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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

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�صحايف” 
فئة “عمود الراأي”

تقوية ال�صراكات االقت�صادية مع الفلبني
العالقات تقوم على اأ�ص�س متينة من التفاهم... �صمو رئي�س الوزراء:

• 3�سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبالً وزير خارجية جمهورية �لفلبني �ل�سديقة	

املواطن “غري امل�صتاأجر” مت�صرر 
يف “�صيناريو” الدعم اجلديد

بعد نحو 4 �أ�سهر على �جتماعات �إعادة 
هيكلة �لدع���م �لتي ب���د�أت �أعمالها يف 15 
يناير املا�ضي، اأماط االجتماع �الأخري للجنة 
�حلكومية �لربملانية �مل�س���رتكة �للثام عن 
�ملالم���ح �الأولية ل�س���كل �لدع���م �حلكومي 

�ملقبل.
ممثل���و �ل�س���لطة �لت�رصيعي���ة يف �للجنة 
�مل�سرتكة ف�سلو� �لتز�م �ل�سمت �إز�ء ما مت 
ت�رصيب���ه من مرئيات قدمها ممثلو �حلكومة 
يف �للجنة وفق���ا ملتابعات “�لب���الد”، فلم 
يوؤك���دو� �ملعلوم���ات �لت���ي مت ن�رصها عرب 

�ل�سحافة �ملحلية ومل ينفوها كذلك.

مرئي���ات �حلكومة ك�س���فت ع���ن دمج 
عالوة الغالء باللح���وم يف مبلغ نقدي واحد، 
فيما مل يتم �لتعديل على تق�سيم �لفئات 
امل�ض���تحقة للدع���م، حيث خ�ض�ض���ت ملن 
تق���ل رو�تبه���م عن 300 دين���ار مبلغ 150 
دينارا، وخ�ض�ض���ت مبلغ 100 دينار؛ دعما 
مل���ن ت���رت�وح رو�تبه���م ب���ني 301 و700 
دين���ار، ومبلغ 70 دينار� ملن تبد�أ رو�تبهم 

من 701 وحتى 1000 دينار.
وكانت م���ن �أبرز مرئي���ات �حلكومة يف 
�الجتم���اع ه���و خف�س ع���الوة �ل�س���كن ملن 
ي�س���كن يف منزل و�لده من 100 دينار �إلى 
50 دين���ارا، واإبقاء مبل���غ الدعم على حاله 

8بالن�سبة للم�ستاأجرين.

�سيدعلي املحافظة
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“اخلارجية”: الدول الأربع تدافع 
عن �سيادتها ومل حتا�رص قطر

املنامة - بنا: ح�رض عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة 
اأم�س يف ق�رض ويند�ش���ور، حفل الغداء الذي 
اأقامت���ه �ش���احبة اجلاللة امللك���ة اليزابيث 
الثاني���ة ملكة اململك���ة املتحدة و�ش���مال 
ايرلن���دا، تكرمًي���ا جلاللة امللك مبنا�ش���بة 

ح�ش���ور جاللته مهرجان رويال ويند�ش���ور 
للفرو�شية.

وتبادل جاللة امللك مع �شاحبة اجلاللة 
امللكة اليزابيث الثانية، االأحاديث الودية 
ع���ن العالق���ات الت���ي ترب���ط العائلت���ن 
املالكتن يف البلدين ال�ش���ديقن اإ�شافة 

اإل���ى العالق���ات التاريخية الوثيق���ة التي 
ترب���ط ب���ن مملك���ة البحري���ن واململك���ة 
املتحدة، وما ت�شهده العالقات امل�شرتكة 
امليادي���ن  كل  يف  وتط���ور  ر�ش���وخ  م���ن 
به���دف حتقيق كل ما فيه خري لل�ش���عبن 

ال�شديقن.

وزارة  اأك���دت  بن���ا:   - املنام���ة 
اخلارجية تعليق���ا على ما ورد بوكالة 
“�شبوتنيك” على ل�شان وزير خارجية 
اإ�ش���ارة  م���ن  الرتكي���ة  اجلمهوري���ة 
اإل���ى حديث مزع���وم من�ش���وب لوزير 
اخلارجي���ة ال�ش���يخ خالد ب���ن اأحمد بن 
حممد اآل خليفة ب�شاأن اأزمة قطر، اأن ما 
ن�ش���ب اإلى وزير اخلارجية غري �شحيح 
جمل���ة وتف�ش���يال وال مي���ت للحقيقة 
ب�ش���لة، واأن م���ن ن����رضه افتق���د متاًما 
للم�شداقية الالزمة واملهنية الواجبة 
يف مث���ل ه���ذه املو�ش���وعات التي ال 
التاأويالت والتف�ش���ريات غري  حتتمل 

املنطقية.
و�ش���ددت الوزارة على اأن موقف 

مملك���ة البحري���ن واململك���ة العربية 
ال�ش���عودية ودولة االإم���ارات العربية 
املتح���دة وجمهوري���ة م����رض العربي���ة 
وا�ش���ح متاما من اأزمة قطر، واأن هذه 
الدول تدافع عن �ش���يادتها فقط ومل 
حتا����رض دول���ة قطر بل �ش���دت ال�رضر 
عنها، من خالل ممار�ش���ة حق �شيادي 
م���ن حقوقه���ا، واتخ���اذ ق���رار بقطع 
العالقات مع قطر، بعد ا�ش���تنفاد كل 
ال�ش���بل املتاحة الإيق���اف تدخل قطر 
يف ال�ش���وؤون الداخلي���ة لل���دول االأربع 
و�ش���مان التزامها باالتفاقيات التي 
تعه���دت به���ا، واأن كل م���ا اتخذت���ه 
الدول من خطوات مل مي�س �ش���عوبها 

وال ال�شعب القطري ال�شقيق.

العالقــات مع بريطانيــا را�سخــة يف كل املياديـن
تبادل االأحدايث الودية مع امللكة اليزابيث... جاللة امللك:

• امللكة اليزابيث الثانية	 • جاللة امللك	
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تقوية ال�رشاكات القت�صادية بني رجال الأعمال
ا�ستعر�س تعزيز التعاون مع وزير اخلارجية الفلبيني... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: ا�س����تقبل رئي�س 
ال����وزراء �س����احب ال�س����مو امللك����ي 
اآل  �س����لمان  ب����ن  خليف����ة  الأم����ر 
خليفة �س����باح اأم�����س، وزير خارجية 
جمهوري����ة الفلبني ال�س����ديقة اآلن 
بي����ر كايتانو، الذي ي����زور اململكة 
����ا، وذل����ك بح�س����ور املبع����وث  حاليًّ
اخلا�س لرئي�����س جمهورية الفلبني 
ل����دول  التع����اون  جمل�����س  ل����دول 
اخللي����ج العربية اأمابي����ل اأغيلو�س، 
حيث مت ا�س����تعرا�س �س����بل تعزيز 
التع����اون الثنائ����ي ب����ني البلدي����ن 
ومذك����رات  التفاقي����ات  اإط����ار  يف 
التفاهم املربمة بينهما ومبا يخدم 
امل�سالح امل�سركة. وخالل اللقاء، 
رّحب �س����موه بزيارة وزي����ر خارجية 
اململكة  اإل����ى  الفلب����ني  جمهوري����ة 
والت����ي م����ن �س����اأنها اأن ت�س����هم يف 
توطي����د العالق����ات الثنائي����ة ب����ني 
كاف����ة،  الأ�س����عدة  عل����ى  البلدي����ن 
فيما نقل وزي����ر اخلارجية الفلبيني 
ل�س����موه حتي����ات رئي�����س جمهورية 
رودريج����و  ال�س����ديقة  الفلب����ني 
دوترتي ومتنياته ل�سموه مبوفور 
ال�سحة وال�سعادة وململكة البحرين 

و�سعبها بدوام التقدم والزدهار.
واأك����د �س����موه اأن العالقات بني 
مملكة البحرين وجمهورية الفلبني 
اأ�س�����س  عل����ى  تق����وم  ال�س����ديقة 
متين����ة م����ن التفاهم جت����اه العديد 
من الق�س����ايا الإقليمي����ة والدولية 
ومتتلك العديد من املقومات التي 
توؤهلها اإلى النطالق اإلى م�ستويات 

اأو�سع من التعاون البناء.
وكّل����ف �س����موه وزي����ر خارجي����ة 
الفلب����ني بنق����ل حتيات����ه وتقديره 
للرئي�س رودريجو دوترتي رئي�س 
ال�س����ديقة،  الفلب����ني  جمهوري����ة 
م�س����تذكًرا �س����موه الزي����ارة الأخرة 
الناجحة التي قام بها اإلى البحرين، 
وم����ا اأثم����رت عنه����ا م����ن تفاهمات 
العالق����ات  توثي����ق  يف  اأ�س����همت 
البلدين  ب����ني  الثنائي����ة املتمي����زة 

ال�سديقني.
واأعرب �س����موه ع����ن ارتياحه ملا 
ي�سهده م�سار التعاون الثنائي بني 
البلدين من تطور م�س����تمر يف �ستى 
القطاعات، مبا يج�سد عمق عالقات 
ال�سداقة التي تربط بينهما والتي 
ترتك����ز عل����ى تاري����خ طوي����ل م����ن 

التفاهم والحرام املتبادل.
اأهمي����ة  اإل����ى  �س����موه  ون����ّوه 
تكثي����ف الزي����ارات املتبادل����ة بني 
امل�سئولني يف البلدين ال�سديقني 
ملا لها من مردود اإيجابي يف زيادة 

اأفق التعاون امل�س����رك، ل�سيما يف 
املج����الت القت�س����ادية والتجارية 

وال�ستثمارية.
واأك����د �س����موه �����رورة تعزي����ز 
القت�س����ادية  وال�راكات  التع����اون 
بني رجال الأعمال والقطاع اخلا�س 
يف البلدي����ن مب����ا يزي����د م����ن وترة 
ال�س����تثمارات الت����ي تع����ود بالنفع 

على البلدين وال�سعبني.
وعرّب �س����موه ع����ن تطلع����ه اإلى 
اأن ت�س����هد املرحلة املقبل����ة مزيًدا 
من العمل الثنائي امل�س����رك الذي 
الثنائية  العالق����ات  بواق����ع  يرتقي 
بني البلدين ويفتح جمالت جديدة 

للتعاون املثمر.
واأ�س����اد �س����موه بال����دور ال����ذي 
تقوم به اجلالية الفلبينية يف مملكة 
الإ�س����هام يف م�س����رة  البحري����ن يف 
الت����ي ت�س����هدها  البن����اء والتنمي����ة 
اململكة، موؤكًدا �س����موه اأنها حتظى 
عل����ى  والتقدي����ر  الح����رام  ب����كل 

امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي.

من ناحيته، اأعرب وزير خارجية 
�س����كره  ع����ن  الفلب����ني  جمهوري����ة 
وتقديره ل�س����احب ال�س����مو امللكي 
رئي�����س ال����وزراء عل����ى م����ا لقيه من 
حف����اوة ا�س����تقبال، م�س����يًدا بالدور 
ال����ذي يق����وم ب����ه �س����موه يف تطوير 
الفلبيني����ة  البحريني����ة  العالق����ات 

والرتقاء بها يف خمتلف املجالت.
ونّوه باهتمام �س����موه بالرتقاء 
باأوج����ه التع����اون ب����ني دول جمل�س 
التع����اون ل����دول اخللي����ج العربي����ة 
والدول الآ�سيوية يف �ستى املجالت 
�سواء علي ال�س����عيد الثنائي اأو من 
خ����الل رابط����ة دول الآ�س����يان. واأكد 
الوزي����ر الفلبيني تقدي����ر بالده ملا 
يحظ����ى ب����ه الفلبيني����ون يف مملكة 
البحرين من رعاية واهتمام، م�سًرا 
اإل����ى حر�����س ب����الده عل����ى تطوي����ر 
وتنمية التع����اون الثنائي مع مملكة 
البحرين اإلى جم����الت جديدة تلبي 

التطلعات امل�سركة.

•  �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً وزير خارجية جمهورية الفلبني ال�سديقة	

العالقات البحرينية الفلبينية منوذج للتعاون املثمر
يف حفل ع�ساء اأقامه خليفة بن را�سد... كايتانو واأغيلو�س:

املنامة - بنا: اأقام ال�سيخ خليفة 
ب���ن را�س���د اآل خليف���ة حف���ل ع�س���اء 
م�س���اء اأم����س بفن���دق جم���را روي���ال 
�راي ح����ره وزير خارجي���ة جمهورية 
الفلبني ال�س���ديقة اآلن بير كايتانو 
واملبعوث اخلا����س لرئي�س جمهورية 
الفلبني ل���دول جمل�س التعاون لدول 
اخللي���ج العربي���ة اأمابي���ل اأغيلو����س، 
مبنا�س���بة زيارتهم���ا احلالي���ة ململكة 

البحرين.
واأعرب ال�س���يخ خليفة بن را�س���د 
عن ترحيبه بهذه الزيارة التي تعك�س 

ما تتمت���ع به العالقات ب���ني البلدين 
ال�س���ديقني من تطور على ال�سعدة 

كافة.
احلكوم���ة  اهتم���ام  ال���ى  ون���وه 
برئا�سة رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمر خليفة بن �س���لمان اآل 
خليفة على تو�س���يع اطر التعاون مع 
جمهورية الفلبني ال�سديقة مبا يلبي 

التطلعات امل�سركة.
من جانبهما، اأعرب وزير اخلارجية 
الفلبيني واملبع���وث اخلا�س لرئي�س 
ل���دول جمل����س  الفلب���ني  جمهوري���ة 

�س���كرهما  خال����س  ع���ن  التع���اون 
ال�سمو امللكي  وتقديرهما ل�س���احب 
رئي����س ال���وزراء عل���ي دع���م �س���موه 
ل���كل اجله���ود التي ت�س���ب يف تنمية 
العالقات الثنائية، كما توجها بال�سكر 
لل�س���يخ خليفة ب���ن را�س���د اآل خليفة 

على الدعوة وحفاوة ال�ستقبال.
واأك���دا اأن العالق���ات البحريني���ة 
الفلبيني���ة ت�س���كل منوذج���ا للتعاون 
ال�س���ديقة،  ال���دول  ب���ني  املثم���ر 
م�س���يدين مبا ت�سهده مملكة البحرين 
من تطور وتقدم يف خمتلف املجالت.

