث���اين ه���و »مقاومته���ا« و«النت�ش���ار« عليه���ا!

يف �شوريا، جلمت اإ�رصائيل غريزتها العدائية مل�شلحة 
عقلها ال�شرتاتيجي والتكتيكي، فيما اإيران فعلت 
العك����س متام���اً، واملفارقة يف حّدها الأق�ش���ى، هي 

اأّنه���ا تّدع���ي الذع���ر واخل���وف! فيما اإي���ران »تّدعي 
النت�ش���ار« و«الإجناز«... وتتوّع���د باملزيد! على اأنَّ 
دوام ه���ذه احلال���ة كان م�رصوطاً بدوام ال�ش���تنزاف 
وعدم انك�َش���ار املي���زان امليداين، ثم دوام �ش���البة 
اجل�رص الرو�شي بني الطرَفني يف موازاة بقاء احل�شور 
الأمركي ولو رمزياً على الأر�س... وتلك، مثلما يرى 
اأهل الف�صاحة واحل�ص���افة، �رشوط اآيلة اإلى الندثار 
داٍم اآٍت رغم  �ش���يئاً ف�شيئاً، مف�ش���حة املجال اأمام �شِ
اأنَّ اإي���ران قّدمت ول تزال م���ا يكفي من اأدلة دامغة 
عل���ى اأّنها ل تريده! وه���ي مل تفعل ذلك مبا�رصة مّرة 
واحدة يف تاريخها »الثوري«! متاماً مثلما كان حالها 
اأيام ال�شاه.. وطاملا اأنَّ »اأعداءها«، مثلما هو وا�شح 
وملمو�س وُمعلن، هم العرب وامل�شلمون »الآخرون« 
حتى اإ�ش���عار اآخر، وعلى م�شاحة متتد من اليمن اإلى 

�شواطئ املتو�شط!. »امل�شتقبل«.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

“العبقري���ات”  �ش���احب  كان  اإذا 
الأدي���ب امل�رصي عبا����س حممود العقاد 
قد اعت���رب الأدب واحلياة �ش���يئا واحدا 
كالهما يعرب عن ال�ش���عور، فنحن نعترب 
�شيدي �ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمر 
خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة رئي�س 
ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل ورعاه هو 
البحرين، والبحرين خليفة بن �ش���لمان، 
فكالهما غذاء لأرواحنا ورحيق لقلوبنا ل 
نرت�ش���ف غرهما اأبدا، و�شنظل ك�شعب 
ن�ش���موا مبع���اين احلياة اخلال���دة يف ظل 
حمبة القائد وروح الأمة �ش���يدي �ش���مو 
رئي�س ال���وزراء اأيده اهلل ال���ذي “اأتعبنا 
حبه لنا” واأ�ش���بح قلبه الكبر م�ش���درا 

لراحتنا و�ش���عادتنا، فاأي قائ���د اأنت يا 
�شيدي واأي حب عميق هذا الذي غمرت 

به �شعبك.
ي���وم اأم����س ت�رصفن���ا بال�ش���الم على 
�شيدي �شمو رئي�س الوزراء اأيده اهلل يف 
جمل�شه الأ�شبوعي العامر، هذا املجل�س 
العظي���م ال���ذي ل مثي���ل ل���ه يف عاملنا 
العرب���ي عل���ى الإط���الق حي���ث الوئ���ام 
واحت���اد القلوب، وكعادة �ش���موه رحب 
باجلمي���ع و�ش���كرهم على احل�ش���ور ثم 
قال اأي���ده اهلل: )هذا املجل����س يجمعنا 
على املحبة والرتابط واللحمة الوطنية، 
جمال�ش���نا ورثناها من اآبائن���ا واأجدادنا 
وه���ي جتمعن���ا عل���ى املحبة والت�ش���اور 

فيما بينن���ا، دائما ت�رصين �ش���وفتكم لو 
مرة يف الأ�ش���بوع واأت�ش���وق له���ذا اليوم 

للقاء �شعبي الويف(.
القائ���د  ب���ني  ن���ادرة  حمب���ة  اإنه���ا 
وال�شعب، عالقة فوق الو�شف، فعندما 
نت����رصف مب�ش���افحة �ش���موه حفظه اهلل 
نح�س باأمور من احلياة مل نكن نح�س بها 
من قبل، نن�ش���ى وجودنا لن�ش���تغرق يف 
عامل احلكم واملواعظ والنهل من حمبته 
واملناه���ج والنظري���ات التي اأ�ش���بحت 
مالذا لكل ال���دول وواحات ممتدة فيها 
كل م���ا ي�ش���عد الب�رصي���ة ويحق���ق له���ا 

ال�شتقرار والأمن والتقدم وال�شعادة. 
حتدث �ش���موه اأي���ده اهلل يف خمتلف 

املوا�ش���يع، �ش���واء كانت �شيا�ش���ية اأو 
اقت�ش���ادية اأو اجتماعي���ة اأو علمية ويف 
جمي���ع مراف���ق احلي���اة، وكن���ا نن�ش���ت 
لكل حرف يقوله �ش���موه ونتابع ب�شغف 
وانبه���ار املعلومات ال�ش���املة الكاملة، 
فكل �ش���يء اأعط���اه حقه، حت���ى التاجر 
ال�ش���غر حت���دث عن���ه وحث اأي���ده اهلل 
القائم���ني عل���ى الغرفة عل���ى الهتمام 
ب�ش���غار التج���ار ودعمهم وم�ش���اندتهم 
التنمي���ة  يف  امل�ش���هود  لدوره���م 

القت�شادية والتجارية. 
جمل�س �شيدي �ش���مو رئي�س الوزراء 
ينب����س ب���كل مع���اين اللحم���ة الوطنية 

ورفعة �شاأن بالدنا العزيزة.

سيدي سمو رئيس الوزراء.. أي حب 
عميق هذا الذي غمرت به شعبك؟

السيطرة السائلة

مواجهة “مباشرة”!

عادل 
عيسى  المرزوق

يتعاظ���م دور اململكة العربية 
ال�ش���عودية يف ظل العه���د الزاهر 
ال�رصيفني امللك  خلادم احلرم���ني 
�ش���لمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، 
و�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي الأمر 
حممد بن �ش���لمان ب���ن عبدالعزيز 
ويل العه���د نائ���ب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء وزي���ر الدف���اع حفظهم���ا 
اهلل، ذل���ك ال���دور ال���ذي يه���دف 
لتحقيق م�ش���تقبل اأك���رث ازدهاًرا، 
وتتالقى م�ش���رة مملك���ة البحرين 
م���ع ال�ش���قيقة الك���ربى ل�ش���ياغة 
العرب���ي  العم���ل  دع���م  م�ش���تقبل 
�ش���احب  ي���رى  كم���ا  امل�ش���رتك 
ال�ش���مو امللكي الأم���ر خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء 
املوقر حفظ���ه اهلل ورعاه، باعتبار 
ذلك م���ن الثواب���ت يف ال�شيا�ش���ة 
البحريني���ة الت���ي تعك�ش���ها جهود 
ح�رصة �ش���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة، عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.
اإن م�شرة العالقات البحرينية 
ال�ش���عودية متيزت ب�شورة خا�شة 
بتحقي���ق ما ي�ش���بو له ال�ش���عبان 
ال�ش���قيقان، ويف كل مراحل العمل 
ال�شيا�ش���ي والقت�ش���ادي كان���ت 
لل�ش���عودية وقيادتها احلكيمة ول 
ت���زال مواقفه���ا الداعم���ة ململكة 
البحرين، جتلى ذلك العطاء الطيب 
كله يف م�شاعر اأهل البحرين الذين 
يكنون لل�شعودية وقيادتها احلب 

والتقدير والعرفان.
ولنع����د م����ن جديد اإل����ى برقية 
�شمو رئي�س الوزراء خلادم احلرمني 
ال�رصيف����ني، فخال�ش����تها تعبر عن 
تواف����ق ال����روؤى يف تعزي����ز العم����ل 
العرب����ي املبني على حماي����ة الأمة 
م����ن كل الأخطار، من اأجل ما تطمح 
اإليه الأجيال القادمة من م�ش����تقبل 
م�رصق من جهة، وقراءة املتغرات 
على ال�شاحتني الإقليمية والدولية 
والتي تنظ����ر اإليها مملكة البحرين 
باأنه����ا �رصوري����ة كتداب����ر للحفاظ 
الأم����ة وتعزي����ز روح  عل����ى كي����ان 

الت�شامن العربي والإ�شالمي.
العم���ق  ع���ن  نتح���دث  وح���ني 
متثل���ه  ال���ذي  ال�ش���رتاتيجي 
ال�ش���عودية، فم���ن البديهي القول 
اإن الإجن���ازات والنتائ���ج الإيجابية 
التي ت�ش���ب يف م�ش���لحة ال�شعبني 
القيادت���ني  بجه���ود  ال�ش���قيقني 
احلكيمت���ني، يتجلى فيه���ا منظور 
الوط���ن الواح���د واجل�ش���د الواحد، 
اإل اأن���ه – كم���ا يوؤك���د �ش���مو الأمر 
خليفة بن �ش���لمان – فاإن الروابط 
التاريخية والعالقات املتفردة هي 
الأ�شا�س املتني الذي ننه�س فيه 

مل�شتقبل واعد.
النظ���رة امل�ش���تقبلية الواثقة 
مبنية على املميزات واخل�شائ�س 
الت���ي تنف���رد به���ا العالق���ة ب���ني 
فهن���اك  والبحري���ن،  ال�ش���عودية 
ال���روؤى  �ش���ياغة  يف  اتف���اق 
امل�شرتكة، وتطابق جتاه الق�شايا 
العادلة ودعمه���ا، ومواقف م�رصفة 
يف اإط���ار دع���م كل اجله���ود التي 
ت�ش���من حتقيق الأمن وال�شتقرار 
ف���اإن  لذل���ك،  املنطق���ة،  يف 
الطموح���ات كب���رة بني �ش���عوب 
الأمة امل�ش���تب�رصة بقي���ادة اململكة 
العربية ال�ش���عودية كل املبادرات 
امل�شاندة لنه�شة الأوطان والرقي 
بال�ش���عوب، ل�شيما تلك املرتبطة 
وتعزي���ز  امل�ش���تدامة  بالتنمي���ة 
الهوية الوطنية و�شيادة الأوطان، 
العربي ملواجهة  ال�ش���ف  وتوحيد 
الإره���اب والتط���رف وال�رصاع���ات 
باعتبارها  والطائفي���ة  املذهبي���ة 
ا�ش���تقرار  ته���دد  جم���ة  خماط���ر 

الأوطان.

بين خادم الحرمين 
الشريفين وخليفة 

بن سلمان )2(

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

علي نون

    باإلذن

ghassan.shihabyغسان الشهابي
@gmail.com

    ذرائع



أظه��ر فري��ق املنامة )حام��ل اللقب( 
ش��خصية البطل، وأبطل ع��ودة فريق 
األه��ي مك��ررًا انتص��اره علي��ه للمرة 
الثاني��ة عىل التوايل بنتيج��ة )78/74(، 
يف املواجهة التي جمعتهام مساء أمس 
)األح��د(، ع��ىل صال��ة مدين��ة خليفة 
الرياضي��ة، ضم��ن الجول��ة الثانية من 
سلس��لة نهائيات دوري زي��ن الدرجة 
األوىل لك��رة الس��لة، وس��ط حض��ور 

جامهريي كبري.
وج��اء رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عي��ى بن عي بن خليفة آل خليفة يف 
مقدم��ة الحضور يف اللق��اء، إىل جانب 
الع��ريب واإلمارايت  االتحادي��ن  رئي��س 

إسامعيل القرقاوي.
وبذلك اقرتب املنامة من املحافظة عىل 
درع الدوري للموس��م الس��ادس عىل 
التوايل وال��� 22 يف تاريخه، إذ تتبقى 3 
مباريات ويكفيه الف��وز يف لقاء واحد 
منها للف��وز ببطولة الدوري، يف الوقت 
الذي باتت فيه مهم��ة األهي معقدة 
إىل ح��د كب��ري، إذ يج��ب علي��ه الفوز 
يف مبارات��ني متتاليتني إليص��ال النهايئ 

للمباراة الفاصلة الحاسمة.
األهي فاز يف الرب��ع األول 20/12، ثم 
قل��ص املنامة النتيجة بف��وزه يف الربع 
الث��اين 27/20، وحافظ ع��ىل تقدمعه 
بفوزه يف الربع الثالث 25/18، قبل أن 

يفوز األهي يف الربع األخري 16/14.

 الشوط األول

بدأ املنامة املباراة بتشكيلة ضمت كال 
من محمد كويد وحسن نوروز وأحمد 

نجف وأحمد عزيز واألمرييك واين.
فيام بدء األهي بتشكيلة ضمت حسني 
ش��اكر وكاظ��م ماجد وحس��ن العريب 

وصباح حسني واألمرييك لورن وودز.
وج��اءت بداي��ة املب��اراة برت��م فن��ي 
منخف��ض رغ��م رسع��ة األداء التي بدأ 
به��ا الفريقان، قبل أن يبس��ط األهي 
س��يطرته ع��ىل مجريات الرب��ع األول 
بفضل ق��وة القبضة الدفاعي��ة واألداء 
الجامع��ي، فيام ه��ي البداية األس��وء 
للمنام��ة؛ نظرا لغي��اب الرتكيز يف إنهاء 

الهجامت.
ومنح أحمد عزي��ز املنامة عصا التقدم 
بثالثي��ة، رد عليه��ا األهي ب��� 8 نقاط 
متتالية من حس��ني شاكر وكاظم ماجد 

ولورن أخذ بها األفضلية منتصف الربع 
8/2، مس��تغال أخطاء التمرير واالستالم 

املتكررة للمنامة يف الهجوم.
وأجرى مدربا الفريق��ني تغيريات عىل 
التش��كيلتني، إذ دف��ع م��درب املنامة 
مبحمد حس��ني فيام دفع مدرب األهي 

بهشام رسحان.

ورفع األهي نقاطه منتصف الفرتة إىل 
10 نق��اط فيام ظل املنامة عىل النقطة 
الثالثة، ليتدخل مدربه بالوقت الفني.

وأعطى الدفاع القوي لألهي وسيطرته 
عىل معظم الكرات املرتدة من الحلق، 
واألداء الجامع��ي يف الهج��وم الفريق 
فرص��ة رفع الفارق ل��� 11 نقاط بواقع 

18/7، قبل أن يحس��م الربع ملصلحته 
بنتيجة 20/12.

وواص��ل األه��ي بس��ط أفضليته عىل 
الرب��ع الثاين بواس��طة الدف��اع القوي 
واألداء الجامع��ي وع��زز تقدمه مطلع 
الرب��ع الث��اين بثالثيت��ي كاظ��م ماجد 
وحس��ني ش��اكر 28/14، وحاف��ظ عىل 

الفارق نفسه منتصف الربع 34/19.
يف املقاب��ل، عّول املنامة عىل التصويب 
البعي��د بعد أن وجد العبوه صعوبة يف 
االخرتاقات بسبب الدفاع املحكم الذي 

فرضه منافسه خالل الشوط.
وتحص��ل مح��رتف املنام��ة واين عىل 
الخطأ الثالث، ليضط��ر مدرب الفريق 

إلراحته حتى نهاية الشوط.
وش��هد أداء األه��ي يف الدقائق الثالث 
األخ��رية للربع تراجع��ا ملحوظا مقابل 

انتفاضة منامية قّلص بها الفارق لنقطة 
واح��دة مع نهاية الش��وط األول الذي 

انتهى أهالويا بنتيجة 40/39.

 الشوط الثاني

رضب املنامة بقوة مطلع الشوط الثاين 
حينام اس��تعاد التق��دم ألول مرة منذ 
الرب��ع األول 45/40؛ ليتدخ��ل مدرب 
األه��ي بالوقت الفن��ي رسيعا إليقاف 

املد الهجومي للمنامة.
واحت��اج األهي ألك��ر م��ن 3 دقائق 
الفتتاح نقاطه يف الربع الثالث، استغلها 

املنامة لتعزيز الفارق 51/40.
وخ��ر املنامة خدمات حس��ن نوروز 
الستكامله األخطاء الشخصية الخمسة 

منتصف الربع.
األهي أعاد تقري��ب الفارق ل�6 نقاط 
بثالثية عي عقي��ل )55/49(، ليتدخل 
مدرب املنامة ميالد بالوقت الفني، ورد 
علي��ه “االبن” عي مي��الد بثالثية ثانية 

قلص بها الفارق ل�3 نقاط )55/52(.
وحاف��ظ املنامة عىل تقدم��ه بالفارق 
نفس��ه يف باقي فرتات الرب��ع، قبل أن 
يختت��م الرب��ع بثالثي��ة محم��د كويد 

.)64/58(
وحافظ األه��ي عىل توازن��ه يف الربع 
األخ��ري، ومتك��ن م��ن تقلي��ص الفارق 
لنقط��ة واح��دة يف 3 مناس��بات كلام 
ع��زز فيها املنامة تقدمه آخرها 70/69 
منتصف الربع، غ��ري أن املنامة مل يدع 
املجال ملنافس��ه للتعديل أو التقدم، إذ 
واص��ل األزرق أفضليته عىل مس��توى 

النتيجة.
وأض��اع العب��و الفريق��ني العديد من 
الفرصة الس��هلة للتسجيل من مختلف 
املواضع، غري أن النتيجة دامت للمنامة 

الذي حسم فوزا صعبا ب� 74/78. 

