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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 تستقبل 
العالم في 8 مايو

اعرف ماذا يعني ذلك لنا 
جميًعا على صفحة 3

gatewaygulf.com

ال�صحافة قائدة للتغيري والأمل يف املجتمعات
دعا ال�صحافيني الإجناح خطط التنمية... �صمو رئي�س الوزراء:

�ملنامة - بنا: �أ�س���اد رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
بجه���ود �ل�سحاف���ة ودوره���ا كمن���ر ي�ساه���م يف 
تنوير �لر�أي �لعام و�سق���ل وعي �ل�سعوب ودعم 

جهودها على دروب �لتنمية.
ودعا �سموه �ل�سحاف���ة وو�سائل �الإعالم �إلى 
�لقي���ام بدور �أكرث تاأثري� يف �إجن���اح خطط �لدول 
عل���ى �سعي���د �لتنمي���ة �مل�ستد�م���ة، م���ن خ���الل 
�مل�سارك���ة �الإيجابي���ة يف ربط �ل�سع���وب بق�سايا 

�لتنمية وحتفيزهم على �مل�ساركة فيها.
وقال �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء، 
يف ر�سال���ة وجهه���ا �إلى �لع���امل مبنا�سب���ة �ليوم 
�لعاملي حلري���ة �ل�سحافة �لذي ي�سادف يوم غد 

�خلمي����س، ويقام هذ� �لعام حت���ت �سعار “تو�زن 
�لق���وى: �الإعالم و�لعد�لة و�سي���ادة �لقانون”، �إن 
�لدور �لتنموي لو�سائل �الإعالم و�ل�سحافة ال يقل 
�أهمي���ة عن ر�سالتها �لنبيلة يف �لنه�سة و�لتنوير 
متى ما كانت و�سائل �الإعالم هادفة ومتجردة من 

�أي �عتبار�ت �أخرى غري �مل�سلحة �لوطنية.
و�أ�سار �سموه �إلى �أن �لتاريخ يحفل مبو�قف 
�إيجابي���ة ت�سه���د عل���ى دور �ل�سحاف���ة يف قيادة 
م�س���ار�ت �لتغيري و�سناعة �الأم���ل و�لنهو�س يف 
�لعدي���د من �ملجتمع���ات، و�إ�سهاماتها يف توجيه 
�ل���ر�أي �لع���ام نح���و ما يعزز م���ن مكان���ة �الأوطان 

ويحق���ق تطلع���ات �ل�سع���وب يف �لنم���اء 
و�لتقدم.

باهتمام من �صمو ال�صيخ خليفة بن علي 

ال�صيخة مرمي تد�صن اليوم “اجلنوبية عز وتاريخ”
�ملنام���ة - بن���ا: برعاية كرمي���ة من لدن 
�سمو حرم نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�سيخة 
مرمي بن���ت �ل�سيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة، 
وبحر�س و�هتمام من جانب حمافظ �جلنوبية 
�سم���و �ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة، تنظم 
�ملحافظ���ة �جلنوبي���ة غ���د� �خلمي����س 3 مايو 
�جلاري حف���ل تد�سني �ملب���ادرة �ال�ستثنائية 
“�جلنوبي���ة ع���ز وتاري���خ”، يف قاع���ة �ل�سي���خ 
�آل خليف���ة بجامع���ة  ب���ن حمم���د  عبد�لعزي���ز 

�لبحرين، بح�سور عدد من كبار �ملدعوين.
و�أعرب���ت �ملحافظة �جلنوبي���ة عن عظيم 
فخرها و�عتز�زها بقب���ول �سمو �ل�سيخة مرمي 
بنت �ل�سيخ �سلم���ان بن حمد �آل خليفة رعاية 
�حلفل، م�سيدة باالإ�سهامات �جلليلة ل�سموها 
يف دع���م �لتاريخ و�ل���رت�ث و�الأعمال �خلريية 

و�الإن�سانية الأهايل مدينة �لرفاع وعموم �أرجاء 
�ملحافظ���ة �جلنوبي���ة. و�أو�سح���ت �ملحافظة 
�جلنوبي���ة �أن �ملب���ادرة �ال�ستثنائية �ملتمثلة 
يف تد�س���ني “�جلنوبي���ة عز وتاري���خ” تهدف 
�إل���ى �إب���ر�ز �لتاري���خ �لعظيم ملدين���ة �لرفاع 
و�ملحافظ���ة �جلنوبية وت�سلي���ط �ل�سوء على 
تفا�سيله م���ن خالل جمموعة م���ن �لفعاليات 
و�الأن�سط���ة و�مل�ساري���ع �لت���ي �ستنطل���ق من 
بع���د �لتد�س���ني بالتن�سيق م���ع �جلهات ذ�ت 
�لعالق���ة، عالوة على �أحياء �لعاد�ت و�لتقاليد 
�لبحريني���ة �الأ�سيلة، و�ل�سع���ي جلعلها مركز� 
جامعاً للنه�سة و�لتاري���خ و�لتقدم و�لريادة، 
و�لتي جاءت �سمن �سلم �أولويات و�حتياجات 

�ملو�طن���ني من �أهايل مدين���ة �لرفاع 
3و�ملحافظة �جلنوبية.

 

�أعلن وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية جميل 
حمي���د�ن �أن �الأيام �ملقبلة �ست�سه���د �إطالق عدد 

من �مل�رصوعات �ملهمة.
و�أ�سار حميد�ن يف �حلفل �لذي نظمه �الحتاد 
�لع���ام لنقاب���ات عم���ال �لبحرين بفن���دق �خلليج 
�سب���اح �أم����س �إل���ى �أن �لتحديات ل���ن حتول دون 
�إطالق مزيد م���ن �ملبادر�ت �لهادف���ة �إلى توليد 
مزيد من فر����س �لعمل للمو�طن���ني و��ستيعاب 

�أفو�ج �خلريجني �جلديدة.
وك�س���ف �لوزي���ر يف كلم���ة ل���ه ع���ن “م�رصوع 
ي�سته���دف دع���م 2000 بحريني���ة م���ن �لعامالت 
يف ريا����س وح�سانات �الأطف���ال )...(”، بدعم من 
�ملجل����س �الأعل���ى للم���ر�أة، وبالتعاون م���ع وز�رة 

�لرتبية و�لتعليم و�سندوق �لعمل )متكني(.
و�أكد �لوزي���ر “�لتعاون م���ع �ملجل�س �الأعلى 
لل�سحة ووز�رة �ل�سحة و�سندوق �لعمل )متكني( 
الإط���الق خط���ة عم���ل توفر فر����س عم���ل جديدة 

للخريجني من �الأطباء”.

وك�سف �لوزير عن “�لتو�سع يف �إقامة معار�س 
�لتخطي���ط  مت  حي���ث  �لتخ�س�سي���ة،  �لتوظي���ف 
ا يف �لعام �جل���اري”، وكذلك  لتنفي���ذ 12 معر�سً

“�إتاح���ة عدد 500 برنامج تدريبي جمانا 
جلميع �لبحرينيني”.

حميدان: دعم 2000 بحرينية بالرو�صات و500 برنامج تدريبي

• وزير �لعمل يكرم �لزميلني ح�سني �لغديري وطارق �لبحار بح�سور �لزميلة منى �ملطلق	

خلف: درا�صة ج�صر علوي بني النبيه �صالح ومم�صى �صرتة 
�أفاد وزي���ر �الأ�سغال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ع�سام خل���ف باأنه مت 
�إدر�ج منافذ �إ�سافي���ة ملنطقة �لنبيه �سالح 
�سم���ن خمط���ط تطوير �س���ارع �ل�سي���خ جابر 

�الأحمد �ل�سباح.
و�أك���د �أنه �سيتم حت�س���ني منافذ �جلزيرة 
و��ستح���د�ث مناف���ذ �إ�سافي���ة بديل���ة �سمن 
�ملخط���ط �لع���ام �مل�ستقبل���ي عل���ى �أن يت���م 
�لتنفيذ بعد �النتهاء من �لت�ساميم و�حل�سول 
عل���ى مو�فقة جمي���ع �إد�ر�ت �خلدمات �لفنية 

وحال تو�فر �مليز�نية �لالزمة.
جاء ذلك يف ر�سالة ت�سلمها نائب �ملنطقة 
جميد �لع�سفور من �لوزير وح�سلت “�لبالد” 

عل���ى ن�سخة منه���ا وتت�سم���ن جمموعة ردود 
عل���ى طلب���ات و�حتياج���ات �لد�ئ���رة �لثامنة 
مبحافظ���ة �لعا�سم���ة من خدم���ات وم�ساريع 

�لبنية �لتحتية.
كما بني وزي���ر �الأ�سغ���ال يف �لر�سالة �أنه 
�سيت���م در��سة طل���ب �إن�ساء ج����رص علوي بني 
�إ�س���كان �لنبيه �سالح ومم�س���ى �سرتة لعبور 

�مل�ساة.
ويف رده عل���ى طل���ب �ن�ساء �س���ارع يربط 
�ملنطق���ة �ل�سناعية بالعك���ر �لغربي و�سارع 
باالأحي���اء  �ل�ساحن���ات  م���رور  لتف���ادي   77
�ل�سكني���ة �ف���اد �لوزير  باأن���ه مت �النتهاء من 
�ع���د�د �لت�سامي���م �لتف�سيلي���ة ل�س���ارع 74 

�ل���ذي يربط بني �سارع �لعكر �لغربي 
8و�سارع 77.

ال�صيخ خالد بن عبداهلل ي�صيد مب�صاهمات 
اجلالية الهندية يف البحرين

رئي�س “مالية املحرق”: خلف�س ر�صوم 
جتديد رخ�س البناء اإلى 25 %

اإدارة  يف  ي�صــاركون  بحرينيني  حكام   4
كاأ�س العرب

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت

11

9

16

3

5

الغرير والرميثي يف م�صل�صل “حدك مدك”

مسافات البالد

22

ليلى مال اهلل

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

• وزير �الأ�سغال	

 

• 9�ال�ستغالل �خلاطئ ملو�قف �ل�سيار�ت ب�سارع �للوؤلوؤ يت�سبب يف �زدحامات مرورية 	

فو�صى بعيًدا عن الرقابة
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البحريــن: بوابة الفرص 
االســتثمارية في المنطقة

العام الماضي كان عامًا استثنائيًا حيث تم استقطاب 
أكثر من 730 مليون دوالر أمريكي من االستثمارات 
المباشرة الى المملكة. عززت هذه االستثمارات من 

اقتصادنا وساهمت في خلق فرص عمل جديدة 
وخلق جيل جديد من رواد األعمال. كما أن المشاريع 
االستثمارية في البنية التحتية التي تبلغ قيمتها أكثر 

من 32 مليار دوالر امريكي تجعل البحرين أكثر جاذبية 
لالستثمار.

في غضون األيام القليلة القادمة، سيشهد 500 
من كبار المستثمرين الدوليين وقادة األعمال 

الفرص التي توفرها المملكة، وذلك خالل حضورهم 
افتتاح مؤتمر بوابة الخليج والذي سيتعرض الفرص 
االستثمارية في البحرين وفي أسواق دول مجلس 

التعاون الخليجي.

روح المبادرة وضعتنا في طريق النجاح و اآلن لدينا 
الفرصة لمشاركتها مع العالم من خالل مؤتمر بوابة 

الخليج.

gatewaygulf.com #بوابة_الخليج
@GatewayGulfBH

دع�������وة ل���اب���ت���ع���اد ع����ن ك����ل م����ا ي���ث���ر ال���ف���رق���ة واالن����ق���������س����ام داخ�������ل امل��ج��ت��م��ع 

�سجل حافل باملنجزات امل�رشفة لالإعالم البحريني
االلتزام باأخاقيات املهنة يقود املجتمعات نحو الطريق االأن�سب... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: اأ�ساد رئي�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ر خليفة بن �سلمان اآل خليفة بجهود ال�سحافة ودورها كمنرب 
ي�ساه���م يف تنوير الراأي العام و�سقل وعي ال�سعوب ودعم جهودها 

على دروب التنمية.
واأك���د �سموه اأن الكلم���ة الواعية وامل�سوؤول���ة ذات اأثر كبر يف 
تر�سي���خ دعائم التح����ر واال�ستق���رار، وتعزيز ثقاف���ة البناء يف اأي 
جمتم���ع، كم���ا اأن النهو�س مب�ستوي���ات الفكر والثقاف���ة يعد ركنا 

اأ�سا�سا يف بناء االإن�سان. 
وق���ال �سم���وه :”اإن ال�سحاف���ة امللتزم���ة باأخاقي���ات العم���ل 
ال�سحايف كانت و�ستظل رائدة يف قيادة املجتمعات وتوجيهها اإلى 

الطريق االأن�سب الذي ي�سهم يف �سناعة امل�ستقبل”.
ودع���ا �سموه ال�سحافة وو�سائل االإع���ام اإلى القيام بدور اأكرث 
تاأثرا يف اإجناح خطط الدول على �سعيد التنمية امل�ستدامة، وذلك 
م���ن خال امل�سارك���ة االإيجابية يف رب���ط ال�سعوب بق�ساي���ا التنمية 

وحتفيزهم على امل�ساركة فيها.
وق���ال �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء يف ر�سال���ة 
وجهه���ا اإلى الع���امل مبنا�سبة اليوم العاملي حلري���ة ال�سحافة الذي 
ي�س���ادف يوم غد اخلمي�س، ويقام هذا الع���ام حتت �سعار: “توازن 
الق���وى: االإع���ام والعدالة و�سي���ادة القانون”، اإن ال���دور التنموي 
لو�سائل االع���ام وال�سحافة ال يقل اأهمية ع���ن ر�سالتها النبيلة يف 
النه�س���ة والتنوير مت���ى ما كانت و�سائل االإع���ام هادفة ومتجردة 
م���ن اأي اعتبارات اأخ���رى غر امل�سلحة الوطني���ة. واأ�سار �سموه اإلى 
اأن التاري���خ يحفل مبواق���ف اإيجابية ت�سهد عل���ى دور ال�سحافة يف 
قي���ادة م�س���ارات التغي���ر و�سناعة االأم���ل والنهو����س يف العديد 
م���ن املجتمعات، واإ�سهاماته���ا يف توجيه الراأي الع���ام نحو ما يعزز 
م���ن مكانة االأوط���ان ويحقق تطلعات ال�سع���وب يف النماء والتقدم. 
واأكد �سم���وه اأن خطط الدول االمنائية حتت���اج اأن يواكبها �سحافة 
عل���ى قدر كبر م���ن االإدراك باأهمية دورها يف ن����ر اأهداف التنمية 

امل�ستدامة التي اأقرتها االأمم املتحدة والتزمت الدول بتحقيقها.
وق���ال �سم���وه: “اإن لل�سحاف���ة على مدى التاري���خ اأثر يف حياة 
ال�سعوب وم�ستقبلها، وتطور ال�سحافة يعد عامة بارزة على تقدم 
املجتم���ع وانفتاحه وما يتمتع به من حرية وتعددية، ولذا فاإن علي 

ال�سحاف���ة اأن تكافح م���ن اأجل اأن تبقى الو�سيل���ة االأكرث فاعلية يف 
حماية املجتمعات من اأية اأفكار هدامة”.

واأ�س���اد �سموه بامل�ستوى الذي و�سل���ت اإليه �سحافة البحرين 
وم���ا حققته من تقدم على اأيدي اأجيال متعاقبة ورواد انطلقوا بها 

اإلى اآفاق من التميز املهني القائم على امل�سداقية.  
واأكد �سموه اأن ال�سحافة يف مملكة البحرين جنحت بف�سل دعم 
ورعاية عاهل الباد �ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 
يف اأن تعل���و يف مراتب احلري���ة واالنفتاح القائم عل���ى دعائم قوية 
كفلها الد�ستور والقانون، وهو م���ا جعلها تنال التقدير والتكرمي 

اإقليميا وعامليا.
وق���ال �سموه: اإنن���ا نفخر ونعتز مب���ا لل�سحاف���ة البحرينية من 
�سجل حاف���ل باملنجزات امل�رفة، والتي ج���اءت نتاج عطاءات رواد 
العمل ال�سحايف من اأ�سحاب القل���م والراأي الذين اأ�س�سوا ل�سحافة 

م�ستنرة تعرب ب�سدق وم�سوؤولية عن نب�س املجتمع”.
و�سدد �سموه على اأن مملكة البحرين م�ستمرة يف تعزيز وتطوير 
البيئة القانونية والت�ريعية الت���ي توفر املناخ املائم لل�سحافة؛ 
لك���ي توا�س���ل اأداء ر�سالتها التنويرية يف اأج���واء احلرية واالنفتاح.  
واأ�س���ار �سموه اإلى اأهمية منا�سبة اليوم العاملي حلرية ال�سحافة يف 
التذك���ر بالقيم امُلثل���ى ملهنة ال�سحافة ودوره���ا يف قيادة االأمم 
نحو التنمية من خال الكلمة امل�سوؤولة والطرح امل�ستنر واالبتعاد 
ع���ن كل ما م���ن �ساأنه اأن يث���ر الفرقة اأو االنق�س���ام داخل املجتمع 
الواحد. ونوه �سموه اإلى اأن االحتفاء بهذه املنا�سبة يلقي مزيًدا من 
امل�سوؤولي���ة على عاتق ال�سحافة حت���ى حتافظ على قيمها املهنية 
الر�سينة، واأن تظل منربا لتنمية الوعي واالإ�سهام ب�سكل اإيجابي يف 

بناء اأوطانها وتعمرها.
وحيا �سموه رجال ال�سحافة واالإعام على ما يبذلونه من جهود 
الإع���اء قيم ومبادئ الر�سالة النبيلة لل�سحافة كاأداة لا�ستنارة وما 

تفر�سه هذه القيم من التزام اأخاقي باأمانة الكلمة.
واأ�ساد �سموه بالدور الريادي الذي يلعبه ال�سحافيون وكتاب 
االأعم���دة، وما ي�سكلونه من حمور فاعل يف تب�سر املجتمع والدفاع 

عن م�ساحله وق�ساياه.
واأثن���ى �سموه على م���ا تقوم به جمعي���ة ال�سحفيني البحرينية 

م���ن دور حم���وري يف االرتقاء بواق���ع ال�سحافة يف مملك���ة البحرين 
وتنمي���ة قدرات املنتمني لها واإعداد ك���وادر �سحفية �سابة قادرة 
عل���ى موا�سل���ة م�سرة رواد العم���ل ال�سحايف. ون���وه �سموه باحتاد 
ال�سحاف���ة اخلليجية كاإطار جامع لل�سح���ف يف دول جمل�س التعاون 
ل���دول اخللي���ج العربي���ة ودوره امله���م يف تطوير منظوم���ة العمل 
ال�سح���ايف اخلليجي وربطها مبا ت�سهده دول املنطقة من نه�سة يف 

�ستى املجاالت.
يف اخلتام، اأ�ساد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء باجلهود 
الت���ي تقوم بها منظمة “اليون�سكو” يف �سبيل تعزيز اجلماعي الذي 
يهدف اإلى حتقيق التقارب بني الثقافات واحل�سارات االإن�سانية، 
متمني���ا �سموه للمنظمة الدولية والقائم���ني عليها ا�ستمرار النجاح 

والتوفيق يف حتقيق تطلعاتهم خلدمة االإن�سانية.

• �سمو رئي�س الوزراء	

دعوة ال�سحافيني للقيام 
بدور اأكرث تاأثًرا الإجناح 

خطط الدول التنموية

م�ستمرون بتحديث 
القوانني الرامية لتوفر 
املناخ املائم لل�سحافة

�سحافتنا الم�ست مراتب 
عليا من احلرية واالنفتاح 

بعهد جالة امللك 

دور حموري جلمعية 
ال�سحفيني يف االرتقاء 
بواقع ال�سحافة املحلية

احتاد ال�سحافة اخلليجية 
�ساهم بتطوير منظومة 

العمل ال�سحايف اخلليجي

ال�سيخة مرمي بنت ال�سيخ �سلمان ترعى تد�سني “اجلنوبية عز وتاريخ”

“الكهرباء” تنظم فعالية لأطفال مر�سى ال�رشطان

ت�سليط ال�سوء على تاريخ الرفاع واملحافظة

تعرفوا عن كثب على عمل الهيئة

املنام���ة - بنا: برعاية كرمية من 
ل���دن �سمو حرم نائ���ب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء ال�سيخ���ة مرمي بن���ت ال�سيخ 
�سلم���ان بن حم���د اآل خليفة وبحر�س 
واهتمام من جان���ب حمافظ اجلنوبية 
�سم���و ال�سي���خ خليف���ة ب���ن عل���ي بن 
خليف���ة اآل خليفة، تنظ���م املحافظة 
اجلنوبية غدا اخلمي�س 3 مايو اجلاري 
حفل تد�سني املب���ادرة اال�ستثنائية 
“اجلنوبي���ة ع���ز وتاري���خ” وذل���ك يف 
قاعة ال�سي���خ عبدالعزيز بن حممد اآل 
خليف���ة بجامعة بح�سور عدد من كبار 

املدعوين.
واأعرب���ت املحافظة اجلنوبية عن 
عظيم فخرها واعتزازها بقبول �سمو 
ال�سيخة مرمي بنت ال�سيخ �سلمان بن 
حم���د اآل خليفة رعاي���ة احلفل، مثمنة 
االإ�سهام���ات اجلليلة ل�سموها يف دعم 
التاري���خ والرتاث واالأعم���ال اخلرية 

واالإن�ساني���ة الأه���ايل مدين���ة الرف���اع 
وعموم اأرجاء املحافظة اجلنوبية.

واأو�سح���ت املحافظ���ة اجلنوبية 
ب���اأن املب���ادرة اال�ستثنائية املتمثلة 
يف تد�س���ني “اجلنوبية ع���ز وتاريخ” 

هي مب���ادرة تهدف اإلى اإبراز التاريخ 
العظي���م ملدينة الرف���اع واملحافظة 
عل���ى  ال�س���وء  وت�سلي���ط  اجلنوبي���ة 
تفا�سيل���ه م���ن خ���ال جمموع���ة من 
وامل�ساري���ع  واالأن�سط���ة  الفعالي���ات 
الت���ي �ستنطل���ق من بع���د التد�سني 
بالتن�سي���ق مع اجله���ات ذات العاقة 
االأح���داث  اأه���م  وتاأري���خ  لتوثي���ق 
اإل���ى  ع���اوة  الوطني���ة،  التاريخي���ة 
البحرينية  الع���ادات والتقاليد  اأحياء 
االأ�سيل���ة، وال�سع���ي جلعله���ا مركزا 
جام���ع للنه�س���ة والتاري���خ والتقدم 
والري���ادة، والتي ج���اءت �سمن �سلم 
املواطن���ني  واحتياج���ات  اأولوي���ات 
م���ن اأهايل مدينة الرف���اع واملحافظة 
اجلنوبي���ة وكذل���ك تقدي���را وعرفانا 
ملدين���ة الرفاع ملا تزخر ب���ه من اإرثاً 
تاريخي���ا وح�ساريا يفتخ���ر ويعتز به 

اجلميع.

املنام���ة - هيئ���ة �س���وؤون الكهرباء 
وامل���اء: نظم���ت هيئ���ة الكهرب���اء واملاء 
الي���وم فعالية الأطفال مر�س���ى ال�رطان 
حتت عنوان” يوم عمل يف هيئة الكهرباء 
واملاء” وذلك بح�سور 13 طفاً من خمتلف 
الفئات العمري���ة. وتهدف الفعالية التي 
اأقيمت بح�سور الرئي�س التنفيذي لهيئة 
الكهرب���اء واملاء ال�سيخ نواف بن اإبراهيم 
اآل خليفة،  اإلى اإ�سع���اد االأطفال واإدخال 
البهج���ة وال����رور اإل���ى قلوبه���م، اإ�سافة 
اإلى تعزي���ز مبداأ ال�راك���ة املجتمعية من 
منطل���ق امل�سئولي���ة االجتماعي���ة. وعّرف 
فريق عمل هيئة الكهرباء واملاء االأطفال 
عل���ى اأ�سا�سي���ات عم���ل الهيئ���ة، كما مت 
تقدمي حما����رة توعوية لاأطفال باأهمية 
تر�سي���د الكهرباء واملاء. وق���ام االأطفال 
حمارب���و مر�س ال�رط���ان بجولة تعريفية 
يف بع����س اأق�س���ام اإدارات هيئة الكهرباء 
اجلول���ة  خ���ال  تعّرف���وا  حي���ث  وامل���اء، 
التعريفية على كيفية تو�سيل الكهرباء 
للمنازل، اإ�سافة اإلى اإطاعهم على مواقع 
منازله���م ومعرف���ة مع���دل ا�ستهاكه���م 

للكهرباء وامل���اء. �سارك االأطفال يف عدد 
من االأعم���ال االإدارية للهيئ���ة، حيث قام 
ع���دد منهم بالتعّرف عل���ى كيفية اإدخال 
البيانات اخلا�سة برخ�س البناء للكهرباء 
وامل���اء، اإلى جانب اإطاعه���م على فيديو 
تو�سيح���ي ع���ن كيفي���ة �س���ر العمل من 
تق���دمي طلب خدم���ة الكهرب���اء واملاء يف 
مراكز خدمات امل�سرتك���ني اإلى تو�سيل 

الكهرباء للمنزل.
الرئي����س  قّل���د  الفعالي���ة،  و�سم���ن 

التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء االأطفال 
مت  حي���ث  الهيئ���ة”،  “�سف���ر  بو�س���ام 
تعري���ف االأطف���ال بهذا الو�س���ام، والذي 
يعن���ى باملحافظة عل���ى ث���روة الكهرباء 
واملاء وامل�ساركة يف ن����ر الوعي وثقافة 

الرت�سيد.
فيما قام االأطفال يف نهاية الفعالية 
بر�س���م لوحات متعلقة بهيئ���ة الكهرباء؛ 
م���ن اأج���ل عر����س اللوح���ات يف املبن���ى 

اخلا�س بهيئة الكهرباء واملاء.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة	
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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

اإع���لن فر�ص عمل جدي���دة للأطب���اء العاطلني قريباتوظي���ف 2000 بحريني���ة بالرو�ض���ات واحل�ضان���ات

حزمة م�رشوعات لتوليد الوظائف وا�ستيعاب اخلريجني
ا متخ�ض�ًضا العام اجلاري... وزير العمل: اأعلن عن تنظيم 12 معر�ضً

اأعل���ن وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعية جميل 
حمي���دان اأن االأي���ام املقبلة �ضت�ضهد اإط���لق عدد من 
امل�رشوع���ات املهمة. واأ�ض���ار حمي���دان يف كلمة بحفل 
اأن  اإل���ى  العم���ال املتميزي���ن واملتفوق���ني  تك���رمي 
التحديات لن حتول دون اإط���لق مزيد من املبادرات 
الهادف���ة اإلى تولي���د مزيد من فر����ص العمل اللئقة 
والنوعي���ة للمواطن���ني وا�ضتيعاب اأف���واج اخلريجني 

اجلديدة املتدفقة با�ضتمرار على �ضوق العمل.

توظيف 2000 بحرينية
وك�ضف الوزير يف احلفل الذي نظمه االحتاد العام 
لنقابات عمال البحرين بفندق اخلليج �ضباح اأم�ص عن 
“م�رشوع ي�ضته���دف دعم 2000 بحرينيًة من العاملت 
يف ريا����ص وح�ضانات االأطف���ال، والعمل على حت�ضني 
اأجوره���م وم�ضتوى تاأهيلهم الفني، بدعم من املجل�ص 
االأعل���ى للمراأة وبالتعاون الوثيق مع �رشكائنا يف وزارة 

الرتبية والتعليم و�ضندوق العمل )متكني(”.

الخريجون األطباء 
واأكد الوزير “التعاون مع املجل�ص االأعلى لل�ضحة 
ووزارة ال�ضحة و�ضندوق العمل )متكني( الإطلق خطة 
عم���ل توفر فر�ص عمل جدي���دة للخريجني من االأطباء 
الذي���ن مل يح�ضل���وا عل���ى وظائ���ف حت���ى االآن، وذلك 
يف القطاع���ني الع���ام واخلا����ص عرب توف���ر التاأهيل 

والتدريب والتوظيف باالأجور املنا�ضبة”.

12 معرضا للتوظيف
وك�ض���ف الوزير ع���ن “التو�ض���ع يف اإقامة معار�ص 
التوظي���ف التخ�ض�ضي���ة، حيث مت التخطي���ط لتنفيذ 
ا يف العام اجلاري ت�ضتهدف القطاعات  عدد 12 معر�ضً

الواع���دة واجلاذبة للبحرينيني، حي���ث اأكدت التجربة 
جناح املعار�ص يف ت�ضهيل وت�رشيع عمليات التوظيف 

باأجور منا�ضبة خا�ضة للخريجني اجلامعيني”.

الترويج للكفاءات
وحتدث حميدان عن “التن�ضيق الوثيق مع جمل�ص 
التنمي���ة االقت�ضادي���ة بغر����ص الرتوي���ج للكف���اءات 
البحريني���ة ل���دى ال����رشكات الكب���رة وامل�ضتثمري���ن 
الذين يخت���ارون البحرين مقًرا الأعماله���م وتزويدهم 
باحتياجاته���م من اليد العاملة الوطنية مبا يخدم تلك 
املن�ض���اآت، وان�ضجاًما مع ال�ضمع���ة الطيبة التي تتمتع 

بها الكوادر البحرينية املوؤهلة والكفوؤة”.

تحسين جودة التدريب 
و�ض���دد على “العمل على تطوي���ر البنية التحتية 
ل�ض���وق العم���ل وحت�ض���ني ج���ودة التدريب م���ن خلل 

البدء بتنفيذ م�رشوع���ات حيوية مثل م�رشوع م�ضتويات 
املهارة، وم�رشوع املعاير املهنية واالإر�ضاد والتوجيه 
املهن���ي وغرها، والت���ي �ضت�ضكل منظوم���ًة متكاملًة 
ت�ضهم يف ربط خمرجات التعليم والتدريب ومتطلبات 
�ض���وق العم���ل ومبا ي�ضه���م يف رفع كف���اءة وتناف�ضية 
العام���ل البحرين���ي، اإ�ضافًة الإتاحة ع���دد 500 برنامج 
تدريب���ي جمانا جلمي���ع البحريني���ني، ميولها �ضندوق 
العم���ل متك���ني، وينفذه���ا نح���و 80 معه���دا تدريبيا 

مرخ�ضا خا�ضعا للرقابة واأنظمة اجلودة”.

مكتسبات عمالية
وقال الوزير خماطبا العم���ال املكرمني “اإن هذا 
املحف���ل ال�ضن���وي يعد من�ضًة مهمة نلق���ي من خللها 
ال�ض���وء عل���ى املكت�ضب���ات العمالي���ة املتقدمة التي 
حققته���ا مملكة البحرين يف ظ���ل العهد الزاهر لعاهل 
البلد �ضاحب اجلللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، 

وبف�ض���ل خط���ط و�ضيا�ضات احلكوم���ة برئا�ضة رئي�ص 
ال���وزراء �ضاح���ب ال�ضم���و امللك���ي االأم���ر خليفة بن 
�ضلم���ان اآل خليفة، وموؤازرة ويل العه���د نائب القائد 
االأعل���ى النائب االأول لرئي�ص جمل����ص الوزراء �ضاحب 
ال�ضمو امللك���ي االأمر �ضلمان بن حمد اآل خليفة اآمنت 
بقيمة العم���ل والعامل البحرين���ي، وجعلت اال�ضتثمار 
فيه ويف اإمكاناته ومهاراته اأ�ضا�ًضا خلططها وبراجمها 

التنموية”.

272 مكرما
وك����رم وزير العمل بح�ضور االأمني العام الحتاد 
نقاب����ات عم����ال البحري����ن ح�ضن احللواج����ي ورئي�ص 
غرفة جت����ارة و�ضناع����ة البحرين �ضم����ر نا�ص 272 
عامل متميزا يف احلفل ال�ضنوي للحتاد العام، وكان 
من بني املكرمني الزميلن ح�ضني الغديري وطارق 

البحار.

• •وزير العمل يكرم الزميل ح�ضني الغديري	  ... ويكرم الزميل طارق البحار	

• وزير العمل يلقي كلمته	 • جانب من احل�ضور	

اأي قرارات مت�س مبكت�سبات املتقاعدين مطعون يف �رشعيتها
اإرجاع اجل�ضم االأكرب من املف�ضولني وا�ضتكمال اإن�ضاف من تبقى... احللواجي:

ق���ال االأم���ني الع���ام الحت���اد نقاب���ات عمال 
البحري���ن ح�ض���ن احللواج���ي اإن ال�ضائع���ات التي 
ت�ضدر بني الفينة االأخرى ب�ضاأن امل�ضا�ص بحقوق 
ومكت�ضب���ات املوؤم���ن عليهم يف نظ���ام التاأمينات 
االجتماعي���ة هي حمل قلق للعم���ال واملتقاعدين 
وتخلق اأج���واء من عدم اال�ضتق���رار وانعدام الثقة 

وتفقد العامل ال�ضعور باالأمن الوظيفي.
واأ�ض���اف احللواج���ي يف كلمت���ه بحفل تكرمي 
العمال املتميزين اأم�ص اأن القرارات التي ت�ضدر 
ع���ن هيئ���ة التاأم���ني االجتماع���ي خ�ضو�ض���ا تلك 
الت���ي تنتق�ص م���ن مكا�ضب املوؤّم���ن عليهم هي 
قرارات مطع���ون يف �رشعيتها و�ضحته���ا؛ الأنها ال 
تتمت���ع بالتمثيل احلقيق���ي للعمال املغيبني عن 
�ضناعتها، يف الوقت ال���ذي ال يزال مكاننا �ضاغرا 

يف جمل�ص الهيئة.

ملف المفصولين
وعن مل���ف املف�ضولني وتنفيذ ما تبقى من 
االتفاق الثلثي، ق���ال احللواجي “وا�ضل احتادنا 
العم���ل م���ع وزارة العمل عل���ى اإنهاء ه���ذا امللف 
بع���د اأن توقف عمل اللجنة لف���رتة غرة ق�ضرة، 
واأن���وه هنا باأن ما اأجن���ز من اإرج���اع اجل�ضم االأكرب 
م���ن املف�ضول���ني بجه���ود م�ضكورة م���ن اأطراف 
االإنتاج الثالثة لي����ص اإال فر�ضة للعمل على البناء 
علي���ه، وا�ضتكم���ال اإن�ض���اف حق���وق م���ن تبقى، 

ويج���ب اأال ُيفهم اأب���دا االكتفاء مب���ا مت، والتغني 
ب���ه، بل موا�ضل���ة العمل حتى اإغ���لق كل احلاالت 

باإن�ضافها”.