• ال�سيخ خليفة بن را�سد يقيم حفل ع�ساء بح�سور وزير خارجية الفيلبني	

كايتانو: نقّدر ما يحظى به الفلبينيون من رعاية واهتماماجلالية الفلبينية اأ�سهمت يف م�سرة البناء والتنمية بالبحرين
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توزيع مكرمة �ضمو رئي�س الوزراء الرم�ضانية

الأ�رس املتعففة باملحرق تت�ضلم 
منحة �ضمو رئي�س الوزراء الرم�ضانية

جريا على عادة �سموه ال�سنوية

املنامة - بن���ا: وزعت اللجن���ة املنظمة 
برئي����س  اخلا�س���ة  الرم�س���انية  للمكرم���ة 
الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �س���لمان اآل خليف���ة، امل���واد الغذائي���ة 
الأ�سا�سية على عدد كبري من الأ�رس املتعففة 
واجلمعيات وال�س���ناديق اخلريية يف خمتلف 
مناط���ق البحري���ن؛ جرًي���ا على عادة �س���موه 

ال�سنوية.
ورفع���ت �س���هيلة النعيم���ي نياب���ة عن 
اأع�س���اء اللجنة، جزيل ال�س���كر والمتنان اإلى 
�س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء على 
م���ا يقدمه �س���موه من عط���اء كبري م���ن اأجل 
املواطن���ن، م�س���يدة مب���ا حتمل���ه املكرم���ة 
ال�سنوية ل�سموه من اأهداف نبيلة يف تكري�س 
قي���م التكاف���ل الجتماع���ي الت���ي يتميز بها 

املجتمع البحريني.
واأك���دت اأن �س���موه والد اجلمي���ع، وهو 
الق���دوة واملثال يف العطاء والبذل بال حدود، 

م�سرية اإلى اأن الأيادي البي�ساء ل�سموه عمت 
خمتلف اأرجاء البحرين وتركت اأثرها وا�س���حا 
يف نفو����س وقلوب الأهايل ال���ذي يكنون حًبا 
كب���رًيا ل�س���موه، ويت�رسعون اإل���ى املولى عز 
وجل بالدعاء ل�سموه باأن يحفظه ويدمي عليه 
نعمة ال�س���حة والعافية ويبقيه ذخرا و�سندا 

للوطن و�سعبه.
ونوه���ت اإل���ى اأن اللجنة وزع���ت مكرمة 
�س���موه على العدي���د من الأ����رس املتعففة يف 
حمافظ���ة املح���رق والعدي���د م���ن املناط���ق 
الأخ���رى كالرف���اع والبديع وال���زلق وغريها، 
���ا من �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س  حر�سً
ال���وزراء عل���ى اإدخ���ال الف���رح وال����رسور اإلى 
نفو�س الأه���ايل والتخفيف عنه���م، مع قرب 
حلول الأيام املباركة ل�سهر رم�سان املبارك، 
موؤك���دة اأن املكرم���ة اأثلجت �س���دور الأهايل 

واأدخلت البهجة والفرحة يف نفو�سهم.
من جهته، رفع رئي�س حملة تبوك للحج 

والعم���رة اإبراهيم املر�س���د اأ�س���مى العرفان 
والتقدير ل�س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء عل���ى ما ي���وايل �س���موه تقدميه من 
عطاء وخري وفري ي�س���مل اأوجه العمل اخلريي 
كافة ويطال �رسيحة وا�سعة من املواطنن يف 
خمتلف مناطق اململك���ة، داعًيا اهلل اأن ينعم 

على �سموه مبوفور ال�سحة والعافية.
فيم���ا اأعرب املواطنون الذين ت�س���لموا 
املكرمة الرم�س���انية عن �سكرهم وتقديرهم 
ل�س���موه عل���ى مب���ادرات �س���موه التي حتمل 
�س���يم الكرام وخ�سال الإح�س���ان التي طاملا 
عرف بها �س���موه، م�س���يدين باأيادي �س���موه 
البي�س���اء وقلبه احلاين وحر�س �سموه الدائم 
على تلم�س احتياج���ات املواطنن والوقوف 
اإلى جانبهم، �س���ائلن اهلل عز وجل اأن يحفظ 
�س���موه واأن ميتعه مبوفور ال�سحة والعافية 
والعمر الطوي���ل، واأن يجزيه خري اجلزاء على 

كل ما يقدمه ل�سالح الوطن واملواطنن.

ت�س���لمت الأ����رس املتعفف���ة مبحافظة 
ال�س���نوية  الرم�س���انية  املنح���ة  املح���رق 
لرئي����س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
الأمري خليف���ة بن �س���لمان اآل خليفة، من 

الأرز التايلندي الفاخر.
ويف ه���ذا ال�س���دد رفعت النا�س���طة 
الجتماعي���ة حنان العربي �س���كر وعرفان 
اأه���ايل املحرق ل�س���احب ال�س���مو امللكي 
�س���موه  منح���ة  عل���ى  ال���وزراء  رئي����س 
الرم�س���انية، والتي تعك�س حر�س �سموه 
امل�س���تمر عل���ى الوقوف م���ع املواطنن 
ومّد يد الع���ون وامل�س���اعدة للمحتاجن. 
واأعربت ع���ن العتزاز مبا يبديه �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء دوما من 
حر�س على تلم����س احتياجات املواطنن 
وتلبيتها وم�س���اعدتهم عل���ى حتمل اأعباء 
املعي�س���ة، م�س���رية اإلى اأن اأيادي �س���موه 
البي�س���اء امتد خريها ليطال خمتلف مدن 
وقرى اململكة واملواطنن كافة يلهجون 
بالدعاء باأن يحفظ املولى �ساحب ال�سمو 

امللكي رئي�س الوزراء، ويدميه ذخرا وعزا 
للوطن و�سعبه. واأعرب اأهايل املحرق عن 
التهاين والتربيكات اإلى �س���احب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء؛ مبنا�س���بة قرب 

�س���هر رم�سان الف�س���يل، داعن املولى 
جل���ت قدرت���ه اأن يعيد هذا ال�س���هر على 
�س���موه اأعواما عديدة، وي���دمي عليه نعمة 

ال�سحة والعافية. 

• اللجنة املنظمة للمكرمة الرم�سانية 	

حمرر ال�ضوؤون املحلية

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج
حًق���ا اإنه���ا جائ���زة للمنطق���ة والع���امل، تلك الت���ي تقرر 
تطويرها لت�س���مل ال�سحافين اخلليجين والعرب اإلى جانب 
ال�س���حافين البحريني���ن. جمل�س الوزراء برئا�س���ة �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي الأمري خليفة بن �س���لمان حفظ���ه اهلل ورعاه 
يف اجتماعه الأ�س���بوعي الثنن املا�س���ي، قرر و�س���ع معايري 
جدي���دة جلائزة �س���موه لل�س���حافة بحيث ت�س���مل اإل���ى جانب 
التمدد الإقليمي اأن تكون املو�س���وعات ال�سحافية املقدمة 
ل تقت�رس على اللغة العربية فح�سب اإمنا على اللغة الإجنليزية 
اأي�ًس���ا. هذا بالتحديد ما فهمناه من ر�س���ائل الأب الرئي�س يف 
جمل�س���ه العامر دائًما عندما ي�س���دد على اأهمية التوا�س���ل مع 
اأجهزة الإعالم حتى ي�سل التنوير اإلى كل بيت، والإ�سعاع اإلى 

كل عقل، واحلدث اإلى كل منرب. 
ه���ذا يف حد ذاته يوؤكد اإلى اأي مدى ينظر �س���مو الرئي�س 
اإل���ى اأبعد من ح���دود املرحلة، اإلى امل�س���تقبل والتاريخ، اإلى 
اجلغرافيا وت�ساري�س خارطة الإبداع، البحرين منطلقا موؤهال، 
واملنطقة م�س���تقبال �س���ابقا لالإع���داد والتجهي���ز، حدث ذلك 
يف قط���اع التج���ارة فاأ�س���بحت اململك���ة يف املهد م���ن القرن 
الع�رسي���ن مركزا عابرا لتجارة الرتانزيت، وحدث اأي�ًس���ا عندما 
انطلق املرك���ز امل�رسيف واملايل العاملي م���ن البحرين؛ لين�رس 
الفكر القت�سادي العابر للقارات، واجل�رس املهيمن على نقل 
الأموال بن ال�رسق والغرب، وهمزة الو�سل التكنولوجية بن 

علوم وفنون الإن�سانية وبع�سها البع�س. 
الو�سع املحوري للبحرين اآن له اأن يتاألق اأكرث، اأن يقوم 

بالتغطية ومنح التقديرات واجلوائز لكل من ي�ساهم يف اإر�ساء 
قواعد املهنية الإعالمية، ول���كل من يحمل قلما نزيها قادرا، 
لي����س مهما من اأي بلد يك���ون، اأو اإلى اأي اأم���ة ينتمي، املهم 
اأن يكون فاعال يف قراءة ميكانيكية التوا�س���ل بن ال�سعوب، 
ويف اإدارة الذهنية القلقة على م�سري الكون، و�سالمة الأر�س. 
من هذا املنطلق خرج قرار جمل�س الوزراء املوقر من�سدا 
تع���اون اجله���ات ذات الخت�س���ا�س، حت���ى تك���ون املعايري 
مطابقة للموا�س���فات، ومت�س���قة مع طبيعة املهنة ومتفهمة 

لر�سالتها املقد�سة. 
اإن روؤية �سمو رئي�س الوزراء الثاقبة لو�سع معايري جديدة 
جلائزة �سموه يف ال�سحافة، تعني جهدا اأكرب من اجلهات ذات 
العالقة بتحمل م�س���وؤولياتها اأمام ال�س���مري املتخ�س����س، بل 
اأمام �س���مري املجتم���ع؛ لكي تكون ه���ذه املعايري قادرة على 
حم���اكاة قوانن اللحظة، وعلى مراعاة تط���ور الوعي الوطني 
واملهني وال���دويل؛ لكي تنطلق تلك اجلائزة من املحلية اإلى 
العاملية، ومن املرك���ز اإلى املحيط، ومن املانح اإلى املمنوح 
ل���ه.  اإن اجلامعات وال���وزارات واجلمعيات املهني���ة لبد واأن 
تلعب دورا يف و�س���ع ه���ذه املعايري، بحيث ت�س���بح اأمنوذجا 
متقدم���ا للق���رارات املحكم���ة يف جم���ال ال�س���حافة والإعالم، 
ولي�س���ت �رسوطا تعجيزية ل ترتبط من قريب اأو بعيد بالنظرة 
ال�س���امية واله���دف اخلالق، الذي ي�س���عى �س���مو الرئي�س اإلى 
تر�سيخ �س���نته احلميدة، وال�س���حافة حتتفي يف يوم التقدير 

بيومها.
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االهتمام بالقطاع التعليمي نهج اأ�سا�س يف فكر �سمو رئي�س الوزراء
مفتتًحا مبنى مدر�شة “AMA”... ال�شيخ خليفة بن را�شد:

املنامة - بنا: حتت رعاية ال�شيخ خليفة بن را�شد 
اآل خليفة وبح�ش���وره، اأقيم �شباح اأم�س حفل افتتاح 
املبنى اجلديد ملدر�ش���ة “AMA” الدولية وو�ش���ع 
حجر االأ�ش���ا�س ملدر�ش���ة “اأثين���ا ل���ذوي االحتياجات 
اخلا�شة” يف مدينة عي�شى، بح�شور املبعوث اخلا�س 
لرئي����س جمهوري���ة الفلب���ن لدول جمل����س التعاون 
لدول اخلليج العربية اأمابيل اأغيلو�س، ووزير الرتبية 

والتعليم ماجد النعيمي.
وبه���ذه املنا�ش���بة، اأع���رب ال�ش���يخ خليف���ة بن 
را�شد عن �ش���عادته بافتتاح املبنى اجلديد ملدر�شة 
“AMA” الدولية وو�ش���ع حجر االأ�ش���ا�س ملدر�ش���ة 
“اأثين���ا لذوي االحتياجات اخلا�ش���ة”؛ ملا ميثله ذلك 
من اإ�شافة متميزة لقطاع التعليم يف مملكة البحرين.
واأكد اأن االهتمام بالقط���اع التعليمي واالرتقاء 
به ي�شكل نهًجا اأ�شا�ش���ا يف فكر وروؤية رئي�س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل 
خليفة، الذي يوؤم���ن ب�رشورة االرتقاء بالعن�رش الب�رشي 
واال�ش���تثمار يف تعليم���ه وتدريب���ه مب���ا ميكن���ه م���ن 
االإ�ش���هام يف م�ش���رية التنمية التي ت�ش���هدها مملكة 

البحرين يف �شتى القطاعات. 
ون���وه اإلى اأهمية ال���دور الذي يق���وم به القطاع 
اخلا����س يف االرتقاء بالعملي���ة التعليمية يف اململكة 
من خالل اإقامة املدار�س واملن�ش���اآت التعليمية التي 
تتمي���ز باجل���ودة وتواكب اأح���دث النظ���م التعليمية 

العاملية من حيث املناهج والتجهيزات.
بال�ش���كر  را�ش���د  ب���ن  خليف���ة  ال�ش���يخ  وتوج���ه 
اإل���ى القائم���ن عل���ى مدر�ش���ة )AMA( الدولي���ة 
عل���ى مبادراته���م االإيجابي���ة واهتمامه���م بفئة ذوي 
االحتياج���ات اخلا�ش���ة يف اإط���ار يع���زز م���ن ال�رشاك���ة 
املجتمعية، متمنيا للمدر�شة والقائمن عليها مزيدا 
من النجاح والتوفيق.  واأ�شاد مبا تقدمه املدر�شة من 
برامج تعليمية واأن�ش���طة عملية متطورة ا�ش���تطاعت 
م���ن خالله���ا تخريج اأف���واج م���ن الطلب���ة والطالبات 