المنامة يبطل عودة األهلي ويقترب من حسم درع السلة

بداية سعيدة لألهلي ونهاية حزينة... والعكس للمنامة

أظ���ه���ر ش��خ��ص��ي��ة ال���ب���ط���ل ورف������ض ال���خ���س���ارة

محمد الدرازي

قال مدرب فريق املنامة الوطني عقيل 
ميالد إن فريقه ظهر بصورة س��يئة يف 
املباراة، عىل العكس متاما من البداية 

يف اللقاء األول.
وذك��ر مي��الد يف املؤمت��ر الصحايف أن 
الفري��ق ع��اىن يف الدف��اع، مضيفا أنه 
للمدافعني؛  كث��رية  تغي��ريات  أج��رى 
إليقاف مهاجم��ي األهي. وأكد ميالد 
أن الدف��اع لعب الدور األبرز يف عودة 

الفريق وتحقيق االنتصار.

ب��دوره، قال م��درب فريق األهي 
الق��ريص غافريي��ل إنه��م فق��دوا 
فرصة كبرية لتحقيق الفوز وتعديل 
النتيجة يف سلس��لة لق��اءات الدور 

النهايئ.
ولفت م��درب األهي إىل أن فريقه 
لن يبيك عىل الخسارتني، بل سيعود 
الثالثة؛ لتقليص  للقتال يف املب��اراة 
نتيج��ة املواجه��ات واإلبق��اء عىل 

حظوظ الفريق يف املنافسة قامئة.

بداية أكر م��ن رائعة لجمهور 
األهي الذي تراق��ص طرًبا إثر 
ال��ذي قدمه  الكبري  املس��توى 
العبوه بأرضية امليدان والنتيجة 
الكبرية الت��ي خلفها عىل مدار 
الرب��ع  الرب��ع األول ونص��ف 
الث��اين والذي بلغ 15 نقطة، يف 
الوقت الذي كانت فيه جامهري 
املنامة يف صمت تام وبعصبية 
مشدودة طيلة الفرتة املذكورة؛ 
بسبب املس��توى الباهت لجل 
العبيه وعدم تسجيلهم للنقاط 
م��ن جه��ة والدفاع عن س��لة 

شباكهم من جهة أخرى.
قب��ل نهاي��ة الربع الث��اين ب� 4 
رأًس��ا  األمور  انقلبت  دقائ��ق، 

عىل عقب، بعدما صحى العبو 
املنامة م��ن س��باتهم ونجحوا 

يف تحقيق ع��ودة قوية دفاعًيا 
إنهاء  وهجومًي��ا ومتكنوا م��ن 

الرب��ع متخلفني بف��ارق نقطة 
واحدة، األمر الذي أعاد الروح 

الذي  مدرج��ات جمه��وره  يف 
تفاعل بصورة كبرية ملا حدث.

وواص��ل الجمه��ور ع��ىل ذلك 
حتى الربع الثالث واألخري من 
املب��اراة، وال��ذي تس��يده أداًء 
ونتيجة وخرج بفرحة االنتصار 
الث��اين عىل الت��وايل، فيام خيم 
الخ��وف واالرتباك عىل جمهور 
األهي ح��ني تخل��ف فريقهم 
غضًبا  واستش��اطوا  بالنتيج��ة، 
طاقم  ع��ىل  الخس��ارة  له��ذه 
بنهاي��ة  ليخرج��وا  التحكي��م؛ 
حزين��ة للم��رة الثاني��ة ع��ىل 

التوايل.

في المؤتمر الصحافي

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد النهائي الثاني

جانب من اللقاء  )تصوير: رسول الحجيري(
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أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة، رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة أن دورة س��موه 
لأللع��اب الرياضي��ة “ن��ارص11” متثل 
جانًب��ا مهاماًّ وترجم��ة حقيقية لرنامج 
“اس��تجابة” واملتمثلة يف تظافر جهود 
القطاعني العام والخاص من أجل دعم 
الرامج واألنش��طة الشبابية والرياضية 
يف اململكة والهادفة إىل اكتشاف املزيد 
من املواه��ب الرياضية الق��ادرة عىل 
االنضامم إىل األندية الوطنية يف مختلف 
األلعاب الرياضية، مشريًا سموه إىل أن 
أهداف دورة ن��ارص بن حمد لأللعاب 
الرياضي��ة بدأت يف االتس��اع باعتبارها 
متث��ل مرشوًع��ا وطنياًّ��ا مهاماًّ لتش��مل 

جوان��ب عديدة يف منظوم��ة الرياضة 
البحرينية.

وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة يف ترصي��ح له مبناس��بة إجراء 
قرعة منافس��ات كرة القدم “نارص11” 
إىل أن الدورة س��تكون يف ه��ذا العام 
ا من كاف��ة النواحي نظرًا  مغايرة ج��داًّ
الرتباطه��ا الوثي��ق بامل��رشوع الوطني 
“استجابة” وحرص القامئني عىل الدورة 
بأن تتوافق أهدافها هذا الرنامج النابع 
من رؤية القيادة الرش��يدة يف استثامر 
طاق��ات الش��باب وتوجيهه��ا التوجيه 
املناسب لخدمة أنفس��هم وبلدهم مبا 
يع��ود بالش��كل اإليجايب عىل مس��رية 
الحركة الشبابية والرياضية يف اململكة.

وأض��اف س��موه أن النس��خة الحادية 
عرشة من منافس��ات ك��رة القدم من 

املؤمل أن تشهد تنافًسا قوياًّا ومحموًما 
ب��ني جمي��ع الفري��ق املش��اركة، نظرًا 
ملا يتمت��ع به العب��و تل��ك الفرق من 
مستويات فنية عالية وحس باملسئولية 
من أجل التنافس عىل اللقب، باإلضافة 
إىل أن تل��ك الفرق حرصت عىل تدعيم 
صفوفه��ا بالعبني متميزي��ن ومحرتفني 
بارعني، مؤكًدا أن الفريق الس��تة عرش 
التي س��تتنافس ع��ىل لقب النس��خة 
الحادي��ة ع��رشة يعترون م��ن النخبة 
املتميزة القادرة عىل إثراء مس��رية كرة 
الق��دم وتقدي��م صورة فني��ة كبرية يف 
املباري��ات ع��الوة عىل إب��راز مواهب 
شابة. وبنّي سموه أن أيام قليلة تفصل 
الجميع عن انط��الق “نارص11” والتي 
نتمن��ى م��ن خالله��ا تغلي��ب الروح 
الرياضي��ة واألخالق العالي��ة والتنافس 

الرشي��ف وااللت��زام املث��ايل بالقوانني 
واألنظم��ة التي تحكم الدورة فالجميع 
فائ��ز به��ذا التجمع الش��بايب الريايض 
الكبري الذي يحمل رس��ائل وقيم عالية 
هدفها أشمل وأوسع. وأشار سموه إىل 
أن استعدادات اللجنة املنظمة للدورة 
تعط��ي مؤرًشا كبريًا عىل النجاح الدورة 
يف النس��خة الحادية عرشة وأن العمل 
الدؤوب واملتق��ن من قبل كافة أعضاء 
اللجنة املنظمة واللجان العاملة سيقود 
قطار ال��دورة إىل محطة النجاح الباهر 
يف ه��ذا الع��ام وتحقيقه��ا لأله��داف 
الشاملة التي وضعت لها يف هذا العام 
والت��ي تجعل من نتائجه��ا أفضل عىل 

الجانب الشبايب والريايض.
وأعرب س��موه عن تقدي��ره للرشكات 
الراعي��ة والجهات الت��ي حرصت عىل 

االنض��امم إىل أرسة “نارص11” ودعمها 
لل��دورة الت��ي تضم نخبة من ش��باب 
البحرين مشريًا إىل أن الرشكات الراعية 

وجدت يف دورة نارص بن حمد لأللعاب 
الرياضية املكان املناسب إلبراز دعمها 
للقطاعني الش��بايب والريايض، مش��يًدا 
بالتفاع��ل  الوق��ت  ذات  يف  س��موه 
اإلعالمي املتميز وحرص وسائل اإلعالم 
املختلفة عىل إبراز الوجه الحضاري عن 

الدورة.

حرصنا على ربطنا أهداف “ناصر11” بالبرنامج الوطني “استجابة”
نطمح بندية وإثارة أكثر في النسخة الحالية... ناصر بن حمد:

تغطية             اللجنة اإلعالمية
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غادر املنتخب الوطني لكرة السلة عىل الكرايس املتحركة للمشاركة يف بطولة 

غرب آسيا لكرة السلة عىل الكرايس املتحركة – والتي سوف تقام يف األردن خالل 
الفرتة من 22 وحتى 27 من شهر ابريل الجاري. حيث يتنافس املنتخب ملحاولة 

الحصول عىل التأهل لدورة األلعاب االسيوية والتي سوف تقام يف العاصمة جاكرتا 
– بإندونيسيا خالل شهر أكتوبر القادم. واستعد منتخبنا بشكل مكثف خالل 

الفرتة املاضية مبتابعة الجهازين الفني واإلداري ومجلس اإلدارة من أجل تحقيق 
النتائج املرجوة واملرشفة للبحرين، حيث يرتأس الوفد عي محمد نبهان والجهاز 
الفني املكون من املدرب إبراهيم زباري واملدرب حمد عي محمد املرشفني عىل 
تدريبات كرة السلة عىل الكرايس املتحركة. ومن الالعبني سوف يشارك الالعبون 

املتميزون: أحمد حسن، أحمد مشيمع، جعفر ال ريض، حسن عبدالله، عي الغزال، 
محمد الكعبي، محمد جعفر، جاسم نارص، نبيل الدورسي ونصار الوقزة.

“ذوي اإلعاقـة” للسلــة يغــادر لألردن

  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(

علي بن محمد: “استجابة” سيمضي 
بالشباب والرياضة إلى مستقبل متميز

جالل: “ألعاب القوى” سيعمل 
لتنفيذ برنامج “استجابة”

الرفاع – االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة: أكد رئيس االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة الشيخ 
عي بن محمد آل خليفة أن 

برنامج “استجابة” الذي أطلقه 
ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشئون الشباب، 
رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة هو مرشوع 
عرصي سيقفز بالحركة الشبابية 

والرياضية إىل حقبة أكر 
متيزًا وتطورًا يف ظل ما يتميز 
به الرنامج من أفكار ورؤى 

ستكون لها انعكاسات إيجابية 
كبرية عىل الرياضة البحرينية 

تحديًدا.
وأضاف الشيخ عي بن محمد 

آل خليفة أن سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة استطاع 

أن يرتك بصمة كبرية ويحقق 
إنجازات ومكتسبات هائلة 
للقطاعني الشبايب والريايض 

خالل السنوات املاضية بعدما 
قدم العديد من املبادرات 

واملشاريع الرائدة التي قادت 
الشباب والرياضة إىل مرحلة 

أكر ازدهارًا وتطورًا، ويأيت 
برنامج “استجابة” ليشكل 

امتداًدا ملبادرات واهتاممات 
سموه بتطوير الحقلني الشبايب 

والريايض ليؤكد للجميع بأن 
تطلعات سموه ال تقف عند حد 

معني، وهو منشغل بالتطوير 
والتحديث املستمر مبا يعزز 
من مكانة اململكة مستفيًدا 

من عنرص الشباب الذي يشكل 
عصب التطور والتنمية.

وأكد الشيخ عي بن محمد آل 
خليفة أن االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة سيعمل جاهًدا 

عىل العمل مع باقي الرشكاء 
ويف مقدمتهم اللجنة األوملبية 

البحرينية لتنفيذ برنامج 
“استجابة” بالصورة املطلوبة مبا 
يؤدي إىل تحقيق األهداف التي 
أطلق من أجلها الرنامج، مؤكًدا 

عزم جميع منتسبي اللعبة 
للمساهمة يف تحويل تطلعات 
وآمال سموه إىل واقع، معرًبا 

عن اعتزازه الكبري مبا تحظى به 
لعبة الكرة الطائرة والرياضة 
بشكل عام من دعم ورعاية 

فائقة من سموه.

الرفاع – االتحاد البحريني أللعاب 
القوى: أكد نائب رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى محمد 

جالل أن اتحاد ألعاب القوى 
برئاسة سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة سيكون يف مقدمة 
االتحادات التي ستعمل عىل تنفيذ 

الرؤى واألفكار التي أعلن عنها 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشئون الشباب، رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

يف برنامج “استجابة” الذي أطلقه 
سموه مؤخرًا، مبا يسهم يف االرتقاء 

بالحركة الشبابية والرياضية.
وأشاد جالل مبا تضمنه برنامج 

“استجابة” من أفكار ستؤدي إىل 
استغالل املوارد املتاحة وتنشيط 

االستثامر للمنشآت الرياضية 
إليجاد مصادر دخل جديدة 

للقطاع الشبايب والريايض، كام نّوه 
باهتامم سموه بالرياضيني من 

خالل منحهم بعثات دراسية وإبرام 
سلسلة من االتفاقية التي ستكون 

لها آثار إيجابية عىل مستقبل 
الرياضة البحرينية. وأضاف جالل 
بأن رياضة ألعاب القوى ستكون 

أحد املستفيدين من الرنامج 
ملا سيوفره من فرص وإمكانيات 

ومزايا ستعود بالنفع عىل العدائني 
والعداءات وستشجع أولياء األمور 

عىل انخراط أبنائهم يف الرياضة 
وتحديًدا أم األلعاب، كام سيوفر 
أرضية مثالية للنهوض بالرياضة 

البحرينية وتحديًدا ألعاب القوى 
التي هي بأمس الحاجة ملثل تلك 
املبادرات لتوسيع رقعة اإلنجازات 
والنجاحات. وأكد جالل أن سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

يعتر أكر الداعمني التحاد ألعاب 
القوى وبفضل جهود سموه وصلت 

الرياضة البحرينية إىل مكانة 
متقدمة وأن برنامج “استجابة” 

سيقود قطاعي الشباب والريايض 
إىل مسرية مضيئة، مؤكًدا حرص 

اتحاد ألعاب القوى عىل العمل قلًبا 
وقالّبا مع سموه مبا يحقق األهداف 
والرؤى التي تطرق إليها يف الرنامج 
السيام وأن ألعاب القوى متثل أحد 
أهم األلعاب األوملبية التي يعول 

عليها لتحقيق املزيد من اإلنجازات 
وهي يف صدارة األلعاب املنجزة مام 

يحتم عىل االتحاد العمل يًدا بيد 
مع سموه لرفعة وازدهار رياضتنا.

منتخب السلة لذوي اإلعاقة

الرفاع               اتحاد الطاولة

حقق العب منتخبنا الوطني لكرة 
الطاولة ونادي البحرين إلياس اليايس 
إنجازًا فريًدا يف رحلته االحرتافية مع 

نادي أصحاب الجياد املرصي بعد 
مساهمته بحصول الفريق عىل املركز 

األول وصعوده إىل مصاف أندية الدرجة 
املمتازة. ومتكن الالعب إلياس اليايس من 

الفوز مع نادي أصحاب الجياد املرصي 
بلقب الدوري بكل جدارة واستحقاق، 

حيث نجح يف رحلته االحرتافية أن 
يساهم بحصول الفريق عىل املركز األول 

بعد أن خاض 7 مواجهات مع 7 فرق 
مرصية وفاز يف جميع املواجهات بعد أن 

قدم أفضل العروض، ومل يخر سوى 3 
أشواط طوال مبارياته السبع التي خاضها 
واستطاع أن ينهي كافة املباريات بانتصار 
عريض. وأكد إلياس اليايس أن املواجهات 

كانت قوية لكن فريقه كان عند حسن 

الظن واستطاع أن يحقق االنتصارات 
ليعتي صدارة الرتتيب وإنهاء املوسم 

يف املركز األول والصعود لدوري املمتاز 
)أ(، مشريًا إىل أن فريق أصحاب الجياد 
املرصي احتل املركز األول وفريق استاذ 

منصورة املركز الثاين. وتقلد إلياس اليايس 
امليدالية الذهبية يف حفل التتويج. وأشار 
إلياس اليايس أن أصعب املواجهات كانت 

ضد نادي االسامعيي ونادي املنصورة، 

مبيًنا أن القتالية واملستوى العايل 
قادته للفوز يف املواجهات بكل جدارة 
واملساهمة بصعود الفريق إىل الدرجة 

املمتازة، وأعرب عن بالغ سعادته برحلته 
االحرتافية التي وصفها ب� “الناجحة”، 

مشيًدا بالدعم الالمحدود الذي حصل 
عليه من اتحاد الطاولة برئاسة الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة ونادي 

البحرين برئاسة نبيل الساعي.