تأخر األجور
وع���رب االأم���ني الع���ام للحتاد ع���ن قلقه من 
ال�ضكوى املرفوعة لدى املحاكم ب�ضبب تاأخر دفع 
االأجور، وق���ال “كان الت�رشيح الذي اأدلى به وزير 
العم���ل وال�ضوؤون االجتماعي���ة يف فرباير املا�ضي 
ب�ض���اأن ال�ضك���وى املرفوعة ل���دى املحاكم ب�ضبب 

تاأخر دفع االأجور كان �ضادما”.
واأ�ض���اف اأن “عدد احل���االت التي تكلم عنها 
الوزي���ر تزايدت اإلى 5 اأ�ضع���اف منذ العام 2013 
وحت���ى 2017، وم���ع �ضكرن���ا وتقديرن���ا للجهود 
الكبرة التي قامت بها الوزارة؛ من اأجل ا�ضتعادة 
حق���وق العم���ال و�ضم���ان اأجوره���م اإال اأن االحتاد 
العام يرغ���ب يف اأن يكون هناك تبادل ملثل هذه 

املعلومات بني اأطراف االنتاج”.
ووا�ضل “ا�ضتقب���ل االحتاد العام العديد من 
ال�ض���كاوى يف القطاع اخلا�ص ب�ضبب اإما تاأخر دفع 
االأج���ور اأو ع���دم دفعها يف ال�ضن���ة املا�ضية ونرى 
اأنه ح���ان الوق���ت؛ لو�ض���ع الت�رشيع���ات ال�ضامنة 

ال�ضتمرار دفع اأجر العامل وتاأمينه”.

شكر وتضامن
وتق���دم احللواجي نياب���ة عن االحت���اد العام 
بال�ضك���ر اإلى مقام عاهل الب���لد جللة امللك حمد 
ب���ن عي�ض���ى اآل خليفة راع���ي نه�ض���ة بلدنا على 
رعايت���ه ال�ضنوية الكرمي���ة للحف���ل، مهنئا جميع 

العمال بيومهم العاملي.
وع���رب احللواجي يف خت���ام كلمته عن ت�ضامن 
االحت���اد وجميع قواع���ده النقابي���ة والعمالية مع 
عم���ال و�ضع���ب فل�ضطني، وهم يواجه���ون مرحلة 
جديدة من الع���دوان االإ�رشائيلي بعد قرار حتويل 

ال�ضفارة االأمركية اإلى القد�ص.

•  احللواجي يلقي كلمته	

حمرر ال�سوؤون املحلية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

�سكر على تعاٍز

يتقدم ال�سيد عبداحلكيم يعقوب اخلياط

عنه وعن اإخوته وعن عموم عائلة اخلياط

بجزيل الشكر وخالص التقدير وعظيم االمتنان إلى 

مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى القائد األعلى لقوة الدفاع حفظه اهلل ورعاه

واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه

واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة
ولي العهد األمني نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

واإىل �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه

واإىل �سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه

واإىل معايل ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة وزير الديوان امللكي حفظه اهلل ورعاه

واإىل معايل ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه

واإىل �ساحب املعايل امل�سري الركن ال�سيخ خليفة اأحمد بن اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه اهلل ورعاه

واإىل الفريق الركن �سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة رئي�س احلر�س الوطني حفظه اهلل ورعاه

واإىل �سمو ال�سيخ علي بن عي�سى اآل خليفة وزير �سوؤون الديوان امللكي حفظه اهلل ورعاه

وإلى أجنالهم الكرام 

واإىل رئي�س جمل�س النواب معاىل ال�سيد اأحمد بن اإبراهيم املال 

واإىل رئي�س جمل�س ال�سورى معايل ال�سيد على بن �سالح ال�سالح 

وإلى مستشاري جاللة امللك املفدى وإلى مستشاري صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء املوقر وإلى مستشاري صاحب السمو امللكي 
ولي العهد األمني وجميع أفراد األسرة املالكة وإلى السادة أصحاب الفضيلة العلماء، وإلى أصحاب السعادة أعضاء مجلسي النواب 

والشورى وإلى أصحاب املعالي والسعادة الوزراء واملستشارين وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية واحلرس الوطني وجهاز 
األمن الوطني ووزارة اخلارجية وإلى سعادة محافظ مصرف البحرين املركزي وإلى السادة وكالء وزارات الدولة ومساعديهم واملدراء 

في كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وإلى سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثليهم ورؤساء وممثلني اجملالس البلدية ورؤساء 
مجالس إدارات البنوك والشركات ورجال األعمال والوجهاء والرؤساء التنفيذين في البنوك وسائر الشركات وجميع املواطنني الكرام 

واملقيمني  
وإلى من زارنا من خارج اململكة أو هاتفنا أو أرسل برقية مواساة لنا،

  يف وفاة والدنا رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته

  فلهم منا جزيل الشكر والتقدير واالمتنان على تعازيهم لنا ولهم علينا واجب الدعاء لهم بخيري الدنيا واآلخرة
داعني اهلل عزّ وجل أال يريهم مكروًها في عزيز لديهم وأن يدمي عليهم نعمة الصحة والعافية إنه سميع مجيب

وإنا هلل وإنا إليه راجعون 



األربعاء 2 مايو 2018 
16 شعبان 1439

العدد 3487 7 local@albiladpress.comبالدنا

تكرمي املدار�س احلا�صلة على تقديرات عالية مبراجعات “اجلودة”

البلديات مقبلة على حزمة من امل�صاريع احليوية

طفرة غري م�صبوقة يف العمل النقابي بعهد جاللة امللك

حملـــة تطوعيـــة لإخ�صــــاء 100 كلـــــب فــــي اأ�صبـــوع

النعيمي: النتائج امل�رشفة اإحدى ثمار “حت�سني الأداء” 

وفق توجيهات �سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد... اأبو الفتح:

  : مهنًئا عمال البحرين... “الحتاد احلر”

بتعاون فريق طبي اأمريكي... ال�سيخة مروة لـ “$”:

مدينـــة عي�ســـى - وزارة الرتبيـــة والتعليـــم: يف 
اإطار تنفيذ وزارة الرتبية والتعليم لربنامج حت�سني 
اأداء املدار�س، والذي يعـــد اأحد امل�ساريع التي تنال 
اهتمامـــا من جانب املجل�س الأعلـــى لتطوير التعليم 
والتدريـــب، احتفـــت الـــوزارة باملدار�ـــس احلا�سلة 
علـــى تقديرات عالية يف الدورة الثالثة من مراجعات 
هيئة جودة التعليـــم والتدريب، حيث ا�ستقبل وزير 
الرتبيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمي بديـــوان الوزارة 
مبدينة عي�سى مديـــري ومديرات املدار�س احلا�سلة 
على تقديـــر ممتاز وجيـــد، م�سيدا بجهـــود الهيئات 
الإداريـــة والتعليمية يف هذه املدار�ـــس، والتي اأدت 
اإلى حتقيق تلك النتائـــج امل�رشفة، والتي تعد اإحدى 

ثمار تطبيق برنامج حت�سني اأداء املدار�س.
واأ�ســـار الوزير اإلى الدور الـــذي يقوم به برنامج 
حت�سني اأداء املدار�س يف الرتقاء بالبيئة املدر�سية، 
وتقـــدمي اأف�سل اخلدمات التعليميـــة، موؤكدا حر�س 
الـــوزارة علـــى التقييـــم الذاتـــي لأداء موؤ�س�ساتهـــا 
من خـــال اجلهـــات املخت�ســـة، مثل مركـــز القيا�س 
والتقـــومي بالـــوزارة، والتقارير ال�ســـادرة عن هيئة 
جـــودة التعليم والتدريب مبـــا حتتويه من ماحظات 
على اأداء املوؤ�س�سات التعليمية، اإلى جانب امل�ساركة 
والعلـــوم  الريا�سيـــات  الدوليـــة يف  الختبـــارات  يف 
)تيم�ـــس(، والختبارات الدولية يف مهـــارات القراءة 

)بريلز(، وكذلك امل�ساركـــة يف الختبارات الوطنية، 
والتـــي تهدف اإلـــى تقييـــم وتطويـــر اأداء املدار�س 
والطلبـــة، وذلك �سمـــن �سعيها امل�ستمـــر واحلثيث 
املناهـــج  وتطويـــر  التعليـــم  مبخرجـــات  لارتقـــاء 

الدرا�سية
ح�ـــرش اللقاء وكيـــل الوزارة للمـــوارد واخلدمات 

حممد مبارك جمعة وعدد من امل�سوؤولني بالوزارة.
يذكـــر اأن املدار�ـــس التـــي مت تكرميهـــا هـــي 
ابتدائيـــة �سكينة بنـــت احل�سني للبنـــات، وابتدائية 
اأبوفرا�ـــس احلمداين للبنني، وابتدائية هاجر للبنات، 
وابتدائية �سار للبنات، وابتدائية القاد�سية للبنات، 
وابتدائيـــة املحـــرق للبنـــات، وابتدائيـــة عائ�ســـة اأم 

املوؤمنـــني للبنـــات، وثانويـــة �ســـار للبنـــات، وهـــي 
املدار�ـــس احلا�سلة على تقدير )ممتاز(، وكذلك كل 
مـــن ابتدائية اأبو العـــاء املعري للبنـــني، وابتدائية 
طليطلـــة للبنـــات، وابتدائية النبيه �سالـــح للبنات، 
وابتدائيـــة �سند للبنات، وابتدائيـــة اجلزيرة للبنات، 
وابتدائيـــة حف�ســـة اأم املوؤمنني للبنـــات، وابتدائية 
القد�ـــس للبنـــات، وابتدائية اأ�سمـــاء ذات النطاقني 
للبنـــات، وابتدائيـــة الب�سيتـــني للبنـــات، وابتدائية 
�ســـرتة للبنات، ومدر�سة الديـــه البتدائية الإعدادية 
للبنـــات، واإعداديـــة قرطبة للبنـــات، وثانوية احلورة 
للبنـــات، وثانويـــة املحـــرق للبنات، وهـــي املدار�س 

احلا�سلة على تقدير )جيد(.  

املنامـــة - وزارة الأ�سغال و�ســـوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: �ـــرشح وكيل �سئون البلديات 
بـــوزارة الأ�سغـــال و�سئـــون البلديـــات والتخطيط 
العمـــراين نبيل  ابـــو الفتح اأن الـــوزارة تعمل خال 
الفـــرتة احلاليـــة علـــى اجنـــاز عـــدد مـــن امل�ساريع 
البلدية احليويـــة. منوهاً اإلـــى اأن املحور ال�سا�سي 
جلميع هذه امل�ساريع هـــو خدمة املواطن والوطن، 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
واو�ســـح بان الـــوزارة ما�سية قدمـــا يف تنفيذ 
امل�ساريـــع التنمويـــة يف خمتلـــف مناطـــق اململكة 
بالتعـــاون والتن�سيق مع املجال�ـــس البلدية. منوها 
بان عـــددا مـــن امل�رشوعـــات قاربت علـــى النتهاء 
وبع�سهـــا يف مرحلـــة التنفيذ والآخـــر يف طور انهاء 

الجراءات مرحلة البدء.
واأردف ان وزارة ال�سغـــال و�ســـوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين حري�سة على اقامة امل�رشوعات 
التي من �سانها تعزيز التنمية احل�رشية امل�ستدامة 

يف خمتلف املناطق.
وتابـــع “ نعمل وفق توجيهـــات رئي�س الوزراء 
�ساحـــب ال�سمو امللكـــي المري خليفة بـــن �سلمان 
ال خليفة وويل العهـــد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري �سلمان بن حمـــد اآل خليفة يف تقدمي اف�سل 
اخلدمات وفق متطلبات املواطنني عرب تنفيذ هذه 
امل�ساريـــع اخلدمية “ واأكد ابو الفتـــح باأن الوزارة 
تعمل جاهده يف اإن�ساء حزمـــة متنوعة من امل�ساريع 
البلدية مبا فيهـــا ان�ساء ال�سواحل العامة وم�سامري 
امل�سي واحلدائق يف خمتلـــف مناطق اململكة، واأن 
هـــذا الأمر ياأتي مـــن �سمـــن ال�سرتاتيجية واخلطة 

اخلا�سة يف زيادة الرقعة اخل�رشاء يف الباد.
امل�رشوعـــات اخلدميـــة  اهـــم  ان  الـــى  واأ�ســـار 
التـــي تعمل عليهـــا الـــوزارة يف الوقـــت احلايل يف 
العا�سمـــة تتمثـــل يف “املرحلـــة الأولى مـــن م�رشوع 
احلديقـــة املائية واملزمع النتهـــاء منه يف �سبتمرب 

مـــن هذا العـــام، ومم�سى ام احل�سم والتـــي �سيبداأ 
العمل فيه يف يونيو املقبـــل، واملرحلة الثانية من 
مم�ســـى �ساحـــل توبلـــي، تقاطع ال�سيـــخ عي�سى مع 
�ســـارع ال�سيخ �سلمان، وتطوير جممع 338 مبنطقة 

العدلية”. 
واو�سح الوكيل باأن هناك عدد من امل�رشوعات 
الثانيـــة مـــن حديثـــة  يف املحـــرق مثـــل املرحلـــة 
املحرق الكربى واملزمـــع النتهاء منها يف دي�سمرب 
2019، و�ساحـــل الب�سيتـــني، ومم�سى قايل. واهم 
امل�رشوعـــات يف ال�سمالية تتمثـــل يف حديقة باربار، 
تقاطـــع اجلنبيـــة، تقاطع ال�سيخ خليفـــة مع ال�سيخ 

عي�سى، ويف اجلنوبية حديقة مدينة عي�سى 8.
وا�ســـاد الوكيل بالـــدور البارز التـــي تقوم به 
املجال�ـــس البلدية يف تلم�ـــس احتياجات املواطنني 
والعمل علـــى متابعتها واإي�سال هـــذه الحتياجات 
الـــى امل�سئولني من اجل العمل علـــى تذليل كافة 

العقبات وتقدمي اف�سل اخلدمات اإليهم.

املنامـــة- بنا: هنـــاأ الحتاد احلـــر لنقابات عمال 
البحريـــن العمال يف جميع اأنحاء العامل، ويف مقدمتهم 
عمال البحرين بيوم العمال العاملي ال�سنوي، والذي 
ميثـــل منا�سبة مهمـــة ل�ستح�سار الأعمـــال العظيمة 
التـــي قدمها العمـــال لنه�سة اأوطانهـــم والتحديات 
التي واجهوها بكل قوة وعزمية دفاعا عن ق�ساياهم 

وحقوقهم ومكت�سباتهم من اأزمنة بعيدة.
واأ�ســـاد الحتاد احلـــر يف بيان له مبـــا حتقق من 
اإجنازات للعمـــل النقابي والعمايل يف مملكة البحرين 
يف عهـــد امل�ـــرشوع الإ�ساحـــي لعاهل البـــاد �ساحب 
اجلالـــة امللـــك حمد بـــن عي�ســـى اآل خليفـــة، والذي 
ميثل طفرة كبرية وغري م�سبوقة و�سعت البحرين يف 
مكانتها الائقة عربيا وعامليا، و�سهد بذلك اجلميع.

واأو�ســـح الحتاد اأن الروؤيـــة القت�سادية 2030 
مثلـــت امل�ـــرشوع الأكـــرب لتخطيـــط م�ستقبـــل مملكة 
البحرين، بالتوافق مـــع اأحدث املعايري العاملية نحو 
حتديث القت�ساد والتنمية الب�رشية، وتعزيز اإنتاجية 
العمالـــة الوطنية وقدراتهـــا البتكاريـــة والنهو�س 
بقطاع التدريـــب والتمكني للعمالة الوطنية بجعلها 
اخليـــار الأن�سب يف �ســـوق العمل. واأ�ســـار البيان اإلى 
اأن الإجنـــازات التـــي حققها الحتاد علـــى امل�ستوى 
املحلـــي والعربـــي والإقليمـــي، والتـــي كان اآخرهـــا 
انتخابـــه لع�سوية جمل�س اإدارة منظمة العمل العربية 
وجلنتـــي الرقابة املالية وجلنة املراأة العاملة ما كان 
ليتم لـــول الدعم والرعاية التـــي يلقاها الحتاد منذ 
تاأ�سي�ســـه وحتـــى الآن من لدن عاهـــل الباد �ساحب 

اجلالـــة امللـــك حمد بن عي�ســـى اآل خليفـــة، ورئي�س 
الـــوزراء �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمـــري خليفة بن 
�سلمـــان ال خليفة، وويل العهـــد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الـــوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكـــي الأمـــري �سلمـــان بن حمـــد اآل خليفـــة، رافعا 
اإلـــى مقامهم ال�سامي خال�س التهـــاين مبنا�سبة عيد 
العمـــال واأ�سمـــى اآيات ال�سكـــر والتقديـــر والعرفان 
على دعمهم ورعايتهم الدائمـــة. واأعرب الحتاد عن 
اعتزازه بالدور الكبري الذي تلعبه الحتادات العربية 
والنقابـــات العماليـــة يف الدفـــاع عن حقـــوق العمال 
ومطالبهـــم امل�رشوعـــة وتعاونها مـــع احلكومات؛ من 
اأجـــل ال�ستجابـــة للمطالـــب، وتذليل العقبـــات اأمام 

العمال يف اأغلب اأرجاء املنطقة العربية.

اأعلنت ال�سيخة مـــروة بنت عبد الرحمن اآل خليفة 
عـــن انطاق اأول برنامج تطوعـــي كامل لإخ�ساء كاب 
ال�سوارع، ي�رشف عليـــه فريق طبي بيطري اأمريكي من 
الأطبـــاء البيطرين املتخ�س�سني مـــن جامعة كرونيل 
يف الوليـــات املتحدة الأمريكيـــة، م�سرية اأن الربنامج 
حظى بدعم حكومـــي، موؤ�س�سي واأهلـــي م�سرتك، واأن 
الربنامج الـــذي انطلق اأم�ـــس �سي�ستمر ملـــدة اأ�سبوع 

و�سي�ستهدف 100 كلب يف كل حمافظات اململكة.
و�ستعقـــد ال�سيخـــة مـــروة بنـــت عبدالرحمـــن اآل 
خليفـــة موؤمتـــرا �سحافيا اليـــوم لاإعان عـــن اإ�سهار 
اأول جمعيـــة بحرينية جديدة خمت�سة يف حماية ورعاية 

احليـــوان )متطوعون لرعاية احليـــوان( بعد احل�سول 
علـــى املوافقـــة الر�سمية مـــن وزارة العمـــل والتنمية 

الجتماعية. 
واأكدت ال�سيخـــة مروة بنت عبدالرحمن اآل خليفة 
يف ت�رشيح لــ »الباد« اأن برنامج اإخ�ساء كاب ال�سوارع 
الـــذي انطلق اأم�س جنح من اإخ�ساء عدد منها، مو�سحة 
اأن العملية التطوعية متت بالتعاون مع عيادة »تيلز« 
البيطريـــة وبرتخي�ـــس مـــن اإدارة الـــروة احليوانيـــة 
وبالتعـــاون مـــع وزارة الأ�سغـــال و�ســـوؤون البلديـــات 

التخطيط العمراين.

واأو�سحـــت اأن الفريـــق البيطـــري املتطوع يزور 
البحريـــن للمـــرة الأول، وي�ســـم 5 اأطبـــاء اأمريكيـــني 
مـــن جامعة »كورنيـــل الأمريكية« العريقـــة، مبينة اأن 
الربنامـــج ميثـــل اأحد اأهـــم احللول الرئي�ســـة ملعاجلة 
ظاهرة كاب ال�ســـوارع، و�سيقوم باإخ�ســـاء اأكرب عدد 
منهـــا يوميـــا لغاية انتهـــاء الزيـــارة التـــي �ستنتهي 
الثاثـــاء املقبل، موؤكدة اأن زيـــارة الفريق لن تقت�رش 
عـــن عملية الإخ�ساء فقط، واإمنا �سيتم تدريب الأطباء 
البيطريني البحرينيني؛ لا�ستفادة من خربات الوفد 
الزائـــر يف هذا املجـــال، كما �سيتم فتـــح باب التطوع 

لبقيـــة الأطباء من خمتلف الـــدول والراغبني يف زيارة 
البحرين وامل�ساركة يف الربنامج النوعي.

وثمنـــت ال�سيخة مروة جهود فريـــق املتطوعني 
مـــن الأطبـــاء وال�سبـــاب البحرينيني وفريـــق »بحرين 
ر�سكيـــوز« والعاملني بالعيادة الذين با�رشوا مهمتهم 
منذ اللحظـــات الأول لنطاق الربنامـــج اأم�س، مبدين 
ا�ستعدادهـــم وتفرغهم التام لتنفيـــذ الربنامج حتى 

نهايته.
من جانبه، ثمن �ساحب عيـــادة »تيلز« البيطرية 
اأحمـــد اآل �رشف، امل�ساركـــة بامل�رشوع، جهـــود ال�سيخة 

مـــروة، وكل املتطوعـــني العاملني بامل�ـــرشوع، موؤكدا 
اأن امل�ـــرشوع تطوعـــي بالكامـــل، وهـــو ي�ســـكل جـــزءا 
مهمـــا مـــن اهتمامنـــا باحليوانـــات، منذ انطـــاق عمل 
العيـــادة بالبحرين العـــام 2014، موؤكـــدا اأن البحرين 
تعـــاين م�سكلة زيـــادة اأعـــداد احليوانـــات ال�سالة يف 
خمتلـــف مناطقهـــا مما ي�ســـكل بع�س اخلطـــورة على 
حيـــاة الأطفال واملواطنني. وعـــن �سبب اختيار فريق 
اأمريكـــي، قـــال اآل �ـــرشف اإن الفريـــق الأمريكي ي�سم 
جمموعة من الأطبـــاء البيطريـــني املتطوعني، الذين 
يجوبـــون العامل »لإخ�ساء« كاب ال�ســـوارع، موؤكدا اأن 
الفريـــق مـــن الأطباء ميتلـــك تفنية جراحيـــة وعاجية 
فرديـــة، وهي عدم اإ�سابة الكاب بـــاأي التهابات بعد 

عملية »الإخ�ساء«، ما يقلل من حدوث اأي عدوى.

• جانب من التكرمي	

مريزا اإلى الكويت للم�صاركة يف “الوزاري العربي للمياه”

تنظيم دورة للتعرف على الوثائق املزورة

املنامة - هيئـــة �سوؤون الكهرباء واملاء: 
غادر البـــاد م�ساء اأم�س وزير �سوؤون الكهرباء 
واملـــاء عبداحل�سني مريزا متوجهـــا اإلى دولة 
الكويت ال�سقيقة وذلك للم�ساركة يف اجتماع 
املجل�ـــس الـــوزاري العربـــي للميـــاه، والـــذي 
�سي�ســـارك فيـــه الـــوزراء املعنيـــون ب�سوؤون 
والـــدول  التعـــاون  جمل�ـــس  دول  يف  امليـــاه 
العربيـــة وروؤ�ساء املنظمـــات املتخ�س�سة يف 
امليـــاه. و�سيعقد بالتزامن مع هـــذا الجتماع 
اي�ساً املوؤمتر العربي الثالـــث للمياه برعاية 
كرميـــة مـــن رئي�ـــس جمل�ـــس الـــوزراء بدولة 
الكويت �ساحب ال�سمـــو ال�سيخ جابر املبارك 
ال�سبـــاح، حتت �سعـــار “التكامـــل العربي يف 

اإدارة املوارد املائية”.

املنامـــة - وزارة الداخليـــة: حتت رعاية 
م�ساعد رئي�س الأمـــن العام ل�سوؤون العمليات 
والتدريب العميد الركن ال�سيخ حمد بن حممد 
اآل خليفة، اأقامت اإدارة التدريب وبالتعاون مع 
املركز امل�سرتك ملكافحـــة الإرهاب و�سفارة 
الوليـــات املتحـــدة الأمريكيـــة دورة التعرف 
علـــى الوثائق املـــزورة والتحليـــل ال�سلوكي. 
اإلـــى م�ساركـــة  الـــدورة التطـــرق  ومت خـــال 
املجتمـــع املحلي وحقـــوق الإن�ســـان، وفح�س 
وثائق ال�سفر والهويـــة؛ للوقوف على فر�س 

الحتيال املمكنـــة. وتهدف الدورة اإلى تعزيز 
قدرات �ضباط الأمن واحلدود واخلط الأمامي؛ 
من اأجل التعرف على خ�سائ�س وثائق ال�سفر 
والهوية املزورة، وعلـــى ال�سلوكيات املثرية 
لل�سبهة وعدم الت�ساق يف املعلومات. واأعرب 
العميد الركن ال�سيخ حمد بن حممد اآل خليفة 
عـــن �سكره ملنظمي الـــدورة، متمنيا التوفيق 
للم�ساركـــني بالدورة يف اإطـــار اهتمام الوزارة 
بالتطوير والتدريب لارتقاء باأداء منت�سبيها 

وتاأدية مهامهم بكفاءة ومهنية. 

بدور املالكي

اللقاء الملكي بالجالية األميركية
املنامة وعاء ح�سارات. ومن بني الق�س�س افتتاح اأمري املب�رشين �سمويل زومير يف فرباير 
1893 متجـــرا لبيع كتب دينية م�سيحية، مببنى “وقـــف ا�سامي”، تعود ملكيته لتاجر هندي، 

تويف يف طريق عودته من احلج. 
اأزعـــم اإن �سفري وا�سنطن )ج�ستـــني هيك�س �سيبرييل( قراأ بعناية �ســـرية الطبيب الذكي 

زومير، قبل ترتيب لقاء جالة امللك مع اجلالية الأمريكية بالباد.
مراجعـــة اأ�سماء �سيوف اللقاء من خمتلف امل�سارب تعك�ـــس دقة الختيار. واأعتربه اأف�سل 

لقاء للجاليات مع املقام ال�سامي. ولكل مدعو حكاية مع البحرين. 
ا�سطحب ال�سفري 175 اأمريكيا مقيما وزائرا لق�رش ال�سخري، ومن اأبرزهم:

-    ابن �سقيق زومير، والذي جاء من ولية مي�سيغان.
-    ابن الطبيب الأ�سهر مب�ست�سفى الر�سالية الأمريكية روبرت �ستورم وابنته وحفيده.

-    القائـــد املوؤ�س�ـــس لاأ�سطول اخلام�ـــس التابع للبحرية الأمريكيـــة بالبحرين الأدمريال 
�سكوت ريد وزوجته دونا.

-    اجلـــرال هـــري دوف زميل جالة امللـــك بالدرا�سة يف كلية القيـــادة والأركان العامة 
باجلي�س الأمريكي.

-     )ويندي باول بويرتا�س فيلوريا( التي اأّدت اليمني القانونية كمواطنة اأمريكية قبل 
اأ�سبوعني مببنى ال�سفارة.

-    مندوبون عن �رشكات اأمريكية بالبحرين )ي�سل عددها اأكر من 200(.
متيـــز اللقاء بتجنب �ســـداع ال�سيا�ســـة. يظن البع�ـــس اإن تعزيز ال�سداقـــة ياأتي من باب 
ابـــرام ال�سفقات، ولكن ما يوطد الو�سائج ما جنح به الأمريكيون، فقد ك�سبوا ود البحرينيني، 

و�سبقوا الربيطانيني يف فتح امل�ست�سفيات ومدار�س البنني والبنات باملنامة.
ي�ســـرتك البلدان يف تقاليد الت�سامـــح وفتح اأوطان تت�سع للجميع، وهـــو مفتاح �رش ازدهار 

�سداقة املئة عام.

تيار
“التمني ي�ستهلك نف�س الطاقة التي ي�ستهلكها التخطيط”.

اإلينور روزفلت

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

• عبداحل�سني مريزا	

اإ�سهار جمعية “متطوعـــون لرعاية احليوان” يف البحرين قريًبا
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درا�شة ج�رس علوي بني “النبيه �شالح” ومم�شى �شرتة... وال �شارع لل�شاحنات بالعكر
“$” تن�رش رد وزير الأ�صغال على طلبات دائرة جميد الع�صفور:

البلدي���ات  و�ص���وؤون  الأ�صغ���ال  وزي���ر  اف���اد 
والتخطي���ط العم���راين ع�ص���ام خلف ان���ه مت ادراج 
منافذ ا�صافية ملنطقة النبيه �صالح �صمن خمطط 

تطوير �صارع ال�صيخ جابر الأحمد ال�صباح.
واأك���د ان���ه �صيت���م حت�ص���ن مناف���ذ اجلزي���رة 
وا�صتح���داث منافذ اإ�صافي���ة بديلة �صمن املخطط 
العام امل�صتقبلي على ان يتم التنفيذ بعد النتهاء 
من الت�صاميم واحل�صول على موافقة جميع اإدارات 

اخلدمات الفنية وحال توفر امليزانية الالزمة.
ج���اء ذل���ك يف ر�صال���ة ت�صلمها نائ���ب املنطقة 
جمي���د الع�صفور من الوزير وح�صلت “البالد” على 
ن�صخة منه���ا وتت�صمن جمموع���ة ردود على طلبات 
واحتياج���ات الدائرة الثامنة مبحافظة العا�صمة من 

خدمات وم�صاريع البنية التحتية.
كم���ا بن وزير ال�صغ���ال يف الر�صالة انه �صيتم 
درا�ص���ة طلب ان�صاء ج�رش علوي ب���ن اإ�صكان النبيه 

�صالح ومم�صى �صرتة لعبور امل�صاة.
ويف رده على طلب ان�صاء �صارع يربط املنطقة 
ال�صناعية بالعكر الغربي و�صارع 77 لتفادي مرور 
ال�صاحن���ات بالأحياء ال�صكنية اف���اد الوزير  باأنه مت 
النتهاء من اع���داد الت�صامي���م التف�صيلية ل�صارع 
74 ال���ذي يربط ب���ن �صارع العك���ر الغربي و�صارع 

.77
وبن انه تعذر تنفيذه لعدم توفر حرم لل�صارع 
ولتعار�صه مع حرم هيئة الكهرباء واملاء موؤكدا انه 
مت التن�صيق مع �صئون التخطيط العمراين للت�رشيع 
يف اعتم���اد املخط���ط العام للمنطق���ة والذي ل زال 

حتت الدرا�صة. 
واو�ص���ح ان���ه مت النته���اء م���ن اعم���ال ر�صف 
الطرق الرتابية مبجمع 626 بقرية املعامري كما مت 
النتهاء من اعداد الت�صامي���م التف�صيلية لتطوير 
ط���رق جممع 632 و�صيت���م التنفيذ بع���د احل�صول 
على موافقة جميع الإدارات اخلدمية الأخرى وتوفر 

امليزانية الزمة لطرح امل�رشوع يف مناق�صة.
وذكر انه �صُيعاد تاأهيل �صبكة ال�رشف ال�صحي 
يف النبي���ه �صال���ح وال���ذي ي�صمل املجمع���ات 381 
و382 حي���ث اأُ�صن���د امل����رشوع ال���ى املقاولن ومت 
البدء يف 15 فرباي���ر 2018 و�صتكون مدة التنفيذ 

14 اأ�صبوعا.
ويف اجلدول املرف���ق تفا�صيل طلبات مناطق 

دائرة الع�صفور ورد الوزير ب�صاأنها.

و�ص���وؤون  الأ�صغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين: اأكدت مدير 
ال�صغ���ال  ب���وزارة  احل�رشي���ة  التنمي���ة  اإدارة 
و�صوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين راوية 
خليفة املناع���ي باأن الوزارة تعمل على ترميم 
52 من���زل يف ال�صمالي���ة يف الوق���ت احل���ايل، 
مو�صحة اأنه مت النتهاء من منزلن، و8 منازل 
قي���د التنفيذ، وهناك 32 من���زل �صيبداأ العمل 
به���ا يف الفرتة املقبل���ة وذل���ك بالتن�صيق مع 

اأ�صحاب الطلبات لتحديد موعد البدء.
ج���اء ذلك يف الجتماع الذي عقد بن مدير 
اإدارة التنمي���ة احل�رشي���ة وجلن���ة تنمية املدن 
والق���رى “الرتميم” باملجل����س البلدي لبلدية 
املنطق���ة ال�صمالي���ة بح�صور ع�ص���و املجل�س 
البلدي ح�ضني اخلياط وع�ضو املجل�س البلدي 
طه جني���د وامن ����رش املجل�س زه���ري اإبراهيم 
وعدد م���ن املهند�ص���ن يف املجل����س البلدي 
وال���وزارة؛ للتباح���ث يف ع���دد م���ن اجلوان���ب 

املرتبطة مب�صاريع التنمية احل�رشية.
وقدمت املناعي تقريرا ب�صاأن م�صتجدات 
م�صاري���ع التنمية احل�رشية يف ال�صمالية، منوهة 

باأن التاأخري الذي ح�صل يف م�رشوع الرتميم كان 
خارج عن نطاق الإدارة، اإذ كان ب�صبب تغري يف 

الإجراءات الإدارية واملالية يف الوزارة ككل.
وقال���ت “املناع���ي حر�س وزي���ر الأ�صغال 
و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�صام 
خلف على اإعط���اء امل�رشوع الأولوي���ة والأهمية 
الق�صوى، وتنفيذ الطلبات املرفوعة للوزارة 
م���ن جانب املجال����س البلدي���ة؛ للحيلولة دون 
وقوع اأي ����رشر اأو عواقب وخيمة للمنازل اأثناء 

هطول الأمطار.
كم���ا اأكدت ب���اأن وكيل �ص���وؤون البلديات 
نبي���ل اأبو الفتح يتاب���ع با�صتمرار هذا امل�رشوع 
وي�صدد على اأهمي���ة العمل وفق مبداأ التعاون 
م���ع املجال�س البلدي���ة، واأن “ال���وزارة حتاول 
جاه���دة معاجل���ة الع���رات الت���ي ي�صادفه���ا 

امل�رشوع.
واأ�صاف���ت املناع���ي “اأن وكي���ل ال���وزارة 
ل�ص���وؤون البلديات قد وج���ه الإدارة يف الوزارة 
على القيام بجولت ميداني���ة ودورية ملواقع 
العم���ل؛ للتاأكد م���ن �صري العم���ل وفق اخلطة 

الزمنية ووفق معايري اجلودة املعمول بها”.