املتميزين فكرًيا وابداعًيا.
م���ن جهته، اأك���د وزي���ر الرتبية والتعلي���م ماجد 
النعيم���ي اأن ه���ذا االحتفال ياأت���ي تاأكي���ًدا الهتمام 
قيادة �ش���احب اجلالل���ة امللك، بدعم اال�ش���تثمار يف 
التعليم اخلا�س وت�ش���جيعه واالرتقاء ب���ه، وتطويره 
عل���ى النحو الذي يخ���دم اأه���داف التنمية ال�ش���املة، 
ومب���ا يعك����س املكانة الرفيعة الت���ي يحظى بها هذا 
القطاع التعليمي احليوي يف بلدنا الذي اأقام نه�شته 

احلديثة على اال�شتثمار يف االإن�شان ومن اأجله.
واأ�ش���اف اأن مدر�ش���ة “AMA” الدولي���ة تاأتي 
�ش���من 73 موؤ�ش�شة تعليمية خا�شة حتت�شنها مملكة 

البحرين اليوم، وت�ش���م اأكرث م���ن 83 األف طالب من 
خمتلف اجلن�ش���يات، وت���وؤدي اأدواًرا حيوية يف توفري 
اخلدم���ة التعليمي���ة املتنوع���ة الت���ي تلب���ي حاجات 
الفئات كاف���ة، مما جعل التعلي���م اخلا�س يف مقدمة 
العنا����رش الفاعل���ة يف املج���ال الرتب���وي وكذل���ك يف 

جماالت االأن�شطة الطالبية املتنوعة. 
واأ�ش���ار اإل���ى اأن ال���وزارة تق���دم كل اأوجه الدعم 
للتعليم اخلا�س، �شواًء باملتابعة والرقابة، اأو بتوفري 
الكتب املدر�ش���ية يف املواد الوطنية االأ�شا�ش���ية يف 
ح���دود 350 األف ن�ش���خة جماني���ة �ش���نوًيا، اأو باإ�رشاك 
طلبة املدار�س اخلا�ش���ة يف برامج مركز رعاية الطلبة 
املوهوبن، و�ش���مولهم �ش���من خط���ة البعثات التي 
تقدمه���ا ال���وزارة �ش���نوًيا خلريجي الثانوي���ة العامة، 

وغري ذلك من اأوجه العناية والت�شجيع.
واأ�ش���اد وزير الرتبية والتعلي���م بافتتاح املبنى 
وبخط���وة  الدولي���ة،   ”AMA“ ملدر�ش���ة  اجلدي���د 
تاأ�شي�س “مدر�شة اأثينا لذوي االحتياجات اخلا�شة”، 
قائ���ال اإنها ذلك لفتة متميزة توؤكد اأن اال�ش���تثمار يف 
التعلي���م لي�س جمرد ا�ش���تثمار عادي، بل هو اأي�ًش���ا 
عم���ل اإن�ش���اين م���ن الدرج���ة االأول���ى، ور�ش���الة نبيلة 
خلدمة املجتمع، مثمًنا اجلهود التي بذلتها مدر�ش���ة 
“AMA” الدولي���ة لالرتق���اء باأدائه���ا اإلى م�ش���اف 
املوؤ�ش�ش���ات التعليمي���ة الناجحة، ف�ش���اًل عن جتاوز 
ح�شورها واإ�شعاعها اجلانب التعليمي اإلى املبادرات 
املتميزة، مثل تنظيمها وللعام ال�ش���ابع على التوايل 

اأوملبياد الروبوتيك�س.

• 	AMA ال�شيخ خليفة بن را�شد يفتتح مبنى مدر�شة 

“اخلدمة” ي�سدر تعليماته ب�ساأن برامج “بيبا” القيادية
املدني���ة:  اخلدم���ة  دي���وان   - اجلف���ري 
اأ�ش���در رئي�س دي���وان اخلدم���ة املدنية اأحمد 
الزاي���د وبالتعاون م���ع معه���د االإدارة العامة 
)بيب���ا( تعليم���ات اخلدمة املدني���ة رقم )1( 
القيادي���ة  الربام���ج  ب�ش���اأن   2018 للع���ام 
�ش���من الربنامج الوطني لتطوي���ر القيادات 
احلكومي���ة، واملعتمد من اللجنة التن�ش���يقية 
برئا�شة �شمو ويل العهد النائب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء، اإذ تهدف هذه التعليمات اإلى 
و�شع �شوابط واآلية خل�شوع موظفي اخلدمة 
املدني���ة للربنامج التطوي���ري املعد من قبل 
معه���د االإدارة العام���ة، م���ن خ���الل التدرج يف 
�شل�ش���ة من الربامج التطويري���ة على خمتلف 

امل�شتويات الوظيفية.
واأك���د الزايد اأن اإ�ش���دار هذه التعليمات 
�ش���بيل  يف  التدري���ب  اآلي���ة  ل�ش���بط  ياأت���ي 
املواءم���ة ب���ن احتياج���ات اجله���ة احلكومية 
وبن اعتبارات املوظ���ف ورغباته يف التقدم 
املوظف���ن  تطوي���ر  خ���الل  م���ن  الوظيف���ي 
�ش���من خط���ط وبرام���ج التدري���ب وتطوي���ر 

امل�ش���ار الوظيف���ي املح���ددة له���م؛ للوف���اء 
بامله���ام وامل�ش���وؤوليات الوظيفي���ة احلالية 
وامل�ش���تقبلية، اإذ يتك���ون الربنامج الوطني 
من 5 برامج قيادية مت�شل�شلة هي “تاأ�شي�س، 
بن���اء، تكوين، ك���وادر، وقي���ادات”؛ لتحقيق 
الق���درات  م�ش���توى  يف  والتق���دم  التكام���ل 
واالأداء الوظيفي وفق منهجية علمية وحماور 

اأ�شا�شية تنظم اآلية التدريب والتطوير.

حصالة »بوليتكنك«
 

د خماوف رفع ر�ش���وم  م كلي���ة البولتيكن���ك اأّي تطمين���ات للربمل���ان تبدِّ مل تق���دِّ
الدرا�شة على الطلبة البحرينين.

زعم���ت الكلية اأن قانون منحها اال�ش���تقاللية التدريجية مالًيا واإدارًيا �ش���يخف�س 
مبل���غ الدعم احلكوم���ي لبوليتكن���ك، بينما االأرقام تق���ول العك����س، فالكلية اأرهقت 
امليزانية العامة ب�شخ احلكومة 11.4 مليون دينار بالعام 2017، وارتفع مبلغ الدعم 
اإلى 11.6 مليون دينار بالعام اجلاري. ويف املقابل جتني الدولة من بوليتكنك مليون 

دينار فقط �شنويا.
غ���ري منطقي اإغما����س العن عن طلب اأّي موؤ�ش�ش���ة ر�ش���مية ع���دم رد الفائ�س، 
م���ن الدعم احلكوم���ي للخزانة العامة، فكم يا ترى فائ�س الكلية، بال�ش���نوات اخلم�س 

االأخرية، والذي �شّوغ طلب عدم ك�رش »احل�شالة«؟
ال اأوؤيد اإلغاء تبعية بوليتكنك ملجل�س الوزراء؛ الأن ذلك قد يجعلها جتنح للوقوع 

مبخالفات مبجهر فريق املدققن بديوان الرقابة.
التبعية ملجل�س الوزراء اأكرب �ش���مانة ت�ش���وِّب االنحراف. اأما �ش���ك اال�ش���تقاللية، 

ركم عندما ترفع الكلية ر�شومها واأمور اأخرى. ف�شي�رش اأكرث مما يفيد. و�شاأذكِّ

تيار
»الرجل النبيل معتدل يف اأقواله، لكنه يتخطى ذلك باأعماله«.

كونفو�سيو�س

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

ع حجر االأ�شا�س ملدر�شة اأثينا لذوي االحتياجات اخلا�شة و�شْ

• اأحمد الزايد	

على اال�ستثمار بالقطاع ال�سحي البحرين ت�سجع “اخلا�س” 
افتتحت م�شت�شفى �شفاء اجلزيرة الطبي باملنامة... وزيرة ال�شحة:

افتتح���ت  ال�ش���حة:  وزارة   - اجلف���ري 
وزيرة ال�ش���حة فائقة ال�ش���الح م�ش���اء اأم�س، 
م�شت�ش���فى �ش���فاء اجلزيرة الطب���ي واخلا�س 
مبنطقة املنامة، بح�ش���ور الرئي�س التنفيذي 
للهيئة الوطنية لتنظيم املهن ال�شحية مرمي 
اجلالهمة، وممث���ل الدائ���رة الثانية مبحافظة 
العا�ش���مة النائ���ب اأحم���د قراط���ة، والنائ���ب 
ال�ش���ابق ح�ش���ن بوخما�س، اإلى جانب عدد من 
كبار املدعوين من القطاع ال�شحي واجلهات 

ذات العالقة.
واأثن���ت ال�ش���الح عل���ى جه���ود القط���اع 
اخلا�س يف دع���م القطاع احلكوم���ي من خالل 
تق���دمي اخلدم���ات ال�ش���حية والعالجي���ة عرب 
�شبكة من الفروع الطبية املوجودة يف خمتلف 
املحافظ���ات باأعل���ى معايري اجل���ودة الطبية 
وباختي���ار كف���اءات طبي���ة واإداري���ة متمي���زة 
لتلبي���ة التطلع���ات نح���و االأف�ش���ل واالرتقاء 

مب�شتوى اخلدمات املقدمة.
واأك���دت حاجة منظومة القطاع ال�ش���حي 
مبملك���ة البحري���ن اإل���ى مزي���د م���ن املرافق 
نوعي���ة  خدم���ات  تق���دم  الت���ي  ال�ش���حية 

وتخ�ش�ش���ات نوعي���ة، خ�شو�ش���ا يف الف���رتة 
املقبل���ة التي �شت�ش���هدها البحري���ن بتطبيق 
ال�شمان ال�ش���حي، والذي �ش���يوفر للمر�شى 
ع���ددا من خي���ارات العالج واملراف���ق الطبية 

التي تقدم خدمات �شحية.
باجله���ود  ال�ش���حة  وزي���رة  واأ�ش���ادت 
املبذولة والتن�ش���يق امل�ش���رتك بن القطاع 
احلكومي واخلا�س وال���ذي يوؤدي اإلى تطوير 
اخلدمات ال�ش���حية املقدمة، مبينة اأن مملكة 
البحرين ُت�شجع القطاع اخلا�س لال�شتثمار يف 
القطاع الطبي وال�ش���حي، �ش���عًيا نحو اإ�رشاكه 
يف تقدمي اأف�ش���ل واأرقى اخلدمات ال�ش���حية 
للمجتم���ع وجع���ل اململك���ة مق�ش���ًدا ووجه���ًة 
لل�ش���ياحة العالجي���ة على م�ش���توى املنطقة، 
من خ���الل روؤية م�ش���تقبلية طموح���ة لتحقيق 
منظوم���ة �ش���حية متكامل���ة بالبحري���ن، حيث 

و�شعت �شحة ال�شكان اأولوية وطنية.
وتابع���ت تعم���ل ال���وزارة جاه���دة عل���ى 
تطوير النظام ال�ش���حي؛ ليك���ون متكاماًل من 
اأجل حتقيق امل�ش���تقبل ال�ش���حي لل�ش���كان، 
ا�ش���تنادا للخطة الوطنية لل�ش���حة، وبف�ش���ل 

التوجيهات ال�شديدة من عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة، 
ورئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليفة بن �شلمان اآل خليفة وويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة.
ويف خت���ام حفل االفتت���اح، متنت وزيرة 
ال�شحة كل التوفيق وال�شداد للقائمن على 
م�شت�ش���فى �ش���فاء اجلزيرة الطب���ي واخلا�س 
للمه���ام والر�ش���الة النبيل���ة الت���ي يقوم���ون 
به���ا خلدمة املجتمع، واأعرب���ت عن عن ثقتها 
باأن ه���ذا ال�رشح املتميز �ش���وف يحر�س على 
تق���دمي خدم���ات طبي���ة متخ�ش�ش���ة ورعاية 
نوعي���ة؛ م���ن اأجل اأن ي�ش���بح رائ���ًدا يف جماله 
وي�ش���هم يف تعزي���ز ورفع م�ش���توى اخلدمات 
الطبية املتاح���ة يف مملكة البحرين، وتقدمت 
بال�ش���كر والتقدي���ر اإلى جميع م���ن عمل على 
الدعم وامل�شاندة من اأجل االرتقاء باخلدمات 
ال�ش���حية وتقدمي االأف�شل الأبناء هذه االأر�س 

الطيبة.

•  وزيرة ال�شحة تفتتح م�شت�شفى �شفاء اجلزيرة الطبي	
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طلبة البحرين مباليزيا يلب�سون “ال�سنيول” و”يهند�سون” جناحا يناف�س 150 دولة:

“973” جمل�س تراثي “مودرن”يروي �سرية الوطن

البحرين وذلك يف مهرجان جامعة  البحرين يف ماليزيا برتتيب جناح يعرف برتاث وتاريخ  اأب��دع طلبة 

“ليمكوكوينغ” الثقايف.
وركزت “ثيمة” اجلناح على بيت البحرين الرتاثي، من خالل ت�صميم جمل�س بالأدوات القدمية املعروفة 

وتزينه بال�صور القدمية ولوحات عن النخيل والبحرين القدمية بري�صة معا�صرة.

للطلبة  معانيها  وترجموا  �صعبية،  اأم��ث��ال  وعلقوا  املجل�س،  ج��دران  على  يدوية  م�صغولت  الطلبة  وثبت 

الأجانب.

حمرر ال�سوؤون املحلية

وحم���ل اجلن���اح عن���وان برق���م “973” وهو رمز االت�س���ال 
ال���دويل للمنام���ة. وارت���دى الطلبة الث���وب والعق���ال وقدموا 

القهوة وال�ساي لل�سيوف.
كما لب�س اآخرون املالب�س ال�س���عبية اخلفيفة. اأما الطالبات 
فارتدين املالب�س ال�س���عبية مثل ال�سنيول والبخنق باال�سافة 

للعباءة.
وتدفق طلبة من خمتلف اجلن�سيات على اجلناح البحريني 

والتقطوا ال�سور التذكارية من �سدر املجل�س الرتاثي.