إنجـــــاز مميـــــز لليـــاســــي فــــي رحلتـــــه االحتـــرافيـــــــة

الياسي يتوسط أفراد فريقه

سمو الشيخ ناصر بن حمد

محمد جاللعلي بن محمد 

يف مباراة امتدت لثالث ساعات 
متواصلة، استطاع املحرق أن يحقق 

فوزا صعباً عىل النجمة بثالثة أشواط 
مقابل شوطني ليتأهل إىل نهايئ كأس 
ويل العهد للكرة الطائرة يف املواجهة 

التي جمعت الطرفني، مساء أمس 
األحد، عىل صالة االتحاد مبدينة 

عيى الرياضية يف املباراة الثانية من 
الدور نصف النهايئ ليرضب موعدا 

مع األهي يف النهايئ الذي سيقام 30 
ابريل الجاري يف إعادة ملواجهة نهايئ 

الدوري.
النجمة فاز بالشوط األول 37/35، 

واملحرق بالثاين 28/26، والثالث 
للنجمة 25/21، والرابع للمحرق 

32/30 قبل أن يحسم املحرق 
الشوط الخامس ملصلحته 15/13، 
وأدار املباراة طاقم الحكام الدويل 
املكون من األول عباس عبدالرضا 

والثاين سامي سويد.
وكانت مباراة الدور نصف النهايئ 

األوىل انتهت للمحرق بنفس 
النتيجة.

كان الشوط األول مثرياً وطويال يف 
الوقت ذاته واستمر قرابة 45 دقيقة، 
حيث شهد األداء تكافؤا يف املستوى 
والنتيجة، عىل مستوى الهجوم كان 

الرازيي ليلسون كوستا الخيار 
األبرز، ويف املحرق تناوب كل من 

النجدي وفاضل عباس والبوتورييك 
جاكسون ريفريا، كام تنوع اللعب ما 

بني األطراف واالرتكاز.
إرساالت النجمة عرفت ضارب 

مركز 4 فاضل عباس للضغط عليه 
وتعطيل انطالقته الهجومية وهو ما 

حدث بالفعل، ودخل الفريقان يف 
سلسلة من التعادالت حتى النتيجة 
35/35 واستطاع النجمة أن يحسم 

الشوط لصالحه برضبة ساحقة من 
مركز 1 باملنطقة الخلفية، قبل أن 
ينفذ عي مرهون ارسال هجومي 

قوي أخطأ فاضل عباس يف استقباله 
ليفوز الرهيب 37/35، وكان لكوستا 
دور كبري يف ترجيح كفة فريقه مع 
دهاء صانع األلعاب حسني الحاييك 

يف توزيع الكرات الهجومية وتشتيت 
حوائط املحرق التي مل تتمكن من 

صد العديد من رضباته، واضاع 
الفريقني الكثري من االرساالت.

يف الشوط الثاين استطاع املحرق 
أن يحرز التقدم بفارق ثالث نقاط 

14/11 بفضل الفاعلية الهجومية 
مع استغالل سوء استقبال النجمة، 

ليضطر مشعل تريك لطلب وقت 
مستقطع وهو ما أمثر فعال عن 

التعادل 14/14 بعد دخول املحرق 
يف مسلسل األخطاء الهجومية 

وتراجع االستقبال وهو ما افسح 
املجال أمام النجمة لخطف التقدم 

19/17 ثم 22/19 باالعتامد عىل 
رضبات كوستا التي ال تصد وال ترد 

مع ارتكاب النجدي للعديد من 
االخطاء الهجومية وهو ما دفع 
باملرباطي إلرشاك حسن الحداد 

الذي قدم مردودا جيدا وقد استطاع 
املحرق أن يقلص الفارق بفضل 

حوائط الصد لتصبح النتيجة 22/21 
ليطلب تريك وقتا مستقطعا لكنه 

استنفذ األوقات املستقطعة، ليتعادل 
الفريقان لغاية النتيجة 26/26 

ليضيع كوستا االرسال وينجح الثنايئ 
جاكسون وضاحي يف صد كرته 

األخرية ليضعا نهاية للشوط لصالح 
املحرق 28/26.

مل يحافظ املحرق عىل تقدمه منذ 
البداية يف الشوط الثالث 4/0 ولغاية 

النتيجة 13/11 عالوة عىل تقدمه 
20/18 ونجح النجمة يف ارهاق 

فاضل عباس عر توجيه االرسات 
نحوه، مع فاعلية الهجوم من 

األطراف حيث يوجد حسن عقيل 
وكوستا مع حائط الصد الناجح عىل 
الحداد ليتعادل النجمة 21/21 ومن 

بلوك آخر من كوستا عىل عباس 
22/21 ورضبة طائشة من الحداد 

23/21 تقابلها رضبة ناجحة من 
كوستا 24/21 قبل أن يصطاد النجمة 

كرة عىل محمد حبيب ليخطف 
الشوط الثالث 25/21.

يف الشوط الرابع قلب املحرق تخلفه 
بنتيجة 20/17 إىل التعادل 20/20، 

بفضل براعة محمد حبيب يف الهوج 
الريع من مركز3 وارسال مبارش مع 
خطأ هجومي لكوستا، لكن النجمة 

عاد الحراز التعادل 23/23 وكان 

كوستا الخيار الهجومي األبرز للمعد 
الحاييك مع تألق عي مرهون يف أكر 
من مناسبة وقد تعرض حسني مهدي 

لإلصابة ليجري مشعل تريك تغيريا 
اضطراريا بارشاك حسن جعفر.

ودخل الفريقان يف مسلسل التعادل 
حتى النتيجة 30/30 ليظهر العمالق 

عباس برضبة ساحقة تبعها ارسال 
قوي اساء النجمة استقباله لريتد نحو 
النجدي الذي سدد رضبة قوية أنهى 

بها الشوط 32/30.
يف الشوط الخامس فرط النجمة يف 

الفوز بعدما تقدم 13/11 ليعود 
املحرق بالصد وتألق فاضل عباس 

13/13 ومن صد ثنايئ لحبيب 
وعباس عىل كوستا تقدم 14/13 

قبل أن يكسب املحرق بلوك عىل 
حسن عقيل لينتهي الشوط ملصلحته 

.15/13

المحرق يسقط النجمة ويضرب موعدا مع األهلي بنهائي أغلى كؤوس الطائرة
ف��������ي م����������ب����������اراة ام��������ت��������دت ل�������ث�������اث س������اع������ات

حسن علي

لقطة لجمهور األهلي والمنامة

ميالد: بدايتنا سيئة... والدفاع 
حقق العودة واالنتصار

غافريل: لن نبكي على الخسارتين 
وسنقاتل في الثالثة

غافريلميالد
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ب��ارك رئيس مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الش��يخ عيل 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة إىل رئيس 
مجلس إدارة نادي املحرق الش��يخ 
أحم��د بن عيل آل خليفة مبناس��بة 
حص��ول الفري��ق األول لكرة القدم 
 NBB بالن��ادي ع��ى لق��ب دوري
للموس��م  األوىل  الدرج��ة  ألندي��ة 

الريايض 2018-2017.
جاء ذل��ك بعد رعاية رئيس االتحاد 
 NBB للمب��اراة الختامية ل��دوري
والتي أقيمت مس��اء أم��س األول 
عى استاد البحرين الوطني، ضمن 
الجولة األخرية من املس��ابقة حيث 
فاز املحرق عى األهيل )1-3( وتوج 
باملرك��ز األول ودرع ال��دوري، فيام 
حص��ل فري��ق النجمة ع��ى املركز 
الث��اين، وفريق املنامة ع��ى املركز 

الثالث.
وقدم الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليف��ة آي��ات الش��كر 
والعرفان لجاللة امللك وسمو رئيس 
ال��وزراء وس��مو ويل العه��د ع��ى 
دعمه��ا الكبري واملتواصل ألنش��طة 

االتحاد البحريني لكرة القدم.
الته��اين  االتح��اد  رئي��س  وق��دم 
والتربيكات ألعضاء الجهازين الفني 
واإلداري يف ن��ادي املح��رق بقيادة 
س��لامن رشيدة،  الوطني  امل��درب 
مقدًما التهنئة لجميع العبي الفريق 

عى مجهوداتهم الكبرية التي بذلت 
طوال املوس��م وتوجت بإحراز درع 
الدوري وامليدالي��ات الذهبية بعد 
غياب املح��رق عن لق��ب الدوري 

خالل املواسم املاضية.
وأكد عيل ب��ن خليف��ة أن حصول 
املحرق عى لقب دوري NBB جاء 
بع��د عمل جبار م��ن مجلس إدارة 
النادي برئاسة الشيخ أحمد بن عيل 
آل خليف��ة وإخوانه أعضاء مجلس 
اإلدارة والجهازي��ن الفني واإلداري، 
إضاف��ة إىل الالعبني الذي��ن قدموا 
مستويات فنية بارزة أكدت جدارة 
الفري��ق باللق��ب وعودته ملنصات 

التتويج يف الدوري.
وأش��اد رئيس اتح��اد الكرة بالعمل 
املميز إلدارة نادي املحرق يف تقدميها 
جميع السبل الكفيلة بإعادة الفريق 
إىل منصة التتويج، مؤكًدا أن حصول 
الفريق عى اللقب هذا املوسم يأيت 
استكامال للمسرية الناجحة للمحرق 
واملرصعة بعدد كبري من البطوالت 
عى جميع املستويات، حيث متكن 
املح��رق هذا املوس��م من الحصول 

عى الدوري للمرة 34 يف تاريخه.
وأع��رب عيل بن خليف��ة عن فخره 
بتواج��د امل��درب الوطني س��لامن 
رشي��دة ع��ى رأس اإلدارة الفني��ة 
للمح��رق، مبيًن��ا أن تتويج املحرق 
هو تتويج للم��درب الوطني الذي 

بات رقاًم صعًبا يف الكرة املحلية عرب 
إثبات كفاءت��ه وقدرته عى إيصال 

الفرق ملنصات التتويج.
ومتن��ى رئيس اتح��اد الك��رة حّظا 
أوف��ر لبقية األندية خالل املواس��م 
املقبل��ة، مش��ريًا إىل ظه��ور أندية 
جديدة تنافست خالل هذا املوسم 
ع��ى املراك��ز األمامية؛ وه��و األمر 
ال��ذي يدلل عى العم��ل القائم يف 
األندية وتنافس��ها في��ام بينها من 
أجل الظهور باملسابقات الكروية يف 

أفضل صورة.
م��ن جهة أخرى، أك��د رئيس اتحاد 
الك��رة أن أش��كال الرعاية املختلفة 
التي حصل عليها االتحاد س��اهمت 
بشكل كبري وفعال يف إنجاح املوسم 

الراع��ي  أن  إىل  مش��ريًا  الك��روي، 
الرس��مي بن��ك البحري��ن الوطني 
NBB ساهم بش��كل كبري يف نجاح 
الدوري هذا املوس��م عرب مس��توى 

تنظيمي الفت ومميز.
وقال إن رعاية NBB لدوري أندية 
الدرج��ة األوىل لك��رة القدم كانت 
مثمرة، وأعطت املنافس��ات صبغة 
تنافس��ية عالًيا، مشيًدا باملجهودات 
والتع��اون الكبري م��ن قبل القامئني 
عى البنك مع املسؤولني يف االتحاد 
لرتجم��ة الرعاي��ة بالش��كل املثايل، 
مقدًم��ا ش��كره للرئي��س التنفيذي 
للبنك جان كريستوف دوراند الذي 

حرض اليوم الختامي للدوري. 
إىل ذل��ك، حّيا رئيس اتح��اد الكرة 

الحضور الجامهريي الذي ش��هدته 
املنافس��ات الكروية طوال املوسم، 
يف  الكب��ري  الحض��ور  أن  مبين��ا 
الي��وم الختامي ج��اء ليؤكد نجاح 
املس��ابقات املنضوي��ة تحت مظلة 
االتحاد، مش��يًدا يف ذات الوقت مبا 
تبذله م��ن األندية من جهود كبرية 
ومضنية إلنجاح املسابقات، ومؤكًدا 
أن االتح��اد يكمل هذا العمل وفق 

املنظومة القامئة بني الطرفني.
وأكد ميض االتحاد يف سياس��ته نحو 
دعم الحض��ور الجامهريي مبا يعود 
إيجاًبا عى مستوى املسابقات فنيًّا 

وتنافسيًّا.
ب��دوره، نّوه رئي��س اتح��اد الكرة 
بالتغطي��ة املميزة لوس��ائل اإلعالم 

املحلية املختلفة باإلضافة إىل مواقع 
ملنافس��ات  االجتامع��ي  التواص��ل 
الدوري وألنش��طة اتحاد الكرة عى 

وجه العموم..
وأكد أن اإلعالم كان عاماًل أساسيًّا يف 
رصد فعاليات االتحاد ومس��ابقاته، 
مش��ريًا إىل الدور الكبري الذي لعبه 
اإلعالم يف هذا املورد، مش��رًيا إىل أن 
اإلعالم ساهم بشكل كبري يف عكس 
التي يقيمها  الفعاليات واألنش��طة 
اتحاد الكرة، مجددا تقديم ش��كره 

لجميع املساهمني والداعمني.

 دوراند: البنك يعتز 
بالشراكة مع االتحاد

من جهت��ه، رصح الرئيس التنفيذي 
ج��ان  الوطن��ي  البحري��ن  لبن��ك 
كريس��توف دوراند قائال: “إن بنك 
البحري��ن الوطن��ي يعت��ز برشاكته 
مع ال��دوري البحريني لكرة القدم 
ونجاحه خالل موسم 2018-2017. 
ونظرًا لدعم قيادة مملكة البحرين 
ومس��اعيها يف تحقيق هذا الهدف 
وبصفت��ه الرشيك الرائ��د للنمو يف 
اململكة، فإن بنك البحرين الوطني 
التنمي��ة االجتامعية  ملتزم بدع��م 
مكون��ات  كاف��ة  م��ع  والتواص��ل 
املجتمع يف املج��االت األكرث أهمية 
لدي��ه وتعزي��ز روح الفري��ق عى 

جميع املستويات”.

رئيس اتحاد الكرة: عمل إداري مميز أعاد المحرق إلى منصة التتويج
مقدًما شكره لـ”NBB” على رعايته ومشيًدا بالمدرب الوطني

اتحاد الكرة              المركز اإلعالمي

هنأ ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس 
املجلس األعى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة ن��ادي املحرق مبناس��بة 
تحقيقه للقب دوري كرة القدم، 
التي  املتميزة  بالعروض  مش��يًدا 
قدمها الفريق وبالروح الرياضية 
العالي��ة لالعبي��ه ع��ى امت��داد 

مباريات الدوري.
وقال سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة “يطيب لنا أن نغتنم 
مناس��بة فوز فريق نادي املحرق 

بلقب الدوري البحريني لنتوجه 
الن��ادي  منتس��بي  جمي��ع  إىل 
مبشاعر التهنئة بهذا اإلنجاز الذي 
يعكس املستوى املتقدم للفريق 
واملس��تويات الكبرية التي قدمها 
الالعب��ون ط��وال مش��وارهم يف 
منافس��ات الدوري، باإلضافة إىل 
واإلداري  الفني  الجهازين  جهود 
ووقوف الجامهري خلف فريقهم 
وصوالً إىل تحقيق ه��ذا اإلنجاز 

الكبري”.
وأشار سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة “إن م��ا تحق��ق من 
إنجاز جديد لك��رة القدم بنادي 

املحرق هو نتاج للعمل املتكامل 
يف منظومة الن��ادي باإلضافة إىل 
االهتامم املبارش من قبل مجلس 
إدارة النادي برئاسة الشيخ أحمد 
بن عيل آل خليفة وحرصهم عى 
تهيئة األج��واء املثالية وصوال إىل 

تتويج الفريق بلقب الدوري.
وأش��اد س��موه بجه��ود مجلس 
إدارة االتح��اد البحرين��ي لك��رة 
القدم برئاس��ة الش��يخ عيل بن 
خليفة آل خليفة وعملهم بروح 
الفريق الواحد م��ن أجل إنجاح 
الدوري وإخراجه بحلة تنظيمية 

زاهية.