واأو�صح���ت اأن ال���وزارة تعمل على حتقيق 
اأه���داف امل����رشوع الت���ي تتلخ����س يف تق���دمي 
خدم���ات اأعم���ال ه���دم واإع���ادة بن���اء العق���ار 
مبوا�صف���ات اإن�صائية حديث���ة ت�صمن للمنتفع 
املنزل ال�صحي املالئ���م للعي�س بحياة كرمية 
مع توفري ب���دل الإيجار للمواط���ن طوال فرتة 

تنفيذ اأعمال هدم واإعادة بناء املنزل. 
ويف �صياق مت�صل اأ�صارت املناعي اإلى “اأن 

الوزارة با����رشت بتنفيذ خطة املجال�س البلدية 
املرفوع���ة لطلب���ات تركي���ب ع���وازل الأمطار 
للع���ام 2018-2017 ف���ور رفعه���ا لل���وزارة 
عرب النظ���ام الإلكرتوين اخلا����س باخلدمة، اإذ 
مت تكثي���ف اجله���ود لإجن���از جمي���ع الطلبات 
املطابق���ة ل�رشوط ومعايري قب���ول اخلدمة قبل 
املوعد املحدد وفقا للخطة الزمنية للتنفيذ”.
وتابع���ت “اأن العم���ل يف م����رشوع العوازل 

يعت���رب متقدما ج���دا، اإذا يتم اإنه���اء الطلبات 
ب�صكل �رشيع ومتقن، حيث مت ا�صتالم 88 طلبا 
لع���وازل الأمط���ار �صمن خطة بلدي���ة املنطقة 
ال�صمالي���ة للع���ام 2018 مت تنفي���ذ 70 طلبا 
لع���وازل اأمط���ار لبلدي���ة املنطق���ة ال�صمالي���ة 
وجاري تنفيذ 17 طلبا ومت رف�س طلب لعدم 
ا�صتيفائ���ه معاي���ري طلب���ات ع���وازل الأمطار. 
م�صيفًة باأن الإدارة تقوم بعمل تقرير �صهري 
ع���ن �صري العمل �صتق���وم باإر�صال���ه للمجال�س 

البلدية”. 
ناق����س  الجتم���اع  اإن  املناع���ي  وقال���ت 
“تفعي���ل وتطوير �صب���ل ال�رشاك���ة والتوا�صل 
يف م����رشوع تنمية امل���دن، والتحديث امل�صتمر 
للنظ���ام الإلك���رتوين للم����رشوع لي�صم���ل جميع 
مراحل الت���ي مير بها الطل���ب لغاية الو�صول 

ملرحلة الإنهاء”.
كم���ا ناق�س الجتماع “مقرتح���ات لتطوير 
اآلي���ة ال�ص���كاوى ل�صم���ان خدم���ة املواطن���ن 
�صمن فرتة حم���ددة و�صمان اجلودة، والإ�رشاع 
يف اإجراءات تنفيذ احل���الت املرفوعة ب�صورة 

عاجلة مثل حالت احلريق.

“االأ�شغال”: البدء برتميم 52 منزال لهذا العام
تنفيذ 70 طلًبا لعوازل اأمطار باملنطقة ال�صمالية 

طلبات المعامير والعكر والنبيه صالح ورد الوزير
رد وزير االشغالالطلبات واالقتراحات المنطقة 

النبيه صالح

ان�صاء مرتفعات تخفيف ال�رشعة وو�صع 
لوحات ار�صادية يف الإ�صكان اجلديد

-مت ان�صاء 19 مرتفع على طرق جممع 381 اإ�صكان النبيه �صالح 
-مت تثبيت عالمات مرورية تدل على وجود املرتفعات

-�صيتم م�صح مروري لحتياجات املنطقة للعالمات املرورية والر�صادية 

تركيب مرايا عاك�صة على مداخل وخمارج 
طرق الإ�صكان اجلديد

-متت درا�ص���ة الطلب وزيارة املوقع وتبن وجود زاوية روؤية وا�صحة باملنطقة على جميع التقاطعات 
وعليه مل تتم التو�صية برتكيب املراآة 

-مت تثبيت عالمات مرورية )�صيفرون( يف تقاطعن 
-مت ا�صتبدال العمدة احلديدة باأخرى خر�صانية 

-مت غلق ممرين للم�صاة باأعمدة حديدية ملنع الوقوف اخلاطئ لل�صيارات و�صهولة احلركة 

فتح مدخل وخمرج لالإ�صكان اجلديد

-مت ادراج املنافذ الإ�صافية للمنطقة �صمن خمطط تطوير �صارع ال�صيخ جابر الأحمد ال�صباح
-�صيتم الب���دء باإعداد الت�صاميم التف�صيلية لتوفري منفذ اإ�صايف من �صارع ال�صيخ جابر الأحمد ال�صباح 

الى منطقة اإ�صكان النبيه �صالح 
-�صيتم التنفيذ بعد النتهاء من الت�صاميم واحل�صول على موافقة جميع اإدارات اخلدمات الفنية وحال 

توفري امليزانية الالزمة 

ان�صاء ج�رش علوي بن اإ�صكان النبيه 
�صالح ومم�صى �صرتة لعبور امل�صاة

�صيتم دار�صة الطلب

اإعادة تاأهيل �صبكة ال�رشف ال�صحي
 يف الإ�صكان القدمي 

 �صيتم اإعادة تاأهيل ال�صبكة يف جممعات )382-381( يف �صارع 82 والطرق 
)8115-8249-8031-8217-8222-8235-8239(

ابتداء من 15 فرباير 2018 ملدة 14 ا�صبوع

ان�صاء فتحات ت�رشيف املياه ومياه 
المطار يف الإ�صكان اجلديد

-امل�رشوع ل زال يف عهدة وزارة الإ�صكان ومل يتم ت�صليمه لوزارة ال�صغال 
-مت التفاق مع ال�رشف ال�صحي لو�صع مالحظات النائب �صمن مالحظاتهم لوزارة الإ�صكان 

المعامير
تطوير قرية املعامري 

-اإعادة تاأهيل ال�صوارع القدمية و�صفلتة 
الطرق وال�صوارع الرتابية وعمل ار�صفة 

جانبية مبجمعي )626-624( 

مت النته���اء م���ن اأعداد الت�صاميم التف�صيلية لتطوير طرق جممع 623 يف املعامري و�صيتم التنفيذ بعد 
احل�صول على موافقة جميع الإدارات اخلدمية 

-مت النتهاء من اعمال ر�صف الطرق الرتابية مبجمع 626
-مت النته���اء من اعداد الت�صاميم التف�صيلية لر�صف ط���رق جممع 624 و�صيتم التنفيذ بعد احل�صول 

على موافقة جميع الإدارات اخلدمية وتوفر امليزانية الالزمة 
-ل يتم ر�صف اكتاف الطريق بالطابوق الأر�صي نظرا ملحدودية ميزانية هذه امل�صاريع 

- ر�صف الطرق الرتابية مبجمع 624 من اأولويات الفائ�س من ميزانية البلديات

العكر الغربي
ان�صاء �صارع يربط املنطقة ال�صناعية 

بالعكر الغربي و�صارع 77 

- مت النته���اء م���ن اعداد الت�صاميم التف�صيلية ل�صارع 47 الذي يتعذر تنفيذه لعدم توفر حرم لل�صارع 
ولتعار�صه مع حرم هيئة الكهرباء واملاء 

-مت ر�صف �صارع 45 كحل موؤقت لت�صهيل حركة املواطنن

�صيتم اعداد خمطط مبدئي لتطوير ال�صارع ومن ثم عر�صه على املجل�س البلدي للموافقةتطوير �صارع العكر الغربي 

ليلى مال اهلل

�صالح  النبيه  لإ���ص��ك��ان  ج��اب��ر  ال�صيخ  ���ص��ارع  م��ن  اإ���ص��ايف  منفذ 
اإع������������داد خم����ط����ط م����ب����دئ����ي ل���ت���ط���وي���ر ������ص�����ارع ال����ع����ك����ر ال���غ���رب���ي
�صال���ح بالنبي���ه  و382   381 املجمع���ن  جم���اري  �صبك���ة  تاأهي���ل  اإع���ادة 
م�������ص���ح م���������روري لح����ت����ي����اج����ات امل���ن���ط���ق���ة ل���ل���ع���الم���ات امل�����روري�����ة
لل�صيارات اخل��اط��ئ  ال��وق��وف  ملنع  حديدية  باأعمدة  للم�صاة  ممرين  غلق 

• النائب جميد الع�صفور	 • وزير الأ�صغال	
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�سارع الل�ؤل�ؤ بال�سلمانية بعيد عن اأعني الرقابة والتنظيم
ا�ستغالل خاطئ لـ “الباركات” واختناقات مرورية وقت الذروة... عد�سة “$”:

من اأمن العقوبة اأ�ساء الت�رصف. 
هـــذا هو الواقع عند �ســـارع اللوؤلوؤ املحاذي 
ملدر�ســـة ال�سلمانيـــة الإعداديـــة للبنني، حيث 
بات غيـــاب اأعـــني الرقابة الل�سيقـــة عن ذلك 
ال�ســـارع واملنطقة املحيطة به، فر�سة ملحرتيف 
خـــرق القانون اإلى ارتكاب املخالفات املرورية 

دون ح�سيب اأو رقيب.
عد�ســـة “البـــالد” جالـــت يف تلـــك املنطقة 
والتقطـــت جمموعـــة مـــن ال�ســـور لإحـــدى اأبرز 
املخالفات التي اعتاد مرتادو طرقها ارتكابها، 
والتي تت�سبـــب يف اأوقات الـــذروة باخل�سو�ص 
بخلـــق الزدحامـــات املروريـــة، وهـــي خمالفـــة 

الوقوف اخلاطئ.
ويف الوقت الذي لوحظ فيه غياب دوريات 
ورجـــال املـــرور، بـــدا وا�سحـــا حاجـــة املنطقة 
وطرقاتهـــا اإلـــى درا�ســـة مروريـــة تقي�ص حجم 
احلركة املرورية فيها، خ�سو�سا بعد حتول جزء 
كبري من احلركة املرورية على ال�سارع املحاذي 

ملبنى وزارة الداخلية اإلى �سارع اللوؤلوؤ.
مـــن جهتـــه، بـــني رئي�ـــص جلنـــة اخلدمات 
واملرافق العامة مبجل�ص اأمانة العا�سمة جمدي 
الن�سيط اأن املجل�ص �سبق له واأن عالج عددا من 
املخالفات وال�سكاوى التـــي وردت ب�ساأن تلك 
املنطقة، ومنها حجز املواقف وازدحام احلركة 
املروريـــة وقت ان�رصاف الطـــالب من املدر�سة، 
وذلك عرب طلب توفري اأفراد من �رصطة املجتمع 
لت�سهيـــل احلركـــة املرورية، اإلـــى جانب طلب 

عمل درا�سة مرورية للطريق.

�سيد علي املحافظة

ت�سوير: خليل اإبراهيم

خلفــــ�ص ر�ســــ�م جتـــديـــد رخــ�ص البنــــاء اإلــى 25 %
�رصيبة “م�سترتة” وغري مربرة... رئي�ص “مالية املحرق”:

تتجـــه اللجنـــة املاليـــة والقانونيـــة مبجل�ـــص 
املحـــرق البلدي اإلـــى طرح مقـــرتح بخف�ص ر�سوم 
جتديـــد رخ�ص البناء اإلى 25 %، وذلك على طاولة 
اجتماع املجل�ـــص العتيادي القادم، متهيدا لرفعه 
اإلى وزيـــر الأ�سغال و�ســـوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين.
وذكر رئي�ص اللجنة غازي املرباطي لـ “البالد” 
اأن م�سوغه لطرح هذا املقرتح مبني على اأ�سا�ص اأن 
اجلهة املخت�سة يف البلدية قد غطت م�سبقا نفقات 
الأعمـــال املطلوبة لإ�ســـدار الرخ�ســـة، وبالتايل ل 
مـــربر لإعادة اأخذ ذات الر�سوم لدى جتديد �ساحب 
الطلـــب الرخ�سة بعد انتهـــاء �سالحيتها واملحددة 
ب�سنـــة واحـــدة. وراأى اأن هـــذا النـــوع مـــن الر�سوم 

ميكـــن ت�سنيفها على اأنها �رصيبة م�سترتة، حيث ل 
يتطلب من اجلهة املخت�سة بذل اأي جهد اأو القيام 
بفح�ص الأوراق وامل�ستندات واخلرائط الهند�سية، 
وعالقة مقدم الطلـــب بامللك وفقا لقانون تنظيم 
املبـــاين، كما هو حـــال طلب الرتخي�ـــص الأ�سا�ص، 
وعليه ل توجد خدمة اأ�سال تقدم نظري هذا الر�سم، 

مما يتناق�ص مع فل�سفة الر�سوم مقابل اخلدمة.
وقـــال اإنه بعـــد التغـــريات التي طـــراأت على 
القوانـــني والأنظمـــة املعنيـــة بالتطويـــر العقاري 
وقطـــاع الإن�ســـاءات، مـــن فر�ص ر�ســـوم ا�سرتداد 
تكلفـــة البنيـــة التحتيـــة، ي�ستلزم اإعـــادة النظر يف 
بع�ـــص الر�ســـوم الأخـــرى، ومنهـــا ر�ســـوم جتديد 

تراخي�ص البناء.
وذهـــب اإلى اأنـــه ل يرى باأن اجلهـــة املخت�سة 
بتجديد الرتاخي�ص قبل انتهائه قد بذلت اأي جهد 

يف �سبيل اإ�سداره، وكثري من تلك الرتاخي�ص تاأتي 
مبجرد طباعتها وتغيري التواريخ، مما ي�سنف حتت 
طائلة ال�سهادات، فال م�سوغ لفر�ص الر�سم بن�سبة 

.% 100
واأ�ســـار اإلـــى اأن الـــوزارة قل�ست موؤخـــرا مدة 
ترخي�ـــص البناء مـــن �سنتني اإلى �سنـــة واحدة، مما 
جعـــل البع�ـــص ي�سطـــر اإلـــى اللجـــوء اإلـــى جتديد 
الرتخي�ـــص قبـــل انتهـــاء ال�سنـــة، اأو يبـــداأ عمليـــة 
احلفـــر م�سطرا ثم يرتك املوقـــع؛ حتى يتمكن من 
ا�ستئنـــاف العمل بعد حني متفاديـــا دفع الر�سوم 
الكاملـــة عنـــد التجديد، ولو كانـــت الر�سوم رمزية 
اأو بن�سبـــة مئوية ل تثقل كاهله، فاإنـــه �سيلجاأ اإلى 

التجديد بدل احلفر.
وتابـــع: على هـــذا الأ�سا�ص وبالرجـــوع اإلى اأن 
اجلهـــة املخت�ســـة قـــد غطـــت احلـــد الأق�سى من 

النفقـــات عند ا�ستخراج الرتخي�ص يف حينه، نقرتح 
اأن يتـــم احت�ســـاب مـــا قيمتـــه 25 % مـــن الر�سوم 
الأ�سليـــة املدفوعة اأول مـــرة. واأو�سح اأن الر�سوم 
هي قدر اأو مبلغ من املال يدفعه الفرد اإلى الدولة 

لقاء خدمـــة معينة تقدمها الدولة اإليه، اإ�سافة اإلى 
مفهوم معدل اأو قيمة الر�سم، حيث يجب اأن ُيدفع 
الر�ســـم مقابل اخلدمـــة املقدمـــة لالأ�سخا�ص الذي 

ي�ستفيدون منها.
وبنينَّ اأنه على هذا الأ�سا�ص يجب حتديد معدل 
اأو قيمة الر�سم وفق عـــدة اعتبارات، منها اأن احلد 
الأق�سى للر�سم يجـــب اأن يغطي نفقات امل�سلحة 
)اجلهـــة الر�سميـــة املخت�ســـة( القائمـــة باخلدمـــة 
املـــوؤداة؛ لأنه ما زاد على هذا احلـــد ي�سبح �رصيبة 
م�ستـــرتة. واأردف: كمـــا يجـــب الو�ســـع يف العتبار 
الن�سبـــة بني املنفعتـــني اللتني حتملهـــا اخلدمة، 
فاإذا كانـــت املنفعة ال�سخ�سية اأكـــرب من املنفعة 
العامـــة وجب اأن يكون معـــدل الر�سم مرتفعاً، واإذا 
كان العك�ص، فيجب اأن يكون معدل الر�سم خفيفاً 

ومعتدلً.

�سيدعلي املحافظة

• غازي املرباطي	



“بيتكوين برايفيت” 
تقفز 32 % 

دب���ي - مبا����ر: ارتفع���ت عمل���ة “بيتكوي���ن 
برايفيت” خال تعام���ات اأم�س بنحو 32 % على 

الرغم من تراجع �سوق العمات الإلكرتونية.
و�سع���دت العملة بنح���و 31.7 % لت�سل اإلى 
41.97 دولر بقيم���ة �سوقي���ة بلغ���ت 865.982 
ملي���ون دولر. وكانت عملة “بيتكوين” تعر�ست 
اإلى عملية حتديث “هارد فورك” اأو انق�سام خال 
مار����س املا�سي ما �ساهم يف اإن�س���اء عملة جديدة 

وهي “بيتكوين برايفيت”.

“امل�سارف العربية” يطالب البنوك مبنظومة رقابية فاعلة 
القاه���رة - وا�س: طالب احتاد امل�سارف العربية، البنوك العربية ب�رورة و�سع منظومة 
رقابي���ة فاعل���ة ت�سمن �سامة نظم املدفوع���ات ت�سمل جميع املتعاملني فيه���ا ما يعزز ثقة 

املتعاملني مع القطاع امل�ريف العربي.
واأو�س���ى الحت���اد يف بيان���ه يف خت���ام اجتماعات���ه اأم����س بالقاه���رة، املوؤ�س�س���ات املالية 
العربية بو�س���ع اأطر قانونية خا�سة مبوؤ�س�سات الدفع لاإ�سه���ام يف تطوير املنتجات املالية 
التكنولوجي���ة، وامل�ساعدة على تعميم خدمات ال�سمول امل���ايل وتو�سيع اخلدمات امل�رفية 

عرب متكني ال�رائح املهم�سة من النفاذ اإلى منظومة الدفع.
ون���ّوه البيان اإلى اأهمية ا�ستثمار التقنيات احلديثة لتطوير اخلدمات املالية الإلكرتونية 
للتقلي�س م���ن الطرق التقليدية يف ا�ستعمال النقد، واأهمية اهتمام خمتلف مكونات القطاع 
امل�ريف العربي بتدريب موظفيها على اآليات وتقنيات التكنولوجيا املالية نظًرا لدورها يف 

تنويع الن�صاط االقت�صادي.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

السنة العاشرة - العدد 3487 
األربعاء

2 مايو 2018 
16 شعبان 1439

business@albiladpress.com

10

اقتصاد
7.4 مليار دوالر قيمة ال�سناديق اال�ستثمارية بالبحرين

و�سلت اإلى 2311 �سندوقاً يف 2017

اإجم���ايل املبال���غ امل�ستثم���رة يف  و�سل���ت 
�سناديق ال�ستثمار بالبحرين حتى نهاية الربع 
الأخ���ر من الع���ام املا�س���ي 2017، اإلى 7.43 

مليار دولر تقريًبا، بواقع 2311 �سندوًقا.
وتراجعت املبالغ امل�ستثمرة يف ال�سناديق 
بنح���و 0.82 %، يف الرب���ع الأخ���ر م���ن 2017، 
قيا�ًسا ب���� 7.49 ملي���ار دولر تقريًب���ا يف الربع 
الذي �سبق���ه )الربع الثالث م���ن 2017(، وفًقا 

لأحدث بيانات م�رف البحرين املركزي.
يف  امل�ستثمري���ن  ا�ستثم���ارات  وتوزع���ت 
ال�سنادي���ق ما بني موؤ�س�سات بنحو 5.25 مليار 
دولر ما ن�سبت���ه 70.67 % من اإجمايل املبالغ، 

و29.33 % لاأفراد بقرابة 2.18 مليار دولر.
وا�ستح���وذت ا�ستثم���ارات ال�سناديق التي 
تديره���ا بنوك التجزئة عل���ى 1.31 مليار دولر 
تقريًبا، ما ن�سبته 17.7 % من القيمة الإجمالية 
امل�ستثم���رة يف ال�سنادي���ق، و692.21 ملي���ون 

دولر ما ن�سبته 9.3 % ل�ستثمارات ال�سناديق 
امل���دارة م���ن بن���وك اجلمل���ة، والن�سب���ة الأكرب 
للموؤ�س�س���ات الأخ���رى ب���� 73 % اأي م���ا يقارب 

5.43 مليار دولر.
وا�ستثم���ارات املوؤ�س�س���ات يف ال�سنادي���ق 
دولر،  ملي���ار   5.25 جت���اوزت  ال�ستثماري���ة 
موزع���ة ما بني مدارة من بن���وك التجزئة بقرابة 
516.57 مليون دولر، و616.43 مليون دولر 
تقريًب���ا م���دارة من بن���وك اجلمل���ة، ونحو 4.12 

مليار دولر. 
ال�سنادي���ق  الأف���راد يف  ا�ستثم���ارات  اأم���ا 
دولر،  ملي���ار   2.18 فتج���اوزت  ال�ستثماري���ة 
توزع���ت م���ا ب���ني م���دارة م���ن بن���وك التجزئة 
 75.78 796.43 ملي���ون دولر تقريًب���ا، ونحو 
مليون دولر لبنوك اجلملة، وقرابة 1.31 مليار 

دولر للموؤ�س�سات الأخرى.
ورخ����س “املرك���زي” يف الرب���ع الأخر من 
الع���ام املا�سي 17 �سندوًقا ا�ستثمارًيا جديًدا، 
لرتف���ع اإلى 2311 �سندوًق���ا، قيا�ًسا ب� 2302 

�سندوًقا يف الربع الثالث من العام 2017.
ملوج���ودات  ال�سافي���ة  القيم���ة  وبلغ���ت 
ال�سنادي���ق ال�ستثماري���ة 7.433 ملي���ار دولر 
بنهاية �سهر دي�سم���رب املا�سي، و3.282 مليار 

دولر القيم���ة ال�سافية ملوج���ودات ال�سناديق 
املحلي���ة )ال�ستثماري���ة اأو اخلا�س���ة(، و4.151 
ملوج���ودات  ال�سافي���ة  القيم���ة  دولر  ملي���ار 
ال�سناديق الأجنبية “الأوف�سور”، و1.431 مليار 

دولر القيم���ة ال�سافية ملوج���ودات ال�سناديق 
ال�ستثمارية الإ�سامية )املحلية والأجنبية(.

يف  امل�ستثم���رة  املبال���غ  اإجم���ايل  وكان���ت 
�سناديق ال�ستثم���ار بالبحرين يف الربع الثالث 
من العام املا�سي 2017، جتاوزت 7.49 مليار 
دولر تقريًب���ا، يف 2302 �سندوًقا، ونحو 7.67 
ملي���ار دولر يف الربع الثاين م�ستثمرة يف 2733 
�سندوًق���ا، وقراب���ة 7.51 ملي���ار دولر يف الربع 

الأول م�ستثمرة يف 2610 �سندوًقا.
وات�سح م���ن البيانات املن�سورة على موقع 
“املرك���زي” اأن اإجم���ايل ال�سنادي���ق املرخ�سة 
وامل�سجل���ة يف البحري���ن ل���دى “املركزي” حتى 
�سه���ر مار����س املا�س���ي بل���غ 2،323 �سندوًقا 
ا�ستثمارًي���ا، منها 69 �سندوقا ا�ستثمارًيا مقره 
البحري���ن )موزعة ب���ني 40 �سن���دوق تقليدي، 
و11  اإ�سامًي���ا(،  ا�ستثمارًي���ا  �سندوًق���ا  و29 
�سندوق ا�ستثماري خا�س )7 منها تقليدية، و4 
اإ�سامية(، يف حني بل���غ اإجمايل عدد ال�سناديق 

الأجنبية “الأوف�سور” 2282 �سندوًقا.

• م�رف البحرين املركزي 	

 اأمل احلامد

1.7 مليون دينار اأرباح “بي اإم اإم اآي” يف 3 اأ�سهر

167.7 األف دينار اأرباح “مواقف ال�سيارات” الربعية  15 بحرينيا يتدربون على اإدارة االأعمال �سمن “تطويري”

“طيان اخلليج” ت�سيرّ “بوينغ 787-9” اإلى جدة

ثبات املوجودات عند 13.3 مليون 

اإ�سافة اأبها وتبوك منت�سف يونيو املقبل 

قالت �ركة البحرين ملواقف ال�سيارات اإنها 
ربح���ت يف الربع الأول من الع���ام اجلاري 167.7 
األف دينار، قيا�سا ب� 299.5 األف دينار حققتها 
خ���ال الف���رتة املقابل���ة م���ن 2017، اأي بن�سبة 

تراجع كبرة و�سلت اإلى 44 %.
وبلغ العائ���د على ال�سهم يف الربع الأول من 
2018 حوايل 2.4 فل�س، بعد اأن كان 4.3 فل�س، 

اأي بن�سبة تراجع بلغت 43.9 %.
وكان���ت ال�رك���ة حقق���ت ربح���ا ت�سغيليا يف 
نهاية الفرتة بلغ 201.2 األف دينار بعد اأن كان 

303 األفا يف الفرتة املقابلة من 2017.
وو�س���ل جمموع املوج���ودات يف نهاية �سهر 
مار����س املا�سي 13.3 ملي���ون دينار مقارنة مع 
13.4 ملي���ون يف نهاية �سهر مار�س من 2017، 

وهي متقاربة اإلى حد ما.

واأظهرت بيانات ر�سمية �سادرة عن ال�ركة 
اأن النقد وم���ا يف حكمة بلغ يف نهاية الربع الأول 
م���ن 2018 عن���د م�ست���وى 536.7 األ���ف دينار، 

مرتاجعا من 2.5 مليون دينار.

ومتتلك الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية 
)البحري���ن( 52.67 % م���ن اأ�سهم ال�ركة، فيما 
ميتل���ك املرك���ز العق���اري التج���اري الكويت���ي 

21.33 %، والباقي م�ساهمني فرديني.

املنام���ة - ط���ران اخلليج: ب���داأت �ركة طران 
اخللي���ج اأم����س بت�سير رحاتها اإلى ج���دة يف اململكة 
العربية ال�سعودي���ة با�ستخدام اأح���دث طائراتها من 
طراز بوين���غ 787-9 درمياي���ر. و�ست�سّغل الناقلة 
طائرته���ا اجلديدة على عدد م���ن اخلطوط االإقليمية 
عل���ى مدى الأ�سابيع القادم���ة منها جدة ودبي، قبيل 
ت�سغليه���ا على خ���ط البحرين – لن���دن هيرثو يف 15 

يونيو املقبل.
وق���ال الرئي�س التنفي���ذي لل�رك���ة كري�سيمر 
كوت�سك���و “�ستمنح خدم���ة طائرتنا من ط���راز بوينغ 
787-9 درمياي���ر م���ن واإلى جدة خ���ال الأ�سابيع 
يف  املتواجدي���ن  للم�سافري���ن  الفر�س���ة  املقبل���ة 
ال�سعودي���ة لتجرب���ة منتجاتن���ا اجلدي���دة واملح�سنة، 
بالإ�سافة اإلى جدولة رح���ات طران اخلليج اجلذابة 
واملريح���ة. �ست�سه���د الأ�سابيع القادم���ة تو�سعنا يف 
ال�ص���وق ال�صعودية م���ع خطوط جديدة اإل���ى مدينتي 
اأبه���ا و تب���وك اعتباراً م���ن 15 يوني���و 2018 والتي 
اإل���ى كل م���ن الدم���ام  �ستكم���ل خدماتن���ا احلالي���ة 
والريا����س واملدينة املنورة وج���دة والق�سيم، )...( 
لق���د اأدركنا منذ اأن بداأنا خدماتنا يف اململكة العربية 
ال�سعودية يف العام 1950 اأنها متثل �سوقاً هامة لنا، 
وبالتايل فاإننا �سعداء بتوفر حلول �سفر مثلى تلبي 

احتياجات امل�سافرين ال�سعوديني.”
و�ستكون 5 طائ���رات بوينغ 9-787 درمياير 
وطائرت���ي اإيربا����س A320neo من ال���� 39 طائرة 
التابع���ة لاأ�سط���ول اجلديد ق���د التحق���ت باأ�سطول 

ط���ران اخللي���ج م���ع نهاية الع���ام احل���ايل، حيث مت 
الإعان ع���ن الوجهتني التي �ست�سّر الناقلة رحاتها 
اإليها هذا العام با�ستخ���دام طائرتها اجلديدة، وهما 
البحرين – لندن هي���رثو والبحرين – الدار البي�ساء. 
الطائرة ذات ال� 282 مقعد املوزعة على مق�سورتني 
�ست�س���م 26 مقعداً على درجة ال�سقر الذهبي و256 
مقع���داً يف الدرجة ال�سياحية، وه���ي زيادة بن�سبة 32 
% ع���ن الق���درة ال�ستيعابي���ة التي وفرته���ا الناقلة 
يف ال�ساب���ق على م���ن طائراتها الكب���رة. الأ�سطول 
اجلديد لطران اخلليج �سيوؤّمن حاجاتها يف التو�سع، 
و�سيحافظ على امتاك الناقلة لأحد اأحدث الأ�ساطيل 
يف املنطقة، يف الوقت الذي يبني فيه على اعتمادية 
الناقل���ة احلائ���زة على اجلوائ���ز والتزامه���ا مبواعيد 

الرحات واأف�سل املنتجات واخلدمات املتاحة.
 2018 الناقل���ة الوطني���ة يف الع���ام  و�ست�س���ر 

رحاته���ا اإلى 49 مدين���ة يف 26 دولة. وتلتزم طران 
اخللي���ج بريادتها يف ال�سناعة، حيث تعمل با�ستمرار 
على تعزيز خدماتها وت�سميم منتجاتها التي تنا�سب 
احتياج���ات ال���ركاب، كما اأنه���ا ت�سته���ر ب�سيافتها 
العربي���ة الأ�سيلة، ويتجلى ذلك م���ن خال منتجاتها 
املمي���زة ال�سديقة للعائ���ات وامل�سافرين لاأعمال. 
والي���وم، ت�سر �ركة ط���ران اخلليج رح���ات يومية 
مزدوجة اأو اأكرث اإل���ى وجهات خمتارة يف دول جمل�س 
التع���اون ومنطقة ال����رق الأو�سط و�سم���ال اأفريقيا 
و�سب���ه القارة الهندية واأوروب���ا، بينما متتد �سبكتها 
اإل���ى دول جمل�س التع���اون ومنطقة ال����رق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا و�سبه القارة الهندية واأوروبا وال�رق 
الأق�س���ى. وتوؤّمن الناقل���ة ربطاً �سل�س���اً للم�سافرين 
على مدى �سبكة وجهاتها من خال مركزها الرئي�سي 

يف مطار البحرين الدويل.

الب���اد - حققت �ركة ب���ي اإم اإم اآي 
اأرباح���ا �سافي���ة خ���ال الرب���ع الأول من 
العام اجل���اري بلغت 1.68 مليون دينار، 
مقابل 2.1 مليون يف الفرتة املقابلة من 
2017، اأي بن�سبة تراجع بلغت 21.1 %.
واأظه���رت بيان���ات ر�سمي���ة لل�ركة 
ن�رت على موقع بور�س���ة البحرين اأم�س 
الأول اأن العائ���د عل���ى ال�سه���م و�سل يف 
ال�سهور الث���اث الأولى من العام اجلاري 
اإلى 12 فل�س���ا، لكنه يعد مرتاجعا بن�سبة 
20 % ع���ن العائ���د املتحق���ق يف الفرتة 
ذاتها من 2017 والتي بلغت 15 فل�سا.

واأ�س���ارت نف����س البيان���ات اإل���ى اأن 
جمم���وع املوجودات تراجع ه���و الآخر من 
114.4 مليون دين���ار امل�سجل يف نهاية 
الرب���ع الأول م���ن الع���ام املا�س���ي اإل���ى 

113.3 مليون كما يف 31 مار�س 2018.
وكانت الأرب���اح الإجمالية بلغت 7.2 
مليون دينار يف الربع الأول مقارنة ب� 6.8 
مليون يف الفرتة نف�سها من 2017، فيما 
�سجلت امل�روفات العامة والإدارية نحو 
4 ماي���ني، وم�روفات البي���ع والتوزيع 

2.5 مليون دينار.

املنام����ة - ثين����ك �سمارت: �س����ارك 15 من 
رواد واأ�سحاب ومديري����ن تنفيذيني بحرينيني 
يف دورة �سم����ن برنام����ج “تطوي����ري” اله����ادف 
اإلى تزوي����د املتدربني باأحدث الط����رق العلمية 
وامله����ارات الازمة لإدارة العم����ل باأعلى كفاءة 
ممكنة، ومبا ي�سهم يف نهاية املطاف يف مواجهة 
القت�س����اد  وحتفي����ز  القت�سادي����ة  التحدي����ات 

الوطني.
وت�سمنت مو�سوع����ات التدريب على مدى 
3 اأي����ام معلوم����ات اأ�سا�سي����ة حول كيفي����ة بناء 
وتطوي����ر فريق العمل، وكيفي����ة حتقيق اأق�سى 
م�ستوى من الكفاءة من خال التوا�سل الفعال، 
اإ�ساف����ة  وقي����ادة واإدارة التغي����ر التنظيم����ي، 
اإل����ى م�ساعدة روؤ�س����اء املوؤ�س�س����ات على تطوير 
مهاراته����م وحتقي����ق اهدافه����م وبل����وغ الرباح 
املخطط لها. وتاأتي هذه الدفعة من املتدربني 
البحريني����ني يف اإط����ار �سل�سل����ة م����ن ال����دورات 
التدريبة �سمن برنامج “تطويري” الذي يقدمه 
معه����د “ثينك �سمارت” للتدري����ب بالتعاون مع 
�ركة كاب����ان جين�سيز العاملي����ة، وبالتعاون مع 

خرباء متمر�سني يف جمال التدريب والأعمال. 