وناف�س ت�س���ميم اجلناح بقوة �س���من 150 جناحا م�ساركا، 
مب�سابقة “اأف�سل ت�سميم خارجي”.

وج���رى تنفي���ذ ومتويل اجلن���اح من قبل الط���الب وتوفري 
م�ستلزماته مب�رصوفهم اخلا�س. 

كم���ا اأطل���ق الطلب���ة ح�س���اب على االن�س���تغرام مل�س���اركة 
اأعمالهم االإبداعية بال�سور ومقاطع فيديو على اأمل اأن يلهموا 
ال�س���باب البحريني الذين يدر�س���ون يف اخلارج لالإن�سمام اإلى 

.)bahrainiabroad@( اأحداث واأن�سطة مماثلة
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%  20 ك����ن����دا  �����ص����ن����دوق  ع�����وائ�����د  ب���ي���ن���م���ا   %  6 ت���ب���ل���غ  مل  ال���ه���ي���ئ���ة  اأرب����������اح 

ال�سندوق النفطي �سينع�ش “التاأمني” ولن يرفع �سن املعا�ش

10 اآالف دينار كلفة حملتي االنتخابية و�ساأتر�سح لنيابة رئا�سة الربملان

اإذا بلغت اأرباحه 20 % فلن مت�س املزايا التقاعدية... الع�صفور وداود ل� “$”:

ثالثيني �صيناف�س احلايكي وعا�صور بدائرة عايل واإ�صكان �صلماباد... الدغا�س ل� “$”:

ق���ال رئي�س جلنة حتقيق برملاني���ة ل� “البالد” اإن 
م�ص���اركة الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي ب�ص���ندوق 
ا�ص���تثماري نفطي بحج���م مليار دوالر، وباأرباح ت�ص���ل 
اإلى 20 %، تعني اإنعا�س ال�صناديق التقاعدية، واإلغاء 

فر�صية اإفال�صها، ح�صبما حّذر اخلبري االكتواري.
واأ�ص���اف: اإذا بلغت اأرباح ال�صندوق 20 % فهذا 
يعن���ي عدم امل�ص���ا�س باملزايا التقاعدي���ة التي يجري 
احلدي���ث ع���ن وقفها ب���ني ف���رة واأخرى اأو رفع �ص���ن 

التقاعد اأو غريها من خيارات حكومية متداولة.
ويراأ����س النائب جميد الع�ص���فور جلن���ة التحقيق 
الربملانية حول �صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة 

العامة للتاأمني االجتماعي.
واأدرج تقري���ر اللجنة بجل�ص���ة املجل�س املا�ص���ية، 

واأجلت مناق�صته جلل�صة الثالثاء املقبل. 

مستقبل زاهر
وقال النائب جميد الع�صفور اإن امل�رشوع يت�صمن 
ب�صب عوائد م�صجعة، ون�صبة العوائد ال�صنوية املتوقعة 
املراوحة بني %15 و20 % مل ت�صل لها الهيئة العامة 
للتاأمني االجتماعي يف ا�ص���تثماراتها �ص���ابقا. واأ�صاف: 
اإذا فع���ال توجد اأرباح جت���اوز ن�ص���بة %10 فهذا يعني 
اإنعا�صا كبريا ل�صناديق التقاعد، ويلتقي مع ما خل�صت 
اإليه جلن���ة التحقي���ق الربملانية من تو�ص���يات مهمة. 
ولفت اإل���ى اأن جمل�س ال���وزراء االأخرية بحث مو�ص���وع 
ا�ص���تدامة ال�ص���ناديق التقاعدية باجتماعه االأخري يوم 
االثنني املا�صي، وهو خيار اأف�صل من تقلي�س املزايا 
التقاعدية ل�ص���مان ا�ص���تدامة ال�ص���ناديق التقاعدية، 
مثلما جرى التداول باالأعوام املا�صية من اإلغاء �صنوات 
اخلدمة اأو رفع �ص���ن التقاعد، واأو�ص���ت اللجنة ب�رشورة 
اللجوء خليار زيادة اال�ص���تثمارات، وم�رشوع ال�ص���ندوق 
مع وزارة النفط ي�صب يف اأبرز تو�صيات اللجنة. وتابع: 
الهيئة اأعط���ت معلومات للخبري االكتواري باأن ن�ص���بة 
العوائد من اال�ص���تثمارات ت�صل اإلى 6 % اأرباح ولهذا 
و�ص���ل اخلبري م���ن هذه الفر�ص���ية لنتيج���ة اأن اإفال�س 
ال�ص���ناديق التقاعدية �ص���يكون بعد �صنوات، واإذا بلغ 
ال�ص���ندوق امل�ص���رك النفطي ن�ص���ب االأرباح املجزية 
املعلن���ة بت�رشي���ح وزير النف���ط، فلن يجري امل�ص���ا�س 
باملزايا التقاعدية املعمول بها حاليا. وقال: امل�صكلة 

احلالية عدم بل���وغ الهيئة العام���ة للتاأمني االجتماعي 
اأرباحا با�ص���تثماراتها لن�صبة 6 %. وعرب الع�صفور عن 
�رشوره باإطالق هذا امل�رشوع، ومتابعا “اأ�ص���عر مب�صتقبل 
زاهر بانطالق امل�رشوع، واإعالن اأرباح بن�صبة تراوح بني 

15 و20 %، وهي ن�صبة عوائد كبرية وايجابية”.
ونبه اإل���ى اأن بع�س �ص���ناديق التقاع���د العاملية 
و�ص���لت اأرباحها لن�ص���بة 15 و20 %، مثل ال�ص���ندوق 
الكن���دي، واإذا و�ص���لت اأرب���اح �ص���ناديقنا التقاعدية 
لن�ص���بة 20 % ف�ص���يوؤدي ذلك ال�ص���تدامة ال�صناديق 
التقاعدي���ة، وقد تتجاوز العام 2060. وبني اأن الهيئة 
مل تعر�س ت�ص���ور اإطالق �ص���ندوق ا�ص���تثماري نفطي 
م�ص���بقا باجتماعات جلنة التحقيق، واللجنة غري معنية 

بنظر ه���ذه الت�ص���ورات. وعن حج���م ا�ص���تثمار الهيئة 
بال�ص���ندوق، رد اإن جمموع االأ�صول لدى هيئة التاأمني 
3 مليار و250 مليون دينار، لذا اأعتقد باأن مبلغ راأ�س 
امل���ال البالغ ملي���ار دوالر لن يوؤخذ كام���ال من الهيئة، 
واإذا كان مت اأخ���ذ املبلغ كامال م���ن الهيئة فهي قادرة 
على التمويل. ونبه اإلى ايجابية اأن تكون اال�صتثمارات 
حملية، والدخ���ول مب�رشوع من هذا الن���وع ايجابي، بدل 
الدخ���ول يف م�رشوعات خارجية، الأن اال�ص���تثمار املحلي 

فيه فوائد للمواطنني ويعود باأرباح جيدة.

أسئلة داود
م���ن جهته، قال ع�ص���و جلنة التحقي���ق الربملانية 

النائ���ب جم���ال داود ل���� “الب���الد” اإن���ه قراأ ع���ن م�رشوع 
ال�صندوق اال�صتثماري النفطي بال�صحافة، ومل يجد اإال 
عناوين عامة ال تبني معنى اال�صتثمار، وتفا�صيله، ومل 

تو�صح قوته، ومدته الزمنية.
وتابع: عندم���ا نتكلم عن مبلغ راأ����س املال البالغ 
ملي���ار دوالر فم���ا ن�ص���يب الهيئ���ة العام���ة للتاأم���ني 
االجتماع���ي م���ن ه���ذا اال�ص���تثمار؟، وعوائده���ا؟، وكم 

�صتتحمل الهيئة؟، وما حجم املخاطر؟.
اللجن���ة  ب���ني  اللق���اءات  خ���الل  م���ن  واأردف: 
وامل�ص���وؤولني املعنيني طوال ع���ام فعندما يتكلمون 
عن ا�ص���تثمار اأموال املتقاعدين يحذرون من املخاطر، 
فلهذا اأ�صاأل عن املعايري واالآلية التي �صتتبع واإجراءات 

الدخول با�صتثمارات دون خماطر.
وت�ص���اءل ع���ن �ص���بب عدم عر����س هذه الدرا�ص���ة 
العام���ة عل���ى املتقاعدي���ن ليتعرف���وا عل���ى حقيق���ة 
اال�صتثمار، وكيف �صت�ص���تثمر اأموالهم، والعوائد التي 
�ص���تعود عليهم، الأن من املفر�س ن�رش هذه الدرا�صة، 
واملتقاعدين هم اأ�صحاب املال االأ�صيل الذي �صيجري 

ا�صتثماره عرب ال�صندوق.
ووا�صل: اال�ص���تثمارات ال�ص���ابقة للهيئة، والتي 
عر�ص���ت باجتماعات جلنة التحقي���ق، بينت وجود روؤية 
�صيقة وربح �ص���ئيل منها، وبع�س ا�صتثمارات الهيئة 
مل حتق���ق اأرباح���ا، وبخا�ص���ة بالعق���ارات، وعوائدها ال 

تذكر مقارنة بحجمها وقيمتها.
واأك���د اإن قان���ون الهيئ���ة ين����س على اإنه���ا تدير 
اأم���وال املتقاعدين، وبالتايل من ح���ق املتقاعدين اأن 
يكون���وا على بينة بكيفية اإدارة اأموالهم، وبخا�ص���ة اإن 
هذا اال�ص���تثمار جديد، وينظر اإليه اأنه �ص���يعود بفائدة 
على البلد واملتقاعدين، ولكن من حق املتقاعدين اأن 

يعرفوا عن م�صري اأموالهم.
ونب���ه اإلى اأن امل�ص���وؤولني املعنيني مل يعر�ص���وا 
ت�صور اإطالق هذا ال�صندوق باجتماعات اللجنة، ويبدو 
اإنه تزامن مع اال�صت�صكافات النفطية االأخرية، وانتهاء 

اأعمال جلنة التحقيق الربملانية.

ملخص المشروع
وكان وزي���ر النف���ط ال�ص���يخ حممد ب���ن خليفة اآل 
خليفة قد ك�ص���ف حديثا عن اإطالق �ص���ندوق بالتعاون 
م���ع الهيئة العام���ة للتاأمني االجتماعي لال�ص���تثمار يف 
م�ص���اريع النفط والغاز، وبحجم ي�ص���ل اإلى مليار دوالر 

وعوائد جمزية تراوح بني 10 % و20 %.
واأو�ص���ح الوزير لل�ص���حافيني على هام�س موؤمتر 
بواب���ة اخللي���ج اأن ال�ص���ندوق مت���ت املوافق���ة علي���ه 
و�ص���يطلق العام اجلاري عل���ى اأن يتم التخارج منه بني 

5 و7 اأعوام.
واأ�ص���ار التع���اون م���ع الهيئ���ة العام���ة للتاأم���ني 

االجتماعي جللب م�صتثمرين لهذا اخل�صو�س.
ملنح���ه  ال�ص���ندوق  �ص���يدير  فريق���ا  اأن  وذك���ر 
موافقته���ا  اأب���دت  الهيئ���ة  اأن  موؤك���ًدا  ا�ص���تقاللية، 

للم�صاركة واال�صتثمار يف م�صاريع الوزارة.
واأو�ص���ح اأن ال�ص���ندوق يهدف للدخ���ول يف راأ�س 

املال، ولي�س يف االقرا�س البنكي.

اأعلن ال�صيخ ميثم الدغا�س عن تر�صحه على مقعد 
الدائرة ال�صاد�صة باملحافظة ال�صمالية )عايل وا�صكان 
�صلماباد(. و�صيناف�س الدغا�س النائب روؤى احلايكي، 
والبلدي عبداهلل عا�ص���ور، الذي ق���رر مغادرة املجل�س 

البلدي للتناف�س على مقعد الربملان.
وقال الدغا����س يف حوار مع من���دوب “البالد” اإنه 
مر�ص���ح م�ص���تقل، واأ�ص���له من مدينة املنام���ة، ولكن 
�ص���كن قرية عايل، وعلى توا�صل م�ص���تمر مع �صبابها، 

وهم �صبب عزمه االإقدام على الر�صح برملانيا.
وقّيم اأداء الربملان احلايل باأنه “دون امل�ص���توى 
املطل���وب”. ور�ص���د مبلغا يق���ل ع���ن 10 اآالف دينار 
لنفق���ات حملت���ه االنتخابي���ة. واأعل���ن عزمه الر�ص���ح 
ملن�صب النائب االأول اأو النائب الثاين لرئا�صة جمل�س 
النواب يف حال توفق بالفوز. وفيما ياأتي ن�س احلوار:

مستقل
- هل تنتمي جلمعي���ة �سيا�سية اأو هل تتبع 

تيارا معينا؟
-  اأنا مر�ص���ح م�ص���تقل، ول�ص���ت ع�ص���وا بجمعية 

�سيا�سية، وال ن�ساط �سيا�سيا �سابقا يل.

الشباب
-  ملاذا �سترت�سح لع�سوية جمل�ش النواب؟

-  حميط���ي ال�ص���بابي باملنطق���ة �ص���جعني على 
الر�ص���ح للربمل���ان، �ص���يعزز وج���ودي حت���ت القب���ة 
التوا�ص���ل مع �ص���باب البحرين، وتقدمي ما ي�ص���هم يف 

التاأثري اإيجابا مل�صلحة ال�صوؤون ال�صبابية.
الن���واب احلالي���ون وال�ص���ابقون كبار يف ال�ص���ن، 
واأغلبهم بعيد عن �صوؤون ال�صباب، واأنا خمتلط مع فئة 
ال�ص���باب، بعك�س نائب املنطقة احلايل روؤى احلايكي، 
والتي اأكن لها االحرام، ولكنها مقلة يف التوا�صل مع 
ال�ص���باب. اأقدم درو�ص���ا دينية واأخالقية لفئة ال�صباب 
باملنطقة، واأتوا�ص���ل معهم ب�ص���كل دائم، و�صجعوين 
لالإق���دام على ه���ذه اخلطوة، و�ص���يدعمونني انتخابيا، 
وبخا�ص���ة م���ع وجود �ص���كوى منه���م من قل���ة اهتمام 

الربملان بال�صوؤون ال�صبابية.
واأمتنى اأن اأ�صتطيع تقدمي االأف�صل بال�صالحيات 

الربملانية فيما لو وفقني اهلل بع�صوية املجل�س.