سموه أشاد بالروح العالية لالعبي المحرق

ناصر بن حمد: لقب الدوري نتاج عمل متكامل

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أحمد بن عليجان كريستوف دوراندعلي بن خليفة

الجودر يهنئ المحرق
هنأ وزير شؤون الشباب والرياضة هشام 
الجودر نادي املحرق مبناسبة فوز فريقه 

األول لكرة القدم ببطولة الدوري، معتربًا أن 
فوز فريق املحرق بلقب الدوري للمرة 34 

يف تاريخه جاء نتاًجا للعمل الدؤوب واملتقن 
من قبل رئيس نادي املحرق الشيخ أحمد 

بن عيل آل خليفة وأعضاء مجلس إدارة النادي، والذين عملوا بكل جد 
وإخالص من أجل تهيئة أفضل الظروف أمام الفريق لتحقيق اللقب. وأشاد 

هشام الجودر بحرص العبي نادي املحرق عى تقديم املستويات املتميزة 
وتفانيهم طوال مباريات املوسم يف سبيل الوصول إىل هدفهم وتحقيق 

لقب الدوري، مؤكًدا أن هذا اإلنجاز سيشكل دافًعا أمام أرسة نادي املحرق 
من أجل تحقيق املزيد من اإلنجازات مستقباًل، مشيًدا يف ذات الوقت 

بجهود أعضاء الجهازين الفني واإلداري وجامهري الفريق التي حرصت عى 
مساندته طوال مشواره يف منافسات الدوري.  وأعرب وزير شئون الشباب 

والرياضة عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلها مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة وجميع 

اللجان العاملة من أجل إنجاح الدوري وتنظيمهم بالصورة املتميزة. 

هشام الجودر

شهد وزير الداخلية الفريق 
الركن الشيخ راشد بن عبدالله 
آل خليفة مساء أمس املباراة 

النهائية يف بطولة وزارة الداخلية 
للتنس 2018، بحضور رئيس 

االتحاد البحريني للتنس سمو 
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة 

ومستشار جاللة امللك لشؤون 
الشباب والرياضة صالح بن 

عيىس بن هندي، ووزير شؤون 
الشباب والرياضة هشام الجودر، 
ومحافظ العاصمة الشيخ هشام 

بن عبدالرحمن آل خليفة ورئيس 
األمن العام طارق الحسن. 
وأكد وزير الداخلية حرص 

الوزارة عى املساهمة يف مختلف 
الفعاليات الرياضية، دعام 

للمكتسبات الرياضية وتعزيزا 
للمسرية املباركة التي تعيشها 

الرياضة البحرينية يف العهد الزاهر 
لعاهل البالد صاحب الجاللة امللك 

حمد بن عيىس آل خليفة، مشيدا 
يف الوقت ذاته بتبني ممثل جاللة 

امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعى 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة، العديد 
من املبادرات يف املجالني الشبايب 
والريايض، والتي شكلت قفزات 

نوعية يف مسرية الرياضة البحرينية، 
وآخرها مبادرة “استجابة “ التي 

جاءت يف إطار العمل عى االرتقاء 

باملنظومة الرياضية، وتعد إحدى 
حلقات الدعم للرياضة البحرينية.

وأشار الوزير إىل األداء الفني 
الرفيع الذي شهدته البطولة 

والروح الرياضية التي متيز بها 
الالعبون املشاركون، معربا عن 

شكره وتقديره لالتحاد البحريني 
للتنس عى تعاونه الفعال ولالتحاد 
الريايض لألمن العام ونادي ضباط 
األمن العام عى الجهود املتكاملة 
التي قاما بها، والتي ساهمت يف 
حسن التنظيم وإنجاح البطولة.

وجمعت املباراة النهائية للبطولة 
بني الالعبني الهولندي أنتال فان 
واملرصي رشيف صربي، إذ فاز 

األول 7/5 و6/2 ليتوج أنتال فان 
بكأس البطولة.

ويف نهاية املباراة التي شهدت 
حضور عدد من الشخصيات 

املهتمة برياضة التنس بالبحرين، 
تفضل وزير الداخلية الفريق الركن 
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة 

و رئيس االتحاد البحريني للتنس 
سمو الشيخ أحمد بن محمد آل 

خليفة بتتويج الفائزين بالكؤوس 
والهدايا التذكارية.

وظهرت البطولة التي أقيمت 
برعاية وزير الداخلية يف الفرتة 

من 19 وحتى 22 أبريل الجاري، 
مبستوى فني متطور من خالل 

وجود نخبة من الالعبني املحليني 
والدوليني، الذين تنافسوا للتتويج 

باللقب. 

وزير الداخلية متوجا الفائزين

وزير الداخلية يتوج الهولندي أنتال بطال لكأس الوزارة للتنس
ــفــنــي الــرفــيــع ـــــاألداء ال ــمــنــافــســات وأشـــــاد ب ــام ال ــت شــهــد خ

المنامة           بنــا



مل يكن مساء الس��بت بليلة عادية 
بالنسبة ملنتسبي نادي املحرق، فقد 
شهدت تتويج فريقه الكروي بأول 
بطولة له يف هذا املوس��م واملتمثل 
يف درع ال��دوري، بع��د غياب دام 

موسمني متتاليني.
ليلة اكتس��ت لونه��ا باألحمر، عرب 
االنتصار الجدير الذي حققه العبو 
“الذيب” عىل األهيل بثالثية وإنهاء 
املوسم برصيد 45 نقطة، حقق فيها 
الفريق 13 انتصارًا وخسارة واحدة 
م��ن أص��ل 17 مب��اراة. جامه��ر 
لعودة  فرًح��ا  تراقص��ت  املح��رق 
الدرع لخزينة ع��راد، وجعلت من 
تلك الليلة عرًس��ا كرويًّا بأهازيجها 
الجميلة والت��ي انطلقت يف الرفاع 

واستمرت حتى مقر النادي.
“البالد س��بورت” كانت حارضة يف 
الوطني، وعاشت  البحرين  اس��تاد 
ورص��دت  املحرقاوي��ة  األف��راح 
أصحابها اإلداريني والفنيني وكل من 

ساهم يف هذه الفرحة.

للمحرق صوالت وجوالت... هذا هو شيخ المنصات
”NBB“ ب��ط��ل  ف���رح���ة  ي���رص���د  س����ب����ورت”  “ال����ب����اد 

”NBB“ المحرق متوًجا بدرع دوري

علي مجيد          محمد الدرازي

أشار املدرب املس��اعد لفريق املحرق 
ع��يل عامر إىل أن هن��اك عدة عوامل 
ساهمت بعودة املحرق ملنصة التتويج 

وتحقيق لقب دوري القدم.
وق��ال عامر ل��� “البالد س��بورت” إن 
لدعم مجل��س إدارة الن��ادي وجهود 
الجهازي��ن اإلداري والفن��ي والالعبني 
ال��ويف،  لوقف��ة جمه��وره  باإلضاف��ة 
أعط��ى الفريق منحة قوي��ة لتحقيق 
املس��تويات العالية والنتائ��ج املثالية 
التي أهلته ألن يحقق البطولة بجدارة 
واستحقاق. متمنيًّا أن يكون الفريق يف 
املوسم املقبل أفضل وأقوى مام ظهر 
عليه ليك يصالح جامهره ويعيده كام 

كان عليه يف السابق. 
من جهته، عربرّ م��درب فريق املحرق 

الوطني س��لامن رشيدة عن سعادته 
البالغ��ة بتحقي��ق اللق��ب رق��م 34 

للمحرق.

وق��ال س��لامن رشي��دة إن املح��رق 
اس��تحق الحصول عىل لقب الدوري، 
مشرًا إىل أن اإلرصار والعمل والرتكيز 

اللق��ب،  الفري��ق لتحقي��ق  ق��ادت 
وأوض��ح أن الدعم الكبر الذي حصل 
عليه الفري��ق من الجامهر كان وراء 

الفوز.
وأضاف “مل يكن املوس��م س��هاًل عىل 
نصي��ب،  مجته��د  ول��كل  اإلط��الق، 
وفريقنا اجتهد وثابر يف املوس��م وأمثر 
عن تحقيق لقب الدوري للمرة ال� 34 
يف تاريخه”، مشرًا إىل أن التتويج جاء 
بعد عناء وتعب طوال األشهر املاضية.
وأش��اد س��لامن رشيدة بالدور البارز 
ال��ذي قام به ملجلس إدارة النادي من 
خالل س��عيه بتوفر كافة االحتياجات 
الالزمة للفريق طوال املوس��م، مشرًا 
إىل أن متابعة اإلدارة املستمرة وفرت 

سبل الراحة للفريق.

أبدى مهاج��م وهداف فريق 
إس��امعيل  ال��دويل  املح��رق 
عبداللطيف سعادته بالتتويج 
بالدرع 34، مؤكًدا أن املحرق 
اس��تحق لقب ال��دوري بعد 
الت��ي بذلها  الكبرة  الجه��ود 

طوال املوسم.
وقال: “سعينا أن نحقق لقبي 
ه��ذا املوس��م، لكنن��ا فقدنا 
كأس جالل��ة املل��ك، أملنا مل 
ينقطع بعد الخروج ونافس��نا 
بقوة عىل لقب الدوري حتى 

اللق��ب الذي  حصلن��ا ع��ىل 
جاء بكل جدارة واس��تحقاق، 
أنا سعيد باملس��اهمة بعودة 
األلقاب لفري��ق املحرق بعد 
غياب دام موسمني متواصلني 
ع��ن لقب ال��دوري، لس��ت 
وحدي الذي سعى بل جميع 
الفني  والجهازي��ن  الالعب��ني 
وإدارة  والجامه��ر  واإلداري 
املحرق التي لعبت دورًا كبرًا 
بتتوي��ج الفري��ق، حي��ث إن 
الفري��ق حصل عىل دعم كبر 

ومتابعة مستمرة”.
وتابع “عملن��ا كعائلة واحدة 
من��ذ انط��الق املوس��م وهو 
رس من أرسار نج��اح الفريق، 
عندم��ا تذهب للتدريب ترى 
وجميع  والجدي��ة  الح��امس 
الالعب��ني ي��ؤازرون بعضه��م 
البعض، عش��نا أياًم��ا جميلة 
ا تكلل��ت بالنجاح الكامل  جدًّ

بالتتويج بلقب الدوري”.
من جهته، يرى العب املحرق 
عبدالوه��اب ع��يل أن فريق 

املح��رق بالتتويج ودونه دامئًا 
ما يكون بطاًل.

وقال عيل ل� “البالد س��بورت” 
م��ا حقق يع��ود فضله لدعم 
مجلس إدارة النادي برئاس��ة 
الش��يخ أحم��د بن ع��يل آل 
خليفة ودور الجهازين الفني 
الالعب��ني  وجه��ود  واإلداري 
طيلة املوس��م. وح��ول نتائج 
إصابت��ه، ب��ني ع��يل أن الزال 
ينتظ��ر تقاري��ر الفحوص��ات 

الطبية.

بنيرّ الع��ب املح��رق عبدالله عبدو 
أن ما تحق��ق لهو مثرة تعب وجهد 
قدم��ه الفريق طيلة موس��م كامل 
له��ذه البطولة التي تعت��رب بطولة 

املوسم.
وق��ال عبدو ل� “البالد س��بورت” إن 
الفريق ظهر بش��كل رائع من حيث 
الواح��دة والتي  الجامعي��ة والروح 
ساهمت بتحقيق الدوري. وعام إذا 
كان راضًيا عن املوسم بأكمله، أجاب 
عبدو أن الرىض ينحرص إذا ما حقق 

الفريق كل بطوالت املوس��م، ولكن 
الفري��ق أخف��ق يف كأس امللك وها 
هو اآلن يحقق الدوري، ويتمنى أن 

يحقق كأس النخبة أيًضا.
م��ن جهت��ه، أهدى الع��ب املحرق 
جامل راشد لقب الدوري إىل جاللة 
امللك الرئيس الفخ��ري لناديه، وإىل 
الجامه��ر املحرقاوي��ة الغالية التي 
حرضت وآزرتهم منذ بداية املوس��م 

حتى النهاية.
وبني راش��د ل��� “البالد س��بورت” 

أن الفري��ق قدم مس��تًوى طيًبا يف 
مسابقة الدوري بدليل املستويات 
املثالي��ة والنتائ��ج الكب��رة الت��ي 
مباري��ات  م��دار  ع��ىل  حققه��ا 
القس��مني وما يثبت ذل��ك األرقام 
الت��ي يدونها التاري��خ بأن املحرق 
حقق لقب ال��دوري ب� 13 انتصارًا 
وخس��ارة وحيدة وبفارق كبر من 
النقاط عن أقرب منافسيه. متمنيًّا 
أن يواصل الفريق عىل هذا املنوال 

يف املوسم املقبل.
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علي: المحرق دائًما بطل 

راشد: أهدي اللقب لجاللة الملك
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هنأ محرتف فريق 
املحرق الليبي محمد 

صولة، جميع الجامهر 
املحرقاوية مبناسبة 

استعادة لقب الدوري من 
جديد بعد غياب موسمني، 

مشيًدا كذلك بالدور 
الكبر لهذه الجامهر 
وملجلس إدارة النادي 

والجهازين الفني واإلداري 
للفريق، وهو ما كان 

له أبلغ األثر يف تحفيز 
الالعبني وتسهيل أمورهم 

وبالتايل تحقق اللقب 
بفضل تعاون الجميع.
وأكد محمد صولة أن 

تجربته األوىل يف البحرين 
جاءت ناجحة، بعد أن 
نجح مع فريق املحرق 
من التأهل لنهايئ كأس 

جاللة امللك وتحقيق لقب 
بطولة الدوري.

قال العب املحرق عبدالله 
يوسف ل� “البالد سبورت” 
إن لقب الدوري غاٍل عليه 
شخصيًّا ألنه أول لقب عىل 

صعيد مسابقة الدوري ومع 
فريق كبر اسمه املحرق.

ويعتقد يوسف أن الجميع 
راٍض عام قدمه املحرق يف 

هذا املوسم بعد مجهود 
كبر من زمالئه والجهازين 

اإلداري والفني ووقوف 
إدارة النادي معهم، إذ 

حققوا الدوري بفارق كبر 
من النقاط وخسارة واحدة. 

وحول وجهته املقبلة، 
اخترص يوسف إجابته “الله 

العامل”.

أكد إداري املحرق 
إبراهيم عيىس أن فريقه 

مل يحقق املطلوب يف هذا 
املوسم رغم أنه ظفر 

بلقب الدوري الذي غاب 
عن خزينته يف املوسمني 

املاضيني.
وقال عيىس ل� “البالد 

سبورت” الحمد لله وفق 
الفريق يف الظفر ببطولة 

الدرع وتعترب هذه البداية 
لعودة املحرق للطريق 

الصحيح للمنصات 
وحصد اإلنجازات 

محليرّا وخارجيًّا. وبنيرّ 
عيىس أن مباراة الختام 

كانت بعيدة عن بطولة 
الدوري، بل هي “تاريخ” 

والتي جمعت قطبي 
اللعبة الذين رسموا 

خارطة الكرة البحرينية، 
فمربوك للمحرق 
وهاردلك لألهيل.

وبارك عيىس ملجلس 
إدارة النادي برئاسة 

الشيخ أحمد بن عيل آل 
خليفة ولجمهور الكيان 

العريق بتحقيق هذا 
اللقب.

صولة: تجربة أولى 
ناجحة في البحرين

يوسف: بطولة غالية 
وأجهل مستقبلي

عيسى: لم نحقق 
المطلوب

محمد صولة

عبداهلل يوسف 

إبراهيم عيسى

عبداهلل عبدو



برعاي��ة وحضور النائ��ب األول لرئيس 
والرياضة  للش��باب  االع��ى  املجل��س 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
 BMMAF لفن��ون القت��ال املختلط��ة
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
أقي��م أم��س، حف��ل افتت��اح فعاليات 
بطولة البحرين املفتوحة الرابعة لفنون 
القت��ال املختلط��ة، الذي يق��ام تحت 
رعاية س��موه، والذي ينظم��ه االتحاد 
البحرين��ي لفنون القتال املختلطة عى 
صالة االتح��اد البحريني للكرة الطاولة 
مبدينة عي��ى الرياضي��ة يف الفرتة 23 

إبريل- 5 مايو املقبل.
وكان يف اس��تقبال س��موه لدى وصوله 
موق��ع الحف��ل، عض��و مجل��س إدارة 
اللجنة األوملبية البحرينية رئيسة لجنة 
رياضة امل��رأة باللجنة رئيس��ة االتحاد 
البحريني للكرة الطاولة الش��يخة حياة 
بن��ت عبدالعزي��ز آل خليف��ة، وعضو 
مرك��ز امللك حم��د العامل��ي للتعايش 
الس��لمي بت��ي عبدالرحم��ن، وعضو 
مجلس إدارة اللجنة األوملبية البحرينية 
رئيس االتحاد البحري��ن لفنون القتال 
املختلطة خالد الخياط، وعضو املجلس 
األعى للش��باب والرياض��ة عيل رشيف، 
وأعضاء ومنتس��بي االتح��اد البحريني 
لفن��ون القت��ال املختلطة وع��دد من 

املدعوين وممثلني عن وسائل االعالم.