واأك����د الرئي�����س التنفي����ذي ل�رك����ة “ثينك 
�سمارت” اأحمد عطي����ة اهلل احلجري، اأهمية هذا 
النوع م����ن التدري����ب جلمي����ع اأ�سح����اب الأعمال 
و�سانع����ي الق����رار، لأن����ه ي�ساع����د ب�س����كل كبر 
يف تعزي����ز مهاراتهم مم����ا ي�سمح له����م بتو�سيع 
قدراته����م الت�سويقي����ة وكذل����ك زي����ادة ج����ودة 
املنتجات واخلدم����ات التي تقدمه����ا �ركاتهم. 
وق����ال “كلم����ا تعلمت اأك����رث متكنت م����ن تعزيز 
ق����درات �ركت����ك، وم����ن امله����م متابع����ة اأحدث 
الجتاه����ات يف جم����ال ممار�سة الأعم����ال، وفهم 
البيئ����ة املحيط����ة والتعامل مع العم����اء واتخاذ 
القرارات ال�سحيح����ة واإدارة وتخ�سي�س املوارد 
والتوا�س����ل الفع����ال وزي����ادة مع����دلت الرب����ح 

الإجمايل”.
واأو�سح احلج����ري اأن برنام����ج “تطويري” 
يه����دف تطوير الك����وادر البحرwينية وتزويدها 
باملعارف وامله����ارات ويق����وم بتدريب الفراد 
عل����ى تعزي����ز نق����اط الق����وة يف كفاءاته����م مم����ا 
مينحه����م مي����زة ريادية يف جمال العم����ال، لفتا 
اإل����ى اأن الربنامج مدعوم ب�س����كل كامل من قبل 

�سندوق العمل “متكني”.

املحرر االقت�سادي

• •ا�سماعيل املرهون	 طارق اجلودر	

املحرر االقت�سادي

• و�سول طائرة طران اخلليج من طراز بوينغ 787-9 درمياير اإلى جدة	
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املحرر االقت�صادي

“التكافل الدولية” تطرح 22.5 مليون �صهم لالكتتاب 
ت�ستهدف جمع 2.25 مليون دينار.. وال�سهم بـ 100 فل�س

طرحت �رشكة التكافل الدولية، وهي اأقدم �رشكة 
تاأمـــن اإ�سالمـــي يف البحريـــن، 22.5 مليون �سهم يف 
بور�سة البحرين لالكتتاب كاأ�سهم “حقوق اأف�سلية” 
وذلك ل�سالـــح م�ساهمي ال�رشكة يف خطوة تهدف اإلى 
تعزيـــز راأ�ـــس مال ال�رشكـــة واالمتثال اإلـــى متطلبات 

املالءة املالية وتنفيذ ا�سرتاتيجية منو.
و�ستقـــوم ال�رشكة بجميع نحو 2.25 مليون دينار 
من خـــالل االكتتـــاب الذي بـــداأ يوم االأحـــد املا�سي 
وينتهي بتاريـــخ 13 مايو اجلـــاري، اإذ �سيتم عر�س 

ال�سهم الواحد بقيمة اأ�سمية قدرها 100 فل�س.
ويحـــق لكل م�ساهم �رشاء ما يقرب من 36 �سهماً 
عاديـــاً لـــكل 100 �سهـــم عـــادي مملـــوك يف تاريـــخ 
الت�سجيـــل، اإال اأنه يجوز تقدمي طلـــب احل�سول على 
االأ�سهم العادية التي تزيد اأو تقل عن ا�ستحقاقهم.

وبعـــد امتام عمليـــة االكتتاب، �ستقـــوم ال�رشكة 
باإجـــراءات لرفـــع راأ�ـــس مالهـــا املدفـــوع ليبلغ 8.5 
مليـــون دينار وذلك بعد دخـــول االأ�سهم اجلديدة يف 

راأ�س املال. 
عـــن  االكتتـــاب  ن�ـــرشة  يف  ال�رشكـــة  واأعلنـــت 
ا�سرتاتيجيـــة تعزيـــز راأ�س املـــال املتوافر من خالل 
�سخ راأي املال، حت�سن �سايف الفائ�س يف العمليات 
واال�ستثمـــار، تعزيـــز جـــودة االأ�سول طويلـــة االأجل 

وق�ســـرة االأجل، اإن�ساء مكانـــة ال�رشكة يف ال�سوق من 
خالل عملية ت�سنيف ائتماين م�ستقل.

اما فيما يتعلـــق با�سرتاتيجيـــة الت�سغيل، فقد 
اأعلنت ال�رشكة عن خططها الإعادة تقييم ا�سرتاجتيات 
االكتتاب، واإدخـــال تدابر واإجـــراءات رقابية معززة 
الإدارة املطالبات، وتنويع مزيج املنتجات اإلى جانب 
ا�ستك�ساف ال�ـــرشكات عرب القطاعـــات املختلفة. اما 
فيمـــا يتعلق بجانـــب اال�ستثمـــار، فاأو�سحت ال�رشكة 
اأنهـــا تهدف اإلى تعزيـــز العائد علـــى اال�ستثمار من 
خـــالل اآليـــة تخ�سي�س اأ�سول حـــذرة وعمليـــة اإن�ساء 
حمفظـــة دينامكيـــة، والرتكز على تعزيـــز ممار�سات 

اإدارة املخاطر.
واأو�سحـــت ال�رشكة فيمـــا يخ�ـــس اال�سرتاتيجية 
االإداريـــة، فاإنها تهـــدف اإلى اإعـــادة هيكلة تنظيمية 
مبـــا يتما�سى مـــع اال�سرتاتيجيـــة الت�سغيلية، تعزيز 
اقت�ساديـــات احلجم، احلفاظ علـــى التكاليف العامة 
واالإدارية عـــن م�ستوى منخف�س، واإعادة تقيم مراكز 

التكلفة وحتديد ان�سطة خف�س التكاليف املحتملة.
واأكدت “التكافل الدوليـــة” يف ن�رشة االكتتاب، 
اأنهـــا بـــداأت بالفعل يف تنفيـــذ هـــذه اال�سرتاتيجية 
اجلديـــدة يف العـــام 2018 والتـــي مـــن املتوقـــع اأن 
ت�ستمر حتى العام 2020، اإذ �ستوا�سل ال�رشكة العمل 
علـــى تنفيـــذ هـــذه اال�سرتاتيجية من خـــالل احلفاظ 
علـــى العمليات احلالية التـــي يتم تنفيذها من خالل 
التقنيـــات والبنية التحتية املطورة، وهذا �سي�سيف 

قيمة يف جميع املنتجات التي تقدمها ال�رشكة.
وتاأ�س�ســـت �رشكـــة التكافـــل الدوليـــة يف العام 
1989 لتكـــون اأول �رشكة تاأمن اإ�سالمي يف البحرين 
تقدم تغطية تكافلية متوافقة مع ال�رشيعة االإ�سالمية 
رئي�ســـة  قطاعـــات  خم�ســـة  يف  وال�ـــرشكات  لالأفـــراد 
هـــي التكافل العـــام واملركبـــات، احلريـــق، البحري 
العـــايل،  التكافـــل  ال�سحيـــة،  الرعايـــة  والطـــران، 
املركبـــات واحلـــوادث العامـــة والهند�ســـة، ال�سحن 
والبدن البحـــري، تغطية تكاليف الرعايـــة ال�سحية، 

االدخار والتعليم.
ويف 2015 ح�سلـــت ال�رشكة البحرينية الكويتية 
للتاأمـــن على ح�سة قدرها 41 % من �رشكة التكافل 
الدولية، وبعدها بعامـــن اأي يف العام 2017 رفعت 
“البحرينية الكويتية” ح�ستها يف ال�رشكة اإلى 63 %، 
قبل اأن تقدم���ت عر�صاً اإلزاميا غري م�رشوط للح�صول 
علـــى الـ 36 % املتبقي���ة غري اململوكة م���ن قبلها، 
لرتتفـــع ح�ستها اإلـــى 67.82 % مبوجـــب العر�س، 
وخـــالل هـــذا العـــام رفعـــت “البحرينيـــة الكويتية” 

جمدداً ح�ستها لتبلغ 69 %.

ومتلـــك يف ال�رشكة كذلك االأمانة العامة لالأوقاف 
يف دولة الكويت بن�سبـــة 8.4 % واملجموعة الدولية 

لال�ستثمار بن�سبة 6.39 %.
واأكدت ال�رشكة البحرينيـــة الكويتية للتاأمن يف 
ر�سالـــة التزامهـــا ب�سكل كامل يف زيـــادة راأ�س املال 
املزمعـــة ل�رشكـــة التكافـــل الدوليـــة يف حـــال تخلي 
بقيـــة امل�ساهمن عن حقوق االأولويـــة واالمتناع عن 
االكتتـــاب يف طـــرح حقـــوق االأف�سلية، مـــا يعني اأن 

ح�سة ال�رشكة مر�سحة للزيادة.

• لتعزيز راأ�س املال وحت�سن الربحية واإعادة الهيكلة التنظيمية	

اأ�صعار الوقود يف دول اخلليج ل�صهر مايو 2018

النفط يرتقب قرار ترامب حول النووي االإيراين 

عارف هجر�س رئي�ًصا تنفيذًيا للغرفة ب�صفة موؤقتة

ال�صيخ خالد بن عبداهلل ي�صيد مب�صاهمات اجلالية الهندية يف البحرين

ال �صحة للمعلومات حول البي�س والرز البال�صتيكي

م�ساركا �سيف �رشف بافتتاح اأحدث م�ساريع “لولو العاملية” بكرال

نتائج التحاليل اأكدت �سالمة املنتجات... “حماية امل�ستهلك”:

كـــرال - بنا: �ســـارك نائـــب رئي�س جمل�س 
الوزراء ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة �سيف 
�رشف يف حفل افتتاح مركز لولو بولغاتي الدويل 
للموؤمت���رات وفندق غراند حياة التابع ملجموعة 
لولو العاملية الذي اأقيم يف والية كرال الهندية 
مطلع االأ�سبوع اجلاري لدعوة تلقاها من رئي�س 
جمل�س اإدارة جمموعة لولو العاملية - املجموعة 
املالكـــة ل�سل�سلـــة لولو هايرب ماركـــت يو�سف 

علي.
ويف كلمـــة له خـــالل حفـــل االفتتـــاح الذي 
جـــرى برعاية رئي�ـــس وزراء والية كرال الهندية 
بيناراي فيجايان، وح�رشه كذلك وزير الت�سامح 
بدولة االإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة �سمو 
ال�صي���خ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وجمع غفري 
من كب���ار ال�صخ�صيات م���ن امل�صوؤولني ورجال 
االأعمـــال واملدعويـــن من خمتلـــف دول العامل، 
اأعـــرب ال�سيـــخ خالد بـــن عبداهلل عـــن �سعادته 
بامل�صارك���ة يف هذا احلفل الذي ي���وؤّذن بدخول 
جمموعـــة لولـــو العاملية اإلى جمـــال جديد على 
�سعيـــد التو�ســـع يف اأن�سطـــة اأعمالهـــا وتنويع 

حمفظتهـــا اال�ستثماريـــة واملتمثـــل يف قطـــاع 
ال�سيافة والفندقة.

وقال “تاأتي م�ساركتنـــا اإلى جانب خمتلف 
ال�سخ�سيات امل�ساركة يف هـــذا احلفل؛ تقديًرا 
لالإ�سهامات التنموية التي يقدمها اأبناء اجلالية 
الهنديـــة يف البحرين عمومـــا، واأبناء والية كرال 
خ�سو�ســـا الذين يفوق عددهم 200 األف مقيم 
وما يت�سفون به مـــن مثابرة وجهد واإخال�س يف 
العمل. كما نقدر عالًيـــا الدور الذي ت�سطلع به 

جمموعة لولو العاملية يف تعزيز قطاع التجزئة، 
مم���ا ينعك����س اإيجاًب���ا عل���ى ن�ص���اط االقت�صاد 
الوطنـــي، من خالل فروعهـــا ال�ستة املنت�رشة يف 
خمتلف املناطق، والتي اأ�سبحت ملبية وب�سكل 
يف  امل�ستهلكـــن  واأذواق  ملتطلبـــات  كبـــر 

البحرين واحتياجاتهم”.
ونوَّه يف كلمته مب�ســـار العالقات البحرينية 
الهندية والتي تعـــود الآالف ال�سنن وما يقابل 
ذلـــك مـــن حر�س واهتمـــام متناميـــن من قبل 
قيادتـــي و�سعبـــي كال البلدين علـــى تطويرها 
وال�سيمـــا  املجـــاالت،  خمتلـــف  يف  وتعزيزهـــا 

االقت�سادية والتجارية.
ويف ختـــام كلمته، اأعـــرب ال�سيـــخ خالد بن 
عبداهلل عـــن �ســـادق اأمنياته لرئي�ـــس واأع�ساء 
جمل�س اإدارة جمموعة لولـــو العاملية ومنت�سبي 
هـــذه ال�رشكـــة التوفيـــق والنجـــاح يف حتقيق ما 
ي�صبون اإليه جميًعا، متمنيا اأن يوؤدي مركز لولو 
بولغاتي ال���دويل للموؤمترات الدور الذي اأن�صئ 
من اأجل���ه، بو�صفه اأحد اأك���ر مراكز املوؤمترات 

الدولية على م�ستوى الهند.

والتجـــارة  ال�سناعـــة  وزارة  املنامـــة- 
وال�سياحـــة: اأكـــدت اإدارة حمايـــة امل�ستهلـــك 
بـــوزارة ال�سناعة والتجـــارة وال�سياحـــة واإدارة 
ال�سحـــة العامة بـــوزارة ال�سحـــة اأن ال�سائعات 
التـــي انت�رشت يف و�سائـــل التوا�سل االجتماعي 
موؤخ���ر، والت���ي طال���ت �صالم���ة بع����س املواد 
الغذائي���ة كالبي�س والرز، باأنه���ا غري �صحيحة 
واأن البي�ـــس الطازج امل�ستورد طبيعي و�سليم 
مـــن الناحيـــة ال�سحيـــة و�سالـــح لال�ستهـــالك 
االآدمـــي، م�سرين اإلـــى اأنه مت اإخ�ســـاع عينات 
منـــه للفح�ـــس املختربي يف حينـــه، حيث تبن 
باأنه ال �سحة ملا اأ�سيع عنه يف و�سائل التوا�سل 
االجتماعي مـــن مقاطع م�ســـورة ت�سيع وت�سر 
باأنه بال�ستيكي ويباع يف اإحدى حمالت الت�سوق 

الكـــربى، واالأمر ين�سحب اأي�ســـا على الرز الذي 
انت�رش مقطـــع ي�سر اأنـــه بال�ستيكي وموجود يف 

اأ�سواق مملكة البحرين.
ومـــن اأجـــل طماأنـــة امل�ستهلكـــن، فقـــد 
قامـــت اإدارة حمايـــة امل�ستهلـــك بالتن�سيق مع 
ق�ص���م مراقب���ة االأغذية ب���اإدارة ال�صح���ة العامة 
بوزارة ال�سحـــة ب�سحب عينات عـــدة الأنواع من 
الرز املوجـــود باالأ�سواق واإخ�ساعهـــا للتحليل 
املختـــربي مبخترب ال�سحة العامـــة، وقد اأكدت 
النتائج �سالمة هذه املنتجـــات من اأي ملوثات 

اأو غ�س مبواد اأخرى.
يذك���ر اأن ق�ص���م مراقب���ة االأغذي���ة ب���وزارة 
ال�سحـــة قـــد �سبـــق واأن اأخ�ســـع نوعا مـــن الرز 
كان حمل �سكـــوى الإحدى املواطنات منذ فرتة 

قليلـــة، حيث اأظهرت نتائج الفح�س املختربي 
اأنه ع�سوي طبيعي.

ويف الوق���ت الذي توؤكد في���ه كل من اإدارة 
حمايـــة امل�ستهلك بـــوزارة ال�سناعـــة والتجارة 
وال�سياحة واإدارة ال�سحة العامة بوزارة ال�سحة 
�صالمة تلك املنتجات، فاإنها توؤكد اأهمية وعي 
امل�ستهلكن ب�رشورة اأخذ مثل هذه املعلومات 
التـــي يتـــم تداولها، مـــن امل�ســـادر املوثوقة 
واجلهات الر�صمية امل�صوؤولة عن �صالمة االأغذية 
يف البالد وعدم االلتفات الأية معلومات جمهولة 
امل�ص���در، موؤكدتني باأن اجله���ات الر�صمية يف 
اململكـــة، ومبا تتخذه من تدابـــر رقابية تويل 
مثـــل هذه املوا�سيع اهتمامـــا” خا�ساً” حلماية 

امل�ستهلكن.

دبـــي - اأرقام: اأعلنت كل مـــن االإمارات 
و�سلطنـــة ُعمـــان وقطر عـــن اأ�سعـــار البنزين 
والديـــزل ل�سهر مايـــو اجلاري، حيـــث قامت 
كلها برفـــع اأ�سعار الديـــزل والبنزين بنوعيه 
)املمتـــاز والعـــادي( مقارنـــة ب�سهـــر اأبريـــل 

املا�سي.
 وبالنظـــر الأ�سعـــار �سهـــر مايـــو 2018 
املعلنـــة حافظت االإمارات علـــى اأعلى اأ�سعار 

ُعمـــان يف  تلتهـــا  اخلليـــج  البنزيـــن يف دول 
املرتبـــة الثانيـــة ثم قطـــر ثـــم ال�سعودية ثم 

البحرين فالكويت.
 وكانـــت ال�سعوديـــة قـــد قـــررت زيادة 
اأ�سعار البنزين ابتداء من 1 يناير 2018، فيما 
قـــررت تثبيت �سعـــر الديـــزل والكرو�سن، 
كما اأعلنـــت البحرين تعديل اأ�سعـــار البنزين 

بنوعية اجليد واملمتاز لعام 2018.

لنـــدن - وكاالت: تراجعـــت اأ�سعـــار 
النفـــط خالل تـــداوالت اأم�س مـــع ارتفاع 
الرئي�ـــس  قـــرار  ترقـــب  ومـــع  الـــدوالر، 
االأمركي ترامب ب�ســـاأن االتفاق النووي 

االإيراين. 
اخلـــام  عقـــود  اأ�سعـــار  وانخف�ســـت 
االأمركـــي ت�سليـــم يونيو بن�سبـــة 0.99 
% اإلـــى 67.89 دوالر للربميل، وهبطت 
اأ�سعـــار عقود خـــام برنـــت 0.82 % عند 

74.08 دوالر للربميل. 
يذكـــر اأن التـــداوالت علـــى العقود 
بور�ســـة  يف  للنفـــط  ال�سينيـــة  االآجلـــة 
�سنغهاي الدوليـــة للطاقة متوقف اأم�س 

اأي�ًسا ب�سبب عطلة ر�سمية يف ال�سن.
البيانـــات  امل�ستثمـــرون  ويرتقـــب 

التقديريـــة للمخزونـــات االأمركية التي 
االأمركـــي يف  البـــرتول  يعلنهـــا معهـــد 
وقـــت الحـــق، والبيانـــات الر�سميـــة من 
قبـــل اإدارة معلومـــات الطاقـــة االأربعاء. 
وت�ســـر التوقعات اإلى ارتفاع االإمدادات 
االأمركيـــة بواقـــع 900 األف برميل خالل 

االأ�سبوع املا�سي.
وارتفـــع االإنتـــاج النفطـــي يف والية 
تك�سا�س بحوايل 21 % خالل فرباير وبلغ 

4.01 مليون برميل يومياً.
 واأظهـــرت اإدارة معلومـــات الطاقـــة 
اأن واردات اأمـــركا مـــن اخلـــام من دول 
“اأوبـــك” تراجعت 9.8 % خـــالل فرباير 
اإلـــى 2.43 مليـــون برميـــل يومًيـــا، وهو 

امل�ستوى االأدنى منذ يناير 2015.

املنامــــة- بنــــا: قــــرر 
جمل�����س اإدارة غرفة جتارة 
يف  البحريــــن  و�سناعــــة 
اجتماعه غري العادي الذي 
عقد موؤخرا، برئا�صة رئي�س 
الغرفة �سمر نا�س تكليف 
للغرفــــة  املــــايل  االأمــــن 
بالقيــــام  هجر�ــــس  عــــارف 
باأعمال الرئي�س التنفيذي 
موؤقت����ة  ب�صف����ة  للغرف����ة 

اعتبارا من اليوم االأربعاء، كما قرر نقل جميع 
مهام االأمن املايل للغرفة اإلى نائب االأمن 
املــــايل وليــــد  كانو، علــــى اأن يتولــــى ع�سو 
املكت����ب التنفيذي حممد املوؤيد مهام نائب 
االأمني املايل ب�صفة موؤقتة اإلى حني تعيني 

رئي�س تنفيذي جديد للغرفة.
وبهــــذه املنا�سبة، قال نا�ــــس اإن جمل�س 
االإدارة حري�س على عدم تعطيل �سر العمل 

بالغرفــــة لذلــــك مت عقــــد 
غ����ري عادي  اجتم����اع عاجل 
ملجل�ــــس االإدارة للبــــت يف 
قائــــم  تعيــــن  مو�ســــوع 
التنفيذي  الرئي�س  باأعمال 
اإلــــى حــــن تعيــــن رئي�س 

تنفيذي جديد.
اأن  اإلــــى  لفــــت  كمــــا 
جمل�ــــس االإدارة يف اجتماعه 
ق����رر  ق����د  الع����ادي  غ����ري 
تفوي�س املكتب التنفيذي باتخاذ االإجراءات 
الالزمة للبدء باإجراءات اختيار اإحدى ال�رشكات 
املتخ�س�سة لتقوم ال�رشكــــة بتزويد املكتب 
الأ�سمــــاء  النهائيــــة  بالقائمــــة  التنفيــــذي 
املرت�سحن لهذا املن�سب، ومن ثم عر�سها 
علــــى جمل�ــــس االإدارة للتعيــــن مــــع تو�سية 
املكتــــب التنفيذي يف هــــذا اخل�سو�س وفقا 

للمادة )45( من قانون الغرفة.

• عارف هجر�س	
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للبيع قسائم متعددة التصانيف: مخطط
جتارية، استثمارية، سكنية، مشاريع خاصة

يقع بالقرب من البحر في موقع متميز 
عند مدخل ديار احملرق 

36600656
36700722  
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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
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ل بو�شاطة غري خليجية قرقا�س: اأزمة قطر لن تحُ
أبوظبي - وكاالت:

ل بو�شاطة   اأك���د وزي���ر الدولة االإماراتي لل�شوؤون اخلارجية اأنور قرقا�س اأن اأزمة قطر مع جريانها لن تحُ
غ���ري خليجي���ة. ودعا قرقا�س الدوحة اإلى االبتع���اد عن املراوغة، والتعامل مببا����رة وجدية مع مطالب دول 
اجل���وار. وق���ال قرقا�س عرب ح�شابه يف “تويرت”: “ن�شيحة خمل�شة هدفه���ا خروج قطر من اأزمتها: لن تكون 
هن����ك و�ش�ط���ة غري خليجي���ة، ولن تنفع اأي �شغ���وط، ولن ّيغري الإع���ام ح�لكم، ع���ودوا لر�شدكم ف�أزمتكم 
م�شتم���رة”. واأ�ش�ف “دب���روا اأمركم بعد اليوم ب�حلكمة وف�و�شوا يف اإط����ر مط�لب جريانكم والتي تعرب عن 
هم���وم حقيقي���ة”.  وت�ر ال�شعودية واالإمارات وم�ر والبحرين على الت���زام قطر بتنفيذ 13 مطلب�؛ ل�شم�ن 
امتن�عه���� عن دع���م الإره�ب اأو التدخل يف �شوؤون دول املنطقة. من جه���ة اأخرى، �شدد قرق��ش على �رضورة 
ع���ودة الدور العربي حل���ل الأزمة ال�شورية، يف ظل تع���ر اجلهود الدولية والإقليمي���ة. وكتب قرق��ش على 
ح�شاب���ه يف “توي���رت” اأم����س الثالثاء “مع تعر اجله���ود ال�شي��شية الدولية والإقليمية، لب���د من عودة الدور 

العربي وتفعيله للخروج ب�آلية ف�علة حلل الأزمة ال�شورية الدامية”.
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مانيال - اف ب: 

رام اهلل - سكاي نيوز عربية: 

جاكرتا - رويترز:

الرباط - رويترز:

رحبت الفلبني اأم�س الثالثاء بالبادرة 
الت�ش�حلي����ة الأخ����رية للكوي����ت يف اأزم����ة 
العم�لة املنزلية ب����ن البلدين، بعد اأي�م 
على اإع����الن الرئي�����س رودريغو دوتريتي 
حظ����ًرا دائًم� عل����ى �شفر عم�ل ب����اده اإلى 
الكوي����ت.  وتعّمقت الأزمة بعدم� اأظهرت 
ت�شجي����ات م�شورة اأ�شخ��ش� من ال�شف�رة 
الفلبيني����ة ي�ش�ع����دون العم�ل يف الكويت 
على الهروب من اأرب�ب عمل يعتقد اأنهم 

ي�شيوؤون معاملتهم.
وزي����ر  م�شاع����د  ق����ال  جهت����ه،  م����ن   
التنمي����ة  ل�ش����وؤون  الكويت����ي  اخل�رجي����ة 
والتعاون الدويل ال�شف����ري نا�ر ال�شبيح 
لل�شحافي����ني “هن�ك جزء كب����ري من �شوء 
الفه����م والت�شخي����م واملب�لغ����ة لبع�����ش 
االأح����داث الب�شيط����ة اأو الفردية”. ورحب 
وزير اخل�رجية الفلبيني اآلن بيرت ك�يت�نو 
اأم�س الثالثاء بهذا املوقف. وقال كايتانو 
يف بيان “هذه البادرة من جانب الكويت، 
الدول����ة التي لدين� معه����� ت�ريخ م�شرتك 
وعاق�����ت قوية بن ال�شعب����ن، �شت�شمح 

لن� ب�مل�شي قدم�”.

ك�ش���ف الرئي����ش الفل�شطيني حممود 
عب�����ش عن اأن���ه اأجه�ش خمطط���� للرئي�ش 
امل�رضي الأ�شب���ق حممد مر�ش���ي، املنتمي 
لالإخوان، بتوطني ج���زء من الفل�شطينيني 
يف �شب���ه جزي���رة �شين���اء امل�ري���ة يف اإطار 
“دول���ة فل�شطيني���ة ذات ح���دود  م����روع 

موؤقتة”.
وق�ل عب�����ش يف كلمة اأم����م املجل�ش 
الوطني الفل�شطيني، اإنه تلقى عر�ش� من 
مر�شي اأثن�ء ف���رتة رئ��شته التي ا�شتمرت 
لع�م تقريب����، ب�حل�شول على قطعة اأر�ش 

من �شيناء ليعي�س عليها الفل�شطينيون.
وتاب���ع “يف اأي�م مر�ش���ي عر�ش علين� 
اإعطاءن���ا قطع���ة م���ن �شين���اء ل�شعبنا لكي 
يعي����ش هن����ك يف م����رضوع ا�شم���ه اإيغ���ور 
اآيان���د”. واعت���رب عبا�س اأن ه���ذا امل�روع 
واأن�  الفل�شطيني���ة،  للق�شي���ة  “ت�شف���وي 

قلت هذا الكالم ب�راحة ملر�شي”.

 �ش����دد �شي����خ الأزه����ر الإم�����م اأحم����د 
الطيب على اأن و�شطية االإ�شالم متثل حال 
للم�شكات التي يع�نيه� الع�مل الإ�شامي.

ويف كلم����ة له خ����ال املوؤمتر الع�ملي 
ب�شاأن الو�شطي����ة يف االإ�شالم، املنعقد يف 
اإندوني�شيا، قال الطيب اإن اخلالف ب�شاأن 
املفاهيم االأ�شا�شية يف االإ�شالم كان �شببا 
يف احل����روب وامل�ش����كات. وق�����ل الطيب 
“رغم و�ش����وح معنى الو�ش����ط يف القراآن 
الكرمي وال�شنة املطهرة وارتباطه مبعنى 
الع����دل، ف�إن ه����ذا املفه����وم تعر�ش مل� 
تعر�ش����ت ل����ه مف�هيم اأخرى م����ن اختاف 

وتنازع”.

قال وزير ال�شوؤون اخلارجية والتعاون 
الدويل املغربي نا�ر بوريطة اأم�س الثالثاء 
اإن اململك���ة �شتقطع عاق�ته���� مع اإيران؛ 
ب�شبب دعم طه���ران جلبه���ة البولي�شاريو 

التي ت�شعى ال�شتقالل ال�شحراء الغربية.
واأعل���ن املغ���رب ال�شح���راء الغربي���ة 
اأر�ش���� ت�بع���ة ل���ه بع���د رحي���ل ال�شتعم�ر 
الإ�شب�ين، لكن جبهة البولي�ش�ريو خ��شت 
حرب ع�ش�ب�ت؛ من اأجل ا�شتقال ال�شعب 
ال�شحراوي اإلى اأن مت التو�شل اإلى اتف�ق 
لوقف اإطالق النار بدعم من االأمم املتحدة.

اأن  لل�شحافي���ني  بوريط���ة  وذك���ر 
طه���ران  يف  �شف�رت���ه  �شيغل���ق  املغ���رب 

و�شيطرد ال�شفري الإيراين يف الرب�ط.
واأ�ش�ف اأن اإيران وحليفته� اللبن�نية 
تدعم����ن  ال�شيعي���ة،  اهلل  ح���زب  جم�ع���ة 
البولي�شاريو بتدري���ب وت�شليح مقاتليها. 
ومل يت�شن عل���ى الفور احل�ش���ول على رد 

فعل اإيراين على الته�م املغربي.
وي�شيطر املغ���رب على الق�شم الأكرب 
من ال�شح���راء الغربية منذ 1975، يف حني 
ت�شعى جبه���ة البولي�شاريو اإل���ى انف�شال 

املنطقة عن املغرب.

 الفلبن ت�شعى حلل 
اأزمة العم�لة مع الكويت

 عب��ش يف�شح “االإخوان”.. 
مر�شي عر�ش قطعة من �شين�ء

 �شيخ الأزهر: الو�شطية حتل 
م�شكالت العامل االإ�شالمي

املغرب يقطع عاق�ته مع 
اإيران لدعمه� البولي�ش�ريو

اجلي�ش اليمني ينتزع 8 مواقع ا�سرتاتيجية من احلوثيني
التح�لف يدك ميل�شي�ت النقاب يف معقلهم

واأ�شفرت املواجهات عن مقتل العديد من 
عن�����رض امليلي�شي�ت النقابية وج���رح اآخرين، 
وفرار بقية العنا�ر خملفني وراءهم اأ�شلحتهم 

الثقيلة واملتو�شطة.
وتوا�ش���ل قوات ال�رضعي���ة عملية ع�شكرية 
يف حم�فظة �شعدة م���ن 5 حم�ور، �شمن عملية 
“قط���ع راأ�س االأفعى” التي ي�شعى اجلي�س من 
خالله���ا للو�شول اإلى معق���ل زعيم ميلي�شيات 
احلوث���ي يف م�شق���ط راأ�ش���ه مب���ران، وحتري���ر 
ك�م���ل املح�فظ���ة. وكثف���ت ط�ئ���رات حت�لف 

دع���م ال�رضعية يف اليم���ن غ�راته� عل���ى مواقع 
ميلي�شي����ت احلوث���ي الإيراني���ة، يف حم�فظ���ة 
�شع���دة املعقل الرئي�ش���ي للمتمردين �شم�يل 
الب���الد. وقالت م�ش���ادر ع�شكري���ة اإن طائرات 
التحال���ف �شن���ت �شل�شل���ة غارات عل���ى مواقع 
وجتمع����ت ميلي�شي����ت احلوث���ي، يف من�ط���ق 
متفرق���ة من مديري���ة باقم، الت���ي و�شل عدد 

الغ�رات فيه� اإلى اأكر من 20.
كم� جددت الط�ئ���رات ق�شف مبنى البنك 
املركزي يف �شعدة، بعد اأن حولته امليلي�شي�ت 

اإلى ثكنة ع�شكرية، وا�شتهدفت اأي�ش� مع�شكر 
اللواء 72 يف مديرية ال�شفراء.

وتزامن���ت الغ���ارات م���ع ق�ش���ف مدفع���ي 
و�ش�روخ���ي للتح�ل���ف على جتمع����ت ومواقع 
ورازح  غم���ر  مديريت���ي  يف  املتمردي���ن، 

احلدوديتن يف �شعدة.
م���ن جه���ة اأخ���رى، قت���ل 16 م���ن م�شلحي 
امليلي�شي����ت احلوثي���ة واأ�شي���ب 22 اآخري���ن، 
يف ا�شتب���اكات ب���ني قوات املقاوم���ة الوطنية 
واملتمردي���ن على جبهة ال�ش�حل الغربي، خال 

ال�ش�ع�ت امل��شية.
وتركزت املواجه�ت بن الطرفن �شم�يل 
مديري���ة حي����ش، اإ�ش�ف���ة اإلى جبه���ة املفرق، 

املوؤدية اإلى حم�فظة تعز.
املع����رك  اإن  ميداني���ة  م�ش����در  وق�ل���ت 
اندلعت بعد هج���وم مليلي�شي����ت احلوثي من 
�شم�ل وغ���رب موزع، ومن جن���وب مفرق موزع 
غربي حم�فظة تعز، على مواقع قوات املق�ومة 
الوطنية، م�ش���رية اإلى “تكبد احلوثين خ�ش�ئر 

كبرية يف الأرواح والعت�د”.

•  �شعدة م�شقط راأ�ش احلوثين	

عواصم - وكاالت:
 انتزعت قوات اجلي�س اليمني، اأم�س الثالثاء، باإ�سناد من التحالف، مواقع ا�سرتاتيجية عدة 

من قب�سة ميلي�سيات احلوثي االنقالبية يف معقلها الرئي�س مبحافظة �سعدة اأق�سى �سمال البالد.

و�سيطر اجلي�س اليمني على مواقع ا�سرتاتيجية يف جبهة علب ب�سعدة بعد معارك �سر�سة مع 

ميلي�سيات احلوثي، تكبدت فيها االأخرية خ�سائر ب�سرية واآليات حربية.

ح���دود متكنت من  ح��ر���س  اخل��ام�����س  ال��ل��واء  ق���وات  اأن  اليمني  للجي�س  الر�سمي  امل��وق��ع  واأف����اد 

حترير مواقع ا�سرتاتيجية منها �سائلة مقريع، وامليمنة، و�سهر الربكان، واملي�سرة، وم�سروع املاء، 

والفري�س، ومقريع، وتبة القنا�س.

القاهرة - رويترز: 
جددت املجموع���ة الرب�عية 
ب�ش����أن ليبي���� دعمه���� الك�م���ل 
خلطة عمل الأم���م املتحدة حلل 
االأزم���ة يف ه���ذا البل���د، مرحب���ة 
ب�لتق���دم املحرز حت���ي الآن يف 

تنفيذ عنا�رها االأ�شا�شية.
ودع���ت املجموعة الرب�عية، 
اجل�مع���ة  مبق���ر  اجتم�عه����  يف 
الليبي���ة  االأط���راف  العربي���ة، 
ك�ف���ة اإلى حتم���ل م�شوؤولي�ته� 
وموا�شل���ة تعاونه���ا بح�شن نية 
مع املمثل اخل�����ش لأمن ع�م 
االأمم املتحدة نحو تنفيذ اخلطة 

ب�شكل توافقي وا�شع النطاق.
وت�ش���م الرب�عي���ة كا م���ن 
االأم���ني الع���ام جلامع���ة الدول 
الغي���ط،  اأب���و  اأحم���د  العربي���ة، 
لاحت����د  العلي����  واملمثل���ة 
االأوروب���ي لل�ش���وؤون اخلارجي���ة 
وال�شيا�ش���ة االأمني���ة فيدري���كا 
موغرين���ي، واملبع���وث الدويل 
غ�ش�ن �شامة، ورئي�ش بوروندي 
الأ�شب���ق املمثل الأعلى لاحت�د 
االإفريق���ي اإلى م���ايل وال�شاحل 

بيري بويويا.