رضا
- ما تقييمك الأداء برملان 2014؟

-  ال اأري���د اإط���الق حك���م �ص���لبي ع���ام عل���ى اأداء 
املطل���وب،  للم�ص���توى  ي�ص���ل  مل  ولكن���ه  املجل����س، 
واالأ�ص���باب جمهول���ة ل���دّي، ولكنن���ي اأتعه���د بالعمل 
الت�رشيع���ي والرقابي لبل���وغ نتائج ت�ص���هم يف حتقيق 

ر�صا الناخبني واأبناء البحرين.

المنامة
-   ما هي كتلتك الداعمة باالنتخابات؟

-    يعود اأ�ص���لي ملدين���ة املنامة، ولكني ولدت 
بقري���ة ع���ايل، وع�ص���ت فيه���ا، واأعتلي املن���رب خطيبا 
باملنطق���ة منذ فرة، ول�ص���ت منعزال ع���ن اأهل القرية 
واأتعام���ل واأتوا�ص���ل مع جميع الفئ���ات واالأعمار، وهم 

بذلك ي�صكلون ال�صند الكبري يل.

معارضة
الدي���ن  انخ���راط رج���ل  اإن  اأال ت���رى     -
بال�سيا�سي���ة وع�سويت���ه بالربمل���ان �ستوؤثر على 

وق���اره الأن �سي�سطر للتمو�سع مبواقف مع اليمني 
اأو الي�سار وهو ما �سيوؤثر على هيبة �سخ�سيته؟

-   ل���كل رج���ل قناعة معينة، وه���ذه القناعة جتد 
يف جميع االأحوال معار�ص���ة من بع�س االأطراف، ولهذا 
يجب علي اأن اأك�ص���ب مزيدا من االأطراف واأحاول اإقناع 
االآخرين باملواقف التي �صاأتبناها حتت قبة الربملان.

يجب اأن اأجتهد يف العم���ل واالإقناع، واإذا توفقت 
بع�ص���وية الربمل���ان ف�صاأ�ص���عى ل�رشح االأ�ص���باب التي 
دعتني التخاذ موقف معني �صواء على �صعيد الت�رشيع 
اأو الرقابة، الأن من حق املواطن اأن يعرف �صبب اتخاذ 

نائبه املواقف.

مثقف
-  يوج���د حالي���ا نائبان معمم���ان حتت قبة 
الربمل���ان، فم���ا تقييم���ك الأداء النائبني جميد 

الع�سفور وماجد املاجد؟
-   عندما تر�ص���ح الع�ص���فور واملاجد لع�ص���وية 
املجل�س تلقيا نقدا �ص���ديدا، ولكن اأكرث املعر�صني 
عل���ى خطوتهم هم اأكرث من ا�ص���تفادوا منهم لتحقيق 
م�صالح معينة. واأ�صري اإلى اأن للنائب الع�صفور مكانة 
اجتماعية تزايدت قاعدتها مبنطقته، وجمل�صه مفتوح 
جلميع املواطنني، ولي�س اأبناء الدائرة فقط، وهو رجل 
دين مثقف وعلى اطالع عام وا�ص���ع، وال يعد مبا لي�س 
بيديه ولكنه ي�صعى لق�صاء احلوائج قدر االإمكان. اإنني 
�صاب مر�ص���ح يف عمر الثالثينات، وقاعدتي االأ�صا�صية 
يف مرحلت���ي املقبل���ة ه���م فئ���ة ال�ص���باب، ومطالب���ي 
الت���ي اأحملها تخاطب ه���ذه الفئة املهم���ة باملجتمع، 
و�ص���اأحاول ق���در االإم���كان اإقناع جمه���ور الناخبني مبا 
اأحمله من قناعات واأتوا�ص���ل معهم كممثل عن �صعب 

البحرين ولي�س ممثال عن منطقة واحدة فقط.

مبلغ
- كم ر�سدت مبلغا تقديريا لنفقات احلملة االنتخابية؟

-  مل اأح���دد مبلغ���ا حم���ددا حت���ى االآن، وم���ا لدّي 
�صاأ�صعى الإنفاقه على ما يهم احلملة.

10 آالف
- بع�ض املر�صحني ر�ص���دوا مبالغ ت�صل اإلى 
30 األف دينار، فهل ميزانيتك ت�صل لهذا املبلغ؟
-   ال. امليزانية �صتكون اأقل من 10 اآالف دينار.

الهرم
- يف ح���ال الف���وز، ه���ل تتطل���ع للرت�سح 

ملنا�صب متقدمة بهرم قيادة الربملان؟
-        االإن�ص���ان ي�صعى للتطور والو�صول ملواقع 
متقدمة دائًما، و�صاأتر�ص���ح ملن�ص���ب النائب االأول اأو 
النائب الثاين لرئا�ص���ة جمل�س الن���واب يف حال وفقت 
بالف���وز. واأعترب خط���وة تر�ص���حي لع�ص���وية املجل�س 

انطالقة لعمل اأكرب واأ�صمل واأو�صع.

•  النائب جمال داود	

• عبداهلل عا�صور	

• النائب جميد الع�صفور	

• روؤى احلايكي	

• وزير النفط	

•  املر�صح ال�صيخ عبداهلل الدغا�س	

املزايا تقلي�س  ولي�س  اال�صتثمارات  بزيادة  ال�صناديق  ا�صتدامة 

وخماطره الزمنية  ومدته  وقوته  امل�رشوع  تفا�صيل  عن  ت�صاوؤالت 

التحقيق جلنة  على  ال�صندوق  اإط��الق  ت�صور  تعر�س  مل  الهيئة 

 النواب احلاليون وال�صابقون كبار يف ال�صن وبعيدون عن ال�صباب

ال�صندوق متويل  وت�صتطيع  الهيئة  اأ�صول  دينار  مليون  و250  مليارات   3

حم��ي��ط��ي ال�����ص��ب��اب��ي ب��امل��ن��ط��ق��ة ���ص��ج��ع��ن��ي ع��ل��ى ال���ر����ص���ح ل��ل��ربمل��ان 

اال�صتثمار م��ال  اأ���ص��ح��اب  الأن��ه��م  املتقاعدين  على  عامة  درا���ص��ة  لعر�س 

واأرب���اح���ه���ا �صئيلة ال�����ص��اب��ق��ة ���ص��ي��ق��ة  ب��اال���ص��ت��ث��م��ارات  ال��ه��ي��ئ��ة  روؤي�����ة 

اأق��������دم درو������ص�����ا دي���ن���ي���ة واأخ����الق����ي����ة ل��ل�����ص��ب��اب ب��امل��ن��ط��ق��ة
الحقا منهم  ي�صتفيدون  املعممني  تر�صح  على  املنتقدين  اأك��رث 

را�صد الغائب

را�صد الغائب

م���ر����ص���ح م�����ص��ت��ق��ل ول�������ص���ت ع�������ص���وا ب��ج��م��ع��ي��ة ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
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املواطن “غري امل�ستاأجر” مت�رضر يف “�سيناريو” الدعم اجلديد 
بعد 4 اأ�شهر على انعقاد اجتماعات “هيكلة الدعم”

بعد نحو 4 اأ�ش���هر على اجتماع���ات اإعادة هيكلة 
الدع���م الت���ي ب���داأت اأعمالها يف 15 يناير املا�ش���ي، 
اأم���اط الجتم���اع الأخري للجن���ة احلكومي���ة الربملانية 
امل�ش���ركة اأخريا اللث���ام عن املالمح الأولية ل�ش���كل 

الدعم احلكومي القادم.
ممثلو ال�ش���لطة الت�رشيعية يف اللجنة امل�ش���ركة 
ف�شلوا التزام ال�شمت اإزاء ما مت ت�رشيبه من مرئيات 
قدمه���ا ممثل���و احلكوم���ة يف اللجنة وفق���ا ملتابعات 
“البالد”، فلم يوؤكدوا املعلومات التي مت ن�رشها عرب 

ال�شحافة املحلية ومل ينفوها كذلك.
مرئيات احلكومة ك�ش���فت عن دمج عالوة الغالء 
باللح���وم يف مبلغ نقدي واح���د، فيما مل يتم التعديل 
عل���ى تق�ش���يم الفئ���ات امل�ش���تحقة للدع���م، حي���ث 
خ�ش�ش���ت ملن تق���ل رواتبهم ع���ن 300 دينار مبلغ 
150 دينارا، وخ�ش�شت مبلغ 100 دينار؛ دعما ملن 
تراوح رواتبهم بني 301 دينار و700 دينار، ومبلغ 
70 دين���ارا ملن تبداأ رواتبه���م من 701 دينار وحتى 
1000 دين���ار. وكان م���ن اأبرز تك�ش���ف ع���ن مرئيات 
احلكوم���ة يف الجتماع هو خف�ض عالوة ال�ش���كن ملن 
ي�شكن يف منزل والده من 100 دينار اإلى 50 دينارا، 

واإبقاء مبلغ الدعم على حاله بالن�شبة للم�شتاأجرين.
وب���دا اأن ن���وع الدع���م ال���ذي مت ا�ش���تثناوؤه من 
مرئيات احلكومة وفق ما ن�رش من ت�رشيحات، هو دعم 
الوقود، الذي جاء ت�شكيل هذه اللجنة بعد قرار وزير 
النفط برفع اأ�ش���عاره بن�شبة 25 % للممتاز، و12 % 

للجيد.
وياأت���ي ذل���ك يف وق���ت تبل���غ في���ه امليزاني���ة 
املر�شودة للدعم احلكومي للمواطنني يف امليزانية 
العام���ة للدول���ة مق���دار 382 مليون دينار �ش���نويا، 
وتوافق اللجنة امل�شركة على مبداأ اعتماد دخل رب 

الأ�رشة معيارا لتوجيه الدعم. 

م���ن جهت���ه، ت�ش���اءل النائ���ب جميد الع�ش���فور 
عن الأ�ش���ا�ض الذي ا�ش���تند اإليه ممثل���و احلكومة يف 
مرئياته���م لتقدي���ر مبال���غ الدعم، يف الوق���ت الذي 
تفتق���ر فيه اململكة لدرا�ش���ات حمدث���ة خلط الفقر، 
اإذ اإن اآخ���ر درا�ش���ة اأجرته���ا وزارة العم���ل والتنمي���ة 
الجتماعي���ة لهذا اخل���ط كان يف الع���ام 2003 وفقا 

خلطاب���ات ال���وزارة. واأ�ش���اف: ه���ل مت مقارنة ذلك 
الدعم مع القيمة ال�ش���وقية للعملة املحلية مبتو�شط 
الروات���ب التي يح�ش���ل عليه���ا املواطن���ون وزيادة 
تكاليف املعي�ش���ة. وق���ال: نعتق���د اأن الدعم احلايل 
املقرح من جانب احلكومة �شيخرج اأعدادا كبرية من 
الأ�رش من �رشيحة ال�ش���تحقاق، وهو ما �شيخلف تبعات 

اقت�شادية واجتماعية �شلبية على املجتمع، مبا يعود 
بالنقي�ض من فل�شفة واأهداف ال�شمان الجتماعي.

اإلى ذل���ك، راأت النائ���ب روؤى احلايك���ي �رشورة 
اإع���ادة النظ���ر يف �ش���قف رواتب الفئات امل�ش���تحقة 
للدعم واملح���ددة مببلغ 1000 دينار، خ�شو�ش���ا يف 
ظل وجود ر�شوم و�رشائب قادمة �شيتم فر�شها، ول 

ميكن جتاهلها.
واأ�ش���افت: مل تو�شح احلكومة ما اإذا كان املبلغ 
متو�ش���ط دخل الأ�رشة اأم فقط رب الأ�رشة، ف�ش���ال عن 
بي���ان التفا�ش���يل املتعلقة بامليزانية املخ�ش�ش���ة 
للدع���م، وما اإذا مت اإعادة توزي���ع امليزانية على هذه 
الفئات اجلديدة، وهل اأن موارد امليزانية من ر�شوم 
زيادة اأ�ش���عار الوقود مت تخ�شي�شها لتقدمي الدعم 

الكايف للفئات امل�شتحقة.
وذهب ال�ش���وري اأحمد �ش���امل العري����ض اإلى اأن 
ي�شمل الدعم العالوات يف فرات املنا�شبات الدينية 
والوطنية، والتي ينتف���ع منها اجلميع دون النظر يف 
دخل العائلة، ملا لهذه الإعالنات من اأثر اإيجابي على 
النفو����ض، وذلك اإلى جانب الدع���م الفردي املعتمد 
على دخل املواطنني، ودعم ذوي الإعاقة بح�شب نوع 

ودرجة الإعاقة.