 انتشار أوسع

وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ خالد 
ب��ن حمد آل خليفة أن الهدف الرئيس 
من إقامة البط��والت املحلية هو دعم 
القتالية  للرياضات  األوس��ع  االنتش��ار 
املنضوية تحت مظلة االتحاد، وتشجيع 
الش��باب البحرين��ي وكذلك الش��باب 
الخليج��ي والعريب عى مامرس��ة هذه 
الرياضات، بالصورة التي تربز قدراتهم 
ومتن��ح الفرص��ة الكتش��اف املزيد من 

املواهب والعنارص املميزة.

 دعم مكانة البحرين عالميا

وأضاف سموه أن البطولة تأيت متوافقة 
مع رؤية س��موه الداعم��ة للرياضات 
متطلعا  البحري��ن،  القتالي��ة مبملك��ة 
سموه إىل تحقيق مزيد من النجاحات 
عى صعي��د هذه الرياضات، من خالل 
تكوي��ن املنتخب��ات الوطني��ة القادرة 
ع��ى املش��اركة املرشف��ة واملنافس��ة 
الحقيقية والقوية يف مختلف البطوالت 
القادم��ة، وال��ذي يس��اهم يف زي��ادة 
املنافس��ة عى إحراز مزيد من النتائج 
املرشفة للبحرين، وهذا ما س��يعزز ما 
وصل��ت إليه البحرين م��ن تقدم عى 
املستوى العاملي يف رياضة فنون القتال 

املختلطة.

 اهتمام ملكي

وأشار سموه إىل أن الرياضة البحرينية 
تحظ��ى برعاية ودع��م واهتامم مليك 
من لدن عاهل الب��الد صاحب الجاللة 
املل��ك حمد بن عيى آل خليفة، الذي 
س��اهم يف تحقي��ق البحري��ن قفزات 
نوعية عى الصعيد الريايض يف مختلف 
األلعاب الرياضية الس��يام رياضة فنون 

القتال املختلطة، التي حجزت لنفس��ها 
مقعدا متقدما ب��ني الدول املتقدمة يف 
هذه الرياضة، والتي اس��تحقت بذلك 
ثق��ة االتح��اد ال��دويل لفن��ون القتال 
املختلط��ة IMMAF الذي منحها حق 
اس��تضافة وتنظيم بطولة العامل للهواة 
لث��الث س��نوات متتالي��ة، كأول دولة 
عربي��ة وآس��يوية تحص��ل ع��ى هذه 
االستضافة، والذي يسجل كإنجاز واضح 
للبحرين عى صعيد احتضانها ملختلف 

الفعاليات والبطوالت الدولية.

 متابعة مميزة

وق��ال س��موه “إن املتابع��ة املمي��زة 
من قب��ل ممثل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة ، منحت لخطواتنا 
دافع��ا كبريا نحو امليض قدما إىل االمام، 
لتنفي��ذ الخطة التي رس��مناها لتطوير 
وارتقاء رياضة فن��ون القتال املختلطة 
البحريني��ة، من أج��ل أن نصل لهدفنا 
املنش��ود وه��و ان نض��ع البحرين يف 
الخانة رقم واحد يف هذه الرياضة عى 

الصعيد الدويل”.

 مستمرون في دعمنا

وأوضح س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة أن الدعم س��يتواصل، بهدف 
إحراز مزيد من التق��دم والنجاح عى 
مس��توى الرياض��ات القتالي��ة، والذي 
يخ��دم تطلعات س��موه لتك��ون تلك 
الرياض��ات عنوان��ا للتمي��ز ومحط��ة 

لإلنجازات يف الرياضة البحرينية.

 إشادة بالمشاركة

وأشاد سموه بالتفاعل الكبري واملشاركة 
الواس��عة م��ن قب��ل األندي��ة املحلية 
والخليجي��ة يف ه��ذه البطول��ة، مؤكدا 
س��موه أن الرياضات القتالية أصبحت 
مح��ط اهت��امم الش��باب البحرين��ي 
والخليج��ي، مضيفا س��موه أن الدعم 
مستمر لتهيئة األجواء املالمئة للشباب 
ملامرس��ة ه��ذه الرياض��ات يف إط��ار 
املنافس��ة الرشيفة املتوافق مع اللوائح 
واألنظمة الدولية التي تحث دامئا عى 
تحقيق توف��ري البيئة الس��ليمة اآلمنة 

إلقامة مثل هذه املنافسات.

 نقدر جهود االتحاد

وواصل سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة حديثه قائال: “إننا نقدر الجهود 

الواضحة التي يبذلها االتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلطة برئاس��ة سعادة 
الس��يد خالد عبدالعزيز الخياط، التي 
تصب يف مصلحة تطور وارتقاء  رياضة 
فن��ون القتال املختلطة عى املس��توى 
املح��يل”، متمني��ا س��موه يف الوق��ت 
ذاته كل التوفيق والنجاح للمش��اركني 

مبنافسات هذا التجمع الريايض.

 برنامج حفل االفتتاح

وشهد سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة حفل االفتتاح، الذي بدأ بعزف 
الس��الم املل��يك، ث��م بكلم��ة ترحيبية 
م��ن عري��ف الحفل االعالمي حس��ني 
إس��امعيل، بعدها تم عرض فيلم قصري 
عن النس��خ املاضية من البطوالت التي 

نظمها االتحاد.

 كلمة الرئيس

بعدها، ألقى رئي��س االتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلط��ة، قال: “أتقدم 
باألصال��ة عن نف��ي ونيابة عن زماليئ 
أعضاء ومنتس��بي االتحاد، إىل سموكم 
بجزيل الش��كر وعظي��م االمتنان، عى 
رعايتكم الكرمية له��ذه البطولة، التي 
تأيت تنفيذا لتوجيهات س��موكم، والتي 

تعد نرباسا يسري عليها االتحاد، لرتجمة 
خط��ة العمل التي ينفذها االتحاد منذ 
تأسيس��ه، والتي حصلت ع��ى مباركة 
س��موكم، والرامية للنهوض بالرياضات 
القتالية املنضوية تحت مظلة االتحاد”.
وأضاف “دعم س��موكم لالتحاد وسام 
نضعه دامئا عى صدورنا، والذي مينحنا 
قوة كبرية لب��ذل الجهود املتواصلة من 
أجل الوصول لنتائج تتوافق مع أهداف 
وتطلعات سموكم، نحو ارتقاء وتطوير 
املس��توى الع��ام للرياض��ات القتالية، 
والذي يخدم بشكل واضح لالستمرارية 
يف نه��ج العم��ل، نح��و بن��اء وتكوين 
منتخب��ات وطنية ق��ادرة عى ترشيف 
مملك��ة البحرين يف مختلف البطوالت 

واملشاركات”.
وواص��ل “أود يف هذا املقام، أن أش��يد 
مببادرة )اس��تجابة( التي أطلقها ممثل 
جاللة امللك لالعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعى للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، والتي متثل رؤية مستقبلية 
والريايض  الش��بايب  بالقط��اع  للنهوض 
باململك��ة، والذي يدفعن��ا لبذل مزيد 
من الجهود لتحقيق أهداف وتطلعات 

س��موه من خالل ه��ذه الرؤية، والتي 
متثل لنا خارط��ة طريق نحو مزيد من 
التطوير واالرتقاء برياضة فنون القتال 

املختلطة”.
الخي��اط يف كلمت��ه بالجه��ود  ومث��ن 
املتميزة لسمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة يف تأس��يس القاعدة الصلبة 
للرياضات القتالية السيام رياضة فنون 
القتال املختلطة MMA، والتي بفضلها 
تبوأت مملكة البحرين مكانة متقدمة 
يف ه��ذه الرياض��ة العاملي��ة، وحققت 
املش��اركات  صعي��د  ع��ى  إنج��ازات 
املختلفة، وحصلت من خاللها عى ثقة 
االتحاد ال��دويل للعبة يف تنظيم بطولة 
العامل لله��واة لثالث س��نوات متتالية، 
كإش��ارة واضحة عى نج��اح الخطوات 
الت��ي اتخذها س��موه يف دع��م مكانة 

وسمعة البحرين عامليا”.
وختم الخياط الكلمة قائال “ال يسعني 
إال أن أتقدم بالشكر  للجهات املتعاونة 
عى مس��اهمتها إلقامة ه��ذه البطولة 
وأخص بالذكر وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة، اللجنة األوملبية البحرينية 
واالتح��اد البحرين��ي للك��رة الطاولة، 
مقدرا يف الوقت ذات��ه الجهود الكبرية 
اللجن��ة املنظمة  الت��ي بذلها أعض��اء 
واللجان العاملة لإلعداد والتحضري لهذا 
الحدث، عى الشكل الذي يخدم إبرازه 

وإنجاحه”.

 استعراض فني وقتالي

بعد ذل��ك، قدمت الفرقة املوس��يقية 
التابعة لوزارة الداخلية فاصل موسيقي، 
بعدها ت��م إقامة نزال اس��تعرايض يف 
لعبة املصارعة، تاله نزال استعرايض يف 

لعبة قوة الرمي.

 تكريم الجهات واإلعالميين

بعدها، قام س��مو راعي الحفل بتكريم 
الجه��ات املس��اهمة واملتعاونة إلقامة 
البطول��ة، وكذل��ك ع��دد من وس��ائل 
اإلع��الم املحلية والحس��ابات الرياضية 

بربامج التواصل االجتامعي.

هدية وصورة جماعية

ويف خت��ام الزيارة، ق��دم رئيس االتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة هدية 
تذكاري��ة، وقد ترشف رئي��س وأعضاء 
اللجنة املنظمة للبطولة بالتقاط صورة 

جامعية مع سموه.

نتطلع لمزيد من النجاحات في الرياضات القتالية
سموه يفتتح فعاليات بطولة البحرين الرابعة... خالد بن حمد:

البطوالت المحلية محك حقيقي للمقاتلين... واألبرز هو من يستحق أن يمثل الوطن
الرفاع            المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى

سمو الشيخ خالد بن حمد يكرم البالد
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توفير الضمانات والخدمات المقدمة من الوكالء

“أكزوتك للسيارات” تقّدم عروًضا رمضانية استثنائية

الستكمال البحث في آفاق التعاون وإقامة شراكات... الحواج: 

وفد تجاري كبير يتوجه قريبا إلى البوسنة والهرسك 

اأعلن���ت �رشك���ة اكزوت���ك لل�ش���يارات عن 
ا�ش���تعدادها ل�شهر رم�شان املبارك بتقدمي 
عرو�س واأ�ش���عار و�ش���فها رئي����س اكزوتك 
نبيل اأمني باأنها ا�شتثنائية من حيث االأ�شعار 
والت�شهيالت و�رشعة اإجناز املعامالت، موؤكًدا 
كذل���ك توفري كاف���ة ال�ش���مانات واخلدمات 

املقدمة من وكالء ال�شيارات. 
ال�ش���يارات  �ش���وق  ي�ش���هد  اأن  وتوق���ع 
اجلدي���دة قب���ل نهاي���ة العام اجل���اري حركة 
ملحوظة يف املبيعات حت�ش���ًبا ل�رشيبة القيمة 
امُل�شافة املقرر فر�ش���ها يف العام املقبل، 

وفيما يلي ن�س احلوار مع نبيل اأمني:

اس��تعداداتكم  ه��ي  كي��ف 
لشهر رمضان المبارك؟

�ش���هر رم�ش���ان، �ش���هر اخل���ري والعطاء، 
وكعادتن���ا به���ذه املنا�ش���بة الكرمية يف كل 
عام نق���ّدم حزمة م���ن العرو�س التناف�ش���ية 
املميزة التي جعلت وهلل احلمد ا�ش���ًما مميًزا 
وموثوًقا يف �ش���وق بيع ال�شيارات، وفى هذا 
العام اأردنا اأن مننح عمالءنا االأوفياء واجلدد 
والذي���ن نعتز بهم جميًعا حزمة من العرو�س 
اال�ش���تثنائية واملميزة عل���ى كل املوديالت 
من ال�شيارات مقرونة بالعديد من اخليارات 
والت�ش���هيالت وال�ش���مانات الت���ي مينحه���ا 

الوكيل املعتمد.

ما طبيعة ه��ذه العروض التي 
تؤكدون أنها استثنائية؟

نف�ّش���ل عدم اخلو�س يف تفا�ش���يل هذه 
العرو����س االآن، ولك���ن ه���ي فع���اًل عرو����س 
ا�ش���تثنائية، ال نقول ذلك من البهرجة فقط، 
ولكن احلقيقة هي ا�شتثنائية بالفعل، ولي�س 
من باب الدعاية وجذب الزبائن دون اأ�شا�س، 
هذا مل يكن يف يوم من االأيام اأ�شلوبنا، نحن يف 
اكزوتك �شديدو احلر�س على امل�شداقية يف 

اأعمالنا، وفى تعامالتنا مع زبائننا.

 ولك��ن كل ش��ركة في ش��هر 
تق��دّم  إنه��ا  تق��ول  رمض��ان 

عروضًا خاصة، ما تعليقكم؟

هذا �ش���حيح، ومع احرتامنا للجميع، كل 
�رشكة لها اأ�ش���لوبها يف جذب الزبائن، ولكننا 
يف اكزوت���ك تهمن���ا اإلى اأبعد احل���دود اإقامة 
العالقات الطيبة والدائمة مع زبائننا، وذلك 
يرتبط دائًما بامل�شداقية خا�شة ونحن وهلل 
احلم���د نرتب���ط بعالق���ات قوية وممي���زة مع 
وكالء ال�ش���يارات املعتمدين دون ا�شتثناء، 
ومن خالل ذلك نوفر جميع اأنواع ال�ش���يارات 
اخلا�ش���عة مع �شمان الوكيل املعتمد، وهذا 
ي�ش���هل عملية ال�رشاء والبي���ع اإذا اأراد الزبون 
ذلك يف امل�شتقبل، هذه العالقة الطيبة هي 
القيمة التي نحر�س عليها يف اكزوتك ونعتز 

بها، لذلك ي�شتمر تفكرينا يف املحافظة على 
ه���ذه العالقة مع تق���دمي كل ما يلبى رغبات 
الزب���ون م���ن بيع وتاأم���ني وت�ش���جيل وحتى 

ت�شهيل عملية ال�رشاء.

عملي��ة  بتس��هيل  تعن��ي  م��اذا 
الشراء؟

اأعن���ي اأن هن���اك تعاوًنا وثيًق���ا مع �رشكة 
الت�ش���هيالت، افتتحنا حديًثا يف مقر اكزوتك 
الرئي�ش���ي ق�شًما متكامالً ي�ش���هل امتالك اأي 
�ش���يارة، وعلى جميع امل�ش���تويات، ي�ش���هل 

عملي���ات البيع بالتق�ش���يط ويق���دم خدمات 
التاأمني، ودفع الأق�ش���اط ال�ش���هرية وجميع 
خدم���ات القرو����س، وبه���ذه املنا�ش���بة البد 
م���ن اإب���داء كل التقدير واالعت���زاز على هذه 
ال�رشاكة اال�ش���رتاتيجية ب���ني اكزوتك و�رشكة 
الت�ش���هيالت، ه���ي �رشاك���ة تخ���دم الزب���ون 

وحتر�س على م�شلحته.

ما توقعاتك بالنس��بة لحركة بيع 
السيارات الجديدة في البحرين؟

�ش���حيح اأن ال�ش���وق في���ه تناف�ش���ية 

�ش���ديدة، وقد اأ�ش���اب هذا ال�ش���وق نوع 
من الركود، اإال اأنه من املتوقع اأن ت�شهد 
حرك���ة البي���ع وال����رشاء انتعا�ًش���ا ملحوًظا 
وذل���ك قب���ل نهاية هذا العام، وال�ش���بب 
هو القيم���ة امُل�ش���افة املقرر فر�ش���ها 
عل���ى ال�ش���يارات وغريه���ا يف اأوائل عام 
2019، وه���ذه م�ش���األة قد تك���ون غائبة 
ع���ن اأذه���ان كثري مم���ن يعتزم���ون �رشاء 
�شيارات وعندما تت�شح ال�شورة مع العد 
التن���ازيل لفر�س هذه ال�رشيبة �ش���يكون 

االأمر خمتلًفا.

معارض  ك��ل  أن  تعتقد  ه��ل 
ال��س��ي��ارات ال��ج��دي��دة م��ن غير 
تقدم خدمات  السيارات  وكالء 
ومميزة  رفيعة  وتسهيالت 

لزبائنها؟

اجل����واب عل����ى ه����ذا ال�ش����وؤال م����رتوك 
للزبائ����ن واملتعاملني مع ه����ذه املعار�س، 
ولكنن����ي اأ�ش����تطيع اأن اأق����ول ب����كل ثقة اإن 
اكزوت����ك كانت و�ش����تظل تق����دم اخلدمات 
ل����كل  اال�ش����تثنائية  والعرو�����س  املمي����زة 
فيه����ا،  بثقته����م  تعت����ز  وه����ى  زبائنه����ا، 
و�ش����نعمل دوًم����ا على ما يحاف����ظ على هذه 

ال�شمعة ويعززها.