 الرباعية الدولية ترحب 
بالتقدم ال�شيا�شي يف ليبيا

عواصم - وكاالت:

 اأف����د املر�ش���د ال�شوري حلق���وق الإن�ش�ن 
مبقت���ل 23 مدنيا على االأقل بينهم 10 اأطفال، 
اأم�س الثالث���اء، بغارات ا�شتهدف���ت قرية تت 
�شيط���رة “داع�س” يف �شم�ل ����رضق �شوري� قرب 

احلدود مع العراق.
وق����ل مدير املر�شد رام���ي عبدالرحمن اإن 
املر�شد مل يتمكن “من تديد هوية الطائرات 
الت���ي نفذت الغارات عل���ى قرية الق�ر يف ريف 

احل�شكة اجلنوبي”.
ونقل���ت وكال���ة ال�شحاف���ة الفرن�شي���ة عن 
عبدالرحم���ن قول���ه اإن بن القتل���ى ن�زحن من 
الع���راق. ال���ى ذل���ك، ح���ذر برمل����ين عراقي من 
م�شاع���ي التحال���ف ال���دويل بقي���ادة الوالي���ات 
املتحدة جلع���ل العراق منطلق���� للهجم�ت على 

الأرا�شي ال�شورية.
ونق���ل موق���ع “املعلومة” ع���ن النائب عن 
“دولة القان���ون” عبداالإله النائل���ي قوله اأم�س 
الثالث���اء “الولي����ت املتح���دة �شتعم���ل عل���ى 
ا�شتغال اأج���واء واأرا�ش���ي الع���راق ل�شتهداف 
اجل�رة �شوري���� وتقوي�ش اأمنه���� بعد الإجن�زات 
التي حتققت هن�ك �ش���د املج�ميع الإره�بية”. 
واأ�ش���ار اإلى اأن وا�شنط���ن �شت�شتغل وجودها يف 
�رق الف���رات “لزعزع���ة اأمن احل���دود العراقية 
ال�شورية والعمل على اتخ�ذ تلك املنطقة مركزا 

لتطوع الإره�بين واإع�دة جتنيدهم”.

وط�ل���ب الن�ئل���ي احلكوم���ة العراقي���ة ب���� 
“ت�أمن احل���دود العراقية م���ع �شوري� والأردن 
من خال تعزيز الوج���ود الع�شكري ومنع ن�رض اأي 

قوات اأجنبية”.
وك�ن قطري العبي���دي، القي�دي يف “ح�شد 
االأنبار”، قد اأكد يف حديث �ش�بق اليوم ا�شتعداد 
التحال���ف ال���دويل بقي���ادة الوالي���ات املتحدة 
لتوجي���ه �رضبة ع�شكرية ل� “اأه���داف منتخبة” يف 
�شوري���ا انطالق���ا من قاعدة ع���ني االأ�شد اجلوية 

غربي حم�فظة الأنب�ر.
م���ن جه���ة اأخ���رى، اأعلن���ت ق���وات �شوري���� 
الدميقراطي���ة، اأم�س الثالثاء، بدء معركة جديدة 
لل�شيط���رة عل���ى م� تبق���ى من جي���وب لتنظيم 

داع�س يف دير الزور، �رقي �شوريا.
و�شيط���رت ق���وات �شوري���ا الدميقراطية، 
الت���ي تغل���ب عليه���� وح���دات حم�ي���ة ال�شع���ب 
الكردي���ة، على معظ���م اأنح�ء املنطق���ة الواقعة 
�رضق���ي نهر الف���رات يف حم�فظة دي���ر الزور منذ 
الع����م امل��شي، �شمن حملة جوية وبرية �شخمة 
اأخرج���ت م�شلحي تنظيم داع�ش من �رضق �شوري�، 

ومن معقلهم يف الرقة.
ون�درا م� ي�شتبك اجلي�ش ال�شوري مع قوات 
�شوري���� الدميقراطي���ة يف حملت���ه عل���ى داع�ش، 
وظ���ل عل���ى مبعدة م���ن من�ط���ق ه���ذه القوات 
�رضقي الفرات، مركزا عل���ى ا�شتع�دة اأرا�ش من 

التنظيم غربي النهر.

 قتلى بغارات على قرية تحت سيطرة “داعش” في ريف الحسكة 
 “سوريا الديمقراطية” تبدأ معركة جديدة في دير الزور

•  عنا�ر من قوات �شوريا الدميقراطية	
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�حلياة �أجمل ��أر�ع مما نظن بها مع ر�ؤية 
�حلق، ��أكرث من تعلمت منه قول �حلق مهما 
كانت �لظر�ف ��لتحديات ��لتد�عيات �سمو 
رئي�س �ل���وزر�ء خليفة بن �سلمان حفظه �هلل، 
فقد ر�أيته يقف �ساخماً ��سط عا�سفة �زلز�ل 
حمن���ة 2011 حني تكالب���ت �إي���ر�ن ��أمريكا 
��لغ���رب كله �مع���ه بع�س �لع���رب للأ�سف، 
كان �لبع�س يرى �لنهاي���ة �كان �سموه يرى 
�لعك����س، كان يرى �لبد�ية، �فعلً كانت تلك 
�لنقطة �ل�سود�ء حينها، �لبد�ية �مل�رشقة �لتي 
نقف على �إطللتها �ليوم، فمن قلب �لظلمة 
�لد �ل�س���وء، كانت ر�ؤيته ح���ني ذ�ك هي ما 

�أعنيه باأن �حلياة تكون �أجمل بر�ؤية �حلق.
لقد تعلمت من �سمو رئي�س �لوزر�ء قول 
�حلق مهما كانت �ملو�قف ��لتد�عيات فمن 
�أر�ع ما متنحنا �إياه �حلياة من طعم لل�سعادة 
ه���و �أن تنبذ �لنف���اق ��لتل���ون �حجب �سوء 
�ل�سم����س عن �حلقيقة ملجرد �أن ير�سى عنك 
ه���ذ� �أ� ذ�ك، �ن بن���اء �لأ�ط���ان يتطلب قبل 
كل �سيء بناء �لإن�سان �بناء �لإن�سان يتطلب 
بناء �لفكر ��لإح�سا�س يف �لإن�سان ذ�ته، �هي 

�سل�سلة تب���د�أ ببن���اء �لإن�سان �تنته���ي ببناء 
�لأ�طان، ��أجمل ��أر�ع م���ا �أر�ه يف نهج �سمو 
رئي����س �لوزر�ء ه���و تركي���زه �لأ�سا�سي على 
بن���اء �لإن�سان، فمن د�ن �إن�س���ان �سادق ��ع 
منفت���ح على �لكون ��حلي���اة لن يكون هناك 
�ط���ن �سعيد �حياة ر�ئعة كم���ا ناأمل، �إن بناء 
�لوط���ن يبد�أ ببن���اء �لإن�سان �ه���ذه �حلقيقة 
�لب�سيط���ة جد�ً غابت ع���ن �لكثريين لكنها مل 
تغ���ب عن �سم���و رئي�س �لوزر�ء �ل���ذي ل يبد�أ 
يوم���ه �لعمل���ي �ل ينهي���ه �إل بالرتكيز على 
�لإن�سان قب���ل كل �سيء، فاأ�سا����س �ل�سعادة 
هو ر�ؤية �لإن�سان �سعيد�، فل تبحث عن �طن 
�سعي���د �أ�سا�س���ه كئيب، �ل تبح���ث عن حياة 
ر�ئعة م�رشقة، ب���د�ن �إن�سان ي�سعر بال�سعادة 

د�ن تكلف.
�سع���ادة �ملجم���وع ل تتحق���ق �إل بتحقق 
�سع���ادة �لف���رد، ف���ل نفع���ل مثلم���ا فعل���ت 
��لي�ساري���ة  �ل�سرت�كي���ة  �ملجتمع���ات 
��لع�سكرية �لتي �سادرت حق ��سعادة �لفرد 
��نتهى بها �لأمر �إلى �لنهيار لأنها مل تفرق 
بني �حل���ق ��لنفاق �بني �لف���رد ��ملجموع، 

�لأننا �لي���وم ��سمن هذه �لتحديات �لكبرية 
�لت���ي حتي���ق مبجتمعاتنا �خلليجي���ة نرى من 
يح���ا�ل �لتاأث���ري علين���ا من خ���لل �لت�سكيك 
يف ثو�بتن���ا �لوطني���ة ��لت�سكي���ك يف قدرتنا 
على حتقيق �ل�سع���ادة للمجتمع �لذي نعي�س 
في���ه بتكري�س مو�طن �سعي���ف مرتدد �غري 
موؤم���ن بحقه يف �ل�سع���ادة �ت�سكيكه يف ر�ؤية 
�لبحري���ن م�رشقة، �هذ� ما يحا�ل �سمو رئي�س 
�لوزر�ء يف نهجه �لد�ئم �لتاأكيد عليه، �رش�رة 
�سعادة �ملو�طن، ف�سعادة �لفرد من �سعادة 
�ملجموع فل تطلب �طناً �سعيد�ً �فيه �إن�سان 
��ح���د مظل���وم �أ� كئي���ب �أ� حزي���ن، حينم���ا 
ن���رى جمتمعا كمجتم���ع �ل�سوي���د �أ� �لرن�يج 
�نت�س���اءل عن �سب���ب �سعادة ه���ذ� �ملجتمع، 
�ل�سبب هو �أن �لف���رد �سعيد، بالتايل ي�سبح 

�ملجتمع كله �سعيد�.

تنويرة:
 تفقد كر�متك عندما ت�سعرها باملال.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ع����ن نف�س����ي ��أقوله����ا ب����كل ج����ر�أة ��رش�حة، 
�إن هند�س����ة �ختي����اري للنائ����ب يف منطقت����ي مل 
تتطاب����ق م����ع خارط����ة طموح����ي ��آم����ايل �كذلك 
�حلال م����ع �أ�رشتي، فل����م نلق طو�ل �أرب����ع �سنو�ت 
م����ن عمر جمل�����س �لن����و�ب �أي تفاع����ل �أ� �ت�سال، 
�حا�لن����ا ب�ست����ى �لأ�ساليب ��لط����رق فتح نافذة 
مطلة على �لنائب �ل����ذي �نتخبناه لينقل همومنا 
�ق�سايانا �إل����ى �ملجل�س �لكن د�ن فائدة، �هذ� 
ما يجعلن����ي حقيقة �أعيد ح�سابات����ي لأكون عميق 
�لتفك����ري ��لتاأ�ي����ل قبل �أن �أ�س����ع علمة “�سح” 
على �ملر�سح �لأمثل �لذي يعرف ممار�سة �حلقوق 

��مل�سوؤ�ليات �يكون �رشيكا ن�سيطا مع �لبقية يف 
�أد�ء �مل�سوؤ�لية �يك����ون �أكرث �لت�ساقا مب�ساكلنا 

�همومنا �لي�س �لعك�س. 
�ساأنتخ����ب م����ن؟ �أت�س����ور �أن ه����ذ� �ل�س����وؤ�ل 
�سيك����ون مهما عند كل مو�طن، ه����ذه �ملرة �أكرث 
م����ن �أي �ق����ت م�س����ى، �سيك����ون د�ئ����م �حل�سور 
��حلرك����ة �رفيقا ميد�ني����ا، �ق����ر�ءة �رشيعة لأد�ء 
جمل�����س �لنو�ب �حلايل، خ�سو�س����ا �سعف ��أخطاء 
بع�س �لنو�ب ��بتعادهم عن �لتطلعات �ل�سعبية 
تب����ني لنا ف����ر�دى �أ� جماع����ات �أن درج����ة مقا�مة 
�لنا�س لإغ����ر�ء�ت بع�س �ملر�سح����ني �عطاء�تهم 

��ست����ى �أنو�ع �خلدم����ات �لأخرى، �أق����ول �ستكون 
درج����ة �ملقا�م����ة عالي����ة ج����د� �لن تغ����ري �حلال، 
“خي����ام 5 جن����وم” ��أ�تي����لت فخم����ة �غريها من 
م����و�د �ل�سته����لك، ف����كل مو�ط����ن �لي����وم ير�جع 
عقل����ه ��سمريه �يبحث عن �سوء �حلقيقة ليختار 

�ملر�سح �ل�سجاع ��لنزيه �لي�س �أي �أحد.
هن����اك ن�سبة لي�س����ت قليلة م����ن �لنا�س غري 
ر��سي����ة عن �أد�ء من مت �نتخابهم قبل 4 �سنو�ت، 
�ه����ذ� ل مينع �أن باملجل�����س نو�با �أ�سحاب �سمات 
ممي����زة عمل����و� بجدي����ة ��سع����و� يف كل �مليادين 
�تفان����و� يف مهمتهم �لوطني����ة على عدة �أ�سعدة، 

لك����ن جمم����ل هناك ع����دم ثق����ة �خيب����ات �هز�ئم 
�لن����و�ب” �أث����رت يف �ملو�ط����ن  “ب�سب����ب بع�����س 
�جتا�زه����ا �من هن����ا �سيك����ون �ختي����اره �لقادم 
مبنيا عل����ى �لتحليل �لدقي����ق ��لدر��سة �ملتاأنية 
�ل����ن يلتف����ت للمر�سح �ل����ذي �سيبي����ع �لأ�ساطري 
��سيعتق����د باأن����ه “د�هية” �سيجرب �أه����ايل د�ئرته 

على �ختياره.
�أن  �أت�س����ور  �ملعطي����ات  ه����ذه  �س����وء  يف 
�لنتخاب����ات �لنيابي����ة �لقادم����ة �ستك����ون ظاهرة 
علمي����ة مليئة باملناق�س����ة ��لتحليل �لي�س جمرد 

“تعال ��ختار جارك �أ� �بن منطقتك”.

سأنتخب من؟

نظمت جمعي���ة �ل�سحفي���ني �لبحرينية �ر�سة 
�إعلمي���ة بعنو�ن “توظيف �للغ���ة يف �ل�سرت�تيجية 
�لإعلمي���ة �لإير�نية”، حتدث فيه���ا د. �سلطان بن 
حمم���د �لنعيمي، �تطرق فيها �لباحث �ملتخ�س�س 
يف �ل�سوؤ�ن �لإير�نية لد�ر �لإعلم �خلليجي ��لعربي 
يف �لرد عل���ى �ل�سرت�تيجي���ة �لإعلمي���ة �لإير�نية، 
مل���ا للإعلم م���ن د�ر يف نق���ل �ل�س���ورة �حلقيقية 
للأحد�ث، �تلعب �ل�سرت�تيجية �لإعلمية �لإير�نية 
د�ًر� حمورًيا يف تنفيذ �أهد�ف �ل�سيا�سة �لإير�نية يف 
منطق���ة �خلليج �لعربي، حيث �إن �لنظام �لإير�ين ل 

ي�ستخدم �لإعلم لنقل �ل�سورة �حلقيقية للأحد�ث 
�أ� خدمة �ملعرفة �لِعلمية ��لإن�سانية بل توظيفها 

خلدمة تدخلته يف �سوؤ�ن �ملنطقة �لعربية. 
لدي���ه  تك���ون  �أن  �لعرب���ي  �إعلمن���ا  عل���ى 
��سرت�تيجي���ة �إعلمي���ة لل���رد عل���ى �ل�سرت�تيجية 
�لإعلمي���ة �لإير�نية، بخطاب يك���ون ر�دًعا �مانًعا 
لهذ� �لتدخل، �حتويله �إلى منهج �سيا�سي �قاعدة 
�آيديولوجي���ة يف �لتعام���ل مع ه���ذه �ل�سرت�تيجية 
�لعد�ئي���ة، ِعلًم���ا �أن �خلط���اب �لإعلم���ي �لإي���ر�ين 
ي�ستخ���دم �لزي���ف �لدين���ي ��لتفرق���ة �لطائفي���ة 

ب���ني �لنا����س، �يدع���ي ن����رشة �لإ�س���لم ��لدف���اع 
ع���ن �مل�ست�سعف���ني يف �لأر����س �تخلي�سهم من 
�ل�ستعب���اد؛ كما �أنه ي�ستخ���دم �لختلف �ملذهبي 
بيننا ك�سلح �سدنا لتفرقتنا ��إبعادنا عن حتقيق 
�أهد�فن���ا �لوطني���ة ��لقومية ��لديني���ة، �يتهجم 
عل���ى قيادتن���ا �خلليجي���ة ��لعربي���ة �خ�سو�س���ا 
�لقي���ادة �لر�سي���دة للمملك���ة �لعربي���ة �ل�سعودية 
كونه���ا �لعم���ود �لفق���ري للخليج �لعرب���ي ��لأمة 
�لعربي���ة، �يدعو �لنظام �لإي���ر�ين لت�سيي�س �حلج، 
�بني يوٍم ��آخر ُير�س���ل �سو�ريخه �لبالي�ستية من 

�سنعاء �إلى �لأر��سي �ل�سعودية �لتي �قفت بحزم 
�عزم �سد �حتلل �حلركة �حلوثية �لإير�نية �ليمن، 
ل���ذ� يجب �أن يكون لدينا خطاب �إعلمي ملناه�سة 

�مل�رش�ع �لإير�ين مبختلف �للغات.
نحت���اج �لي���وم �إل���ى مو�جه���ة ه���ذ� �مل�رش�ع 
مب�رش�ع عربي ُم�ساد َيحم���ل �أبعاًد� ��سرت�تيجية 
��أك���رث ق���وة من �مل����رش�ع �لإي���ر�ين، �يج���ب �أن 
ن�ستفيد من �لظر�ف �لآنية �ملهياأة لهذ� �مل�رش�ع 
�لعربي �خ�سو�سا �نت�س���ار�ت �لتحالف �لعربي 
يف �ليمن �رف����س �أبناء �لعر�ق بجميع طو�ئفهم 

�لتو�ج���د �لإير�ين عل���ى �أر�سه���م، ��نتفا�سات 
�لعرب يف �لأح���و�ز ��ل�سعوب �لإير�نية يف �إير�ن، 
�هذه �لأح���د�ث متث���ل �أر�سية �سلب���ة ل�سياغة 

م�رش�ع عربي �سد �لتمدد �لإير�ين.
�إن مو�جهة �ل�سرت�تيجية �لإعلمية �لإير�نية 
�رش�رة �أمني���ة لتح�سني �لأم���ة �لعربية ��سعبها 
من �مل����رش�ع �لإي���ر�ين �لذي يت���م تنفيذه حتت 
غط���اء عقائ���دي �أ� قوم���ي �أ� �سيا�س���ي لتدمري 
�لذ�ت �لعربية ��أر�سها، ��أن يت�سارك �جلميع يف 

حما�رشته �مو�جهته.

كيفية مواجهة االستراتيجية اإلعالمية اإليرانية

خليفة بن سلمان 
ورؤيته للوطن السعيد

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

م���ن من���ا ل يبحث ع���ن �حلب، عن 
تلك �مل�ساعر �جلميلة ��للذيذة، �لتي 
تخفف عنه بع�س ق�سا��ت �حلياة؟ من 
من���ا ل ي�سكن �إلى ه���ذه �مل�ساعر �لتي 
جتعل من���ه �إن�سانا؛ �أني�سا، �ُم�ستاأِن�سا؟ 
م���ن من���ا ل يبح���ث ع���ن “�حل�سن” - 
مبعن���اه �لو��س���ع - �لذي يرك���ن �إليه 
د�ئم���ا: �أب، �أم، �أخ، �سدي���ق، رفي���ق، 
ز�ج، جمتم���ع حم���ب. نح���ن كائن���ات 
م���ن  �لعي����س  ن�ستطي���ع  ل  “ُحبّي���ة”؛ 
�لع���زة؛  رب  كان  ف���اإذ�  �حل���ب؛  د�ن 
هو �ل���ود�د؛ �أكرب �ملحب���ني؛ خالقنا؛ 
�أل نك���ون بالفع���ل كذل���ك! �إن �حل���ب 
فطرة خري �ف���رية، �ُمنع�سة، �حمّركة، 
�حمفزة لأجمل �مل�ساعر �لإن�سانية عرب 
�لتاريخ، بكل �سورها ��أ�سكالها، �من 
يخالف مّنا ه���ذه �لفطرة؛ كيف يكون 

�إن�ساًنا حقيقيا!
من هنا؛ ترتفع �سيحاتنا �سد كل 
ما يخالف هذه �لفطرة، �نرفع هتافات 
م�س���ادة للكر�هية؛ �لت���ي نر�ها �لوجه 
�لآخ���ر �لنقي����س، ��ل���ذي ل ميكن �أن 
يجتمع مع �حلب �أبد�! لي�س مّنا �أحد� �إل 
��ّدعى �أنه حمامة حب ��سلم؛ فاحلب 
�أجم���ل �لقيم؛ ل يخالفه���ا �إل �سيطان؛ 
�لذل���ك فاإنن���ا ن�ستميت – حت���ى �آخر 
نف�س – يف �لدفاع عنها؛ مهما خالفت 
ت�رشفاتنا، ��سلوكياتنا، ل ميكن �إل �أن 

نّدعي �أننا حاملو� ر�يتها.
�إن �لدف���اع ع���ن �حل���ب �إًذ�؛ لي�س 
�إل دفاع���ا ع���ن �لنتم���اء �إل���ى �ل�سجرة 
�لإن�ساني���ة �لرفيع���ة؛ �إلهي���ة �ل�سنع؛ 
�س���د حم���ا�لت زرع �سج���رة خبيث���ة؛ 
�حلق���د  تب���ث  �ملنب���ت؛  �سيطاني���ة 
��لكر�هي���ة، يف �لوق���ت �ل���ذي تّدعي 
�حل���ب �تزّ�ره، �تر�سم �س���وًر� �أنيقة، 
جذ�بة لهذ� �حلب؛ لكنه �حلب �لز�ئف! 
ما هو �حل���ب �لز�ئف؟ �إنه م���ا يت�سكل 
يف �س���ورة �حل���ب، يلمع م���ن �خلارج، 
��لد�خل ن���ار �حطب! موجود بيننا، يف 
علقاتن���ا �ليومية، �ه���ذه �أمثلة: ز�ج 
يلحق ز�جته �لتي خرجت من �ملنزل؛ 
مبكامل���ات ل تنتهي، �ر�سائل ن�سية، 
ليتاأكد م���ن تتبع حتركاته���ا! �سديق 
يت�س���ل م���ا ب���ني �ل�ساع���ة ��ل�ساع���ة؛ 
ل�سب���ب �أ� م���ن د�نه! متتب���ع لك على 
�لفي�سب���وك ما �إن ي���ر�ك مت�سل؛ حتى 
ميطرك بو�ب���ل من �لر�سائ���ل، �ملاذ� 
)تطن�س(! ��حد من معارفك؛ �كت�سف 
فج���اأة �أنك م�سافر! كي���ف ذ�، �هو �آخر 

من يعلم!
��أمثل���ة ل تنتهي �ل ح���د لها �ل 
نهاي���ة، جميعها يّدع���ي �أ�سحابها �أنها 
بد�ف���ع �حل���ب، �عتب �حل���ب، �خوف 
�حلب، �للحب!؟ هذ� حب باهلل عليكم! 
ه���ذ� ت�سيي���ق، �خن���ق! كان ينق�سنا 
فقط ��سع “�أقفا�س، �م�سايد”! عن 
�أي ح���ب تتكلمون؟ �حل���ب يف تعريفي 
هو جٌو م���ن �لر�حة، ��ل�سكينة، ��لأمان 
��لنط���لق،  �حلري���ة؛  ه���و  �لنف�س���ي. 
��ل�سلم �لد�خلي. �إْن عرفت �أن ُتقدمه 
بكل ه���ذه �ملو��سف���ات فاأنت حُمب، 
��أه���ل للح���ب، فم���ا تعريفك���م �أنت���م 

للحب؟.

بعض الحب... زيف!

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

رعاية �سمو رئي�س �لوزر�ء �لأمري خليفة 
بن �سلمان لل�سحافة ��ل�سحافيني �للإعلم 
��لإعلمي���ني ب�سكل عام ه���ي رعاية من نوع 
خا�س لأنها رعاية م�ستدمية ��حرت�م تاريخي 
من قبل �سموه لكل �ساحب قلم �كل �ساحب 
فكر. �هذه �جلائزة �لتي يقررها �سموه لعدد 
230 م���ن �لأعمال �ل�سحفي���ة �ملتميزة، من 
�أعمدة �أ� مق���الت، �أيا كان �لأ�سخا�س �لذين 
�سيفوز�ن بها، فه���ي تكرمي لكل �لعاملني 
يف جم���ال �لإعلم باختلف فر�عه �ن�ساطاته؛ 
لأنها تعك�س �حرت�م �سمو رئي�س �لوزر�ء، بل 

��حرت�م �لد�لة �لبحرينية للإعلميني.
�هذ� يبني مدى تق���دم ��رتقاء �لد�لة 
�لبحريني���ة يف عهد جللة �مللك �ملفدى حمد 
ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة �يب���ني �أن �لبحرين 
��سل���ت �إل���ى م�ستوى ممتاز م���ن �ل�ستقر�ر 
�ل�سيا�س���ي ��حلو�ر �لبناء �ل���ذي ي�سارك فيه 
�جلمي���ع ��ل���ذي ينت���ج تلحم���ا �حر�سا على 
حتقي���ق �مل�سلح���ة �لعام���ة م���ن قب���ل جميع 
�لأط���ر�ف. �لبد �أن ن�سري يف ه���ذ� �ملقام �أن 
�لتو��سل �لد�ئم من قبل �سمو �لأمري خليفة 
بن �سلمان رئي�س �لوزر�ء �بني رجال �لإعلم 
على م���د�ر �لع���ام، يعد يف ذ�ت���ه �أكرب جائزة 

يقدمها �سموه للإعلم ��لإعلميني.
ف�سم���وه يفت���ح جمل�س���ه �يفت���ح قلبه 
للجميع، �بحن���و �لأب �عطفه ي�ستمع باإمعان 
للجمي���ع يف �لعدي���د م���ن �ملنا�سب���ات، �هذ� 
يعطين���ا جميع���ا �لثق���ة ��لح���رت�م �يجعلنا 
ن�سعر باأهمية م���ا نكتبه يف حتقيق �مل�سلحة 
�لعامة للبلد ��لت�سدي لكل ما يلحق �ل�رشر 
با�ستقر�ره���ا ��أمنه���ا �يحملن���ا �مل�سوؤ�لي���ة 
�أم���ام �هلل ��لوطن يف مر�ع���اة �ملهنية ��أمانة 
�لكلم���ة. فك���م م���ن منا�سب���ة �لتق���ى �سموه 
بالإعلمي���ني يف جمل�س���ه �تناق����س باأريحية 
��حرت�م يف كافة ق�سايا �لوطن، �هذ� يف حد 
ذ�ته نوع كبري من �لتكرمي لأنه ينطوي على 

�حرت�م للإعلميني �د�رهم يف تقدم �لبلد.
ف�سك���ر� ل�ساحب �ل�سم���و �مللكي �لأمري 
خليفة بن �سلمان على رعايته �لكرمية لهذه 
�جلائزة �لتي هي تكرمي للجميع �لي�س فقط 
للفائزي���ن بها. �نحن يف ه���ذه �ملنا�سبة نعد 
�سم���وه باأن نبق���ى د�ئما �أمن���اء على م�سلحة 

�لوطن �حمافظني على �أمانة �لكلمة.

جائزة خليفة بن 
سلمان للصحافة

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول



اتحاد الكرة                  المركز اإلعالمي

اس��تقبل رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة، رئيس مجلس أمناء 
“بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية 
البحري��ن” الش��يخ هش��ام ب��ن 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة يرافق��ه 
لبوليتكن��ك  التنفي��ذي  الرئي��س 
البحري��ن جف زابودس��ي وذلك 
لتقديم الش��كر واالمتنان لسموه 
ع��ى الدع��م الكبري املق��دم من 
الجامعات  س��موه إلنجاح دوري 

لكرة السلة.
وبحث س��مو الش��يخ عيىس بن 
عيل آل خليفة مع كلية البحرين 
املشرتك  التعاون  التقنية مس��الة 
وسبل تعزيز العالقات بني االتحاد 

والكلية.
وناقش س��موه م��ع وف��د كلية 
بوليتكنك دوري الجامعات الذي 
نظمت��ه كلي��ة البحري��ن التقنية 
وكيفية تطوير هذه املسابقة التي 

تعترب مس��ابقة داعمة ملسابقات 
الس��لة  لكرة  البحريني  االتح��اد 

باملواهب.
من جانبه، مثن الش��يخ هشام بن 

عبدالعزيز آل خليفة، املس��اندة 
الالمحدودة من قبل سمو الشيخ 
عيىس بن ع��يل آل خليفة لكلية 
أن  البحري��ن، مؤكدا  بوليتكن��ك 

وقفات س��موه س��اهمت بشكل 
مب��ارش يف تحقي��ق النجاح خالل 
تنظي��م دوري الجامع��ات الذي 
اختتم مؤخرا بفوز فريق الجامعة 

األهلية.
ح��ر املقابلة من جان��ب كلية 
البحري��ن التقني��ة كل من مدير 
إدارة امل��وارد البرشي��ة عدن��ان 

الصحة  املحم��ود، ومدير قس��م 
والرياضة محمد الشحي، ورئيس 
الصحة والرياضة ومدرب  قس��م 

فرق كرة السلة أرشف جابر.

سمو الشيخ عيسى بن علي يبحث مع “بوليتكنك البحرين” تطوير دوري الجامعات
خالل اس��تقبال س��موه وف��دًا من كلي��ة البحري��ن التقنية 

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية 

أم الحصم            اتحاد السلة
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رشح االتحاد العريب لكرة القدم 4 حكام بحرينيني للمشاركة يف إدارة مباريات التصفيات األولية 
لكأس العرب لألندية األبطال للموسم الريايض 2019-2018. ووقع اختيار االتحاد العريب عى 

الحكمني الدوليني عيىس عبدالله ومحمد بونفور، باإلضافة إىل الحكمني املساعدين الدوليني 
عبدالله صالح وصالح جناحي. وسيشارك الحكام األربعة يف إدارة مباريات التصفيات األولية 

للبطولة، واملقرر إقامتها يف جمهورية جيبويت خالل الفرتة 5 وحتى 9 مايو الجاري.
ويأيت تواجد 4 حكام بحرينيني يف الكأس العربية لألندية األبطال تأكيدا عى املكانة املتميزة 

للتحكيم البحريني، وذلك عرب تواجده يف مختلف االستحقاقات. ويعد الرتشيح من قبل االتحاد 
العريب تأكيدا عى الثقة الكبرية التي يتمتع بها الحكام البحرينيون، خصوصا مع مشاركتهم يف 

البطولة التي تشهد مشاركة 32 فريقا وتصل جائزة الفريق البطل فيها إىل 6 ماليني دوالر.

4 حكام بحرينيين يشاركون في إدارة كأس العرب

  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(

محمد بونفور عيسى عبداهلل

المنامة                األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

هنأ األمني العام للمجلس األعى 
للشباب والرياضة الشيخ سلامن 

بن إبراهيم آل خليفة أرسة النادي 
األهيل مبناسبة الفوز بلقب كأس 

سمو ويل العهد للكرة الطائرة 
للموسم الريايض 2018/2017 
مؤكدا أن هذا الفوز جاء عن 

جدارة واستحقاق بعد أن قدم 
الفريق مستويات متميزة عى 

امتداد مباريات البطولة. 
وأعرب الشيخ سلامن بن إبراهيم 

آل خليفة عن خالص تهانيه إىل 
مجلس إدارة النادي األهيل وكافة 
منتسبيه مشيداً بالجهود الكبرية 

التي بذلها العبو الفريق يف املباراة 
النهائية والتي أسفرت عن تحقيق 

هذا اللقب الغايل مؤكدا عى 
الدور الذي بذله الجهازان الفني 

واإلداري للنادي يف تهيئة الالعبني 
لتحقيق هذا االنجاز املتميز.

وأشاد الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة بحضور سمو الشيخ 

محمد بن سلامن آل خليفة 
نجل سمو ويل العهد نائب راعي 

الحفل للمباراة النهائية منوها 
بحرص سموه عى متابعة مختلف 

األنشطة والفعاليات الرياضية، 

مبا متثله من مساندة وتحفيز 
للرياضيني لتقديم مستويات فنية 

متميزة. 
ومثن األمني العام للمجلس األعى 

للشباب والرياضة األداء الكبري 
الذي ظهر عليه فريق نادي 

املحرق يف املباراة النهائية مشيداً 
باملستوى الراقي الذي قدمه 

الفريق يف املسابقة متمنياً له 

التوفيق والنجاح يف املسابقات 
املقبلة.

وأشاد الشيخ سلامن بن ابراهيم 
آل خليفة بجهود االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة يف تنظيم 
املباراة النهائية لكأس سمو ويل 

العهد وإخراجها بالصورة الطيبة 
التي تليق باسم هذا الحدث 

الريايض الكبري.

سلمان بن إبراهيم يهنئ األهلي بالفوز بكأس ولي العهد للكرة الطائرة 

أشاد رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 

بن عيل آل خليفة مبخرجات 
برنامج األكادمييات الذي يهدف 

لتدريب الطلبة واملعلمني 
التابعني لوزارة الرتبية والتعليم 

ونرش ثقافة كرة السلة داخل 
املدارس الوطنية.

وكان رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 
بن عيل آل خليفة  قد استقبل 

يف مكتبه بأم الحصم املدرب 
نجاح ميالد املرشف العام عى 

برنامج األكادمييات والفريق 
املكلف بتنفيذ هذا الربنامج، 

حيث قدم ميالد تقريرا مفصال 
لسموه بعد االنتهاء من التطبيق 

العميل لهذا الربنامج.
وأطلع سمو الشيخ عيىس بن 

عيل آل خليفة عى ما تم تنفيذه 
من هذا الربنامج خالل الزيارات 

امليدانية التي قام بها الفريق 
للمدارس الوطنية يف سبيل 

تكوين قاعدة صلبة لكرة السلة 

من خالل االستثامر يف اإلنسان 

وصناعة األبطال منذ الصغر 

وتشجيع الكفاءات عى االنخراط 

باللعبة يف كافة مجاالتها سواء 

الفنية، اإلدارية أو حتى عى 

صعيد التحكيم. 