• جانب من اجتماعات اللجنة امل�شركة لتوجيه الدعم	

سيناريو التعديالت المقترحة على عالوتي الغالء والسكن
مجموع الدعم الحالي مجموع الدعم لغير المستأجرمجموع الدعم للمستأجر عالوة السكن للمستأجر عالوة السكن لغير المستأجرعالوة الغالءالفئات 

200 دينار 200 دينار250 دينارا100 دينار50 دينارا150 ديناراالفئة الأولى )300 دينار واأقل(

170 دينارا150 دينارا200 دينار100 دينار50 دينارا100 ديناراالفئة الثانية )301 اإلى 700 دينار(

150 دينارا120 دينارا170 دينارا100 دينار50 دينارا70 ديناراالفئة الثالثة )701 اإلى 1000 دينار(

�سيدعلي املحافظة

الع�شفور: الدعم املقرح �شيخرج اأ�رشا كثرية من �رشيحة ال�شتحقاق
ال�����دع�����م �����ش����ق����ف  يف  ال�����ن�����ظ�����ر  لإع���������������ادة  احل������اي������ك������ي: 
العري�ض: ل�ش���مول الدع���م عالوات املنا�ش���بات الديني���ة والوطنية

اعـتـمــاد 19 مـخـطـطــا بـالـربــع الأول

امل�ستالن يوفران اأكرث من ن�سف مليون دينار �سنوًيا

ارتفاع نوعي يف التقا�شيم... نايف بن خالد: 

تزود البلديات باحتياجاتها من املزروعات بكلفة منخف�شة... اأبوالفتح: 

املنام���ة - هيئة التخطي���ط والتطوير العمراين: 
اأ�ش���ار الرئي�ض التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير 
العم���راين ال�ش���يخ نايف بن خالد بن اأحم���د اآل خليفة 
اإلى اأن الهيئة اعتمدت يف الفرة من يناير اإلى اأبريل 
2018 نحو 19 خمططا لتقا�ش���يم الأرا�شي الرئي�شة 
واجلزئية يف جميع حمافظات اململكة، وهو ما ي�شكل 
ارتفاع���ا نوعي���ا يف التقا�ش���يم املعتم���دة يف الفرة 
نف�ش���ها يف العام املا�شي، والتي كانت 7 خمططات 

للتق�شيم. 
واأ�ش���اف اأن اإجم���ايل القط���ع امل�ش���تحدثة ع���ن 
خمططات التقا�ش���يم امل�ش���ار اإليه���ا يف الربع الأول 
م���ن العام 2018 بلغ 2449 قطع���ة نتج عنها توفري 
م�شاحات للتنمية العمرانية املختلفة تبلغ 930.343 
مر مربع لالأن�شطة التنموية املختلفة، منها ال�شكنية 

وال�ش���ناعية،  واخلدمي���ة  وال�ش���تثمارية  والإداري���ة 
وغريها. واأ�شار ال�شيخ نايف بن خالد اإلى اأن موؤ�رشات 
التنمي���ة احلركة العمراني���ة الإيجابي���ة تعك�ض الثقة 

يف املناخ ال�ش���تثماري يف جم���ال التطوير العمراين، 
وهذه املخططات ت�شهم يف توفري م�شاحات لالأن�شطة 
التنموي���ة الت���ي حتتاجه���ا اململكة وفق���ا ملعطيات 
املخط���ط الهيكل���ي الوطن���ي الإ�ش���راتيجي ململكة 
البحري���ن. واأو�ش���ح اأن الهيئة ووفق���ا لأحكام قانون 
تق�ش���يم الأرا�شي املعدة للتطوير والتعمري ولئحته 
التنفيذي���ة، قام���ت وم���ن خ���الل ه���ذه املخطط���ات 
با�ش���تقطاع م�ش���احات للطرق واخلدم���ات واملرافق 
العام���ة الت���ي تتطلبه���ا املناط���ق وفق���ا للمعاي���ري 
التخطيطية املتبعة بالتن�ش���يق مع اجلهات املعنية، 
وهو ما ي�ش���هم يف الرتقاء بالبيئة احل�رشية للمناطق 
م���ن  واملقيم���ني  املواطن���ني  احتياج���ات  وتلبي���ة 
اخلدمات املختلفة، وتوفري �شبل الرفاهية والعي�ض 

الكرمي.

املنام���ة - وزارة الأ�ش���غال و�ش���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمراين: اأك���د وكيل �ش���وؤون البلديات 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش���وؤون  الأ�ش���غال  ب���وزارة 
العم���راين نبيل اأبوالفتح اأن ال���وزارة تنتج ومن خالل 
م�ش���اتلها اأكرث من مليوين زهرة بتونيا �شنويا، وذلك 
يف �شوء التو�شع الكبري والهتمام الذي توليه لزراعة 

الزهور حمليا مبا يقلل التكلفة ويزيد من اجلودة.
ج���اء ذلك لدى تفقده م�ش���اتل الوزارة يف منطقة 
ع���ذاري برفق���ة الوكيل امل�ش���اعد للخدم���ات البلدية 
امل�ش���ركة وائل املب���ارك وعدد من امل�ش���وؤولني يف 
الوزارة؛ لالطالع على اآليات العمل وم�ش���توى الإجناز 
ال���ذي حتق���ق باإنت���اج م���ا حتتاج���ه ال�ش���وق املحلية 
م���ن الزهور املو�ش���مية �ش���واء ل�ش���تخدامات الوزارة 
اأو لبيعه���ا يف ال�ش���وق املحلي���ة. وق���ال “اإن الكلف���ة 
الت�شغيلية للم�شتلني تبلغ 100 األف دينار، فيما توفر 
علينا هذه امل�ش���اتل ما قيمته 650 األف دينار �شنويا 

بالإنتاج ال���ذي يغ���ذي احتياجاتنا م���ن املزروعات”. 
واأك���د اأبوالفتح اأن تكلفة اإنتاج الزهرة الواحدة حمليا 

هي 30 فل�ش���ا، يف حني اأن تكلفة ا�ش���تريادها ت�ش���ل 
اإلى 100 فل�ض و85 فل�شا يف اأف�شل الأحوال.

• ال�شيخ نايف بن خالد	

• وكيل �شوؤون البلديات يتفقد امل�شاتل يف عذاري	

للتنمي���ة  البحري���ن  معه���د   – املنام���ة 
ال�شيا�ش���ية: اختت���م معه���د البحري���ن للتنمية 
ال�شيا�ش���ية ي���وم اخلمي�ض املا�ش���ي فعاليات 
ال���دورة التدريبي���ة “مهارات القادة ور�ش���الة 
الدول���ة” الت���ي نظمها املعهد �ش���من برنامج 
“مه���ارات اخلط���اب ال�شيا�ش���ي” يف الف���رة 
ماي���و اجل���اري مبرك���ز اخللي���ج   10 حت���ى   6
للموؤمترات، مب�ش���اركة 36 �ش���اًبا و�ش���ابة من 
الذي���ن �ش���اركوا يف م�ش���ابقة كتاب���ة اخلطاب 
ال�شيا�ش���ي للع���ام 2017، اإذ يع���د الربنام���ج 
جزًءا مكمال للم�ش���ابقة ويتما�ش���ى مع اأهدافها 
يف تنمية و�ش���قل مهارات ال�ش���باب البحريني 
يف جم���ال اخلطاب ال�شيا�ش���ي؛ لتكوين كوادر 
خماطب���ة  عل���ى  ق���ادرة  واإعالمي���ة  �شيا�ش���ية 
اجلمهور. وقامت ع�ش���و جمل����ض اأمناء املعهد 
عل���ى  ال�ش���هادات  بتوزي���ع  جناح���ي  اإمي���ان 
امل�شاركني يف الدورة التدريبية، حيث اأعربت 
عن تهانيها للم�ش���اركني كاف���ة، متمنية لهم 

التوفيق والنجاح. من جانبهم، عرب امل�شاركون 
يف الدورة التدريبية عن �شعادتهم بامل�شاركة، 
موؤكدي���ن اأن ال���دورة �ش���كلت فر�ش���ة لتنمية 
مهاراته���م م���ن خ���الل التدري���ب العملي على 
ممار�ش���ة اخلطاب ال�شيا�شي، م�شيدين بجهود 
املعه���د يف جمال متك���ني ال�ش���باب البحريني 
من مهارات اخلطاب ال�شيا�شي وامل�شاهمة يف 
اإعداد كوادر �شابة ت�شتطيع التعاطي الإيجابي 
مع ال�ش���اأن الوطني. وقدم ال���دورة التدريبية 
الت���ي ا�ش���تمرت على مدى خم�ش���ة اأي���ام نخبة 
من الأكادمييني واخلرباء وهم اأ�ش���تاذ الإعالم 
امل�ش���اعد بجامع���ة البحرين عدن���ان بومطيع، 
وامل�شت�ش���ار اأحم���د عودة وهو خبري الت�ش���ال 
املوؤ�ش�ش���ي والعالقات العامة، ومدرب تنمية 
ب�رشي���ة وخمت�ض يف جم���ال التوا�ش���ل الفعال 
املحا����رش عل���ي الري����ض، ورئي�ض جلن���ة رعاية 
ال�ش���باب يف اللجن���ة امللكية الأردني���ة لتنمية 

املوارد الب�رشية حممد احلمد.

املنامة - بن���ا: اأعلنت اأمانة 
العا�ش���مة عن تنفيذه���ا مل�رشوع 
يف  الق�ش���يبية  مي���دان  تطوي���ر 
ال�ش���هر املقبل مب�ش���احة تقدرب� 
2820 مرا مربعا وبكلفة ت�ش���ل 
اإل���ى 80 األف دين���ار، من منطلق 
روؤي���ة اأمانة العا�ش���مة يف حتقيق 
التنمية امل�ش���تدامة مبا يعزز من 

دورها يف اإ�شفاء اللم�ش���ة اجلمالية على جميع 
املناط���ق التابع���ة ملحافظ���ة العا�ش���مة على 
�شعيد امليادين العامة والتقاطعات الرئي�شية 
مع مراع���اة املتطلبات البيئية يف البالد. وقال 
املدير العام لالأمانة ال�ش���يخ حممد بن اأحمد اآل 
خليف���ة اإن “الأمانة “انتهت من اإعداد اخلرائط 
الهند�شية والت�ش���اميم التف�شيلية للم�رشوع، 
حي���ث �ش���يتم يف املرحل���ة القادم���ة طرحه يف 
مناق�ش���ة عامة ح�شب الإجراءات وال�شراطات 
املعمول بها و�شوف يتم تر�شيته على اف�شل 

العط���اءات م���ن الناحي���ة الفنية 
واملالية”.

واأف���اد باأن���ه م���ن املتوق���ع 
“اأن ي�ش���تغرق تنفي���ذ امل����رشوع 
6 اأ�ش���هر، ومن املوؤم���ل النتهاء 
من تنفي���ذه يف الرب���ع الأخري من 
“اأن  م�ش���يفا  اجل���اري”،  الع���ام 
امل�رشوع يحده من ال�ش���مال �شارع 
ال�شيخ دعيج ومن اجلنوب والغرب �شارع بني 
عتبه، و�شيحتوي على �شور بت�شميم تقليدي، 
وجل�ش���ات مظللة، الى جانب زراعة م�ش���احات 
مفتوح���ة من امل�ش���طحات اخل�رشاء، وت�ش���كيل 
اأحوا�ض للزهور املو�شمية اإ�شافة اإلى ت�شييد 
ناف���ورة تتو�ش���ط املم���رات م���ع وج���ود مبنى 

للخدمات العامة”.
وياأت���ي م����رشوع مي���دان الق�ش���يبية بعد 
تنفيذ كل من ميدان اأوال مبجمع 309 وميدان 

العدلية الواقع مبجمع 336.

“التنمية ال�سيا�سية” يختتم “مهارات القادة 

اإجناز “ميدان الق�سيبية” خالل 6 اأ�سهر

• ال�شيخ حممد بن اأحمد	



ور�شة عمل حول االحتاد 
اجلمركي اخلليجي

 ال�ش����ناب�س - الغرفة: تنظم غرفة جتارة و�شناعة 
البحري����ن وبالتع����اون م����ع احت����اد غ����رف دول جمل�س 
التع����اون اخلليجي يف متام ال�ش����اعة 9:00 من �ش����باح 
غ����د االثن����ن بقاع����ة املجل�����س بالطابق االأر�ش����ي من 
مبنى بيت التجار، ور�ش����ة عمل حول جهود ا�ش����تكمال 
متطلبات االحت����اد اجلمركي بن دول جمل�س التعاون 
اخلليجي )امل�شرية .. التحديات .. واحللول املقرتحة( 
وذل����ك �ش����من الرتتيب����ات اللوج�ش����تية والتنظيمي����ة 
ملنتدى اخلليج االقت�شادي املقرر عقده خالل الفرتة 

21 - 22 اأكتوبر 2018 بالريا�س.

“ويلز اأوف اأرابيا” ت�شتحوذ على هاريل-ديفيد�شون- البحرين

املنامة - هاريل - ديفيد�ش���ون: ا�شتحوذت �رشكة “ويلز اأوف اأرابيا” – وهي �رشكة تابعة 
ملجموع���ة خالد املوؤي���د واأوالده – على وكالة “هاريل-ديفيد�ش���ون” يف البحرين. ومن خالل 
اإدراج عالمة هاريل - ديفيد�ش���ون التجارية حتت اإدارة �رشكة “ويلز اأوف اأرابيا” مما �شيلعب 
دوًرا يف تعزيز موقع ال�رشكة كواحدة من اأكرب العالمات التجارية يف جمال الدراجات النارية يف 
املنطقة. وقال مدير �رشكة ويلز اأوف اأرابيا، عبد الرحمن املوؤيد “ُيعد امتالك وت�شغيل وكالة 
هاريل - ديفيد�شون هو فر�شة جتارية فريدة ي�رشنا اأن نغتنمها.  اإن خربتنا احلالية يف جمال 
الدراج���ات متنحنا التميز يف التعامل مع هذه العالمة التجارية. اإننا متحم�ش���ون للغاية لوجود 
عالمة هاريل - ديفيد�شون  �شمن �رشكتنا ونتطلع اإلى تطوير وجودها يف املنطقة”. واأ�شاف 
“ولدت �رشكة “ويلز اأوف اأرابيا” من ال�شغف مبجال املركبات حيث نعترب اأنف�شنا مبثابة عامل 

حمفز يف عامل النقل، لُي�شيف اخليار والقيمة واخلدمة اإلى ال�شوق”. 

  للتوا�شل:  )ق�شم االقت�شاد: 17111455(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

السنة العاشرة - العدد 3498 
األحد

13 مايو 2018 
27 شعبان 1439

business@albiladpress.com

9

اقتصاد
�لغبار يت�سبب يف �سح كميات �لأ�سماك ويرفع �أ�سعارها 30 %

زيادة اإنتاج “دملون للدواجن”  

اأكد جزافون ارتفاع اأ�شعار االأ�شماك بن�شبة 
ت���رتاوح ب���ن 30 % اإلى 40 % اأم�س ال�ش���بت، 
واأرجعوا ذلك اإلى موجة الغبار وال�شيد ال�شحيح 

الذي عاد به ال�شيادون.
وقال اجلزاف يف �ش���وق املنام���ة املركزية 
علي �ش���لمان اإن معظم ال�ش���يادين مل يتمكنوا 
من دخول البحر، والبع�س عاد بكميات ب�شيطة 

ما اأدى ذلك اإلى ارتفاع اأ�شعار االأ�شماك.
واأ�ش���اف اأن الطل���ب على االأ�ش���ماك مازال 
م�ش���تمرا، معل���ال ذل���ك ب�ش���بب قل���ة الكمي���ات 
املتوفرة يف ال�ش���وق، الفتا اإلى اأن هذا االأ�شبوع 
هو االأخري قبل دخول �شهر رم�شان الذي يوؤدي 
عادة اإلى ركود يف احلركة خالل اأول اأ�شبوعن.