 - البحري���ن  جمعي���ة  رئي����س  ق���ال 
البو�ش���نة والهر�شك لل�شداقة واالأعمال 
رجل االأعمال جواد احلواج اإن ارتفاع عدد 
اأع�ش���اء الوفد التج���اري البحريني الذي 
�ش���يزور البو�ش���نة والهر�ش���ك يف االأيام 
املقبلة اإلى نحو 35 من اأ�شحاب االأعمال 
من خمتلف القطاع���ات، يعك�س حقيقة 
اهتم���ام اأ�ش���حاب االأعم���ال البحرينيني 
بالتع���رف على جماالت وفر�س التعاون 
امل�ش���رتك واإقامة �رشاكات مع نظرائهم 
يف البو�شنة والهر�شك، وحتى مع غريهم 
يف جنوب �رشق اأوروبا من امل�شاركني يف 
منت���دى �رشاييفو الدويل لالأعمال 2018 
ال���ذي �ش���ينعقد يوم���ي 25 و26 اأبريل 

اجلاري.
اأن م�ش���اركة  اإل���ى  احل���واج  واأ�ش���ار 
املنت���دى،  ه���ذا  يف  البحرين���ي  الوف���د 
ال���ذي يع���د اأك���ر منت���دى ا�ش���تثماري 

دويل لالأعم���ال يف جن���وب ����رشق اأوروبا، 
اأن���ه  �ش���تكون ذات فاعل���ة، خ�شو�ش���ا 
�شي�ش���كل فر�ش���ة للتعري���ف بتطورات 
بيئ���ة االأعم���ال واال�ش���تثمار يف البحرين 
�شواء كان ذلك على �شعيد الت�شهيالت 
الت���ي تقدمه���ا اململكة للم�ش���تثمرين 
وال����رشكات االأجنبي���ة، اإما على �ش���عيد 
البيئة القانونية والت�رشيعية امل�ش���جعة 
واملحف���زة ال�ش���تقطاب اال�ش���تثمارات 
االأجنبي���ة اإلى البحرين، اأو على �ش���عيد 
موقع البحرين اال�شرتاتيجي وما يوفره 
من مزايا حمفزة لكل من يتطلع للدخول 

اإلى اأ�شواق املنطقة.
واأو�ش���ح احلواج اأن هناك ات�شاالت 
�ش���ابقة ومتابعات ما زالت جارية لفتح 
جماالت التعاون امل�شرتك والعمل على 
اإقامة �رشاكات ا�شرتاتيجية بني اأ�شحاب 
والبو�ش���نيني،  البحريني���ني  االأعم���ال 

من خ���الل زي���ارة الوفد البحرين���ي اإلى 
البو�شنة يف العام املا�شى، وانعقد خالل 
تل���ك الزيارة جمل�س االأعم���ال البحريني 

البو�شني امل�شرتك.
واأ�ش���ار احل���واج اإلى اأن اأع�ش���اء من 
ذلك الوفد �شي�شارك يف الوفد اجلديد؛ 
ال�شتكمال النظر فيما جرى بحثه �شابًقا، 
مما يعطي موؤ�رشًا على اهتمام اأ�ش���حاب 
االأعم���ال البحرينيني لفتح اآفاق اأو�ش���ع 

من التعاون وامل�شالح امل�شرتكة.
كان���ت  اإذا  احل���واج:  واأ�ش���اف 
اال�ش���تثمارات البحريني���ة يف البو�ش���نة 
متوا�ش���عة حت���ى االآن )تق���در بنحو 30 
ملي���ون دوالر(، والت���ي ه���ي معظمه���ا 
منح����رشة يف القطاع العق���اري، حيث اإن 
االأ�ش���عار هن���اك تناف�ش���ية، اإال اأن هذه 
اال�ش���تثمارات مر�شحة لالرتفاع من عام 
الآخر، خ�شو�ش���ا اأن البو�شنة والهر�شك 

متنامي���ة  �ش���ياحية  وجه���ة  اأ�ش���بحت 
للبحرينيني واخلليجيني عموًما، وحمطة 
ا�شتثمارية واعدة لالأفراد واملوؤ�ش�شات، 

كما اأ�شار اإلى اأن بع�س اأ�شحاب االأعمال 
واأب���دوا  البحري���ن  زاروا  البو�ش���نيني 
اهتماًم���ا باال�ش���تثمار يف اململك���ة بعد 
اطالعه���م على فر�س واإم���كان التعاون 
يف جماالت التجارة وال�شياحة وال�شناعة 

والعقار وغري ذلك من املجاالت.
االأعم���ال  اأ�ش���حاب  اأن  ذك���ر  كم���ا 
مق���درا  �ش���وًطا  قطع���وا  البحريني���ني 
البو�ش���نة  يف  العق���اري  اال�ش���تثمار  يف 
والهر�ش���ك واأن زيارة الوف���د البحريني 
املقبل���ة  االأي���ام  خ���الل  تت���م  �ش���وف 
للم�ش���اركة يف منتدى �رشاييفو، ويعقب 
ذلك جولة ا�شتك�ش���افية الأع�شاء الوفد 
لبع�س اأنحاء البو�ش���نة والهر�ش���ك، مما 
يعط���ي اأهمية له���ذه الزي���ارة يف عملية 
التوا�ش���ل والتع���اون والوق���وف عل���ى 
جم���االت التعاون امل�ش���رتك يف خمتلف 

املجاالت والقطاعات.

“إبراهيم كانو” تنظم برنامًجا لمشرفي العمل “MRF” تدّشن مجموعة إطارات لسيارات البحرين

�����رشكات  جمموع����ة  د�ّش����نت 
واأوالده  املوؤي����د  خلي����ل  يو�ش����ف 
املوزع احل�رشي الإطارات MRF يف 
البحرين جمموعة اإطارات ل�شيارات 
الدفع الرباعي ول�شيارات الركاب، 
يف حفل جتمع للعمالء الذي اأقيم يف 
مركز البحرين للموؤمترات يف كراون 
ب����الزا. وح�����رش احلفل نائ����ب رئي�س 
جمل�����س االإدارة يف جمموعة �رشكات 
يو�ش����ف خليل املوؤيد واأوالده فريد 

املوؤي����د واملدي����ر الع����ام يف املوؤيد 
الثقيل����ة،  املع����دات  غي����ار  لقط����ع 
واالإط����ارات، والبطاريات، والزيوت 
والت�ش����حيم جورج كوتي ومدير عام 
لق�ش����م االأعم����ال الدولي����ة يف �رشكة 
الهن����د كي.كي  اإط����اراتMRF يف 
مينون وم�شوؤولون من �رشكة املوؤيد 

وغريهم من ال�شيوف.
وتعد اإطارات MRF اأكر �رشكة 
يف الهند ومتلك من اأكر امل�ش����انع 

يف العامل. ويقع موقعها يف �ش����يناي 
يف الهند. 

�����رشكات  جمموع����ة  وترتب����ط 
واأوالده  املوؤي����د  خلي����ل  يو�ش����ف 
باإط����ارات MRF الأكرث من 3 عقود 
من خالل تقدمي اإطارات لل�شاحنات 

يف البحرين. 
وتقدم االآن جمموعة ديناميكية 
الدف����ع  ل�ش����يارات  اإط����ارات  م����ن 

الرباعي ول�شيارات الركاب. 

نظمت �رشك���ة اإبراهيم خليل كانو 
���ا مكثًف���ا  ���ا تطويريًّ برناجًم���ا تدريبيًّ
للمدراء وروؤ�ش���اء الف���رق العاملني يف 
ال�رشك���ة. وياأت���ي ه���ذا الرنامج كجزء 
م���ن توجه ال�رشك���ة التنم���وي الهادف 
لدف���ع املوظفني املتميزي���ن لتنمية 
مهاراتهم العملية و�ش���مان التزامهم 
باأف�شل املمار�شات االإدارية واملهنية 

على م�شتوى العامل. 
 SEICHO التدريبي  والرنامج 
املاأخ���وذ من الكلمة اليابانية “النمو” 
هو برنامج تدريبي يهدف باالأ�ش���ا�س 
ل���دى  الوظيف���ي  االأداء  لتعزي���ز 
امل�ش���اركني. وقد امتد الرنامج على 
مدى 18 يوًما، ومت تنظيمه بالتعاون 

 )EMIC( مع معهد اإمييك للتدريب
خ�شي�ًش���ا ل�رشكة اإبراهيم خليل كانو، 
و�ش���ارك به 12 من امل���دراء وقائدي 
الف���رق العامل���ني يف مراك���ز �ش���يانة 

تويوتا. 
وب���داأ الرنامج بجل�ش���ة تقييمية 
�ش���املة جلميع امل�شاركني تبعها �رشح 
املوا�ش���يع التي تركز على التخطيط  
للنم���و ال�شخ�ش���ي، التدري���ب للفرق 
العالي���ة،  الوظيفي���ة  الكف���اءة  ذات 
القيادية، حل امل�ش���كالت،  املهارات 
العم���الء ومه���ارات  تلبي���ة توقع���ات 

العر�س. 
وعل���ى هام�س ال���دورة التدريبية 
�رشح املدير العام االأول خلدمات مابعد 

البي���ع يف تويوت���ا مايكل غ���ود اأهمية 
التطوير امل�ش���تمر وخا�ش���ًة يف جمال 
اخلدمات قائالً: “لطاملا اهتمت �رشكة 
تويوت���ا لل�ش���يارات بتنمي���ة العنا�رش 
الب�رشية ونح���ن يف �رشكة اإبراهيم خليل 
كانو نتطلع لتبني اأف�شل املمار�شات 
ب�ش���كل ي�ش���من  املهنية  واملعاي���ري 
جلمي���ع عمالئنا يف البحرين احل�ش���ول 
على اأف�ش���ل اخلدم���ات املقدمة لهم  
م���ن قب���ل اأف�ش���ل املوظف���ني. كم���ا 
حتر����س ال�رشكة كذلك عل���ى التعليم 
امل�ش���تمر وذل���ك م���ن خ���الل دفعه���ا 
باجتاه تطوي���ر املوظفني ومتكينهم 
من الو�ش���ول اإل���ى م�ش���تويات االأداء 

والكفاءة املرجوة”.

• نبيل اأمني	

• جواد احلواج	
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عربت �لفنانة �للبنانية �أمل حجازي عن �سعادتها بوجودها مع 
عائلتها وعن �أهمية وجود �لعائلة، �إذ �ساركت جمهورها ومتابعيها 
�س���ورة لها مع عائلتها من �أجو�ء ق�س���ائهم عطل���ة �لأحد. وظهرت 
حجازي يف �ل�س���ورة برفقة زوجها و�أبنائها �لإثنني، وعلقت عليها 
بالق���ول “�لعائلة هي �أغلى هدية نح�س���ل عليها من �هلل، يوم �أحد 

�سعيد”.
يذكر �أن حجازي كانت قد نفت ملوقع “�لفن” ما تردد �أخري� 
عن حت�س���ريها �ألبوم���ا جديد� �س���يكون دينيا، ويت�س���من �أغنيات 
دينية و�جتماعية، م�س���رية �إلى �أن �ملو�سوع جمرد �سائعة، و�أنها ل 

حت�رض لألبوم بل �إنها قد ت�سدر �أغنية دينية تعني لها �لكثري.

  للتو��سل:  )ق�سم �ملنوعات: 17111479(              ق�سم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(
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مسافات

”Spectacles“ سناب شات” تطور الجيل الثاني من نظارتها“

بمشاركة نجوم البحرين ويعرض في رمضان

“ابن بطوطة” يحفر اسم البحرين في تاريخ المسلسالت الكرتونية
“البيادر” يشد الرحال إلى الكويت

“قصة النخلة” بجناح “آثار خضراء” بالمحرق “3 دقائق... 10 رصاصات” بنادي البحرين للسينما

 بعد عام ون�س����ف تقريبا من �إطالق نظار�ت �سناب �سات Spectacles، وبالرغم من 
�أنها مل حتقق �لنجاح �ملتوقع وماز�لت كميات كبرية خمزنة منها غري مباعة، تعمل �ل�رضكة 
عل����ى تطوير �لإ�س����د�ر �لثاين منها بتحديثات جديدة مثل دعم معيار �س����بكات ل�س����لكية 

�أف�سل وغريها.
وتقدمت “�سناب �سات” بطلب للمو�فقة على �لطر�ز �لثاين من نظارتها، ومل يك�سف 
�لطلب �لكثري من �لتفا�س����يل �جلديدة �سوى �أنه �سيدعم معيار “802.11ac” لل�سبكات 

�لال�سلكية مما ي�سمح بنقل �أ�رضع للملفات.
ويتميز �لطر�ز �جلديد برقم تعريف )ID( �إلكرتوين ميكن �لو�سول �إليه عرب تطبيق 

�سناب �سات.
وكانت بع�س �مل�س����ادر حتدثت عن �أن �س����ناب تطور ن�س����ختني من �جليل �لثاين من 
نظارتها، �لأولى �س����تكون بتعديالت طفيفة عن �لن�سخة �لأولى، و�لثانية مبز�يا �أكرث مثل 

دعم GPS وكامري� مزدوجة لتباع ب�سعر حو�يل 300 دولر.
لكن بالنظر للن�س����خة �لأولى �لتي تباع ب�س����عر 129 دولر� مل حتق����ق �ل�رضكة مبيعات 
جيدة منها، فمن �ل�س����عب للغاية �أن حتقق �لن�س����خة �لأغل����ى �أي مبيعات جيدة تذكر بهذ� 
�ل�س����عر �ملرتفع، خ�سو�سا �أن �ملنتج موجه ل�رضيحة من �ل�س����باب ذوي �لأعمار �ملنخف�سة، 

وهوؤلء عادة ل ي�ستطيعون حتمل دفع مثل هذه �ملبالغ على نظارة ذكية.

الشبكات االجتماعية ال تؤثر سلبا على الطالب

�أظهرت در��سة حديثة �أجر�ها باحثون �أملان ون�رضت يف 
دورية “�إديوكي�سنال �س����ايكولوجي ريفيو” �ملعنية بعلم 
�لنف�����س �لرتب����وي �أن �لق�س�����س �ملخيفة ب�س����اأن تاأثري�ت 
و�س����ائل �لتو��س����ل �لجتماعي على درجات �لطالب لي�ست 

يف حملها.
جامع����ة  يف  �لت�س����الت  عل����وم  يف  �لباح����ث  ويق����ول 
فورت�س����بورج ماركو�س �آبل “�إن ق�س�����س �لرعب عن �لآثار 
�لكارثية �لتي يفرت�س �أنها تنجم عن ��س����تخد�م �س����بكات 
�لتو��س����ل �لجتماعي يف �لأد�ء �ملدر�سي ل �أ�سا�س لها من 
�ل�س����حة”. و�أجرى �آبل وزمالوؤه �لأكادمييون تقييما لنتائج 
59 در��س����ة من�سورة حول �لعالقة بني ��س����تخد�م و�سائل 
�لتو��س����ل �لجتماعي وبني �لدرجات، وخل�سو� �إلى �أنه عند 
��س����تخد�م و�سائل �لتو��س����ل �لجتماعي ب�س����كل منا�سب، 

فاإنها من �ملمكن �أن ت�ساعد على تعزيز نتائج �لطالب.
فعلى �س����بيل �ملثال عندما ي�س����تخدم �لطالب و�سائل 
�لتو��س����ل �لجتماعي لتبادل �ملعلومات ب�س����اأن و�جباتهم 

�لدر��س����ية �ملنزلية، فاإن هذ� يوؤدي �إل����ى تعزيز �لدرجات. 
لك����ن حماولة �إجن����از �لو�جب����ات �لدر��س����ية �ملنزلي����ة �أثناء 
��ستخد�م و�سائل �لتو��س����ل �لجتماعي يف نف�س �لوقت - 

�أي تعدد �ملهام - لها تاأثري �سلبي طفيف.
ومن ناحية �أخرى فاإن كثافة �ل�ستخد�م هي عامل مهم. 
ومييل �أولئ����ك �لذين يتابعون ب�س����كل د�ئم “في�س����بوك” 
و “�س����ناب �س����ات” و “�ن�س����تغر�م” وغريه����ا م����ن �ملو�قع 

�مل�سابهة �إلى تر�جع درجاتهم.
ومن �جلو�نب �ملثرية لالهتمام يف در��سة فورت�سبورج، 
و�لت����ي بحثت ما يقارب 30 �ألف حالة يف �لفئة �لعمرية من 
13 �إلى 22 عاما، �أن �ل�سباب ل يتعلمون �أقل نتيجة لق�ساء 

�لوقت يف ��ستخد�م هو�تفهم �لذكية.
ولكن لي�س من �لو��سح ما �إذ� كان �لطالب �لأقل قدرة 
�أكادمييا مييلون �إلى زيادة ��س����تخد�م و�س����ائل �لتو��سل 
�لجتماع����ي، �أو ما �إذ� كان �ل�س����تخد�م �ملكث����ف يوؤدي �إلى 

ح�سولهم على درجات �أ�سو�أ ب�سورة طفيفة.  