وأكد سمو الشيخ عيىس بن 

عيل آل خليفة أن هذا الربنامج 

الواعد يعد ضمن خطة التطوير 

التي ينتهجها االتحاد البحريني 

لكرة السلة لالرتقاء باللعبة 

وجعل مملكة البحرين يف 

مصاف الدول املتقدمة إقليميا 

وقاريا. 

وأضاف سموه: “االستثامر 

الناجح هو االستثامر يف اإلنسان، 

والبحرين رغم حجمها الجغرايف 

الصغري اال أنها زاخرة بالكفاءات 

البرشية يف مختلف املجاالت”.

من جانبه، أعرب املدرب نجاح 

ميالد املرشف العام عى برنامج 

األكادمييات عن فخره واعتزازه 

بالدعم واملساندة املقدمة لهم 

من قبل سمو رئيس االتحاد، 

مؤكدا أن هذا الدعم خلق بيئة 

مثالية يف كرة السلة تستطيع 

الجذب يف كافة عنارص اللعبة.

كام أشاد ميالد بسياسة األبواب 

املفتوحة التي ينتهجها سمو 

الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 

معهم ومع كل منتسبي اللعبة، 

مشريا إىل أن هذا التواصل 

املستمر بني سموه ومنتسبي 

اللعبة يساهم يف تذليل كل 

الصعوبات وتجاوز السلبيات 

وهذا ما ينعكس أوال وأخريا عى 

السلة البحرينية.

وأكد ميالد أن برنامج 

األكادمييات حظي بدعم مبارش 

من سمو الشيخ عيىس بن عيل 

آل خليفة، مشددا عى أهمية 

االهتامم بالنشء ونرش ثقافة 

اللعبة لدى الصغار وجذب 

الشباب ملامرسة اللعبة أو 

الدخول يف مجاالتها املختلفة.

وأضاف ميالد أن العنرص البرشي 

هو أساس عملية التطوير ومهام 

ازداد االهتامم بالكوادر وصقلها 

سرتتقي اللعبة ملراتب عليا مل 

تصل لها سابقا.

كام أوضح ميالد أن املدربني 

الوطنيني يعيشون أجمل أيامهم 

من خالل االهتامم املتواصل 

بهم، خصوصا بعد تشكيل لجنة 

املدربني التي تهتم بشؤون 

املدربني وتعترب مبثابة الحاضنة 

لهم.

يرتقب الش��ارع الك��روي يف البحرين 
بطولة كأس النخبة، والتي اس��تحدثها 
االتح��اد البحرين��ي لك��رة الق��دم يف 
املوس��م الجاري 2018-2017؛ لتكون 

مسك الختام ملسابقاته.
النظ��ام  وي��أيت الرتق��ب بن��اء ع��ى 
الخاص باملس��ابقة، والذي وضع بطيل 
ال��دوري وكأس جاللة امللك عى رأس 
مجموعت��ني، فيام توزعت باقي الفرق 
األربع��ة م��ن الرتتي��ب 3 وحتى 6 يف 

دوري الدرجة األوىل.
وكانت القرعة قد وضعت حامل لقب 
دوري NBB فريق املحرق مع املالكية 
والش��باب، فيام جاء بطل كأس امللك 

فريق النجمة مع املنامة والحد.
“البالد سبورت” يستعرض املجموعتني 

يف قراءة موجزة عى جزءين.

تأكيد الجدارة

من جهته، يسعى فريق املحرق ليؤكد 
جدارت��ه بلقب ال��دوري وامليض قدما 
نحو إح��راز كأس النخب��ة، خاصة مع 
العروض املتميزة والقوية التي قدمها 
الفريق هذا املوسم، خصوصا أنه وصل 
لنهايئ كأس امللك أيضا لكن الذهب يف 

النهاية كان من نصيب النجمة.

فري��ق املدرب س��لامن رشي��دة قدم 
أوراقه هذا املوس��م بش��كل قوي عرب 
األداء املمي��ز والثابت طوال املوس��م 
تقريب��ا، عالوة ع��ى االختي��ار الجيد 
للمحرتف��ني، وهو األمر الذي يعزز من 
حظوظ املحرق يف بطولة كأس النخبة.
بال ش��ك، يرغب املحرق يف املنافس��ة 
بقوة ع��ى اللقب، خصوص��ا يف كون 
يف  وس��تحمل  مس��تحدثة  البطول��ة 
نس��ختها األوىل طابع��ا خاصا للفريق 

املتوج بها.
املحرق يتس��لح بكتيبته املميزة محليا 
وعى صعيد املحرتفني أيضا، ويس��عى 
ب��كل ق��وة للتأهل لنص��ف النهايئ يف 

البطولة ثم املنافس��ة عى الوصول إىل 

النهايئ وإحراز اللقب.

نحو التعويض

س��يكون فري��ق املالكية أمام ش��عار 

التعوي��ض بالدرج��ة األوىل يف بطولة 

كأس النخبة، خصوصا أنه حامل لقب 

دوري املوس��م امل��ايض 2016-2017، 

وغ��اب ع��ن املنص��ات هذا املوس��م 

رغ��م قربه من إح��راز املرك��ز الثاين، 

لوال خس��ارته يف الجول��ة األخرية أمام 

النجمة.

فارس الغربية الذي شارك آسيويا هذا 

املوس��م سيس��عى لتعويض م��ا فاته 
محليا يف ال��دوري والكأس، وذلك من 

بوابة كأس النخبة.
يدرك رج��ال امل��درب الوطني أحمد 
صال��ح الدخي��ل أن املهم��ة ليس��ت 
مس��تحيلة، خصوصا مع قدمه الفريق 
يف املواس��م املاضية عموما، واملوس��م 
امل��ايض عى وجه التعي��ني حينام توج 
بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق.

يعول املالكية عى قوة وحامس العبيه 
الش��باب، باإلضافة إىل تواجد املحرتف 
السوري إرساء عامر أحد أبرز املحرتفني 
هذا املوس��م، والذي شكل نقطة قوة 
وعالمة بارزة للفريق، فكيف سيكون 

مشوار فارس الغربية يف البطولة؟

منافسة مشروعة

بدوره، فإن فريق الش��باب الذي قدم 

أداء متذبذبا يف املوسم، إذ بدأ املاروين 

بشكل جيد يف القسم األول واستطاع 

حصد نقاط عدي��دة، قبل أن يرتاجع 

بش��كل رهيب يف مرحلة اإلياب، لكن 

تركيز الفريق ق��اده يف األمتار األخرية 

نحو تثبيت نفسه مع الكبار والدخول 

ضمن قامئة بطولة كأس النخبة.

املنافس��ة م��رشوع للش��باب يف ظل 

تواج��ده مبجموع��ة قوي��ة تجمع��ه 

باملحرق واملالكية بطيل آخر دوريني.
املدرب الس��وري للفريق هيثم جطل 
سيس��عى إليج��اد توليف��ة مناس��بة 
تناس��ب مباريات البط��والت، وملا ال 
إح��راج املح��رق واملالكي��ة والدخول 
كطرف يف املربع الذهبي، فالش��باب 
يعد الفريق الوحيد الذي مل يهزم من 

املحرق هذا املوسم حتى اآلن.
طموح��ات امل��اروين كب��رية من أجل 
املنافس��ة، والظف��ر ببطاق��ة مؤهلة 
يف  الدخ��ول  ث��م  النه��ايئ،  لنص��ف 
حس��ابات إخ��راج املغل��وب واللعب 
عى الجزئيات البسيطة نحو الوصول 

للنهايئ.

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال فريق برنامج األكاديميات

شعار بطولة كأس النخبة

األكاديميات  برنامج  بمخرجات  يشيد  علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو 

المجموعة األولى بطابع خاص عبر تواجد بطلي الدوري في الموسمين األخيرين

أم الحصم               اتحاد السلة

أحمد مهدي

ال��ب��رن��ام��ج بتنفيذ  ال��م��ك��ل��ف  ال��ف��ري��ق  س��م��وه  اس��ت��ق��ب��ال  ل���دى 

قراءة “البالد سبورت” لفرق كأس النخبة لكرة القدم )1-2(

أكد ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن الفريق البحريني اس��تطاع أن 
يحقق الهدف املهم الذي رسمه للمشاركة 
يف بطولة شامل الواليات املتحدة االمريكية 
للرجل الحديدي بتكس��اس، بعد أن ترك 
انطباعاً مميزاً لدى الجميع مبدى التطور 
الحاص��ل يف ه��ذه الرياض��ة خصوص��ا، 
والرياضات البحرينية عموما، وليؤكد عى 
مكانة الريايض البحريني املنافس يف أهم 

وأقوى املحافل الدولية.
وأش��ار س��مو الش��يح نارص بن حمد اىل 
أن مملك��ة البحرين باتت موطنا لرياضة 
الرج��ل الحدي��دي يف ال��رشق األوس��ط 
وأضح��ى فريقه��ا يش��ارك يف مختل��ف 
البط��والت العاملية باعتباره رقام صعبا يف 
مثل ه��ذه البطوالت مؤك��دا أن الفريق 

س��يواصل مش��اركاته الدولي��ة الخارجية 
والت��ي يأمل م��ن خاللها تحقي��ق نتائج 

إيجابية لرفع اسم وعلم البحرين عاليا.
وأشار س��موه اىل أن مش��اركات الفريق 
البحريني للرتايثلون تأيت يف إطار الرتويج 
للمملك��ة من خ��الل املش��اركة يف أبرز 
املحاف��ل والتجمع��ات الرياضي��ة الت��ي 
تحظى بانتشار واس��ع يف مختلف بلدان 
الع��امل، ليك��ون اس��م البحري��ن حارضاً 
بقوة يف البط��والت العاملية، ولتتجه أعني 
الجامهري ووسائل اإلعالم نحو اإلنجازات 
التنموية الكبرية التي حققتها اململكة يف 
ظل العهد الزاه��ر لعاهل البالد صاحب 
الجالل��ة امللك حمد بن عيىس آل خليفة، 
مبا يس��هم يف إب��راز الص��ورة الحضارية 

املرشقة عنها.
وأشاد سموه باملشاركة اإليجابية ألعضاء 
الوف��د البحريني يف بطول��ة العامل للرجل 
الحدي��دي والنتائج الت��ي حققوها خالل 

الس��باق، معرباً عن تقدي��ره لجهودهم 
املبذول��ة يف اإلعداد والتحض��ري للبطولة 
لرفع راي��ة البحرين وتعزي��ز موقعها يف 
ه��ذه الرياضي��ة، ومؤك��داً س��موه عى 
مواصلة تقدي��م الدع��م والرعاية لكافة 
الرياضيني البحرينيني مبا ميكنهم من إبراز 

قدراتهم وإمكاناتهم.
وأثنى س��موه عى جهود اللجنة املنظمة 
للبطولة الذين أس��هموا بخروج الس��باق 
بصورة متكاملة ورائعة من خالل التنظيم 
الع��ايل والدقي��ق، مش��رياً إىل التجهيزات 
والرتتيب��ات املميزة ملوقع الس��باق تدل 
ع��ى الجهود الكبرية الت��ي بذلتها اللجنة 
املنظمة لخروج البطولة العاملية بالشكل 

املطلوب.
أشاد سموه بالتغطية اإلعالمية االلكرتونية 
املبارشة والتي ابرزت املشاركة البحرينية 
يف الس��باق العامل��ي الكب��ري م��ن خالل 
الجه��ود الت��ي بذلها املتس��ابق بالفريق 

البحريني للرتايثلون ع��يل جناحي ونقل 
الس��باق مبارشة عى االكس��رتيم مشيدا 
بالتعاون اإليج��ايب من قبل جميع أعضاء 
الوف��د البحرين��ي والذين عمل��وا بروح 
الفري��ق الواح��د م��ن أجل إنج��اح نقل 

السباق.
أشاد سموه مبشاركة عدد من املتسابقني 
من مملك��ة البحري��ن يف هذا الس��باق 
وحرصهم املتواص��ل عى التواجد يف هذا 
الس��باق العاملي الكبري مش��يدا س��موه 
بجهوده��م وحرصه��م ع��ى املش��اركة 
يف الس��باق وتقدي��م مس��تويات فني��ة 
عالية عكس��ت رغبتهم يف تحقيق نتائج 
إيجابي��ة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح يف 

مشاركاتهم املقبلة.
ونوه س��موه مبشاركة يوس��ف الذوادي 
وابنته س��ارة ال��ذوادي باإلضافة اىل عمر 
بطي مش��يدا س��موه باملس��تويات التي 

قدموها يف السباق.

ناصر بن حمد يشيد بمشاركة البحرينيين في تكساس
ت���م ت��ك��ري��م��ه ف���ي ح��ف��ل خ����اص ب��م��ن��اس��ب��ة اإلن��ج��از

تكساس           المكتب اإلعالمي

اللجنة المنظمة تحتفي بسمو الشيخ ناصر بن حمد

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

مع اقرتاب انطالق دورة س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة الرمضانية 
لك��رة القدم يف نس��ختها الحادية عرش 
“نارص 11”، ب��دأت الفرق وعددها 16 
فريق��اً بوض��ع اللمس��ات األخرية عى 
اس��تعداداتها وتش��كيل صفوفه��ا من 
أجل املشاركة املثالية وتحقيق الطموح 
بالوص��ول إىل أبعد نقط��ة يف البطولة، 
وهي البطول��ة التي أصبح��ت مطمعاً 
لجمي��ع الفرق الس��يام بعد ش��عارات 
التح��دي الت��ي أطلقه��ا كل فريق عى 

ح��دة بعد س��حب القرعة وانكش��اف 
املجموع��ات األرب��ع، واتضح��ت معامل 
الجدي��ة والرغبة بالظه��ور الالفت لكل 
فريق م��ن خ��الل التدريب��ات األخرية 
واملباريات الودية للف��رق التي أقيمت 
يف األي��ام املاضية، حي��ث تم رصد هذه 

االستعدادات عن كثب.
فريق بتلكو غ��رز يونايتد حامل لقب 
نسخة العام املايض “نارص 10” الفريق 
الذي سعى للبطولة ومتكن من الوصول 
للنه��ايئ يف ث��الث مناس��بات متكن من 

إحرازه��ا ليضع اس��مه يف قامئة س��جل 
أبطال ال��دورة، وبالت��ايل أصبح الفريق 
أم��ام مهم��ة املحافظ��ة ع��ى اللقب، 
وبالفع��ل أصبح هذا األم��ر هو الهدف 

الرئييس يف “نارص 11”.
يف املقاب��ل، ش��ارك فري��ق نوم��اس يف 
البطولة منذ انطالقتها وحتى النس��خة 
الع��ارشة، ويس��تعد للعب يف النس��خة 
الحادية عرشة بفرتة إعداد جيدة بدأت 
يف الخامس والعرشين من ش��هر مارس 
املايض ولعب حتى اآلن خمس مباريات 

ودية لتجهيز عنارصه لخوض منافسات 
نارص 11 مع إج��راء بعض التغيريات يف 

تشكيلته.
ويقود الفريق امل��درب خميس فرحان 
ويس��اعده أرشف عّياد، ويتطّلع العبوه 
إىل تحقيق انجاز أفضل من بلوغ الدور 
نص��ف النه��ايئ ال��ذي وصل إلي��ه مرة 
واحدة، فيام خ��رج يف العام املايض من 
ال��دور ربع النهايئ بخس��ارته من فريق 
فيكتوريوس بثالثة أهداف مقابل هدف 

واحد.

 ”11 “ن��اص��ر  ل��  اس��ت��ع��دادا  األخ��ي��رة  اللمسات  تضع  ال��ف��رق 
تغطية            اللجنة اإلعالمية

من تحضيرات الفرق
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التجديد للقائد  طموح الخليجيةتعيين ميالد مدربا للفريق 

 لموسم ذهبي

ثاين الخطوات التي 
اتخذتها إدارة املنامة 
للحفاظ عىل جميع 

الالعبني والحفاظ 
استقرار ووحدة 

صف الفريق هي 
تجديد عقد قائد 

الفريق محمد 
حسني امللقب بـ 

“كمبس”، بعقد ميتد 
لـ 3 مواسم مقبلة، إذ 

وضعت سلة املنامة 
األولوية لها للموسم 
الحايل للتجديد مع 
الالعب، وذلك بعد 

وصوله للسن 
القانونية التي 

تؤهله لالنتقال 
الحر إىل أي 

ناٍد آخر.

جنى زعيم كرة السلة البحرينية فريق 
املنامة، مثار االســتقرار الفني واإلداري 
واستقرار الالعبني، وقدم موسًم مميزًا، 
نجــح من خاللــه يف تحقيــق األلقاب 
املحلية الثالثة املتمثلة يف كأس السوبر 
الذي افتتح به بطوالت املوســم، أتبعه 
بكأس األمري خليفة بن سلمن، ليختتم 

حصاده بجني مثرة لقب دوري زين.
نجاح املنامــة هذا العــام مل يأت من 
فراغ، بــل جاء نتيجة اســتقرار إداري 
وفني وفرته إدارة النادي طوال املوسم، 
ويعترب القرار األبرز مــن إدارة النادي 
هذا املوســم، هــو التوجه للمدرســة 
التدريبيــة الوطينــة بتعيــني املدرب 
الوطنــي عقيل ميالد مدربــا للفريق، 
ومل يقومــوا بتغيري الجهاز الفني مثلم 

فعلت بعض األندية املنافسة.
النتائــج اإليجابية التــي حققها فريقه 
مؤخرا مثرة االســتقرار الفني واإلعداد 
الجيــد والتعاقــدات املحــدودة التي 

شكلت إضافة كبرية للفريق.
واستفاد الزعيم من االنسجام والتفاهم 
بني صفوفــه وبــني محرتفــه والعبيه 
وبني مدربهم ميــالد، فقدم أداًء جيًدا 
ومتوازنا طوال فرتات املوسم الريايض.

ومل يكــن التفاهــم واالنســجام فقط 
أبرز وأهم العنارص التي ســاهمت يف 
تحقيــق الثالثية، ولكن خــربة وحنكة 
مدربــه القدير ميالد، وخــربة الالعبني 
وتألقهم خاصة محمــد كويد ومحمد 
أمري وحســن نــوروز وأحمد عزيز، ثم 

األمرييك واين تشيزم من أهم العوامل 
وراء األداء العايل واملستوى الكبري.

وكانت كلمة الــر املنامية يف الدفاع 
بقيــادة محمــد أمري الــذي مل يكتف 
بدوره يف ضبط هذه املنطقة الحيوية، 
بل ســاهم يف تحقيق تلك اإلنجازات، 
الهجومــي الريع  بتحوله وارتــداده 
وتألقه يف منطقة تحت الحلق وتكيفه 
يف تســجيل النقاط واحتــواء الكرات 

املرتدة من الحلق.
كلمة الر أيضا كانت يف قدرة املدرب 
عقيل ميالد عىل توظيف العبيه بشكل 
جيــد لتعويض غيــاب محمــد قربان 
الذي تعرض إلصابات عدة هذا املوسم 
وتراجع أداء قائد الفريق محمد حسني 
“كمبس” يف كثري من املباريات وغيابه 
عن التشكيلة االساسية، ورغم ذلك، فد 
نجح ميالد يف تسخري إمكانات ومهارات 
جميع الالعبني الفرديــة لخدمة األداء 
الجمعــي القوي، وتوظيــف قدراتهم 
إلنجــاح خططــه التكتيكيــة، عــالوة 
عىل االختيار األنســب لإلســرتاتيجيات 
الصحيحة والتكتيكات املناسبة لقدرات 
العبيــه؛ نظــرا لنقــاط القــوة ونقاط 
املنافس،  وللفريــق  للفريــق  الضعف 
وقــد نجح ميالد كثــريا يف الحفاظ عىل 
االستقرار الفني واألداء الجمعي املتزن 
والدفاعي املحكم والهجومي املستميت 
لفريقــه من خــالل قيامــه بالواجبات 
الفنية بأكمل وجه. التخطيط الســليم 
بعيد املــدى، وتطبيق اإلســترياتيجات 

املوضوعــة، ومنظومة العمل املتكاملة 
بدءا من مجلــس اإلدارة وجهاز اللعبة 
والجهازيــن الفنــي واإلداري والالعبني 
ساهم يف ثبات مستوى سلة املنامة يف 
آخر ثالث ســنوات الذي حصدت فيه 
أكرث البطوالت، إذ سار الفريق السالوي 
يف هذا العام عىل األداء نفســه، ونجح 
يف تقديــم مســتويات متميــزة طوال 

املباريات أهلته لتحقيق األلقاب. 

البداية بالسوبر

افتتــح املنامــة ســّجل بطوالته هذا 

املوسم بتحقيقه لقب كأس السوبر، 
وذلك حينم تغلب عىل حساب بطل 
كأس خليفــة بــن ســلمن ووصيف 
الدوري للموسم املايض فريق املحرق 
بنتيجة )90/81( يف الشــوط اإلضايف 
عقب انتهاء الوقت األصيل بالتعادل 
)74/74(، متمكًنــا من الحفاظ عىل 
اللقــب، ومســتحقا الفــوز باللقب 
الخامس عــىل التوايل والســادس يف 
تاريخــه، ليواصــل االنفــراد بالرقم 
القيايس يف عدد مرات الفوز بالجائزة، 
إذ وصل رصيده يف عدد مرات الفوز 

بهذه الكأس إىل 6 بطوالت، وهو أكرث 
الفرق تتويًجا بلقب هذه املســابقة 

منذ استحداثها موسم 2009/2010.
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متكن املنامة من املحافظة عىل لقبه 
بطال ملســابقة دوري زين، واستحق 
التوايل  الفوز باللقب الســادس عىل 
والـــ 22 يف تاريخــه ليواصل االنفراد 
بالرقم القيــايس يف عدد مرات الفوز 

بالبطولة.
املنامة ويف سلسلة نهائيات الدوري، 

حقق الفوز يف ثــالث لقاءات مقابل 
فــوز واحد لألهــيل، ليضمن التتويج 

باللقب. 
بتتويج املنامة بالبطولة السادسة له 
عىل التوايل يف مسابقة الدوري، فإنه 
قد رفع عدد مرات فوزه باملســابقة 
إىل 22 بطولة، ليوســع فارق األلقاب 
بينه وبــني أقــرب منافســيه فريق 
األهيل إىل 5 بطوالت، إذ بقي األهيل 
عىل رصيده الســابق، وهو 17 لقًبا، 
فيم ميتلك فريق الحالة ثالثة ألقاب، 
يف الوقــت الذي ميتلــك فيه املحرق 

لقبني.
هــذا الفــوز املنامــي الجديــد جاء 
للموسم السادس عىل التوايل ما يبني 
أن دوري الســلة بات حكرا عىل سلة 
املنامة التي تسيطر أيضا عىل جميع 
البطوالت املحلية، خصوصا وأنه أيضا 
صاحب الرقم القيايس يف عدد مرات 

الفوز مبسابقة الكأس.

كأس خليفة بن سلمان

دخــل زعيم كــرة الســلة البحرينية 
لوحة رشف بطولــة كأس خليفة بن 
ســلمن بعد أن ظفر بلقب النسخة 
الثانية إثر بفوزه عىل حساب املحرق 

بنتيجة )82/79( يف املباراة النهائية.
وبهــذا الفــوز اســتعاد املنامة لقب 
الــكأس، ورد اعتبــاره من منافســه 
الذي أقصاه من الدور نصف النهايئ 

يف البطولة األوىل.

ســلة الزعيم تحصد ثمار االســتقرار واالنسجام
ح��ق��ق��ت ث��اث��ي��ة ال��م��وس��م ب���ج���دارة واس��ت��ح��ق��اق

ال���م���ن���ام���ة ف����ي ال���ط���ري���ق ن���ح���و م����وس����م ذه����ب����ي ج��دي��د

المنامة متوجا بكأس السوبر

المنامة متوجا بدرع الدوري

المنامة متوجا بكأس خليفة بن سلمان

محمد 
حسين

محمد الدرازي

اتخذت إدارة نادي املنامة توجًها جديًدا بداية املوسم بتغيري 
بوصلة قيادة فريق السلة والعودة إىل القيادة الوطنية 

من خالل إسناد املهمة من جديد اىل املدرب عقيل 
ميالد، وذلك يف توجه جديد ملجلس اإلدارة بغية تغيري 

اإلسرتاتيجية املتبعة يف النادي خالل السنوات 
املاضية. 

وجاءت رغبة اإلدارة املنامية يف التمسك 
بخدمات املدرب ميالد بعد النجاح الذي حققه 
خالل فرتة عمله مع الجهاز الفني لفريق السلة 
يف املوسم املايض، إذ تعاقدت مع ميالد لتدريب 

فريق السلة خالل الدور قبل النهايئ لبطولة 
الدوري، بعد أن ازداد وضعه حرجا، وبات 
قريبا من فقد لقبه الثاين يف املوسم املايض 

عىل املستوى املحيل.
ومل ُيخيب ميالد اآلمال التي كانت معقودة 
عليه، إذ استطاع اإلبقاء عىل حظوظ فريق 

العاصمة قامئة يف املنافسة عىل لقب الدوري، 
بعد أن نجح يف إعادة توازن سلة الزعيم 

وقادها إىل تحقيق الفوز وتعديل النتيجة 
يف املباراة الثانية للدور نصف النهايئ أمام 

الحالة، بعد أن كان متأخرًا بلقاء مقابل 
ال يشء، لينترص املنامة بعدها يف اللقاء 

الثالث والفاصل مع املدرب اإلسباين 
كالروس، ويتأهل إىل النهايئ الذي حسمه 

بنتيجة 0/3 عىل حساب املحرق.

يبحث فريق املنامة 

عن تاريخ خليجي 

جديد، حيث يطمح 

ممثل الوطن األول 

يف البطولة الخليجية 

لألندية األبطال للتتويج 

بلقب البطولة الغائب 

عن خزينة النادي 

وسجل بطوالت األندية 

البحرينية منذ نحو 

17 عاًما، إذ يعود 

آخر تتويج لألندية 

البحرينية ملوسم 

2000/2001 حينم 

تّوج املنامة باللقب 

الخليجي الثاين يف 

البطولة التي أقيمت 

عىل أرض مملكة 

البحرين. 

يسعى نادي املنامة 

إلحكام قبضته عىل 

لعبة كرة السلة باملوسم 

الريايض الجاري وتحقيق 

عام ذهبي بالرتبع عىل 

عرش جميع البطوالت 

للفئات كافة.

املنامة سيطر عىل بطوالت 

الكبار بعد أن تّوج 

بلقب املسابقات املحلية 

الثالثة )السوبر، الدوري 

والكأس(.
وعىل مستوى الفئات، 

تّوج صغار الزعيم بلقب 
بطولتي دوري االشبال 

ودوري الناشئني، وهو يف 
طريقه اآلن لالستحواذ 

عىل باقي مسابقات 
الفئات العمرية.

فريق المنامة متوجا بالمركز الثالث في البطولة الماضية

المنامة متوجا بدوري الناشئين

عقيل ميالد



أسعد فريق طائرة األهيل قلوب 
جامه��ره ومحبي��ه بع��د فوزه 
بلقب كأس سمو ويل العهد للكرة 
الطائ��رة ليحصد ثنائية املوس��م 
“الدوري وال��كأس” ويكرر إنجاز 
ويبس��ط   2013/2014 موس��م 
املوس��م  س��يطرته عىل بطوالت 
الحايل ويثبت للجميع بأنه بطل 
ال يش��ق ل��ه غبار وأن��ه األفضل 
بال من��ازع بعدما أط��اح بفريق 
املحرق صاحب الرقم القيايس يف 

الفوز بلقب “13 مرة”.
األهيل بهذا اللقب الثمني بلس��م 
قل��وب جامهر القلع��ة الصفراء 
التي صدمت بهبوط فريق الكرة 
الثانية  إىل مصاف دوري الدرجة 
وكان لق��ب كأس الطائ��رة مبثابة 
تخفي��ف لتلك الرضب��ة املوجعة 
لتعم الفرح��ة والبهجة يف ربوع 
الن��ادي األه��يل العري��ق بعدما 
الجامه��ر ورقصت فرحا  تغنت 
به��ذا اإلنجاز املحيل الس��ابع يف 
تاريخ اللعب��ة )3 بطوالت دوري 

و4 بطوالت كأس(.
وبتل��ك البطول��ة الجدي��د اثبت 
النسور للجميع بأنه زمان األهيل 

بجيله الذهبي. 
“الب��الد س��بورت” رصدت فرحة 
الالعب��ني به��ذا االنتص��ار الثمني 
وخرجن��ا بتل��ك االنطباعات بعد 

نهاية املباراة.

أهالوي يا راعي “الكؤوس”.. بالصيرفي و”جوني” و”الفيس” تقدم دروس
كأس س��مو ولي العهد يس��تقر بالماحوز.. وطائرة النس��ور تتس��يد الموسم

الفيس وميرزا عبداهلل يتسلمان الكأس

الالعبون يرفعون الكأس الغالية  )تصوير: خليل إبراهيم(

حسن علي 

الصيرفي: كان بإمكاننا حسمها 3/0

رابطة األهلي تستغرب منعها 
االحتفال مع األبطال في الصالة

حبيب: اللقب تعويض عن إخفاق العربية

بن قارة: اللياقة سبب فوزنا والتجديد بعد الفرحة

عنان: جاكسون يسعى إلثارتنا واالستقرار مهم

الفيس: تلقيت 3 عروض واألولوية لألهلي

المرباطي: األهلي يستحق البطولة والعبونا انشغلوا بالحكام 

عرب قائد كتيبة النسور عيل الصريف عن سعادته الكبرة بهذا اإلنجاز 
الرائع والذي يضاف إىل سلسلة النجاحات التي حققتها لعبة الكرة 

الطائرة بالنادي األهيل.
وأضاف الصريف بأن الفريق كان بإمكانه الفوز بثالثة اشواط دون رد 

ولكل لكل مباراة ظروفها واملحرق دخل منذ الشوط األول برتكيز عال 
مع هبوط يف مستوى األداء لفريقه.

وأضاف “ فقدنا الرتكيز يف الشوط األول واستعدنا قوتنا يف الشوط 
الثاين بفضل حوائط الصد واإلرسال املوجه، وقد بدأ املحرق يف االنهيار 
ودخل يف سلسلة من األخطاء التي افقدته الرتكيز مع عودة العبينا إىل 

مستواه وقمة تركيزهم لنظفر باللقب الغايل”. 

أبدى رئيس رابطة جامهر النادي األهيل حسني السامهيجي استغرابه 
من منع جامهر ناديه النزول إىل أرضية الصالة واالحتفال مع الفريق 

بالفوز ببطولة كأس سمو ويل العهد كام جرت العادة.
وقال السامهيجي يف اتصال هاتفي ل� “البالد سبورت” ان الجامهر 
األهالوية اعتادت النزول إىل الصالة بعد االنتهاء من مراسم التتويج 

ومغادرة كبار الشخصيات لالحتفال مع الالعبني والتقاط الصور 
التذكارية ولكنهم فوجئوا يف النهايئ مبنعهم من النزول ألسباب غر 

معروفة رغم التزام الرابطة بالتشجيع املثايل وااللتزام بالروح الرياضية، 
خصوصا وأن مراسم التتويج انتهت وكان باإلمكان إتاحة الفرصة أمام 

الجامهر للتعبر عن فرحتهم.
وتسائل السامهيجي عن السبب وطالب بتوضيح حتى ال يتكرر مثل 
هذا املوقف مستقبال يف لعبة الكرة الطائرة وباقي األلعاب، خصوصا 

وأن الجامهر األهالوية مل يبذر منها اي ترصف مخالف. 

أكد صانع ألعاب 
األهيل عيل حبيب أن 
الفوز بثنائية الدوري 

والكأس تعترب خر 
تعويض لإلخفاق يف 

بطولة األندية العربية 
التي اقيمت بشهر 

فرباير العام الجاري يف 
تونس والتي فقد فيها 

النسور لقبهم.
وذكر حبيب “ الجامهر األهالوية اعتادت عىل منافستنا وقدرتنا عىل 

تحقيق لقب بطولة األندية التي أحرزناها مرتني ولكننا مل نوفق يف 
تحقيقها آخر مرة، ولكننا ولله الحمد فزنا بالثنائية التي كانت تعويض 

مثايل ورائع وأفضل من الفوز ببطولة واحدة فقط”.
وعرب حبيب عن فرحته الكبرة بأغىل الكؤوس مؤكدا استحقاق الفريق 
لنيل اللقب الذي أهداه إىل الجامهر التي ساندت الفريق بكل حرارة 

ليس يف النهايئ فقط وإمنا طوال املوسم.

أوضح مدرب 
األهيل التونيس 

منر بن قارة أن 
اللياقة البدنية 

كان لها دور 
بارز يف تحقيق 
االنتصار الثمني 
عىل املحرق يف 

النهايئ، حيث ان 
فريقه متكامل 

الصفوف يف 
جميع املراكز وميلك افضل الالعبني عىل مستوى اململكة ومتى ما كان 
الفريق يف قمة الجاهزية البدنية خصوصا يف نهاية املوسم فإنه قادر 

عىل املنافسة وحصد اللقب وهو ما حصل بالفعل.
وأضاف بن قارة أن طاقم حكام املباراة مل يكن لهم أي دور يف التأثر 

عىل املنافس وتقديم الفوز لألهيل، مشراً إىل أن الحكم هو برش 
معرض للخطأ مثله مثل الالعب واملدرب ومل تحدث أي أخطاء اثرت 
عىل نتيجة املواجهة. وعام إذا كان سيجدد تعاقده مع النسور ملوسم 

اضايف قال “دعنا اآلن نفرح بهذا اإلنجاز ولكل حادث حديث”.

قال نارص عنان 
إن حوائط الصد 
واإلرسال القوي 

املوجه هو الذي 
أعاد الفريق 

إىل املباراة بعد 
الخسارة يف 

الشوط األول.
وأضاف “ يف 

البداية تساهلنا ومل نظهر مبستوانا املعروف، ولكن حوائط الصد 
واإلرسال املوجه تحديدا لعب دورا يف السيطرة عىل مجريات املباراة 

فيام بعد..”.
وذكر عنان بأنه يحتفظ بعالقة قوية جدا مع نجم املحرق فاضل 

عباس داخل وخارج امللعب وال توجد بينهام أي مشاكسات أو 
محاولة لتعكر صفو األجواء، مشراً إىل أن محرتف املحرق البوتورييك 

“جاكسون ريفرا” يحاول يف أوقات كثرة إثارة العبي فريقه ونرفزتهم، 
ومع ذلك فإنهم يتحلون بالروح الرياضية وتبقى العالقة قوية مع 

جميع العبي املحرق مبا فيهم املحرتف. ودعا عنان إدارة النادي األهيل 
باملحافظة عىل الفريق الذي تشكل منذ عام 2012 وتجديد عقود 

الالعبني ألن الفريق يضم نخبة من افضل العبي البحرين الذين يجب 
التمسك بهم لتحقيق االستقرار الفني.