وع���ن االأ�ش���عار، اأو�ش���ح اأن كيلو ال�ش���ايف 
ارتفع م���ن 2.5 دينار اإلى 3.5 دينار و4 دنانري 
بعد موج���ة الغبار، ال�ش���عري م���ن دينارين اإلى 

3 دنان���ري، الكنعد واحلمام العرب���ي 4 دنانري، 
الهام���ور الكب���ري ب���� 6 دنانري واملتو�ش���ط ب� 7 
دنانري، الف�شكر 1.5 دينار، العندق والقرقفان 

2.5 دينار.
ب���دوره، ق���ال اجل���زاف يف �ش���وق املنام���ة 
املركزي���ة عبدالر�ش���ول “اأب���و علي” اإن �ش���عر 
ال�شمك ارتفع اأم�س ال�شبت؛ ب�شبب موجة الغبار 
وقلة ال�ش���يادين الذين دخلوا البحر ال�شطياد 

االأ�شماك.
واأ�ش���اف اأن �ش���عر �ش���مك الهام���ور ياأت���ي 
باملرتب���ة االأول���ى من حيث ال�ش���عر املرتفع، اإذ 
بلغ �ش���عر الكيلو 7 دنانري، ال�شايف 3.5 دينار، 
ال�ش���عري 2.5 دين���ار، الكنع���د 4 دنانري، اجلنم 

دينارين، الف�شكر 1.5 دينار.
ومن جانب اآخر، اأكد تاجر الدواجن والبي�س 
�شادق �ش���لمان اأن اإنتاج �رشكة دملون للدواجن 
مرتف���ع يف الف���رتة االأخ���رية، مبيًن���ا اأن ال�رشك���ة 
طرح���ت 400 حبة باأحج���ام خمتلفة ترتاوح بن 

800 غ���رام وحتى 1300 كيلوغ���رام لكل تاجر 
يوم اأم�س ال�شبت.

واأك���د اأن الطل���ب عل���ى الدج���اج ارتفع يف 

الف���رتة االأخ���رية بن�ش���بة ت�ش���ل اإل���ى 100 % 
ا�شتعدادا من الزبائن ال�شتقبال �شهر رم�شان، 
الفًتا اإلى اأن الكميات تنفد ب�رشعة حال و�شولها 

اإلى ال�شوق.
فيما اأ�ش���ار اإلى اأن اأ�شعار البي�س ارتفعت 
يف الفرتة االأخرية، لي�شل �شعر الطبق )ال�شيتة( 
للبي�س ال�ش���عودي والكويتي اإل���ى 1.6 دينار، 
والرتك���ي واالأردين 1.5 دين���ار، الهولندي 1.3 
دين���ار، فيما بق���ي البي�س البحرين���ي عند 1.8 

دينار.
ب���دوره، ق���ال الق�ش���اب يف �ش���وق املنامة 
املركزي���ة حمم���د جا�ش���م اإن احلرك���ة ال�رشائية 
ارتفعت بن�شبة تفوق 100 % يف االآونة االأخرية 
وذلك ا�ش���تعدادا من الزبائن لل�ش���هر الف�شيل 

الذي يزيد ا�شتهالك اللحوم فيه.
واأو�ش���ح اأن االأ�ش���عار مل تتغري، اإذ يرتاوح 
�ش���عر كيلو حل���م الغنم ال�ش���وداين ال�ش���اأن اأو 
املاعز بن 2.6 دينار و2.8 دينار، واالأ�ش���رتايل 
ب� 2.4 دينار. اأما حلم البقر، ف�ش���عره كاملعتاد 
مل يتغري، اإذ يبلغ ثمن الكيلو 2.2 دينار �ش���واء 

للباك�شتاين اأو ال�شوداين اأو االأثيوبي. 

ا  �ساجنيف بول رئي�ًسا تنفيذيًّ
1.1 مليون دينار �أرباح “زين �لبحرين” بالربع �لأول 2018 جديًد� لـ “�لبحرين للتنمية” 

ي�ستعر�ص �لفر�ص �ل�ستثمارية �ملتميزة بالبحرين �ل�سيخ: “بو�بة �خلليج” 

ارتفعت بن�شبة 120 % مقارنة بالعام املا�شي

خمرجات املوؤمتر ت�شب يف جهود “جمل�س التنمية” 

املنامة - زين البحرين: �ش���جلت زين 
البحري���ن اأرباح���ا �ش���افية بقيم���ة 1.108 
ملي���ون دين���ار ع���ن ف���رتة الثالثة اأ�ش���هر 
املنتهي���ة يف 31 مار����س 2018، حمقق���ًة 
بذلك ن�ش���بة زيادة بلغ���ت 120 % مقارنةُ 
مببلغ 503 اآالف دينار عن الفرتة نف�ش���ها 
2017. وبلغ الربح الت�ش���غيلي ما جمموعه 
1.127 ملي���ون دين���ار مقاب���ل 576 األ���ف 
دينار عن الفرتة نف�ش���ها العام املا�ش���ي، 

اأي بزيادة ن�شبتها 95.7 %. 
واأو�ش���حت ال�رشك���ة اأن ه���ذه النتائج 
االإيجابي���ة ج���اءت على الرغم م���ن الرتاجع 
الذي �شجلته اإجمايل عائدات زين عن فرتة 
الرب���ع االأول 2018، حي���ث بلغت 16.571 
 18.310 مببل���غ  مقارن���ًة  دين���ار  ملي���ون 
مليون دين���ار عن الفرتة نف�ش���ها 2017، 
اأي بانخفا�س ن�شبته 9.4 %، وقد جاء هذا 
االنخفا�س يف االإيرادات نتيجة بع�س االآثار 
اجلانبي���ة املالية الناجتة عن تطبيق معيار 
املحا�شبة الدويل رقم IFRS 9( 9 ( و15 
)IFRS15( ال�ش���ادر ع���ن جمل�س معايري 
املحا�ش���بة الدولية. يف ح���ن ارتفع العائد 
االأ�شا�ش���ي لل�ش���هم الواح���د م���ن 1 فل����س 

خ���الل الربع االأول 2017 اإلى 3 فلو�س عن 
فرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 

.2018
وبل���غ اإجم���ايل حق���وق امللكي���ة لدى 
ال�رشكة 66.147 ملي���ون دينار خالل الربع 
االأول 2018، مقابل 63.307 مليون دينار  
للفرت ة نف�ش���ها 2017، اأي بزيادة ن�شبتها 
4.5 %. يف حن �ش���جلت موجودات ال�رشكة 
يف 2018 تراجع���اً بن�ش���بة 6.5 % بع���د اأن 
بلغ���ت 99.044 ملي���ون دين���ار يف الفرتة 
املذكورة، مقارنًة مببلغ 105.938 مليون 

دينار للربع االأول 2017. 
وق���ال رئي����س جمل�س االإدارة ال�ش���يخ 
اأحم���د بن عل���ي اآل خليف���ة “ُوفقن���ا خالل 
الرب���ع االأول من هذا الع���ام يف املوازنة ما 
ب���ن املثابرة عل���ى تطوير وتنمي���ة اأدائنا 
الت�ش���غيلي وتعزيز ن�ش���اطنا اال�شتثماري 
و�شبط نفقاتنا، مما اأدى اإلى زيادة �شخمة 
يف �ش���ايف اأرباحنا للربع االأول 2018، وهي 
نتائج تنبئ باملزيد من النجاحات والنتائج 
املميزة على مدار االأ�شهر املقبلة، وتوؤكد 
قدرة زين البحرين تعزيز مكانتها الرائدة 
يف ال�شوق البحرينية على الرغم من االأجواء 

التناف�ش���ية التي ت�ش���ود قطاع االت�شاالت 
يف وقتنا احلايل”. 

واأ�ش���اف “انطالقاً من التزامنا الدائم 
بتوفري اأف�شل م�شتويات اخلدمة لقاعدتنا 
الوا�شعة من العمالء، مت�شي زين البحرين 
قدماً يف م�ش���ريتها الرامية لبناء �ش���بكات 
حديث���ة تغط���ي خمتل���ف اأنح���اء اململك���ة 
وتوفر نطاقا عري�ش���ا وفق اأحدث تقنيات 

الربودباند”.
واأو�شح ال�شيخ اأحمد “كما اأن النجاحات 

الت���ي نحرزها يف جمال عق���د ال�رشاكات مع 
ك���ربى املوؤ�ش�ش���ات وم���زودي اخلدم���ات 
االإقليمية والعاملية، والتي ت�شيف املزيد 
من القيمة اإلى حمفظة خدماتنا، وحت�شن 
مواق���ع  يف  �شت�ش���عنا  العم���الء،  جترب���ة 
تناف�ش���ية اأف�ش���ل، كم���ا اأنها �شت�ش���اعدنا 
يف حتقيق اأهدافنا االإ�ش���رتاتيجية الرامية 
اإلى تنمي���ة حقوق امل�ش���اهمن”. واأعلنت 
ال�رشك���ة عن تعاونه���ا مع �رشكة اإريك�ش���ون 
لن����رش اأول اأنظمة �ش���ناديق حتك���م مكيفة 
يف املواق���ع ال�ش���بكية، والتي حتمل ا�ش���م 
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Outdoor، حيث ت�ش���تفيد زين البحرين 
من ه���ذه االأنظمة لتثبي���ت مواقع الهاتف 
املحم���ول يف االأماكن املغلق���ة مع حجرات 
مكيفة وجمهزة باأح���دث التقنيات. وذلك 
�شمن ت�ش���ميم �شل�س بب�ش���مة بيئية اأقل 
لدعم عملية تو�ش���ع اأكرث انت�شارا وفعالية 
بتكلف���ة  املتنق���ل  العري����س  للنط���اق 
منخف�ش���ة، ويتما�ش���ى هذا النظام اجلديد 
م���ع حمل���ة البيئ���ة الوطني���ة يف البحري���ن، 
والتي تعترب جزءا من الروؤية االقت�ش���ادية 

للمملكة للعام 2030.

املنامة - مونرتيال لل�ش���يارات: اأكد 
رج���ل االأعم���ال ومال���ك �رشك���ة “مونرتيال 
لل�ش���يارات” اإبراهي���م عبداهلل ال�ش���يخ اأن 
موؤمت���ر “بواب���ة اخللي���ج” �ش���لط ال�ش���وء 
االقت�ش���ادية  والفر����س  املزاي���ا  عل���ى 
واال�ش���تثمارية الت���ي تتميز به���ا البحرين 
العرب���ي  اخللي���ج  ومنطق���ة  خ�شو�ش���ا، 
عموما، م�ش���يدا بتنظي���م اململكة البحرين 
للموؤمت���ر حتت رعاي���ة ويل العه���د، نائب 
لرئي����س  االأول  النائ���ب  االأعل���ى،  القائ���د 
جمل����س ال���وزراء، رئي����س جمل����س التنمية 
االقت�شادية �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
�ش���لمان بن حمد اآل خليفة. واأثنى ال�ش���يخ 
عل���ى اجلهود واالأدوار الب���ارزة التي يقوم 
بها جمل�س التنمية االقت�ش���ادية برئا�ش���ة 
ويل العهد يف تنظيم املوؤمتر مبا ين�ش���جم 
للمملك���ة  االقت�ش���ادية  التوجه���ات  م���ع 
ودور ذلك يف التوا�ش���ل مع امل�ش���تثمرين 
االإمكانات االقت�ش���ادية  الدولين الب���راز 

والفر�س اال�شتثمارية يف البحرين.
و�ش���دد ال�ش���يخ عل���ى اأن “االإجنازات 

التي يحققها جمل�س التنمية االقت�ش���ادية 
تنه�س باالقت�شاد البحريني ومتنحه القوة 
والفاعلي���ة لت�رشيع عملية التنمية، م�ش���ريا 
اإلى اأن “جتمع مئات امل�شتثمرين من حول 
العامل لالطالع على ما ت�شهده املنطقة من 
حتوالت اقت�ش���ادية وفر�س ا�ش���تثمارية، 
يع���د خط���وة متمي���زة ورائدة يف ت�ش���ليط 
ال�ش���وء على االإمكانات الكبرية الطبيعية 

والب�رشية التي حتظى بها البحرين”.
وراأى ال�شيخ اأن “املوؤمتر اال�شتثماري 
املتمي���ز، وال���ذي يع���د االأول م���ن نوع���ه 
ا�ش���تثمارية  فر�ش���ا  اأت���اح  البحري���ن  يف 
وعرو�ش���ا اقت�ش���ادية لتب���ادل اخل���ربات 
ب���ن امل�ش���اركن، م�ش���يدا “بامل�رشوعات 
البحرينية الكربى والفر�س اال�ش���تثمارية 
الت���ي مت االإع���الن عنها يف خت���ام املوؤمتر، 
خ�شو�شا اإعالن احلكومة تد�شن �شندوق 
البحرين للطاقة، وهو ال�شندوق االأول من 
نوع���ه يف دول جمل����س التع���اون اخلليجي 
ليوف���ر للم�ش���تثمرين املوؤ�ش�ش���ن اإمكان 
الو�ش���ول اإل���ى حمفظ���ة م�ش���اريع الطاقة 

براأ�س م���ال اأويل من احلكوم���ة البحرينية، 
م���ن  دوالر  ملي���ار  جلم���ع  يه���دف  حي���ث 
م�ش���تثمرين حملين واإقليمين ودولين 
اململك���ة،  يف  الطاق���ة  اأ�ش���ول  لتطوي���ر 
واإطالق بن���ك البحرين للتنمية “�ش���ندوق 
ال�شناديق” بقيمة 100 مليون دوالر لدعم 
امل�رشوع���ات النا�ش���ئة يف البحرين ومنطقة 
ال����رشق االأو�ش���ط، وط���رح م����رشوع �ش���بكة 

القط���ارات، وتخ�ش���ي�س 1.2 مليار دوالر 
لتح�ش���ن �ش���بكة الطرق، وبدء بن���اء مركز 
البحري���ن للمعار�س واملوؤمت���رات اجلديد 
يف ال�ش���خري”، م�ش���ددا عل���ى اأن “البحرين 
�شت�ش���هد طفرة اقت�ش���ادية وتطورا بارزا 
على امل�شتوى االقت�ش���ادي خالل املرحلة 

املقبلة ب�شكل كبري ومتميز”.
مدخ���اًل  �ش���كل  “املوؤمت���ر  اإن  وق���ال 
مبا����رشا اإل���ى ال�ش���وق اخلليجية م���ن خالل 
ت�ش���ليط ال�ش���وء عل���ى خل���ق الفر�س من 
خالل االإمكانات الت���ي توفرها امل�رشوعات 

اال�شتثمارية اإقليمًيا ودولًيا”.
وراأى اأن “اأهم ما مييز املوؤمتر العمل 
وف���ق روؤي���ة موح���دة لتعزيز املكت�ش���بات 
وبناء الفر�س النوعية ملواطني اململكة”، 
مو�ش���حا اأن “ه���ذا املوؤمت���ر الرائ���د األقى 
ال�ش���وء على االإمكان���ات الكبرية والفر�س 
ال�ش���خمة التي حتظى بها البحرين”، الفتا 
ال���ى “املناخ االقت�ش���ادي املتمي���ز الذي 
تتمتع به اململكة والذي يواكب التطورات 

احلالية اإقليميا ودوليا”.