في جمعية الثقافة والفنون بالدمام 

البحريني مرتضى التتان يقدم 
ورشة مهارات القراءة السريعة

وسط هيمنة مسلسل الهيبة 

توزيع جوائز “موريكس دور 2018”... 
و “3 دقات” ألبو أفضل أغنية  

�سدد �ملدرب و�مل�ست�سار �لبحريني مرت�سى �لتتان 
على �أهمي���ة �لقر�ءة كفعل، و�أن �ملعرفة ل تتح�س���ل �إل 
من خ���الل �لق���ر�ءة وهي �لو�س���يلة �لأجدى يف �كت�س���اب 
وحت�س���يل و��س���تيعاب �ملعلومة خ�سو�سا للعاملني يف 
�ملج���ال �لفن���ي و�لثقايف. جاء ذلك خالل تقدميه ور�س���ة 
مه���ار�ت �لقر�ءة �ل�رضيعة يف جمعي���ة �لثقافة و�لفنون يف 

�لدمام.
وقدم �لتت���ان يومي �لأربعاء و�خلمي�س �ملا�س���يني 
�أبرز �مله���ار�ت �لتي ميكن �أن يتمتع بها �لقارئ، وكيف 
ميكن له تطوير مهار�ته يف �لقر�ءة �ل�رضيعة للن�س���و�س 
�مل�رضحية و�لكتب �لثقافية عموما، ومن �ملمكن يف كثري 
م���ن �لأحيان �أن تكون طويلة وحتت���اج ملهار�ت خمتلفة 
م���ن �لق���ر�ءة و�لطالع، فلذل���ك �لق���ر�ءة �ل�رضيعة تخت�رض 
�لوقت، وت�س���هل قر�ءة �لكتب ذ�ت �لطابع �لنقدي، مما  

ينعك�س على تطوير وتن�سيج �لأد�ء �مل�رضحي.
و�أ�س���اف �لتت���ان �أن���ه عندم���ا نتح���دث ع���ن �لقر�ءة 
�ل�رضيعة ل نف�سل مفهوم �لفهم و�ل�ستيعاب و�لإدر�ك، 
ولكن �لقر�ءة �ل�رضيعة �إجناز �أكرب قدر ممكن من �لكلمات 
يف �لدقيقة مع حتقيق و�س���مان درج���ة عالية من �لفهم 
و�ل�س���تيعاب و�لإدر�ك �لدقيق، و�لدر��س���ات تثبت �أنه 
كلم���ا ز�دت �رضعة �لق���ر�ءة ز�دت معدلت �لفهم، وتوجد 
�لكث���ري م���ن �لأمور �لت���ي ت�رضع م���ن �لق���ر�ءة �أو تبطئها 
وتعرقله���ا، فينبغي �أول �أن نقر�أ يف كيفي���ة �لقر�ءة و�أن 
نبحث عن �س���غف هذ� �لوقود �ل���ذي يدفعنا للمزيد من 
�ملمار�س���ة، ولتحقيق كمي���ة كبرية من �لكت���ب �ملنجزة 
لب���د �أن نحي���ط بالتقني���ات و�لأدو�ت �لت���ي ت����رضع يف 
وت���رية �لق���ر�ءة، موجها كلمت���ه بقوله “�أ�س���كر �جلمعية 
عل���ى �عتنائها ب�س���قل وتطوير �لكو�در �لفنية، و�أ�س���د 
عل���ى �أيديهم بقوة ملزي���د من �لتطوي���ر و�لدفع باجتاه 
�لتاأ�س���ي�س �ملعريف �لذي ي�س���هم بدفع �حلر�ك �لثقايف، 
و�أدع���و ملزيد م���ن �لفعاليات يف �ملنطق���ة ونبارك لهم 

هذه �خلطو�ت”.

و�أو�س���ح �مل����رضف عل���ى حلق���ة �ملعرف���ة �مل�رضحية 
�لكاتب عبد�لعزيز �ل�س���ماعيل �أن ور�سة مهار�ت �لقر�ءة 
ال�رسيع���ة تعترب باك���ورة ن�ش���اط احللق���ة، وكانت مرثية 
ومفيدة للجميع مع �ختالف �هتمامات �حل�س���ور بالن�سبة 
للقر�ءة وكان لها دور كبري يف �لك�سف عن �أهمية �ل�رضعة 
و�أهمية �لقر�ءة �ملنظمة و�لتو��س���ل مع �لكتاب ب�س���كل 

جاد �إ�سافة لأهمية طرق �لقر�ءة باأ�سكالها �حلديثة.

وزعت �أخري� جو�ئز “موريك�س دور 
2018” يف عامها �لثامن ع�رض ببريوت، 
و�سط �سيطرة جنوم م�سل�سل “�لهيبة” 
عل���ى �جلو�ئ���ز، وكذلك غياب �س���ريين 
عبد�لوهاب وتيم ح�س���ن وتتويج �أغنية 
“3 دق���ات” باأف�س���ل �أغني���ة يف �لعام 

�حلايل..
وبد�أ حفل توزيع �جلو�ئز بح�س���ول 
�لفنانة هند �س���ربي على جائزة �أف�سل 
ممثل���ة عربية ع���ن دورها يف م�سل�س���ل 
“ح���الوة �لدنيا” بجان���ب زميلها ظافر 
�لعابدي���ن، �ل���ذي ح�س���ل عل���ى جائزة 
�أف�س���ل ممثل عن �مل�سل�سل، وح�سلت 
�لفنان���ة نان�س���ي عجرم عل���ى جائزتني 
عل���ى �ألبومه���ا �لأخ���ري وجائ���زة جنم���ة 
�لغناء �للبن���اين، وقدمت �أغنية “كيفك 
�جلائزت���ني.  ت�س���لمها  بع���د  باحل���ب” 
وكرمت �لفنانة منى و��سف يف �حلفل، 
ووجه���ت كلم���ة �إلى مروجي �س���ائعات 
وفاته���ا باأنهم يعطوه���ا د�فعا للتقدم 

و�لرك�س لالأمام.
و�س���يطر جنوم م�سل�س���ل “�لهيبة” 
على قائمة �جلو�ئ���ز، فبعد تكرمي منى 
و��سف ح�س���ل �ملخرج �سامر �لربقاوي 
عل���ى جائزة تكرميي���ة، وكذلك �ملمثل 
عبده �ساهني �أف�س���ل ممثل دور ثاين، 
ونادين جنيم �أف�س���ل ممثلة عن دورها 
بالعمل، وح�س���ل �مل�سل�سل على جائزة 
�أف�س���ل م�سل�س���ل لبناين، و�أخ���ري� تيم 
ح�س���ن �لذي كان من �ملق���رر �أن يح�رض 
برفق���ة زوجت���ه وفاء �لكي���الين قبل �أن 

يعتذر بر�سالة م�سورة يف �حلفل.
ومن مفاجاآت �حلفل، ح�سور �لنجمة 
�لرتكية �س���ونغول �ودن، �لتي ح�سلت 
على جائزة تكرميية باحلفل، وح�سلت 
�س���وز�ن جنم �لدين على جائزة �أف�سل 
ممثل���ة يف �لأعمال �لدر�مية �مل�س���رتكة 
عن دورها يف م�سل�سل “�سوق”، وح�سل 
فيلم “�لق�سية رقم 23” لزياد دويري 
على جائزة �أف�سل فيلم، وح�سل ملحم 

زين على جائزة جنم �لغناء �للبناين.
وح�س���لت �أغنية “3 دق���ات” لي�رض� 

و�أبو على جائزة �أف�س���ل �أغنية وقدمها 
�أبو على �مل�رضح، وح�س���ل �ملطرب زياد 
برج���ي على جائ���زة �لفن���ان �ل�س���امل، 
وح�سل �لنجم و�ئل كفوري على جائزة 
�أف�س���ل �ألبوم، وغابت �لفنانة �س���ريين 
عبد�لوه���اب ع���ن �حلف���ل، �إذ كان م���ن 
�ملق���رر �أن تنظم لها زفة خا�س���ة على 
�مل�رضح برفقة زوجها ح�س���ام حبيب بعد 
زو�جهم���ا؛ ليك���ون �أول ظهور ر�س���مي 
لهم���ا، ولكنها تغيبت بعد وفاة و�لدها 

منذ �أيام.

    BUZZ      
أحداث

كن دبلوما�س���يا فيما يتعلق بخالفات 
�لعمل.

ت�س���افر لكي ت�س���ع حجر �لأ�س���ا�س، �أو 
ت�ستقبل زو�ر�.

بعد �لتعب �لذي كنت ت�سكوه ت�ستعيد 
طاقتك وحيويتك �ل�ساخبة.

م�س���اعب وحو�جز تنهار �أمامك ب�سكل 
�رضيع.

تنجرف يف و�جب���ات �حلياة �ليومية مما 
ي�سحك على �ملحك �أمام �لعائلة.

ل ت���دع �لوق���ت ي����رضق من���ك �لف���رح، 
و��ستمتع بالأجو�ء �جلميلة.

وتالق���ي  بالنف����س  ثقت���ك  ت�س���تد 
�مل�ساعدة �ملطلوبة.

�ل�س���فاء هو عنو�ن ه���ذه �لفرتة �لتي 
تعي�سها م�ستمتعا.

ت�س���عر باأن���ك كئي���ب ول تق���وى على 
�لقيام بو�جباتك.

غ����س �لط���رف ع���ن كل ما تق���ع عليه 
عيناك من �أخطاء �لآخرين.

كن متاأنيا ومرتويا، و��س���تعد ملو�جهة 
مرنة.

تعي�س �أف�س���ل �لتاأث���ري�ت و�لظروف، 
وحتظى بفر�س كبرية للتقدم.
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تعر����س قن���اة “�م ب���ي �س���ي 
“ خ���الل �س���هر رم�س���ان �ملب���ارك 
�مل�سل�سل �لكارتوين “�بن بطوطة” 
للمخرجة �لبحرينية �إينا�س يعقوب، 
و�مل�سل�س���ل مك���ون م���ن 30 حلقة 
�لرحالة  مت�س���لة حتكي مغام���ر�ت 

�ل�سهري يف 12 دقيقة لكل حلقة.
�إينا����س  �ملخرج���ة  وقال���ت 
“�إن �لعمل �لدر�مي �س���هد �س���جة 
عاملي���ة، �إذ مت ت�س���مني �لبحري���ن 
كاأول بلد عربي ي�س���ع ��سمه �سمن 
كتي���ب مهرجان �لأطفال للر�س���وم 
�ملتحرك���ة �لعاملي ’م���اب‘ منذ 20 

عاما”.
و�أ�س���ارت �إل���ى �أن �لعمل عرف 
ج���د�ل د�م �أكرث من 5 �س���نو�ت مع 
�ملركز �لثقايف �لفرن�س���ي بباري�س 
بطوط���ة”  “�ب���ن  ب���اأن  لإقناعه���م 
�سخ�س���ية عربية، و�أن �أحقية �إنتاج 
�لعمل للوطن �لعربي �لذي �سيزود 
�ملرك���ز لحق���ا ب���ه؛ لدبلجت���ه بعد 
�أن يجه���ز، �إل �أن �حلق���وق �س���تظل 

حمفوظة للبحرين.
و�أ�سافت يعقوب �أن “و�سول 
�لعم���ل �إل���ى �لعاملية يحفر ��س���م 
تاري���خ �مل�سل�س���الت  �لبحري���ن يف 
�لكرتوني���ة، ويوؤك���د وج���ود كو�در 
خالق���ة ت�س���تطيع �إنت���اج �لر�س���وم 

�ملتحركة و�ملناف�سة عامليا”.
ويروي �مل�سل�س���ل �لق�س����س 
�لتي رو�ه���ا �بن بطوط���ة وتفاعله 
و�لأخطار  و�ل�س���الطني  �لنا����س  مع 

�لت���ي و�جهته �س���من رحالته �لتي 
�نطلقت من مكة وعودته �إلى بلده 
�لأ�س���لي �ملغ���رب، �إذ مت تعيين���ه 
قا�س���يا حتى وفاته. وي�س���ارك يف 

�مل�سل�س���ل نخبة م���ن �لنجوم منهم 
�لقحطاين  نا�رض وقحط���ان  ع�س���ام 
�إي���ر�ج  �أحم���د  �لكويت���ي  و�لفن���ان 

و�ملذيع علي ح�سني وغريهم.

يغادر �ليوم �لثنني فريق م�رضح �لبيادر �ملكون من �ملخرج جمال �ل�سقر و�لفنان ح�سن حممد و�لفنان عبد�هلل 
�لدرزي �إلى دولة �لكويت؛ للم�س���اركة يف مهرجان �لكويت �لدويل للمينودر�ما، �لذي يقام يف �لفرتة من 25 - 30 

�أبريل �جلاري، مب�رضحية “�ساأبحر” من تاأليف و�إخر�ج جمال �ل�سقر.
و��ستعد فريق �لعمل من خالل بروفات مكثفة خالل �لأيام �ملا�سية، وياأمل �ل�سقر �أن يقدم م�رضح �لبيادر عمال 
م�رضفا يعك�س مكانة �مل�رضح �لبحريني. م�رضحية “�ساأبحر” تتحدث عن �إن�سان يحلم بعد تخرجه من �ملدر�سة �أن ي�سبح 
مدر�س���ا يف مدر�س���ته، وهي مدر�سة �س���الح �لدين �لأيوبي؛ نظر� لتعلقه �ل�س���ديد بهذه �ل�سخ�سية، وكذلك �عتز�زه 
بالقومية �لعربية. هذ� �لإن�س���ان، و�لذي �أبدع موؤلف �مل�رضحية جمال �ل�س���قر يف ر�سمه، يعي�س �أحالم �ليقظة، ونتيجة 
لهذه �حلالة يت�س���ور �أنه مت تعيينه مدر�س���ا يف تلك �ملدر�س���ة، ومن ثم ت�س���ري �أحد�ث �مل�رضحية يف خط ت�س���اعدي 

وخليط من �لكوميديا و�لرت�جيديا.   

�نطالقا من �إميان هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار باأهمية �لرت�ث 
�لطبيعي وخمتلف مكوناته ول�سيما �لنخلة �لتي عرفت بها �جلزيرة 
منذ �لقدم، �إذ ت�سع �لهيئة ملف �حلفاظ على �لنخلة �سمن �أولويات 
عملها نظر� ملا تعك�س���ه من هوية هذه �لأر�س، قدمت يوم �ل�س���بت 
�ملا�س���ي ور�سة عمل مميزة بعنو�ن “ق�س���ة �لنخلة”، يف جناح “�آثار 

خ�رض�ء” باملحرق.
وخ���الل �لور�س���ة تعل���م �لأطف���ال ��س���تخد�م تقني���ة �لر�س���وم 
�ملتحركة، �إذ قامو� بعمل ر�س���ومات �س���غرية �س���كلت �سل�س���لة من 
�ل�سور و��س���تمتعو� بتحريكها، حيث كان عامل �ل�رضعة مهما لتظهر 
�لر�س���ومات على �س���كل ق�س���ة كاملة ناب�س���ة بالأل���و�ن و�لكلمات 

�ملعربة عن �لنخلة.
يذك���ر �أن جناح مملكة �لبحرين �مل�س���ارك يف “�إك�س���بو ميالنو” 
2015 “�آثار خ�رض�ء”، و�لذي �أعيد ت�س���ييده يف مدينة �ملحرق �لتي 
حتتفي هذ� �لعام باعتبارها “عا�س���مة للثقافة �لإ�س���المية 2018”، 
كان قد ح�س���د �جلائزة �لف�سية - ما بني فرن�سا و�ل�سني - يف فئة 
�جلو�ئز �ملخ�س�سة للهند�سة �ملعمارية يف “�لإك�سبو”، متفوقا على 

حو�يل 50 جناحا وطنيا م�ساركة يف �ملعر�س.