كشف محرتف األهيل 
الدومينييك “الفيس” عن 

تلقيه 3 عروض بينها عرض من 
أحد األندية األوروبية وعرض 
آخر من ناد قطري فيام رفض 

اإلعالن عن النادي الثالث الذي 
يسعى وراءه.

وأضاف الفيس بأنه سيبحث 
جميع العروض التي قدمت له 
ولكن األولوية ستكون لألهيل 

ليدافع عن ألوانه للموسم الخامس عىل التوايل.
وعن اللقاء قال الفيس بأن املواجهة كانت صعبة حيث بدأ املحرق 
بداية جيدة وقدم مستوى متميز واستطاع أن يقدم عرضا هجوميا 

رائعا ولكن األهيل قلب عليه الطاولة يف الشوط الثاين بسالحي 
اإلرسال وحوائط الصد التي أدت إىل تراجع أداء املنافس بشكل 

واضح. وعرب الفيس عن شكره الجزيل لجامهر النادي األهيل عىل 
دعمهم ومؤازرتهم للفريق مشيدا بأداء جميع زمالئه الالعبني.

تحدث مدرب فريق طائرة املحرق 
محمد املرباطي بكل شجاعة وقال 

بأن األهيل استحق الفوز بكل جدارة 
واستحقاق ووصف العبيه ب� “األبطال” 

بينام مل يظهر فريقه باألداء الذي يشفع 
له لرفع كأس البطولة.

وأضاف “ أبارك لألهيل الفوز فهم قدموا 
مستوى رائعا متكنوا من خالله الفوز 

بكل جدارة”.
وذكر املرباطي بأن الحكام مل يكونوا 

السبب وراء الخسارة وأنه ال يحملهم 
ذلك إطالقا، موضحاً “ صحيح انني 

انفعلت عىل الحكام يف إحدى النقاط 
اثناء املباراة ولكن ال يعني ذلك 

تحميلهم الخسارة ونعلق اخطاءنا عىل 
شامعة الحكام.. فريقنا يسء للغاية، 
ارتكبنا أخطاء يف االستقبال والهجوم 

وتضييع العديد من اإلرساالت”.

وأوضح بأن اللياقة البدنية مل تكن سببا 
حيث ان املحرق فاز يف جميع املباريات 

التي امتدت لخمسة اشواط وكانت 7 
مباريات وهو ما يعكس ارتفاع معدل 

اللياقة البدنية مشراً إىل أن العبيه فقدوا 
الرتكيز بسبب انشغالهم مبناقشة الحكام 

رغم أن الجهاز الفني واإلداري طلب 
منهم مرارا وتكرارا ترك الحكام والرتكيز 

يف املباراة فقط فاالنشغال بالحكم يخرج 
الفريق من أجواء املباراة متاما وهو ما 

حصل باإلضافة إىل األخطاء التي تم 
ذكرها سابقا.

الصيرفي يتسلم جائزة أفضل العب بمركز3

علي حبيب حامال الكأس

 منير بن قارة يحتفل بالكأس مع علي حبيب

محمد المرباطي

ناصر عنان متحدثا للبالد سبورت

الفيس
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الخباز: دعم الجماهير أساس الفوز 

أكد الالعب األهالوي عباس الخباز أن الدعم الجامهري الذي حظي 
به الفريق كان العامل األسايس وراء الفوز بلقب أغىل الكؤوس مشيدا 

بوقفة الجامهر ومساندتهم القوة. وأضاف الخباز أن الجهاز الفني 
بقيادة املدرب منر بن قارة ومساعده امين املنصايل كان لهم دور واضح 

وبارز يف تحقيق اإلنجاز بعدما نجحوا يف تهيئة الفريق من الناحية 
الفنية والبدنية والتكتيكية طوال األسبوع املايض، كام شكر زمالءه 

الالعبني عىل تحليهم باملسؤولية وأدائهم الرجويل. وأهدى الخباز الفوز 
إىل والديه وأخوته وزوجته وجميع من سانده باإلضافة إىل الجامهر 

األهالوية متمنيا تحقيق املزيد من االنتصارات للكتيبة األهالوية.

عباس الخباز يتقلد الميدالية الذهبية
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االنجليزي  ليفرب��ول  )وكاالت(: يعود 
اىل امللع��ب االوملب��ي يف روم��ا الذي 
شهد تتويجه بلقبني من أفضل القابه 
القاري��ة، وذل��ك عندم��ا يواجه روما 
االيط��ايل اليوم االربعاء يف اياب الدور 
نص��ف النهايئ ملس��ابقة دوري ابطال 
اوروبا لك��رة القدم وس��ط اجراءات 

امنية مشددة.
واح��رز ليفرب��ول أول لق��ب له من 
ألقابه الخمس��ة يف املس��ابقة القارية 
العريق��ة ع��ى امللع��ب االوملبي يف 
روم��ا عندم��ا تغل��ب عى بوروس��يا 
مونش��نغالباخ االملاين 1-3 يف املباراة 
النهائي��ة لع��ام 1977، ث��م ظفر عى 
امللعب ذاته بلقب��ه الرابع عام 1984 
عى حساب روما بركالت الرتجيح 4-2 

بعد التعادل 1-1.
ون��ال ليفرب��ول اللقب ايض��ا اعوام 
1978 ع��ى ملعب وميب��ي يف لندن، 
و1981 عى ملعب بارك دي برانس يف 
باريس، و2005 عى ملعب اتاتورك يف 
اسطنبول يف النهايئ املثري عى حساب 
مي��الن عندما قل��ب تخلف��ه بثالثية 
نظيفة يف الشوط االول اىل تعادل 3-3 
يف نهاي��ة الوقت االص��ي ثم االضايف، 

ليحسم اللقب بركالت الرتجيح 3-2.
وخطا ليفربول خطوة كبرية نحو بلوغ 
النهايئ الثامن يف تاريخه يف املس��ابقة 
واالول منذ 2007، عندما حسم مباراة 
الذهاب 2-5 بفض��ل ثنائية لكل من 
العب روما الس��ابق امل��ري محمد 
ص��الح والربازي��ي روبرت��و فريمين��و 
اللذين رفعا رصيديهام اىل 10 اهداف 
يف املركز الثاين بفارق 5 اهداف خلف 
النجم الربتغايل لريال مدريد االس��باين 

كريستيانو رونالدو.
وتعملق صالح يف اللقاء بتمريره ايضا 
للسنغايل  احداهام  كرتني حاس��متني، 
س��اديو مانيه ال��ذي س��جل الهدف 
الثال��ث قبل أن يضيف فريمينو الرابع 
والخامس، ليتقدم “الحمر” بخامسية 
نظيف��ة، إال أن ش��باكهم اس��تقبلت 
هدف��ني يف الدقائ��ق الع��ر االخرية 
ع��رب البوس��ني ادي��ن دزيك��و )81( 
واالرجنتين��ي دييغو ب��ريويت )85 من 

ركلة جزاء(.
وتقام مب��اراة اليوم وس��ط اجراءات 
امنية مش��ددة بسبب اعامل الشغب 
الت��ي حصلت قب��ل مب��اراة الذهاب 
والتي تس��بب بها قس��م من جمهور 

روم��ا بع��د اعت��داء عى مش��جعي 
ليفربول، ما أس��فر عن تعرض ش��ون 
كوكس، وهو مشجع ايرلندي يف الثالثة 
والخمسني من عمره وأب لثالثة أوالد، 
الصاب��ة خطرية يف رأس��ه وهو ما زال 
راق��دا يف غيبوبة بأحد مستش��فيات 

املدينة.
اإلنجليزي��ة  الس��لطات  وأوقف��ت 
يف  لالش��تباه  إيطالي��ني  مش��جعني 
محاولتهام القتل، وناشد أسطورة روما 
فرانشيس��كو تويت ب�”اللعب النظيف 

والضيافة واحرتام خصومنا”.
وبدوره، ناشد املدرب األملاين لليفربول 
يورغ��ن كل��وب جمهور الن��ادي يوم 
الجمعة املايض بأن يحس��ن الترف 
يف العاصمة اإليطالية، وتجنب العنف 
ومحاولة الثأر لكوكس، مش��ريا اىل ان 
نصيحته للمشجعني هي االبتعاد عن 

املشاكل.
وتلق��ى كلوب رضب��ة موجعة االثنني 
باع��الن مس��اعده البوس��ني-الريب 
زيليك��و بوفاتش تنحيه ع��ن منصبه 

حتى نهاية املوسم السباب شخصية.
ووص��ف كل��وب بوفات��ش ب�“العقل 
املدب��ر” يف مس��ريته التدريبية وقرار 
الغي��اب جاء يف الوقت غري املناس��ب 
ألن ليفرب��ول يس��عى اىل الدفاع عن 
تقدم��ه ع��ى روم��ا 2-5 ذهاب��ا من 
أجل بلوغ املباراة النهائية للمس��ابقة 

القارية االم.
ويعت��رب بوفاتش الذراع االمين لكلوب 
منذ 17 عاما، وهام لعبا معا يف صفوف 
فري��ق ماينتس مطلع التس��عينيات، 
وتم جمع شملهام عندما جعله كلوب 

مس��اعدا له بعد أن أصبح مديرا فنيا 
ملاينتس يف عام 2001، ثم يف بوروسيا 

دورمتوند قبل االنتقال اىل ليفربول.
يض��اف اىل ذلك ازمة صالح مع اتحاد 
بالده بخص��وص حقوق صورته والتي 
اكد أمس االول انها يف طريقها للحل، 
فض��ال ع��ن ان املواجهة ت��أيت عقب 
الس��قوط يف فخ التعادل السلبي امام 
ستوك س��يتي يف الدوري، وقبل القمة 
الحاس��مة امام مضيفه تشليس االحد 
املقبل لحس��م تواجده ب��ني االربعة 
االوائل وض��امن املش��اركة يف دوري 

االبطال املوسم املقبل.
ويحتل ليفربول عى غرار روما املركز 

الثالث محليا.

وق��ال كل��وب “يتعني ع��ى ليفربول 
دامئا أن يأخذ الطريق األصعب قليال، 
وهذا ما يحصل مرة أخرى. لقد أنشأنا 
أساس��ا واآلن يتع��ني علين��ا انهاؤه”، 
مضيفا “انها قمة بني فريقني مل يفز اي 

منهام باللقب املحي منذ سنوات”.
يف املقاب��ل، يب��دو أن م��درب روم��ا 
أوزيبي��و دي فرانشيس��كو س��يفتقد 
لخدم��ات الع��ب وس��طه الهولندي 
كيفن سرتومتان بسبب اصابة يف ساقه 

تعرض لها يف مباراة الذهاب.
وحذر روما الذي ف��از باللقب األخري 
من أصل 3 ألق��اب يف دوري اإليطايل 
عام 2001، ليفربول بفوزه الكبري عى 

كييفو 1-4 بينها ثنائية لدزيكو.

ويتع��ني عى روم��ا تك��رار “رميونتا” 

اخ��رى للوص��ول اىل النه��ايئ للم��رة 

الثاني��ة يف تاريخه، وه��و ما عرب عنه 

دي فرانشيس��كو بقول��ه “لق��د قمنا 

بيشء غري عادي يف دوري األبطال هذا 

املوسم”، مضيفا “قام الفريق مبشوار 

رائع حتى االن وال نريد التوقف اآلن. 

نريد أن نؤمن بهذه العودة”.

وكان روما قلب الطاولة عى العمالق 

اإلس��باين برش��لونة من خس��ارة 1-4 

ذهابا يف كامب ن��و اىل 3 -صفر ايابا، 

ليص��ل اىل دور األربع��ة للمرة االوىل 

منذ 1984.

من مواجهة الذهاب 

روما يسعى لرد االعتبار 
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دوري أبطال أوروبا 
اياب نصف النهائي

)وكاالت(: قال ش��هيد خان، املرش��ح 
املحتم��ل المتالك اس��تاد وميبي، إن 
عملية الراء س��تعزز هدف إنجلرتا 

يف إحراز لقب كأس العامل.
وأك��د أن امللعب العريق س��يواصل 
الق��دم  ك��رة  مباري��ات  اس��تضافة 

اإلنجليزية وفقا للعرض الحايل.
وتقدم امللياردير األمرييك خان، الذي 
ميلك ن��ادي جاكس��ونفيل جاجوارز 
الق��دم  ك��رة  دوري  يف  املناف��س 
األمريكية، بع��رض لراء وميبي من 
االتح��اد اإلنجلي��زي لك��رة القدم يف 
صفقة قدرتها تقارير بأنها تبلغ مليار 
جنيه إسرتليني )1.38 مليون دوالر(.

ووفق��ا له��ذه الخطة ف��إن االتحاد 
اإلنجليزي س��يواصل استخدام استاد 
وميبي الس��تضافة مباريات املنتخب 
الوطني واملباري��ات النهائية للكأس، 
وقال خان إن اسم امللعب لن يتغري.

وأبلغ خان هيئ��ة اإلذاعة الربيطانية 
)يب.يب.يس(: “وميبي هو أساس ومهد 
كرة القدم اإلنجليزية.. سرنحب كثريا 
بإقام��ة مباريات إنجل��رتا ونهائيات 

الكأس عى وميبي”.

اإلنجلي��زي  االتح��اد  أن  وأض��اف 
“س��يملك مبلغا ضخ��ام يبلغ حوايل 
600 ملي��ون جنيه إس��رتليني ميكن 
استثامرها يف املهمة الرئيسية لالتحاد 
اإلنجليزي وتحقيق هدف كرة القدم 
اإلنجليزية بإحراز لقب كأس العامل”.

وتبلغ س��عة اس��تاد وميبي 90 ألف 
متف��رج وتم افتتاح��ه يف 2007 بعد 
إعادة تش��ييده مقاب��ل 757 مليون 
جنيه إسرتليني يف نفس مكان امللعب 
الذي ش��هد فوز إنجلرتا بكأس العامل 
1966. من جهته، قال دان أشوورث، 

املدير الفني لالتحاد اإلنجليزي لكرة 
الق��دم، إن منتخ��ب إنجل��رتا يجب 
أن يجت��از دور املجموعات يف كأس 
العامل، لكن الهدف الرئييس س��يكون 

“إلهام البالد”.
وتذيلت إنجل��رتا مجموعتها يف كأس 
العامل األخ��رية يف الربازيل ثم ودعت 
بطول��ة أوروبا 2016 بش��كل محرج 
بعد الخس��ارة أمام أيس��لندا يف دور 
الس��تة عر. وق��ال أش��وورث عن 
مشاركة بالده يف كأس العامل يف الفرتة 
م��ن 14 يونيو وحت��ى 15 يوليو: “مل 

نحدد ش��يئا يتعلق برضورة الوصول 
إىل دور مع��ني حتى تعد املش��اركة 

ناجحة”.
وأض��اف لهيئ��ة اإلذاع��ة الربيطانية 
)يب.يب.يس(: “ه��ذه بطول��ة إقصائية 
وتك��ون دامئ��ا صعب��ة ألن��ه ميكن 
الوص��ول إىل دور مع��ني ثم تتعرض 
لس��وء ح��ظ وتلعب بش��كل مميز 
وتتع��رض لط��رد العب.. ث��م تودع 
البطولة بش��كل مبكر أكرث مام كنت 

تتمنى أو تتوقع”.
وتاب��ع: “لذا ال يوج��د هدف محدد 
بالوص��ول إىل دور مع��ني لكن نحن 
نري��د إلهام البالد ونح��ن نريد إلهام 

مشجعينا”.
وردا ع��ى س��ؤال ح��ول إذا ما كان 
مستقبل املدرب جاريث ساوثجيت، 
يتوق��ف عى اجتياز الدور األول قال 
أش��وورث: “مل ندخ��ل يف مثل هذه 

التفاصيل”.
وأضاف: “عقد جاريث يستمر حتى 
2020 ونح��ن وهو نأمل يف أن يكون 
هنا لقي��ادة الفريق يف بطولة أوروبا 

.”2020

 )وكاالت(: قال منظمو س��باقات 
فورموال 1 للس��يارات إن السلسلة 
س��تبث عرضا يي السباقات، عى 
اله��واء مبارشة، ع��رب موقع تويرت 
اعتبارا من جائزة إس��بانيا الكربى 
برش��لونة،  يف  الق��ادم  األس��بوع 
مبش��اركة الس��ائق األملاين املعتزل 

نيكو روزبرج بطل 2016.
ويف بي��ان، قال��ت فورم��وال 1 إن 
العامل  متابع��ي حس��اب بطول��ة 
س��يكون  توي��رت  ع��ى  الرس��مي 
بوس��عهم مش��اهدة مقابالت مع 
السائقني ورؤس��اء الفرق وآخرين 

عى حلبة كتالونيا.
وسيتم بث العرض، الذي سيقدمه 
باكس��تون،  ويل  الربيطاين  املعلق 
عى الهواء بعد تس��عة س��باقات 
مناقش��ات  وس��يتضمن  أخ��رى 
كان  ال��ذي  روزب��رج  مبش��اركة 

زمي��ال لبطل الع��امل الحايل لويس 
هاميلتون سائق مرسيدس.

اململوك��ة   1 فورم��وال  وقال��ت 
ملجموعة ليربيت ميديا، إن الراكة 
م��ع توي��رت س��تتخطى الحق��وق 

التواص��ل  لش��بكة  الحري��ة 
االجتامعي لب��ث عرض فورموال 1 

املبارش.
الس��باقات  كل  “يف  وأضاف��ت 
التالية س��يتم نر أبرز األحداث 

بعد الس��باق ع��ن طريق لقطات 
فيدي��و يف تويرت، وهو ما س��يوفر 
للمش��جعني مجموعة ضخمة من 
الحلبة وس��يمنح  ع��ى  اللقطات 
املعلنني فرص��ة للوصول إىل عدد 

كبري من جامهري فورموال 1”.
ولدى حساب فورموال 1 عى تويرت 

حاليا 3.63 مليون متابع.
وق��ال روزبرج “م��ن الجيد رؤية 
االتج��اه الجديد لفورم��وال 1 عرب 
املنص��ات الرقمية وه��ي طريقة 
مهم��ة للتواص��ل م��ع الجامهري 
له��ذه  واملش��جعني املس��تقبليني 

الرياضة”.
وأعلن��ت والت دي��زين وتويرت يف 
وقت سابق أن الركتني ستصنعان 
برامج رياضية وترفيهية وإخبارية 
عى الهواء مبارشة مخصصة ملنصة 

تويرت للتواصل االجتامعي.

خان يعد بالمزيد 

الفورموال في تويتر 

شهيد خان

من سباقات الفورموال واحد

)وكاالت(: اختري املري محمد صالح هداف ليفربول كأفضل 
العب يف استفتاء رابطة كتاب كرة القدم يف إنجلرتا، ليهيمن عى 

الجوائز الفردية بعد موسم رائع يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وفاز صالح يف وقت سابق بجائزة رابطة العبي كرة القدم 

املحرتفني بعدما سجل 43 هدفا يف كل املسابقات. 
وأصبح صالح )25 عاما( أول العب أفريقي ينال هذه الجائزة 

املهمة.
وقاد صالح فريقه ليفربول، صاحب املركز الثالث يف الدوري، إىل 

قبل نهايئ دوري أبطال أوروبا ألول مرة يف 10 سنوات.
وسيلعب ليفربول مع روما يف إياب قبل نهايئ دوري األبطال يف 

العاصمة اإليطالية اليوم األربعاء بعدما فاز 2-5 ذهابا يف ملعب 
أنفيلد حيث سجل صالح هدفني وصنع هدفني إضافيني.
ويحمل صالح آمال مر يف كأس العامل عندما تتنافس 

يف املجموعة األوىل مع روسيا صاحبة األرض والسعودية 
وأوروجواي.

)وكاالت(: أعلنت إدارة نادي ليل الفرنيس، عن عزمها 
دفع مثن االنتقاالت والتذاكر ملشجعي الفريق من أجل 
حضور املواجهة املرتقبة أمام تولوز، التي تعترب حاسمة 

لكليهام للبقاء يف الدوري.
واستعاد بطل الدوري الفرنيس يف مواسم 1946 و1954 

و2011 أمل البقاء بالدرجة األوىل بفضل الفوز الذي 
حققه عى ميتز )1-3(، يوم السبت املايض.

واقرتح النادي الواقع يف شامل فرنسا دفع قيمة 
االنتقاالت حتى استاد تولوز الواقع عى بعد نحو 900 
كلم من مدينة ليل، فضال عن تقديم كل التذاكر التي 

توفرت للنادي الزائر مجانا للمشجعني.
ويحتل ليل يف املركز قبل األخري بجدول الدوري قبل 

جولتني من انتهاء املوسم بفارق نقطتني عن تولوز وثالثة 
عن سرتاسبورج، أقرب فريقني يف منطقة النجاة من 

الهبوط للدرجة الثانية.
يذكر أن ليل اململوك لرجل األعامل جريارد لوبيز منذ 

يناير2017 مر مبوسم مضطرب، فبعد إقالة املدرب 
مارسيلو بييسا يف نوفمرب املايض، وانتقال النزاع للمحاكم، 

فرضت عليه حظر إجراء تعاقدات جديدة لعدم وجود 
ضامنات مالية.

جائزة جديدة 

ليل يغري جماهيره

ماوريسيو ساري
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رعى افتتاح فرع “دار الطيب” في األفنيوز 

السفير الكويتي: البحرين بيئة جاذبة للمستثمرين 
الأفنيوز - هبة حم�سن

برعاي���ة عميد ال�شل���ك الدبلوما�شي �شفري 
دول���ة الكويت بالبحرين ال�شي���خ عزام ال�شباح 
احتفل���ت م�ش���اء اأم����س جمموع���ة دار الطي���ب 
الكويتي���ة بافتت���اح فرعه���ا اجلدي���د مبجم���ع 
االأفني���وز بالبحري���ن. وبه���ذه املنا�شب���ة، �رصح 
ال�شي���خ ع���زام ال�شب���اح يف ت�رصي���ح خا����س ل���� 
“الب���الد” قائالً: “ما ن�شه���ده اليوم من افتتاح 
للم�شاري���ع ال�شغرية واملتو�شط���ة باملجمعات 
التجاري���ة بالبحري���ن ه���و اأك���ر دلي���ل على اأن 
مملكة البحرين جنحت يف خلق بيئة ا�شتثمارية 
واقت�شادي���ة جاذبة للقطاع اخلا����س الكويتي 

خ�شو�شا واخلليجي عموما”.
واأكد اأن هذه ه���ي البداية والكثري اإن �شاء 

اهلل �شياأتي يف القريب العاجل”.
ح�رص االفتتاح عدد كبري من وجهاء املجتمع 
البحرين���ي ورج���ال امل���ال واالأعم���ال وكان يف 
ا�شتقباله���م املدير االإقليمي للمجموعة م�شعل 
الظفريي وعدد م���ن املديرين باملجموعة، كما 
ا�شتقبلته���م الرئي�س التنفيذي ملجموعة دوت 

�شبي�س للدعاية واالإعالن اإينا�س عبد العزيز.
واأعرب ال�شف���ري عن �شعادت���ه برعاية هذا 
احلف���ل موؤكداً حر����س ال�شفارة دائم���اً يف دعم 

مثل هذه امل�شاريع يف مملكة البحرين
وما يذكر ع����ن دار الطيب اأنها ا�شتطاعت 

بف�ش����ل خرته����ا الت����ي جت����اوزت عق����داً م����ن 
الزمان، اأن تفر�س نف�شها على ال�شاحة بجودة 
منتجاته����ا، وان حت����وز ر�ش����ا عمالئه����ا وك�شب 

ثقتهم، م����ا مكنها من التو�ش����ع، بحيث اأ�شبح 
لديه����ا اك����ر م����ن 25 فرع����اً منت�����رصة يف اأنحاء 
الكوي����ت. ويقول القائمون عل����ى جمموعة دار 

الطي����ب اإن اخلدم����ة مع الرعاية ه����ي هدفنا يف 
جميع االأحوال ولي�س م����ن املبالغة القول باأننا 
نف����وق التطلع����ات يف تقدمي عط����ور وخدمات 

عالي����ة اجلودة. موؤ�ش�شتنا فريدة من نوعها من 
حيث التعامل مع الزبائن واالهتمام باملنتجات 

والرتكيز على اخلدمات.

فوكس سينما تستضيف ليلة مشاهدة األفالم 

“المؤيد الخيرية” تتبرع ألطفال متالزمة داون

ا�شت�شاف���ت فوك�س �شينما جمموعة 
من االإعالميني والنا�شطني على �شبكات 
التوا�ش���ل االجتماعي يف مملكة البحرين، 
مفهومه���ا  بتجرب���ة  لال�شتمت���اع  وذل���ك 
املمي���ز ثي���رت ب���اي رودز القائ���م عل���ى 
م�شاه���دة االأفالم وتناول الطعام الفاخر، 
والذي يتاألف من اأربع �شاالت عر�س. اإذ 
توف���ر �شالة ثيرت ب���اي رودز، االأولى من 
نوعه���ا يف البحرين، جتربة غامرة ال مثيل 
لها �شمن وجهة فوك�س �شينما اجلديدة 
املكونة م���ن 10 �شاالت عر�س يف جممع 
اأفني���وز البحرين، وذل���ك من خالل اجلمع 

بني اأف�شل االأفالم واأ�شهى االأطباق.
األ���ذ  احلا����رصون  ت���ذوق  وق���د   
املقتطف���ات م���ن قائم���ة طع���ام ح�رصية 

احلائ���ز  ال�شه���ري  الطاه���ي  اإع���داد  م���ن 
عل���ى جنمة مي�ش���الن غ���اري رود�س، كما 
ا�شتمتع���وا مب�شاهدة عر�س مبكر الأحدث 
فيلم اإث���ارة للمخرج �شتيف���ن �شودربرغ 
بعن���وان “Unsane”. وكان م���ن �شمن 
كبار ال�شخ�شي���ات التي ح�رصت الفعالية 
هن���د  ال�شه���رية  البحريني���ة  النا�شط���ة 

العو�شي.
هذا وتر�شي ثي���رت باي رودز معايري 
جديدة لتجربة تن���اول الطعام وم�شاهدة 
االأف���الم يف اآن واح���د، كم���ا يق���دم ه���ذا 
املفه���وم املبتكر لع�ش���اق االأفالم اأجواء 
غري م�شبوقة تتيح لهم اال�شتمتاع بخدمة 
انتظ���ار  ورده���ات  ال�شخ�شي���ات،  كب���ار 

فخمة، وخدمة خا�شة داخل ال�شينما.

قامت موؤخرا، جلن���ة يو�شف وعائ�شة 
املوؤي���د لالأعمال اخلريي���ة التابعة ل�رصكة 
يو�ش���ف خلي���ل املوؤي���د واأوالده بزي���ارة 
ال���ى اجلمعية البحريني���ة ملتالزمة داون، 
قدمت خاللها ت���رع الى اجلمعية، وذلك 
دعماً للخدمات املقدمة الأطفال متالزمة 

داون.
يو�ش���ف  جلن���ة  م�شوؤول���ة  و�شلم���ت 
وعائ�ش���ة املوؤيد لالأعم���ال اخلريية زهرة 
حمزة الترع اإلى املدي���ر العام للجمعية 
يف  اجلمعي���ة  مق���ر  يف  املناع���ي  حمم���د 

العدلية.
وتعت���ر “يو�ش���ف وعائ�ش���ة املوؤيد 
لالأعم���ال اخلريي���ة” مب���ادرة م���ن �رصك���ة 
يو�شف خليل املوؤي���د واأوالده، تقدم من 
خالله���ا خمتلف اأنواع الدع���م وامل�شاهمة 
يف بن���اء املجتم���ع البحرين���ي، كم���ا اأنها 
اإح���دى ال�رصكات البحريني���ة الكرى التي 
تويل اهتماما كبرياً للعمل اخلريي البّناء، 
م���ن منطل���ق اإميانه���ا بامل�شوؤولية جتاه 
املجتم���ع وحتقي���ق مب���داأ التكاف���ل بني 

االأفراد يف مملكة البحرين.

 “بتلكو” تحتفي بموظفيها من ذوي الخدمة الطويلة

اأقامت بتلكو، امل���زود الرائد للحلول الرقمية 
يف البحري���ن يف اإط���ار التزامه���ا جت���اه موظفيه���ا، 
وتزامنا مع احتفاالت اململكة بيوم العمال العاملي 
حفلها ال�شنوي الكبري لالحتفاء مبوظفيها من ذوي 
اخلدم���ة الطويلة يف ال�رصكة. وكجزء من هذا احلفل، 
ال���ذي اأقي���م يف فن���دق الفور�شيزون���ز، مت تكرمي 
اأكر من 150 موظفا مم���ن اأم�شوا �شنوات طويلة 
م���ع ال�رصكة ت�ش���ل اإلى 35 �شن���ة تقديرا خلدمتهم 

الطويلة وتفانيهم يف العمل داخل ال�رصكة.
ح�رص هذا احلفل ال�شن���وي رئي�س جمل�س اإدارة 
ال�رصك���ة ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة، واملدير 
التنفيذي ل�رصكة بتلك���و البحرين  حممد بوب�شيت، 

ومدير عام امل���وارد الب�رصية ل�رصك���ة بتلكو في�شل 
اجلالهمة، وعدد من اأع�شاء جمل�س االإدارة واالإدارة 

التنفيذية.
وبهذه املنا�شبة، اأعرب ال�شيخ حممد اآل خليفة 
ع���ن �شعادته باالحتفاء بجه���ود قدامى املوظفني 

واالإ�شادة بتفانيهم يف خدمة ال�رصكة.
واأ�ش���اف “ميثل هذا التك���رمي تعبريا حقيقيا 
لل�شعور العائلي الق���وي يف بتلكو، من خالل وجود 
موظفني عملوا بال�رصكة مل���دة تربو على 35 عاما. 
لدين���ا يف بتلك���و الكث���ري م���ن البحريني���ني الذين 
ان�شم���وا اإلى ال�رصكة كط���الب اأو متدربني خريجني 

وظلوا معنا طوال م�شريتهم العملية”.

من جانبه، عر املدير التنفيذي لل�رصكة حممد 
بوب�شيت عن فخ���ر ال�رصكة واعتزازه���ا مبوظفيها، 
وثمن عل���ى جهود جميع العامل���ني. كما اأعرب عن 
تقدي���ره الكب���ري جلمي���ع املوظف���ني الإخال�شه���م 
لبتلك���و ودع���ا كاف���ة املوظف���ني لال�شتم���رار يف 

جهودهم املبذولة.
وخت���م قائ���ال “اأ�شع���ر ببال���غ ال�شع���ادة، بهذه 
املنا�شب���ة، لتك���رمي اأولئ���ك الذين قطع���وا �شوطا 
طوي���ال يف م�شريتهم العملية الت���ي ت�شل اإلى 35 
عام���ا. وبالنياب���ة ع���ن جمي���ع االإدارات، اأع���رب عن 
خال�س تقديري جلمي���ع املوظفني على اإخال�شهم 

وتفانيهم من اأجل ال�رصكة.”

شركة مطار البحرين تكرم الموظفين المجدين 
مت تك���رمي 30 موظًف���ا مثالًي���ا م���ن خمتل���ف 
اأق�ش���ام �رصكة مطار البحرين بح�شولهم على جوائز 
املوظف���ني املجدين خالل احتفالي���ة االحتاد احلر 
لنقاب���ات عم���ال البحري���ن مبنا�شب���ة عي���د العمال 
العامل���ي والت���ي اأقيم���ت برعاية �شامي���ة من لدن 
عاه���ل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة وح�رصها بالنيابة وزي���ر العمل والتنمية 
االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان، حيث تف�ش���ل نائب 
راع���ي احلفل بت�شلي���م اجلوائ���ز للموظفني وذلك 
بح�ش���ور الرئي�س التنفيذي ل�رصك���ة مطار البحرين 
حممد البنفالح واأع�ش���اء جمل�س اإدارة االحتاد احلر 

لنقابات عمال البحرين.
وبه���ذه املنا�شبة اأع���رب الرئي����س التنفيذي 
ل�رصك���ة مط���ار البحرين حمم���د البنفالح ع���ن فخره 
البال���غ بتكرمي هذا العدد الكبري من موظفي �رصكة 
مطار البحرين بهذه املنا�شبة، م�شيًفا اأن موظفي 
ثلون اأه���م ركائزها واأثمن مواردها، كما  ال�رصكة ميمُ

يلعبون دوًرا بالغ االأهمية يف منوها وجناحها.
 واأع���رب ع���ن جزي���ل �شك���ره وعظي���م امتنانه 
ملوظف���ي ال�رصك���ة على عمله���م اجل���اد وتفانيهم 
عل���ى مدار الع���ام املا�ش���ي. وموؤكًدا عل���ى التزام 
�رصك���ة مطار البحرين بتوفري اأف�شل فر�س التقدم 

والتطور املهني جلميع موظفيها.