 

كالم �سورة

جانب من �لور�سة

�لبحرين لل�س����ينما  ن����ادي  يعر�����س 
ي����وم  �لأ�س����بوعية  فعاليات����ه  و�س����من 
�لأربع����اء �ملقب����ل �لفيل����م �لأمريك����ي “ 
10 ر�سا�س����ات” للمخ����رج  3 دقائ����ق.. 
مارك �س����لفر. يف ه����ذ� �لفيلم نرى كيف 
تقاطع����ت حيات����ان فتغريتا �إل����ى �لأبد، 
فف����ي ي����وم �جلمع����ة �لأ�س����ود يف �لع����ام 
بجان����ب  �س����يارتان  توقف����ت   2012
بع�س����هما �لبع�����س يف حمط����ة بنزين يف 
ولي����ة فلوري����د� وتب����ادل رج����ل �أبي�س 
متو�س����ط �لعمر ومر�هق �أ�س����ود كلمات 
غا�سبة ب�ساأن حجم �ملو�سيقى يف �سيارة 
�ل�س����بي ومت �إطالق �لر�سا�س مما �أدى 
�إل����ى موت �س����خ�س و�ح����د. �أطلق مايكل 
10 �أع����رية ناري����ة عل����ى �س����يارة مليئة 
باملر�هقني غري �مل�س����لحني ث����م فر. 3 
من تلك �لر�سا�س����ات �أ�س����ابت جورد�ن 

دفي�س �لبالغ م����ن �لعمر 17 عاما وتويف 
يف م����كان �حل����ادث، ويف �ليوم �لتايل مت 
�عتق����ال د�ن �لذي زعم �أن����ه �أطلق �لنار 
دفاعا ع����ن �لنف�س. وهكذ� ب����د�أت رحلة 
طويلة من ك�س����ف �حلقيقة، حيث يتابع 
�لفيلم تل����ك �لرحلة ومت �إعادة بناء ليلة 

�لقتل وك�س����ف كي����ف ميك����ن �أن يوؤدي 
�لتحيز �لعن�رضي �خلفي �إلى ماأ�ساة.

ف����از �لفيل����م بجائزة جلن����ة �لتحكم 
�خلا�س����ة ومت تر�س����يحه جلائ����زة جلن����ة 
�لتحكم �لك����ربى يف مهرجان �س����ند�ن�س 

�ل�سينمائي.

اإعداد املحرر الفنيخا�ص
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1916 
للقوميني  مت����رد 
�سد  �لي��رل��ن��دي��ني 
دبلن  يف  بريطانيا 
و�أع������د مب�����س��اع��دة 
�لي���رل���ن���دي���ني يف 
�ملتحدة،  �لوليات 
بالف�سل  و�ن��ت��ه��ى 
و�أع����������دم زع��ي��م��ه 

جيم�س كونويل.
 

1945
�حل����رب �ل��ع��امل��ي��ة 
�لثانية: �ملاري�سال 
ف��ي��ل��ي��ب ب��ي��ت��ان 
للقو�ت  ي�ست�سلم 
 8 بعد  �لفرن�سية 
�أ���س��ه��ر م��ن ف���ر�ره 
في�سي،  مدينة  من 
حكومة  �أق��ام  حيث 
�أملانيا  مع  تعاونت 

خالل �حلرب.
 

1967
موت ر�ئد �لف�ساء 
�ل�������س���وف���ي���ات���ي 
ف�����������الدمي�����������ري 
ك�������وم�������اروف يف 
�سويوز  �مل��رك��ب��ة 
�إخ��ف��اق��ه  ب��ع��د   1
مظلته؛  ف��ت��ح  يف 
لي�سبح بذلك �أول 
رج�����ل مي�����وت يف 

�لف�ساء.

• �ملخرجة �إينا�س يعقوب 	

• علي ح�سني 	

• �بن بطوطة	

حمرر م�سافات 



�أملانيا يف  �جلدل  يثري  “برغر” ح�شري 
خ���رج البع����ض يف مدينة اآخن بغرب اأملانيا عن املاألوف... لكنهم رمبا �ش���طحوا قليال اإذ اأقبلوا على 
تناول برغر ح�رشي، م�ش���نوع من ديدان خنف�ش���اء القمامة. وهذه الريقات ذات قيمة غذائية عالية، حيث 
اأنها غنية بالربوتني، وتربى يف هولندا. ويقدم هذا الربغر مع اخل�ض والب�شل والبندورة )الطماطم( يف 

متجر كبري مبدينة اآخن، اأ�شافه اإلى ب�شائعه، بعدما القى جناحا يف هولندا وبلجيكا.
وق���ال اأح���د املارة، ويدعى مانفريد رويدر، بعد اأن تناول �ش���طرية برغر ح�رشي اإن هذا الربغر بديل 
جي���د للحم، م�ش���يفا “كانت لدي حتفظ���ات يف البداية، لكنني طلبت �ش���طرية ثاني���ة الأن طعمها لذيذ 
للغاية”. وقال باري�ض اأويزيل، وهو اأحد موؤ�ش�شي �رشكة )باغ فاوندي�شني( النا�شئة التي ت�شنع الربغر، 
اإنه ق�شى اأربع �شنوات يف تطوير الفكرة مع �رشيكه ما�ض كرامير. وطراأت الفكرة الأويزيل وكرامير عندما 

كانا �شويا يف رحلة جلنوب �رشق اآ�شيا، حيث ال يعترب تناول احل�رشات غريبا اأو م�شتهجنا.
وقال اأويزيل: “االأمر ب�ش���يط. عليك ابتكار منتج جميل �ش���كله مقب���ول، وال تظهر فيه اأي ح�رشات”. 
واأ�ش���اف اأن رائحة الربغر جذبت الزبائن. لكن اآخرين ي�شككون يف هذا املنطق. وقال مايكل رينارت�ض، 
وهو مدير متجر كبري يف اآخن اأ�شبح يبيع برغر احل�رشات: “يرد اإلينا بع�ض النا�ض وهم متحم�شني للغاية 

ال�شتك�شاف االأمر... لكن البع�ض االآخر يقول: اإنكم حتما متزحون”.

م�شر تعلن ك�شفني �أثريني يف مدينتني

ن�شف قرن �شجنا ل�شارق 
“�لفاهيتا”

ق�ش���ت حمكمة اأمريكي���ة بال�ش���جن 50 عاما 
على موظف حكومي بوزارة العدل �رشق على مدى 
9 �ش���نوات فاهيتا )اأ�ش���هر االأطباق املك�شيكية( 
بقيم���ة 1.2 ملي���ون دوالر خ���الل عملي���ة احتيال 
كربى. ووفقا ل�شحيفة “مرتو” الربيطانية، فاإن 
جيلربتو اإ�ش���كاميال )53 عاما( قام بتنفيذ عملية 
االحتيال خ���الل فرتة عمل���ه يف مقاطعة كامريون 
جنوبي والية تك�شا�ض، وقام باإدراج بند “فاهيتا” 
لتوريده اإلى مركز “داريل بي هي�ش���رت” الحتجاز 
االأحداث بوالية تك�ش���ا�ض، لكنه اأخذها على الفور 

دون توريدها للمركز ثم قام ببيعها.
وذكرت ال�رشط���ة االأمريكية اأنها عرثت داخل 

منزله على عبوات فارغة من الطعام امل�رشوق.

وفاة �شريك �حلياة 
يت�شبب ب�شعف �لإدر�ك

وجد باحثون اأن كبار ال�ش���ن الذين يفقدون 
�رشي���ك احلي���اة يكون���ون اأكرث عر�ش���ة لالإ�ش���ابة 
ب�ش���عف االإدراك فيم���ا بعد، مم���ا يتطلب توفري 
املزي���د م���ن املراقبة والدع���م لهم. ويف درا�ش���ة 
�ش���ملت ما يقرب من 7000 من كبار ال�ش���ن، بدا 
�ش���عف االإدراك عل���ى اجلميع، لكن���ه ظهر بدرجة 
اأك���رب وبوترية اأ����رشع على م���ن فق���دوا �رشكاءهم 
وبغ�ض النظر عما اإذا كانوا كرروا جتربة الزواج اأم 
ال. وذكر الفري���ق البحثي يف دورية “ذا اأمرييكان 
جورن���ال اأوف جرياتريك �ش���ايكياتري” اأن وجود 
م�ش���توى عال من التعلي���م اأو �ش���قيق واحد على 
االأقل على قيد احلياة يحمي فيما يبدو من �شعف 

االإدراك املرتبط بفقدان ال�رشيك.
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األخيرة

وفاة �مر�أة ولدت بالقرن قبل �ملا�شي
توفيت اليابانية نابي تاجيما، التي يعتقد اأنها اأكرب معمرة يف العامل، ال�شبت عن 117 عاما.

وقال���ت وكالة كي���ودو اليابانية لالأنب���اء اإن تاجيما التي ول���دت عام 1900، اأي باآخ���ر اأعوام القرن 
التا�ش���ع ع�رش وفق التقومي الذي يتبناه العديد من العلماء، من توفيت ب�شبب ال�شيخوخة، يف م�شت�شفى 

مب�شقط راأ�شها بجزيرة كيكايجيما يف جنوب غرب البالد.
واأ�ش���افت الوكالة اأن مو�شوعة جيني�ض لالأرقام القيا�شية كانت جتري اأبحاثا للتاأكد من اأن تاجيما 
هي اأكرب معمرة على قيد احلياة بعد وفاة �ش���احبة الرقم القيا�ش���ي ال�شابقة فيوليت براون من جمايكا 
العام املا�ش���ي عن 117 عاما. وكانت مو�ش���وعة غيني�ض اأعلنت يف وقت �ش���ابق ال�شهر اجلاري الياباين 

ما�شازو نوناكا )112 عاما( اأكرب الرجال �شنا يف العامل.

اأعلن���ت وزارة االآثار امل�رشية، اأم�ض االأحد، عن ك�ش���ف اآث���ري جنوبي معبد الكرنك باالأق�رش، 
فيما مت الك�شف عن راأ�ض متثال لالإمرباطور ماركو�ض اأورليو�ض قرب معبد كوم اأمبو باأ�شوان.
واأو�ش���ح رئي�ض قطاع االآثار امل�رشية، اأمين ع�ش���ماوي، اأن البعثة االأثرية العاملة مبنطقة 
جنوب ال����رشح العا�رش مبعابد الكرنك اكت�ش���فت العنا�رش املعمارية ملق�ش���ورة املعبود اأوزير 
بتاح نب عنخ. واأ�ش���اف اأن املق�ش���ورة اإحدى االآثار املهمة، التي مت ت�شييدها للمعبود اأوزير 
داخل معابد الكرنك يف الع�رش املتاأخر، و هي تقع جنوب ال�رشح العا�رش ملعبد اآمون يف املنطقة 

الواقعة بني معبد اآمون ومعبد موت اإيل ال�رشق من طريق الكبا�ض باالأق�رش.
من جانبه، اأ�ش���ار خبري االآثار ع�ش���ام ناجي رئي�ض البعثة االأثرية العاملة باملنطقة اإلى اأن 
املق�ش���ورة تربز اأهمية عقيدة اأوزير خالل الع�رش املتاأخ���ر وارتباطها بطريق املواكب ومعبد 

w.موت، والتي تعود اإيل فرتة االأ�رشة ال�25 وحتديدا اآخر حكم ملوك تلك الفرتة
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وزير بريطاين يهاجم 
�أطفايل �بتعدي عن  “في�شبوك”: 

ق���ال وزي���ر ال�ش���حة الربيط���اين اإن احلكومة تعت���زم تق���دمي م�رشوعات قوان���ني جديدة، 
ت�ش���تهدف �رشكات مواقع التوا�ش���ل االجتماعي االإلكرتونية، اإذا ما مل تبذل املزيد من اجلهود 
حلماي���ة االأطفال. ويف خطاب �ش���ديد اللهجة موجه ل�رشكات “في�ش���بوك” و”غوغل” و”�ش���ناب 
ت�شات” و”تويرت” و�رشكات اأخرى، قال جريميي هانت اإن عجز تلك ال�رشكات عن حماية االأطفال 
ال�ش���غار من ا�شتخدام و�ش���ائل التوا�ش���ل االجتماعي، وتعري�ض االأطفال “لتاأثريات عاطفية 
جانبي���ة م����رشة” اأمر “غ���ري مقبول وغري م�ش���وؤول”. وقال هان���ت اأم�ض االأحد اإنه معني ب�ش���كل 
خا����ض بنق�ض اإجراءات التحقق من العمر، حيث ينتهك االآالف القواعد املتعلقة باحلد االأدنى 
لعمر امل�ش���رتك. ومنح ال�رشكات اأ�ش���بوعاً لالإعالن عن اخلطوات التي تتخذها لوقف ا�ش���تخدام 
املواقع من قبل اأطفال دون ال�ش���ن، ووقف ظواهر التنمر عرب االإنرتنت وتعزيز حتديد اأوقات 
امل�ش���اهدة. هاجم هانت �رشكة “في�ش���بوك” العام املا�شي الإطالقها ن�ش���خة موجهة لالأطفال، 

وقال لل�رشكة “ابتعدي عن اأطفايل”.

من �أ�شبوع �ملو�شة يف �لريا�ض
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مواقيت 
الصالة

بعد 80 عاما من �لدر��شة.. �لأ�شدقاء �جليدون “�شر �ل�شعادة”
على م����دار 80 عاما هي عمر درا�ش����ة اأجريت يف 
جامعة هارف����ارد االأمريكية، تو�ش����ل باحثون اإلى ما 

يعتقد اأنه اأهم اأ�شباب ال�شعادة.
وح�ش����ب الدرا�ش����ة التي تعد واحدة م����ن اأطول 
الدرا�ش����ات الت����ي ت�ش����مل الب�����رش يف الع����امل، ف����اإن 
“االأ�شدقاء اجليدين” اأكرث مدعاة لل�شعور بال�شعادة، 

مقارنة باملال والنجاح. وبداأت الدرا�شة عام 1938، 
يف ذروة االأزم����ة االقت�ش����ادية الت����ي �رشب����ت الع����امل 
وعرف����ت با�ش����م “الك�ش����اد الكب����ري”، واأثبتت وجود 
رابط قوي بني العالقات باالأ�شدقاء وال�شعادة، وما 
يرتتب على ذلك من حت�شن احلالة ال�شحية. وح�شب 
�شحيفة “هارفارد غازيت”، فاإن الرئي�ض االأمريكي 

الراح����ل ج����ون كني����دي، ورئي�����ض حتري����ر �ش����حيفة 
“وا�شنطن بو�شت” بن براديل كانا بني املبحوثني. 
و�ش����ملت الدرا�شة اأ�ش����ئلة عن احلياة العامة، مبا يف 
ذلك احلالة ال�ش����حية وامل�ش����رية املهني����ة والزواج. 
وتو�ش����لت الدرا�ش����ة اإل����ى اأن االأ�ش����دقاء اجليدي����ن 
لعب����وا دورا يف حماي����ة النا�ض من التده����ور العقلي 

واجل�ش����دي، مقارن����ة بالطبقة االجتماعية وم�ش����توى 
الذكاء. وقال روبرت والدينغر مدير البحث الطبيب 
النف�شي يف م�شت�ش����فى ما�شا�شو�شت�ض: “االكت�شاف 
املفاجئ هو اأن عالقاتنا و�ش����عادتنا بها لديها ثاأثري 
قوي على �ش����حتنا اأي�شا. االعتناء باجل�شد مهم، لكن 
االعتناء بالعالقات نوع من االهتمام بالنف�ض اأي�شا”.

�شلحفاة  �آلف   10
منزل “نادرة” يف 

ع���رثت �ش���لطات مدغ�ش���قر، موؤخ���را، عل���ى 
قراب���ة 10 اآالف “�ش���لحفاة م�ش���عة”، يف بيت من 
طابقني، جنوب غربي البالد، حمبطة بذلك عملية 
لتهريب الزواحف النادرة. وقالت رئي�ش���ة وكالة 
البيئة يف مدغ�ش���قر، �ش���واري راديان جافيزاناكا، 
اإن ال�ش���لطات حترك���ت بعدم���ا اأبل���غ اجلريان عن 
بيت “احتجاز ال�ش���الحف” ج���راء الرائحة الكريهة 
التي اأخذت تنبعث من املكان. ويجري االإم�ش���اك 
ب�”ال�ش���الحف امل�ش���عة” يف العادة الأجل تهريبها 
اإل���ى دول خارج مدغ�ش���قر، ال�ش���يما اأن الزواحف 

التي جرى العثور عليها من نوع نادر.

�سياح يزورون حديقة كوكينهوف لزهور الربيع يف لي�سه، غرب هولندا )اب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ض حار ويتحول اإلى غري 
م�شتقر مع فر�شة لت�شاقط 

امطار يف وقت الحق من 
امل�شاء قد تكون رعدية.

الرياح جنوبية �رشقية من 12 اإلى 17 
عقدة وت�شل من 20 اإلى 25 عقدة 

مع هبات قد ت�شل اإلى 35 عقدة 
اأحيانا يف وقت الحق من امل�شاء.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام قرب 
ال�شواحل ومن 3 اإلى 6 اأقدام يف عر�ض البحر 

قد ي�شل اإلى 8 اقدام اثناء الهبات. درجة 
احلرارة العظمى 37 وال�شغرى 25 درجة مئوية.

جديد م�شمم االأزياء اللبناين با�شيل �شودة خالل اأ�شبوع املو�شة يف العا�شمة ال�شعودية، الريا�ض
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