واأ�شاف البنفالح اأن وجود قوى عاملة ملتزمة 
ومتفانية يعد اأحد اأهم عنا�رص برنامج حتدث املطار 
اجلاري تنفي���ذه حالًيا، والذي يه���دف اإلى حتويل 
مط���ار البحرين ال���دويل اإل���ى اإحدى اأب���رز املوانئ 
اجلوي���ة الع�رصي���ة يف املنطق���ة، ف�شاًل ع���ن زيادة 
اإ�شهامات قطاع الطريان يف االقت�شاد املحلي مبا 
يتفق مع روؤية البحرين االقت�شادية 2030. معرًبا 
عن ثقته يف قدرة �رصكة مطار البحرين على امل�شي 

قدًما نحو حتقيق املزيد من النجاح. 
نح جائزة املوظف املجد لعدد حمدود   هذا وتمُ
م���ن موظف���ي القطاعني الع���ام واخلا����س �شنوًيا، 
وته���دف اإلى تكرمي املوظف���ني املتفانني الذين 

تفوقوا يف وظائفهم واأ�شبحوا قدوة لزمالئهم.
 اأم���ا موظف���و �رصك���ة مط���ار البحري���ن الذين 
ح�شل���وا على اجلائزة فهم: اإميان علي القحطاين، 

وكوثر عادل ال�شرتاوي، ونور ح�شني راأ�س رماين، 
وجعف���ر عب���د احلميد عب���د رب ح�ش���ني، وعي�شى 
مكي اأحمد، وحممد �ش���الح العوجان، وزهري اأحمد 
اإبراهي���م، وخالد عل���ي فالمرزي، وف���وؤاد عبد اهلل 
بوعلي، وعلي ح�شني يو�ش���ف، وجعفر علي علي، 
وف���وؤاد غلوم معريف، وحميد خليفة غلوم، ومهدي 
عل���ي بو����رصار، ومرمي في�ش���ل الدو����رصي، و�شارة 
خالد ال�شم�شي، وعالء اإ�شماعيل ق�شاب، ويو�شف 
عبد اهلل النجدي، واإبراهيم �شامل �شاملني، وه�شام 
م�شيح اأحم���د، واأحمد ح�شن ميج���و، وعبد ال�شهيد 
خ�ش���ري جاب���ر، وفوزي جن���م اآل بور�شي���د، وحامد 
�ش���الح عب���د الرحم���ن، واأحم���د اإبراهي���م املحمد، 
وجا�ش���م حممد با�شلر، وح�ش���ني عبد اهلل ال�شايغ، 
وحمم���د ح�شن ح�ش���ني، واأحم���د ال�شميل���ي، وعبد 

الرحمن قمر.
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�شاركت الفنانة هيا ال�شعيبي جمهورها 
ع���ر ح�ش���ابها الر�ش���مي عل���ى ان�ش���تغرام، 
مبجموع���ة من ال�ش���ور اأو�شحت م���ن خاللها 
�شب���ب عدم خو�شه���ا لرنامج جدي���د العام 

احلايل. وظه���رت ال�شعيبي من خالل ال�شور 
ومكت���وب عليها اذا ما نزلت له �شنة برنامج 
ف�شاحم���وين، موبي���دي، اهلل ي�شامح من كان 
ال�شب���ب م���ع اين كنت فرحانة لك���ن يف نا�س 

تدفع ع�شان تك���ون مكان هيونه ح�شبي اهلل 
ونعم الوكيل فيه���م ب�س احلمد هلل اأنا ملكة 
يف زماين واأنا احلني م���ا اأمدح نف�شي النا�س 

متدحني احلمد هلل ملكة امل�رسح الكوميدي.
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مسافات

“أرض األلغام” بنادي البحرين للسينما 
يعر�س ن���ادي البحري���ن لل�شينما و�شمن 
فعالياته االأ�شبوعية اليوم االأربعاء املوافق 2 
ماي���و الفيلم االأمل���اين الدمناركي امل�شرتك “ 
اأر�س االألغام “للمخرج مارتن زندفيلد”. تدور 
اأح���داث الق�شة حول احل���رب العاملية الثانية 
وفرتة م���ا بع���د احلرب، حي���ث تاأ����رس القوات 

الدمناركية اآالف اجلنود االأملان يف احلرب.
ومع وج���ود كميات كبرية من االألغام على 
ط���ول �شب���ه جزي���رة �شكالينج���ن الدمناركية، 
تع���ني ال�شلطات الدمناركي���ة الرقيب رونالد 
مول���ر الإجبار اأ����رسى احلرب االأمل���ان واأكرثهم 
�شبية �شغار يف ال�شن وال يفقهون �شيئا على 
نزع تل���ك االلغ���ام باأنف�شه���م وباأيديهم دون 
مراع���اة ملخاطر انفج���ار تلك االألغ���ام فيهم. 
ر�ش���ح الفيلم جلائزة االو�ش���كار الأف�شل فيلم 

بلغة اأجنبية.

توقيع كتاب “حفظ المباني التاريخية” 
بمتحف موقع قلعة البحرين 

الغرير والرميثي في مسلسل “حدك مدك”

الشتي وقائد يضيئان ملتقى جلجامش الموسيقي

ريم أرحمه: التكريم يزيد من مسؤوليتي

دانة في ورق مسموم 

ي�ش���ارك النجم���ان عل���ي الغري���ر 
امل�شل�ش���ل  يف  الرميث���ي  وخلي���ل 
الكومي���دي االجتماع���ي “حدك مدك” 
والذي مت ت�شوي���ره يف راأ�س اخليمة، 
و�شيعر����س يف �شهر رم�شان املبارك 
على �شا�شة قن���اة �شما دبي، وهو من 
اإخ���راج با�شم �شعب���و وتاأليف عبداهلل 
زي���د، ومتثي���ل جمموع���ة م���ن جن���وم 

منه���م:  االإم���ارات،  ودول���ة  اخللي���ج 
اأحم���د اجل�شم���ي، وجمعة عل���ي واأحمد 
االأن�شاري وجمعة �شامل، ومن البحرين 
�شل���وى بخي���ت، وخال���د املعن���ي من 

�شلطنة عمان.
امل�شل�شل ح�ش���ب موؤلفه زيد يعد 
باكورة الكتاب���ة التلفزيونية واالإنتاج 
الفني بع���د افتتاح ال�رسك���ة اجلديدة، 

حي���ث ا�شتغ���رق ت�شوي���ره 60 يوم���اً 
�شبقه���ا 60 يوم���اً كتح�ش���ريات لبناء 
فريج كامل ي�شم املن���ازل واالأ�شواق 
الواجه���ة  عل���ى  املط���ل  واملجل����س 
اأن امل�شل�ش���ل  اإل���ى  البحري���ة، الفت���اً 
�شيعر����س يف �شهر رم�ش���ان املبارك، 
حيث مت االنتهاء خالل االأيام املا�شية، 

من ت�شوير اآخر امل�شاهد فيه.

ح���ل الفن���ان البحرين���ي يو�ش���ف 
ال�شت���ي وامل���وزع املو�شيق���ي جم���ال 
قائد �شيف���ني يف )ملتق���ى جلجام�س 
املو�شيق���ي( ال�شهري مب�شاركة فرقة 
جلجام�س املو�شيقية )GTM( مب�رسح 

جلجام�س الثقايف مبقره بالعدلية.
رح���ب رئي�س اللجن���ة املو�شيقية 
مل�رسح جلجام�س الفنان اأحمد العمريي 
ع���ن  واأع���رب  واحل�ش���ور  بالفنان���ني 
�شك���ره الإدارة امل�رسح وذلك الإعادتهم 
اأحياء مثل هذه االأم�شيات املو�شيقية 
التي ت���رثي عل���ى امل����رسح واالأع�شاء 
االمتزاج فيما بني الفنون املو�شيقية 
والفن���ون امل�رسحي���ة املختلف���ة، وكما 
رح���ب بالفنان���ني امل�شاركني يف هذه 
االأم�شية الفنية وعلى راأ�شهم �شيوف 
ال�شت���ي  يو�ش���ف  الفن���ان  امللتق���ى 

والفنان جمال القائد.

قدم���ت  العم���ريي:  واأ�ش���اف 
م���ن  بع����س  املو�شيقي���ة  الفرق���ة 
االأغ���اين املتنوع���ة باأ�ش���وات خمتلفة 
ومتناغمة حيث اأ�شافوا لالأم�شية نكهة 
مو�شيقية جميلة، واجلدير بالذكر فاإن 
 )GTM( فرقة جلجام�س املو�شيقية
ق���د �شاركت يف العديد من الفعاليات 

الوطني���ة واملحاف���ل املو�شيقية مثل 
حفلة جتم���ع الف���رق البحرينية وحفلة 
العي���د الوطني بجزيرة اأم���واج وحفلة 

ذكرى وفاة الفنان الراحل علي بحر.
برنام���ج  اإن  العم���ريي  واأ�ش���اف 
ور�ش���ة )خمي�شيات( االأ�شبوعية �شوف 
االأع�ش���اء  لتدري���ب  م�شتم���را  يك���ون 
وعم���ل الور�س املو�شيقي���ة و)ملتقى 
ال�شه���ري  املو�شيق���ي(  جلجام����س 
ه���و الفا�ش���ل ب���ني الور����س لتقدمي 
االعمال املو�شيقي���ة لالأع�شاء و�شوف 
ي�شتمر م�رسح جلجام����س دعوة العديد 
م���ن  املو�شيقي���ني  الفنان���ني  م���ن 
داخل وخارج اململك���ة وذلك الهتمام 
االإدارة بتنظي���م مثل ه���ذه االأم�شيات 
من���و  يف  ت�شه���م  الت���ي  املو�شيقي���ة 
احلركة امل�رسحية واملو�شيقية والفنية 

مبملكة البحرين.

“�شع����دت كثرياً بتكرميي قبل 
اأي����ام يف ال����دورة التا�شع����ة ع�����رسة 
م����ن املهرج����ان العرب����ي لالإذاع����ة 

والتلفزيون يف تون�س”.
 ه����ذا م����ا �رسح����ت ب����ه الفنان����ة 
البحريني����ة رمي اأرحم����ة، معربًة عن 
اأن ح�شوله����ا على تكرمي من دورة 
املهرج����ان التي تق����ام حتت �شعار 
ن�����رسة القد�س العربي����ة يف املدينة 
الثقافي����ة التون�شي����ة، ُيلق����ي على 
عاتقها م�شوؤولية كبرية، ويدفعها 
امل�شتفي�ش����ة  الدرا�ش����ة  اإل����ى 

خلطواتها الفنية امل�شتقبلية.
 اأرحمة قالت اإن التكرمي حتقق 
حتت اإ�رساف احتاد االإذاعات العربية 
وبالتع����اون مع االإذاعة والتلفزيون 
التون�ش����ي، وب�رساكة م����ع املوؤ�ش�شة 
الف�شائي����ة  لالت�ش����االت  العربي����ة 
)عرب �ش����ات(، وبح�شور ح�شد من 
جنوم الوطن العربي واخلليج وفيه 
مّت تكرمي هامات وقامات فنية من 
بينهم الراح����ل الفنان عبداحل�شني 
جنل����ه  عن����ه  ت�شلمه����ا  عبدالر�ش����ا 
اإلى  ب�ش����ار عبداحل�ش����ني،  الدكتور 
جان����ب الفن����ان االإمارات����ي حبي����ب 
غلوم العط����ار، الفنان واملو�شيقار 

اليمن����ي اأحم����د فتح����ي، االإعالم����ي 
م�شطف����ى االأغا، الفنان����ة امل�رسية 
نادي����ة اجلن����دي، الفنان����ة ال�شورية 
كاري�س ب�شار، الفنانة اللبنانية ورد 
اخلال، املو�شيقار القطري الراحل 

عبدالعزيز العبيدان وغريهم. 
وتابع����ت: ه����ذا التك����رمي قبل 
عل����ى  اأ�شع����ه  و�شام����اً  يك����ون  اأن 
�ش����دري ور�شي����داً جمي����الً ي�شاف 

اإلى م�شريت����ي الفنية، ه����و حّملني 
م�شوؤولي����ة كب����رية ُو�شع����ت عل����ى 
عاتقي، اإذ يجب اأن تكون خطواتي 
امل�شتقبلي����ة مدرو�ش����ة بعناية كي 
ال حتي����د عن امل�ش����ار الذي و�شلت 
اإليه �شعوداً، واأمتنى فعالً اأن اأكون 
دائم����اً عند ح�شن الظ����ن، واأن اأقدم 
فن����اً يرق����ى اإل����ى طم����وح اجلمهور 

ويحرتم عقله.

ما زالت الفنانة البحرينية ال�شابة دانة ال�شامل ت�شور بقية م�شاهدها 
يف امل�شل�ش���ل الدرامي اجلديد “ ورق م�شم���وم” للمخرج علي ال�شويفي 
وم���ن تاأليف ح�شن احلجي ومب�شاركة جمموعة من الفنانني منهم ح�شني 
املن�ش���ور خالد الريكي م���روة حممد دمية اجلن���دي �شابرين بور�شيد 
لطيف���ة املجرن. امل�شل�شل �شيكون يف 15 حلق���ة ويتم ت�شويره ما بني 
املنطقة ال�رسقية باململكة العربية ال�شعودية ودبي ومن املوؤمل عر�شه 

يف �شهر رم�شان. 
واملع���روف ان الفنان���ة دانة �شارك���ت يف العديد م���ن امل�شل�شالت 
وامل�رسحيات وكانت اخر م�شاركة لها م�رسحية “ رماد يف رماد” مع الفنان 
ح�ش���ن حممد والتي �شارك به���ا م�رسح اأوال يف مهرجانه احلادي ع�رس الذي 

اقيم يف فراير املا�شي. 

    BUZZ      
أحداث

تفج���ر  لك���ي  االأن�ش���ب  الوق���ت  ان���ه 
موا�شيعك املكتومة

ال جتع���ل كل اأزم���ة جتعل���ك تلج���اأ اإلى 
العقاقري املنومة 

تتمت���ع باحليوية والن�شاط، لكن هذا ال 
يعني اأن ترهق نف�شك

تدافع عن م�شاريع���ك بذكاء وتنجح يف 
اإقناع االآخرين باآرائك

االهتم���ام بالبني���ة اجل�شدي���ة ال يعني 
كرثة تناول الطعام

ت�شرتي���ح م���ن �شغ���وط العم���ل وتبدو 
را�شياً عما يح�شل 

طل���ب  امل�شتح�ش���ن  وم���ن  �شغ���وط 
امل�شاعدة واالبتعاد عن املغامرة

طاق���ة كب���رية وحيوية �شاخب���ة تتمتع 
بهما هذا اليوم، فهنيئاً لك

ح�شولك على جائزة مالية وعلى ترقية 
يف جمالك 

تقوم بات�ش���االت ومفاو�شات دقيقة 
ومعقدة

ورائه���ا  م���ن  تبغ���ي  جدي���دة  اأعم���ال 
الو�شول اإلى القمة 

تكون حتت وطاأة تاأثريات �شلبية على 
�شعيد العمل

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

يقيم متحف موقع قلعة البحرين 
يف مت����ام ال�شاع����ة 7:30 م����ن م�ش����اء 
اليوم االربعاء املوافق 2 مايو 2018 
حف����ل توقيع كت����اب “حف����ظ املباين 
التاريخية – مباٍن من مدينة املحّرق” 
الدكت����ور �شلم����ان املحاري  ملوؤلف����ه 
وال�شادر من قبل املنظمة العاملية - 
املركز الدويل لدرا�شة �شون وترميم 
I -  ململمتل����كات الثقافية ايك����روم
CROM من خالل مركزها االإقليمي 

يف اإمارة ال�شارقة.
ويهدف ه����ذا الكتاب ال����ى اإبراز 
ت����راث مدين����ة املحرق الت����ي �شهدت 

خ����الل الق����رن 19 املي����الدي ازدهاًرا 
طال خمتلف املجاالت )االقت�شادية- 
االجتماعية- ال�شيا�شية(، حيث كانت 
املحّرق مقرًّا للحك����م، ومركزا جتاريا 
ا�شته����ر بتجارة اللوؤلوؤ التي كانت من 
اأه����م م�ش����ادر الدخل الأه����ل البحرين 
وعم����اد االقت�ش����اد فيها اآن����ذاك. كما 
ي�شع����ى الكت����اب لط����رح ممار�ش����ات 
ناجح����ة للحفاظ على ال����رتاث الثقايف 
وتوعي����ة املهتم����ني ب����ه والعامل����ني 
حول املنهجي����ات واملواثيق الدولية 
الرامي����ة حلفظ املمتل����كات الثقافية 

الرتاثية لالأجيال القادمة.

نظمت ال�شف���ارة الكوري���ة باململكة 
مهرجان “الب���وب الكوري” مبجمع ال�شتي 
يف  غنائي���ة  مواه���ب  مب�شارك���ة  �شن���رت 
الرق�س والغناء واملو�شيقى نالت اعجاب 
وا�شتح�ش���ان اجلمه���ور ال���ذي تدفق على 
املهرجان لال�شتمت���اع بالثقافة الكورية، 
كما اقيمت م�شابق���ة يف الرق�س يف �شتى 
الفنون �شيتم عل���ى اأثرها اختيار فائزين 

للم�شاركة يف امل�شابقة العاملية.
افتتح عر�س فريق البحرين الوطني 
للتايكواندو املهرجان حيث قدموا عر�شا 
ريا�ش���ة  يف  القتالي���ة  لالألع���اب  راق�ش���ا 
التايكوان���دو تبعه���ا عرو����س منف�شلة ل� 
14 مت�شابقا تنوعت مواهبهم بني الغناء 
والرق�س.  وا�شفرت نتائج امل�شابقة على 
ف���وز ليديا واب�ش���اكا يف املرك���ز االأول يف 

فئة الغن���اء لتاأديتها اأغنية هادئة بعنوان 
 EXO�حق���ا.. مل اأك���ن اأعلم” لفرق���ة ال“
العاملية ال�شهرة يليه���ا يف املركز الثاين 
الفري���ق الراق�س KISMET والذي اأدى 
عر�ش���اً �شيقا تخللته األع���اب اجلمباز على 

 ”IKON-Rhythm Ta“ انغام االأغنية
و املركز الثالث كان من ن�شيب املوهبة 

البحرينية مرام عا�شور.
واختت���م املهرج���ان بعر����س لفرقة 

 .”Girl – Kind“

22
2 مايو 

1519
وف�����اة ال��ر���ش��ام 
وال��ن��ح��ات االإي��ط��ايل 
ال��ع��امل��ي ل��ي��ون��اردو 

دافين�شي
 

 1860
اليهودي  والدة 
ت��ي��ودور  النم�شاوي 
ه��رت��زل )ت����ويف ع��ام 
ي��ع��ت��ر   )1904
م���وؤ����ش�������س احل���رك���ة 
ال�������ش���ه���ي���ون���ي���ة، 
وامل�����������ش�����وؤول ع��ن 

االإعداد للموؤمتر
ال�������ش���ه���ي���وين   
ب�����ازل  يف  االأول 
 ،1897 ب�شوي�رسا عام 
وراأ����������س امل��ن��ظ��م��ة 
العاملية  ال�شهيونية 
ال���ت���ي ان��ب��ث��ق��ت عن 

املوؤمتر حتى وفاته

1927
وف��������اة ال����ع����امل 
ال���ف�������ش���ي���ول���وج���ي 
اإيرن�شت  االإنكليزي 

�شتارلينغ 

1941
وف�����اة ال�����ش��اع��ر 
ال��ب��ارز  الفل�شطيني 

اإبراهيم طوقان

1942
“ت�رسيح  �شدور 
عن  املتحدة”  االأم���م 
مم��ث��ل��ي ال����والي����ات 
وال�شني  وبريطانيا 
واالحتاد ال�شوفياتي.

• اأحمد العمريي 	

• علي الغرير يف لقطة من العمل 	

• رمي ارحمه 	

• م�شل�شل حدك مدك 	

• دانة ال�شامل 	

مهرجان البوب الكوري.. مواهب وعروض منوعة

• جانب من املهرجان	



تقتل زوجها يف �سهر الع�سل بـ 7 طعنات
�أد�ن���ت حمكمة جنايات �أم درم���ان، عرو�سا بتهمة قتل زوجها عم���د� بعد �أن �سددت له 7 

طعنات بال�سكني �أثناء ق�سائهم فرتة �سهر �لع�سل.
ووفق���ا ملا ن�رشه موقع “�لنيل���ني” �ل�سود�ين، مل ت�ستفد �ملتهمة م���ن �أي دفوعات حتيل 
جرمية �لقتل من �لعمد ل�سبه �لعمد. وبح�سب �أقو�ل �ملتهمة، قامت جمموعة من �أقارب زوجها 
بزيارته���م قب���ل يوم من �حلادث، و�رشبوها قب���ل يقوم �ملجني عليه باأخ���ذ حقه �ل�رشعي منها 
بالق���وة. ويف �لي���وم �لثاين ��ستغلت �ملتهمة ن���وم زوجها، و�سددت له طعن���ات عدة ب�سكني 
�ملطبخ يف �ل�سدر و�لبطن و�لظهر. و�أو�سحت �ملتهمة �أنها فور �رتكابها �جلرمية، ��ستبدلت 
مالب�سه���ا وتوجهت لأ�رشتها، حيث �سلمه���ا و�لدها لل�رشطة. وك�سف �سقي���ق �ملجني عليه، �أن 
املجني عليه تزوج املتهمة عقب االرتباط بعالقة حب دامت 3 �سنو�ت، ومل يكن يعلم بوجود 

�أي خالفات بينهما.

وداًعا لل�سو�ساء.. نوافذ ثورية “ما�سة للأ�سوات”

التخلي عن اللحوم مينع ثلث الوفيات 
�أعلن علماء جامعة هارفرد عن �إمكان منع ثلث 
�لوفيات �ملبك����رة �لتي حتدث يف �لعامل، �إذ� تخلى 

�لب�رش عن �للحوم �لتي يتناولونها.
و�أك����د علماء جامع����ة هارفرد �أن����ه يف �لوليات 
�ملتحدة فقط، باإمكان �لتغذية �لنباتية منع حدوث 

مليون حالة وفاة مبكرة. 
ومعظ����م �لنا�����س ل يقيمون فائ����دة �حلميات 
�لنباتية، م����ع �أن �لعلماء �أثبت����و� �سابقا �أن �لتغذية 
�لنباتي����ة تقل�����س كثري� خط����ر �لأمر������س �ملزمنة؛ 
لأنها ل حتتوي على زي����وت م�سبعة وكولي�سرتول، 
وهي مو�د ت�سبب �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية. 
كما �أن �حلمية �لنباتية حتتوي على ن�سب عالية من 
�لعنا�رش �لو�قية من �لأمر��س مبا فيها فيتامينات 
C وE و�لألي����اف وحم�س �لفولي����ك و�لبوتا�سيوم 
و�ملغني�سي����وم ومركبات كيميائي����ة مفيدة �أخرى. 
لذل����ك فاإن م�ست����وى �لكولي�س����رتول �ل�سار يف دم 
�لنباتي����ني منخف�س ج����د�، وميت����ازون ب�سغط دم 

وموؤ�رش كتلة ج�سم طبيعيني. 

اإخلء جامعة ب�سبب ثمرة فاكهة
ت�سبب���ت ثم���رة فاكه���ة “�لدوري���ان” يف �إخ���الء 
جامعة ميلب���ورن يف �أ�سرت�ليا بع���د �أن ت�سبب تعفن 

�لثمرة يف �نت�سار ر�ئحة م�سابهة للغاز.
ووفق���ا مل���ا ن�رشته هيئ���ة �لإذ�ع���ة �لربيطانية، 
تعفن���ت �لثم���رة يف �إحدى �خلز�ئ���ن �خلا�سة مبكتبة 
معهد �لتكنولوجيا، ليظن جميع �أن هناك ت�رشب غاز 
يف �ملبنى. وت�سبب���ت �لر�ئحة يف �إخالء �أكرث من 500 

طالب و�أ�ستاذ. 
وتعرف فاكهة “�لدوريان” بر�ئحتها �لكريهة، 
وطعمه���ا �حللو، ليوؤك���د فريق �لإطف���اء �أن �لر�ئحة 

�نت�رشت عرب نظام �لتهوية.
و�س���دد فري���ق �لإطفاء عل���ى �أن �حت���و�ء مبنى 
�لكلية على مو�د كيميائية قابلة لالنفجار، جعل من 

�ل�رشوري �لتحقيق يف م�سدر �لر�ئحة.
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األخيرة

�ساعة حتول يد امل�ستخدم ل�سا�سة تعمل باللم�س
ك�س���ف باحثون يف جامع���ة “كارنيغي ميلون” عن �ساع���ة “لومي و�ت�س” �لذكي���ة �لتي تدمج جهاز 
عر����س �سوئ���ي “بروجيكتور” يحّول يد من يرتديها �إلى �سا�سة تعم���ل باللم�س. وتدمج “لومي و�ت�س” 
جه���از عر�س لي���زري وم�ست�سعر، وتاأتي ب�سطح تفاعلي م�ساحته 40 �سنتيم���رت� مربعا، يعد �أكرب بخم�س 
مر�ت من �سا�سات �ل�ساعات �لذكية. و��ستعر�س فيديو ن�رشه خمرتعو �ل�ساعة قدر�تها، من حيث ت�سغيل 
�لتطبيقات، وحترير �ل�سور، و�لت�س���ال مع �لأجهزة �لأخرى مثل �لكمبيوتر�ت، وقر�ءة حتديثات مو�قع 
�لتو��س���ل �لجتماعي على ذر�ع �مل�ستخدم. ويعمل �جلهاز بنظام �لت�سغيل “�آندرويد”، بح�سب �سحيفة 
“ديلي ميل” �لربيطانية، كما �أنه قابل لالت�سال ب�سبكة “و�ي فاي” ل�سلكية و�لبلوتوث، كما �أنها تاأتي 
مبعال���ج “كو�لكوم” 1.2 غيغاهريتز رباعي �لنوى، وذ�كرة و�سول ع�سو�ئي من 768 ميغابايت، و�سعة 
تخزي���ن ت�سل �إل���ى 4 غيغابايت، وبطارية ليثيوم �أيون 740 ميل���ي �أمبري/�ساعة، تدوم ليوم كامل من 

�ل�ستخد�م. ويتوقع �أن تبلغ تكلفة �جلهاز ما يقارب 600 دولر.

ط����ور علماء جهاز� قابال للرتكيب على �لنو�فذ، بحيث ميت�س �ل�سجيج �خلارجي، بن�سبة 
ت�س����ل �إل����ى 50 %، حت����ى ولو كانت مفتوح����ة. و�بتكر �جله����از �لذي ل يز�ل منوذج����ا �أوليا، 
باحث����ون م����ن جامعة “نانيان����غ �لتكنولوجية” يف �سنغاف����ورة، بالتعاون مع خ����رب�ء من جامعة 
“�ساوثمبت����ون” و”توت����وري” يف �ليابان. وترك����ب �أجهزة عدة معا لت�سكي����ل م�سفوفة على 
�إطار�ت �لنو�فذ، بحيث تخف�س �ل�سو�ساء �خلارجية، بف�سل دمج كل جهاز ل� “مايكروفون”، 
يكت�س����ف �ل�سو�ساء قبل و�سولها �إلى �لنافذة، لتن�س����اأ موجة �سوتية تعاك�س تلك �لو�ردة، 
وتق����وم باإلغائها. ويعتمد �جلهاز تقنية “�لتحكم �لن�سي����ط بال�سجيج”، �لتي يتم تبنيها يف 

�ل�سماعات �لتي متنع �ل�سجيج، بح�سب ما �أوردت �سحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية.
وطبق����اً لل�سحيف����ة �لربيطاني����ة، فق����د �خت����رب �جله����از يف خمت����رب�ت جامع����ة “نانيانغ 
�لتكنولوجية” مع �أ�سو�ت مثل تلك �ل�سادرة عن �لآليات �لثقيلة يف مو�قع �لبناء، وحمركات 
�لطائر�ت، و�لقطار�ت. ويعترب �جلهاز مثاليا لالأ�سخا�س �لذين يعي�سون يف �أبنية تقع �سمن 
م�س����ار�ت �لطائر�ت، �أو على طرقات مزدحم����ة باحلركة �ملرورية، �أو بالقرب من �لأ�سو�ق، �أو 

بجو�ر جري�ن مزعجني.
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حفل زواج لـ 63 �سجينا 
وراء الق�سبان يف املك�سيك

يف ج���ّو من �لتاأّثر �لكبري، عقد خورخي �أرماندو قر�نه عل���ى كورينا ت�سافيز يف حفل زفاف 
غري عادي، فهو �سجني يف �ل�سجن �ملركزي يف �سيود�د خو�ريث يف �ملك�سيك.

وخورخ���ي �أرمان���دو و�حد من 63 موقوفا عق���دو� قر�نهم، يف حفل زف���اف جماعي �أقيم يف 
�ل�سج���ن. وهذ� �ملك�سيكي �لبالغ م���ن �لعمر 37 عاما، عا�س كل حياته يف �إل با�سو يف تك�سا�س، 
وقد رّحل منها �إلى بلده حيث دخل �ل�سجن قبل �سبعة �أ�سهر ليم�سي فيه 40 عاما بعد �إد�نته 
باالبتزاز. وبعد اإمتام الزواج بني اأرماندو وكورينا التي التقاها قبل ثالث �سنوات يف الواليات 
�ملتح���دة، �أم�سك���ت �لعرو�س بيد زوجها وتعّه���دت بزيارته كل �أربعاء و�سب���ت، ومتى �سنحت 

�لفر�سة يف هذ� �ل�سجن �لذي ي�سم ور�ء ق�سبانه 3100 �سخ�س.
وم���ن �لذين عقدو� قر�نهم يف هذ� �حلفل �جلماعي �سجني موقوف بتهمة حيازة خمدر�ت، 
وقالت عرو�سه �لتي طلبت عدم �لك�سف عن ��سمها “�أنا �أحبه وهو يحبني، نريد �أن نبني حياتنا 

معا لدى خروجه من �ل�سجن” بعد عامني.

�ستورمي ترفع دعوى ت�سهري �سد ترامب
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مواقيت 
الصالة

علمـاء يبتكـرون اأ�سغـر حمفـز ع�سبـي يف العالـم
�أثبت علماء �لور�ثة �ل�سوئية �ليابانيون 
�أن �ملركب���ات �لكيميائية لي�س���ت �لوحيدة 

التي توؤثر على عمل ون�ساط الدماغ.
و�أك���د �لعلماء �أن �ل�س���وء يعد �أي�سا من 
�ملوؤثر�ت �لقوية لعم���ل �لدماغ، فاملوجات 
�ل�سوئي���ة تن�س���ط بروتينات معين���ة وتوؤثر 

بدورها على ن�ساطه.
وزرع �لعلماء �أجهزة ب�رشية )�سوئية( يف 
�أدمغة �لقو�ر����س، وتغري �سلوك �حليو�نات 
مب�ساع���دة موج���ات �سوئي���ة حم���ددة. كما 
�أظه���رت �لتجارب �أن ه���ذه �لأجهزة مرهقة 
مب���ا فيه �لكفاية لكرب حجمها، حيث �سجلت 

قل���ق وانزع���اج الفئران خ���الل التجارب من 
حجم �لأجهزة �ل�سوئية.

لذل���ك حل خ���رب�ء معهد ن���ار�م �لياباين 
ه���ذه �مل�سكل���ة ع���ن طري���ق �بت���كار جهاز 
جمه���ري �سغري ج���د�، يح���ول �لأ�سعة حتت 
�حلمر�ء �إلى �س���وء �أزرق. ويبلغ حجم �جلهاز 

2.3 ميلليغ���ر�م، ويعمل  1 مليمرت، وي���زن 
على بطارية �سوئية يتم تن�سيطها بالأ�سعة 

حتت �حلمر�ء. 
�حل���ايل  �لوق���ت  يف  �خل���رب�ء  ويعم���ل 
لتح�سين���ه و�لبدء يف �إنتاج���ه بكميات كبرية 

�ساحلة لال�ستخد�م �لب�رشي.

ر�سا�سة حتول زفافا اإلى ماأمت
حت����ول حفل زفاف يف �لهند �إل����ى ماأمت، عندما 
�أطل����ق �أحد �حل�س����ور �لنار عل����ى �لعري�����س فاأرد�ه 
قتي����ال. وكان �لعري�����س �سونيل فريم����ا )25 عاما( 
يحتف����ل بزو�ج����ه، لك����ن �س����ور� �لتقطه����ا م�س����ور 
�لزف����اف �أظهرت رج����ال يحمل م�سد�سا ث����م ي�سوبه 
لت�ستق����ر ر�سا�سته يف �سدر فريما. ومل يعرف بعد 
ما �إذ� كان �لهدف من �إطالق �لنار �حتفاليا �أم قتل 
�لعري�س، يف �حلادث �لذي �سهدته �ساحية �أكيمبور 
يف ولية �أتر بر�دي�س �سمايل �لهند. وقالت و�سائل 
�إع����الم حملية �إن مرتكب �جلرمي����ة �لذي تبحث عنه 

�ل�رشطة، تو�رى عن �لأنظار بعد �حلادث.

بحريني يقوم بعمل جم�صمات ال�صفن �صمن فعاليات “مهرجان الرتاث” الذي تنظمه هيئة الثقافة )ت�صوير: خليل ابراهيم(
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

�لطق�س عموما معتدل 
يتحول �إلى غائم 

جزئيا.

�لرياح �سمالية من 7 �إلى 12 
عقدة ولكنها من 13 �إلى 18 

عقدة خالل �لنهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�سواحل ومن 
2 �إلى 4 �قد�م يف عر�س �لبحر.

درجة �حلر�رة �لعظمى 33 و�ل�سغرى 24 درجة مئوية.

 �أقام���ت �ملمثلة �لإباحية �ستورم���ي د�نيالز دعوى ق�سائية تتهم فيه���ا �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
تر�مب بالت�سهري ب�سبب تغريدة ي�سري فيها �إلى �أنها كذبت ب�ساأن و�قعة تلقت خاللها حتذير� �أل تبحث 
لق���اء جن�سي���ا مزعوما مع تر�مب. وقررت د�نيال���ز، و��سمها �حلقيقي �ستيفاين كليف���ورد، رفع �لدعوى 
ب�سبب تغريدة يف 18 �أبريل، �سكك فيها تر�مب يف وجود رجل �أظهرت �ملمثلة �سورة مر�سومة له ب�ساأن 

�لو�قعة �ملزعومة يف 2011، بعد خم�س 5 من �للقاء �جلن�سي �ملزعوم، بح�سب وكالة “رويرتز”.
وكان تر�م���ب كت���ب على تويرت “ر�سم بعد �سنو�ت لرجل ل وجود ل���ه”. و�أكدت د�نيالز يف �لدعوى 
�لت���ي رفعتها �أمام حمكمة مانهاتن �لحتادية، �أن تر�مب يعرف �أن ما قاله ب�ساأن عدم وجود ذلك �لرجل 
ك���ذب �أو جتاه���ل للحقيقة. ي�س���ار �إلى �أن �لقا�سي �لحت���ادي �لذي ينظر �لق�سية �لت���ي رفعتها ممثلة 
�لأف���الم �لإباحي���ة �ستورمي د�نيالز �سد ماي���كل كوهني �ملحامي �ل�سخ�سي للرئي����س �لأمريكي دونالد 
تر�م���ب، �أم���ر �ل�سبت �ملا�سي 28 �أبري���ل، بتعليق �لق�سية 90 يوما. و�ع���رتف كوهني بدفع 130 �ألف 
دولر لد�نيال���ز؛ ل�سمان �سكوتها ب�ساأن ممار�ستها �جلن�س م���ع تر�مب، وهو ما ينفيه. وقال كوهني �إن 

هذ� �ملبلغ كان قانونيا ورفعت د�نيالز ق�سية لإنهاء �تفاقها على �لتز�م �ل�سمت.
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