املنامة - البحرين: اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة بنك البحرين للتنمية 
خالد الرميحي، عن تعين �ش���اجنيف بول مبن�ش���ب الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة بنك البحرين للتنمية، وذلك اعتباًرا من 15 مايو 2018، حيث 
يعّد �ش���اجنيف بول م�رشفيًّا خم�رشًما من خالل خ���ربة تزيد عن 30 عاًما 
يف جم���ال اخلدم���ات امل�رشفية، ويف اأكرث من 9 دول اآ�ش���يوية من بينها 
�ش���نغافورة، الهند، ماليزيا، واإندوني�ش���يا، هذا باالإ�شافة اإلى جمموعة 
وا�ش���عة م���ن مهام متويل ال����رشكات، ومتويل املوؤ�ش�ش���ات ال�ش���غرية 
واملتو�ش���طة، واإدارة خماط���ر االئتم���ان، والتموي���ل التج���اري واإدارة 
املنتج���ات امل�رشفي���ة، كم���ا اأنه تقلد عدة منا�ش���ب رفيعة امل�ش���توى 
كمن�ش���ب امل�ش���وؤول ال���دويل للموؤ�ش�ش���ات املحلية، وكذا امل�ش���وؤول 
ال���دويل حللول التموي���ل املالية والتمويل التجاري وهو ي�ش���غل حاليًّا 
من�ش���ب رئي�س جمل�س االإدارة واملدير غ���ري التنفيذي يف جمل�س اإدارة 

بنك �شتاندرد ت�شارترد - فيتنام املحدودة )�شنغافورة(. 
ومتكن �ش���اجنيف بول من حتقيق جناًحا كب���رًيا يف خمتلف اأدواره، 
نظ���ًرا المتالكه العديد من املهارات والكفاءات الالزمة ل�ش���غل واإدارة 
عدة منا�ش���ب حيّوية، وقبل اأن يبداأ جتربته الزاخرة يف �شنغافورة، كان 
قد قام بتاأ�شي�س اآلياٍت متخ�ش�شة يف جمال ريادة االأعمال والعمل احلر 
يف الهند، والتي اأ�شهمت بدورها يف تلبية احتياجات ال�رشكات ال�شغرية 
واملتو�شطة وم�شاعدة رواد االأعمال يف تنمية وتو�شيع �رشكاتهم بهدف 
�ش���مان ا�ش���تمرارية جناح اأعماله���م وتطويرها، وا�ش���تناًدا اإلى خربته 
الوا�ش���عة يف جمال تطوير االأعمال واإدارة خماطر االئتمان “بعد اأن عمل 
كم�ش���وؤول ائتمان اأول يف �رشكة تابعة ل�ش���تاندرد ت�ش���ارترد - الهند”، 
فق���د عمل عل���ى تاأ�ش���ي�س عملي���ات االكتت���اب يف االأعم���ال واملخاطر  
لل����رشكات ال�ش���غرية واملتو�ش���طة يف ال�ش���وق الهندية، ه���ذا عدا عن 
قيام���ه بتوظيف وتدريب فريق عمل متكامل من مدراء عالقات العمالء 
وحمللي االئتمان الذين كانوا يركزون ب�ش���كٍل ح�رشي على االحتياجات 
احلقيقي���ة والفري���دة ل�رشيحة رواد االأعمال من اأ�ش���حاب املوؤ�ش�ش���ات 

ال�شغرية واملتو�شطة.  
وق���ال الرميحي “نرحب كل الرتحيب ب�ش���اجنيف بول وان�ش���مامه 
اإل���ى جمموعة بنك البحرين للتنمية، حيث اإننا على ثقٍة تامة باإمكانياته 
الرثي���ة وخرباته املتكاملة يف عدة جم���االت كاإدارة املخاطر واالئتمان، 
تنمية املوؤ�ش�ش���ات ال�ش���غرية واملتو�ش���طة، هيكلة التمويل التجاري، 
والتي �ش���ملت تنّوًع���ا جغرافيًّا منحه املزيد من املعرفة و�ش���عة االأفق 
والق���درة على تّفهم الظروف امل�ش���احبة لكل موؤ�ش�ش���ة وم�ش���تلزمات 
جناحه���ا وا�ش���تمراريتها، خا�ش���ة واأن البن���ك يّتجه بفعالي���ة نحو تبني 
وتطبي���ق معاي���ري عاملي���ة ت�ش���هم يف تلبي���ة تطلع���ات واحتياج���ات 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة”.  
م���ن جانب���ه، قال بول “اأتطل���ع اإلى العمل ب�ش���كٍل وثيق مع جمل�س 
اإدارة املجموع���ة والفريق االإداري، وذلك بهدف ا�ش���تثمار االإمكانيات 
والطاقات الكاملة يف تنمية املوؤ�ش�ش���ات ال�شغرية واملتو�شطة ودعم 

رواد االأعمال واأ�شحاب امل�رشوعات على حٍد �شواء”.   

 زينب �لعكري
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“ال�صالم”: 10 % خ�صومات ح�رصية على “طريان اخلليج”

“البحرين الإ�صالمي” يطلق اخلدمة الفورية لبطاقات ال�رصاف الآيل

“البور�صة” ت�صدر ورقة ا�صت�صارية عن “قواعد الإدراج”

تخطط لبلوغ 60 وجهة بحلول 2023 العلوي: “طريان اخلليج” 

ال�صاعر: ت�صليم 2250 وحدة �صكنية بـ “ديرة العيون” 

ت�صتعر�ض امل�صتجدات والأو�صاع الإيجابية عمومية “اأ�رصي” 

ًا ملرحلة انطالق ال�رشكة تغيري �صعار “ال�صقر الذهبي” جاء معبرّ

على 3 دفعات ابتداء من يونيو

تطرق للتطورات عقب �صخ “ممتلكات” راأ�س مال جديد

علي الفردان من املنامة 

ك�صف نائب الرئي�س التنفيذي ل�رشكة 
طريان اخللي���ج وليد العل���وي اأن ال�رشكة 
�صت�ص���تلم 6 طائرات جديدة لتن�صم اإلى 
اأ�صطول ال�رشكة قبل نهاية العام اجلاري، 
مبيًنا اأن الطائرات اجلديدة �ص���تكون من 
بينها 4 طائرات بوين���غ 787-9 بعد اأن 
ا�ص���تلمت ال�رشكة ال�ص���هر املا�ص���ي اأولى 
الطائرات من هذا الطراز، كما �صت�ص���تلم 
طائرتي ايربا����س A320neo خالل هذا 

العام.
ال�رشك���ة  اأن  اإل���ى  العل���وي  واأ�ص���ار 
ت�ص���تهدف الو�ص���ول اإلى اإلى 60 وجهة، 
اخلط���ط  بح�ص���ب   2023 الع���ام  بحل���ول 

املو�صوعة لها.
وال�ص���بع طائ���رات التي �صت�ص���تلمها 
ال�رشكة خالل هذا العام هي �ص���من طلبية 
كبرية قد اأبرمتها طريان اخلليج ل�رشاء 39 
طائرة جديدة من “بوين���غ” و”اإيربا�س” 
�صمن اإ�ص���راجتية جديدة تهدف العودة 
بال�رشكة اإلى م�ص���ار النمو بعد اأن �صهدت 
نك�ص���ة خالل العق���د املا�ص���ي، اأدى اإلى 

تقل�س عملياتها.
وق���ال العل���وي اإن “ط���ريان اخلليج” 
���ا 41 حمطة يف خمتل���ف اأنحاء  تطري حاليًّ
العامل، ومع ان�ص���مام الطائرات اجلديدة 
اإل���ى اأ�ص���طولها فاإن ذلك �ص���يمكنها من 

رفع عدد الوجهات بنحو 8 حمطات لتبلغ 
عدد املحطات 49 حمطة بنهاية دي�صمب 

املقبل.
و�ص���تبداأ طريان اخلليج هذا ال�صيف 
تد�ص���ن رحالتها اإل���ى وجهاتها اجلديدة 
الت���ي ت�ص���مل اأبه���ا وتبوك بال�ص���عودية، 
الهن���د،  يف  وكالك���وت  وبنغال���ور 
والإ�ص���كندرية و�رشم ال�صيخ مب�رش، والدار 

البي�صاء باملغرب، وباكو يف اأذربيجان.
التنفيذي  الرئي����س  واأ�ص���اف نائ���ب 
لطريان اخلليج اأن العام 2018 �ص���يكون 
�صنة التحدي لل�رشكة مع اإدخال العديد من 
التحديث���ات التي متث���ل انطالقة جديدة 
لل�رشكة واأهمه���ا البدء بزيادة الأ�ص���طول 

من الطائرات.

واأو�ص���ح العل���وي اأن ال�رشك���ة عدلت 
�ص���عارها وهو “ال�ص���قر الذهبي” ليتخذ 
و�ص���عية النط���الق ليع���ب ع���ن املرحلة 
وال�ص���راتيجية اجلديدة التي ت�ص���هدها 

طريان اخلليج.
وق���ال اإن التغي���ريات طال���ت لي����س 
ال�صعار فح�صب؛ بل زيادة عدد املحطات 
والوجهات، بالإ�ص���افة اإلى ا�صتحداث زي 

جديد لطاقم ال�صيافة.
ويف معر����س رده عل���ى �ص���وؤال بحاجة 
ال�رشك���ة اإلى زي���ادة ع���دد املوظفن مع 
زي���ادة حج���م العملي���ات، اأ�ص���ار العلوي 
اإل���ى اأن العدد احلايل قادر على ت�ص���غيل 
العمليات على اأح�ص���ن ما ي���رام، اإل اأنه مل 
ي�ص���تبعد اأن تقوم ال�رشكة بالتوظيف اإذا 
اأم���ا ا�ص���تدعت احلاجة لذلك عن���د القيام 
بعملية التو�صع، م�صتدركا “مع وجود 41 
حمط���ة ونحو 3 اآلف موظ���ف ل اأعتقد اأن 
8 حمطات اإ�ص���افية �صت�صكل عبًئا كبرًيا 
ي�صتلزم دخول عدد اأكب من املوظفن”.
واأما بخ�ص���و�س عدد الأ�صطول الذي 
بالطائ���رات  بلوغ���ه  ال�رشك���ة  ت�ص���تهدف 
القدمية واجلديدة، قال العلوي “بالن�صبة 
للطائ���رات القدمية ل اأ�ص���تطيع احلديث 
عن ذلك، لأن هناك درا�ص���ة يتم اإعدادها 
ب�ص���ورة �ص���نوية ق�ص���رية املدى واأخرى 
بعي���دة امل���دى، كم���ا اأن ال�ص���وق يتغري 

با�صتمرار”.

املحرر القت�صادي من خليج البحرين

ل�رشك���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  اأعل���ن 
ديار املحرق ماهر ال�ص���اعر، عن ت�ص���ليم 
الوحدات ال�ص���كنية البال���غ عددها 2250 
وحدة �صكنية يف م�رشوع ديرة العيون على 
3 دفع���ات اأولها يف �ص���هر يونيو املقبل، 
والثانية يف �صهر اأكتوبر املقبل، والأخرية 

يف �صهر يناير 2019.
واأو�ص���ح ال�صاعر لل�ص���حافين، على 
هام����س فعاليات موؤمتر بوابة اخلليج، اأن 
ال�رشكة �ص���تقوم بت�ص���ليم الدفعة الأولى 
من الوحدات ال�صكنية البالغة 550 وحدة 
يف �ص���هر يوني���و املقب���ل، اأم���ا الوحدات 
املتبقية البالغة 1700 وحدة ف�صوف يتم 
توزيعه���ا على دفعتن يف �ص���هر اأكتوبر 

املقبل و�صهر يناير 2019.
ي�صار اإلى اأن م�رشوع ديرة العيون يعد 
من اأهم امل�ص���اريع ال�صكنية �صمن مدينة 
ديار املحرق؛ كونه م�رشوًعا م�صرًكا يجمع 
كال م���ن القطاع���ن العام واخلا����س، اإذ 

يعك����س املكان���ة الريادية الت���ي يحتلها 
املخطط الرئي�س للديار ف�صال عن حر�س 
احلكوم���ة لتلبية الحتياجات الإ�ص���كانية 

للمواطنن كافة. 
 3100 م���ن  اأك���ر  امل����رشوع  وي�ص���م 
فيال مكتمل���ة اخلدم���ات واملرافق تابعة 
لبنامج مزايا واأخرى لل�صكن الجتماعي، 
كب���رًيا  اهتماًم���ا  ت���ويل  احلكوم���ة  اإن  اإذ 

ملبادرات القط���اع اخلا�س ول�ص���يما اأنه 
يحقق ا�صتدامة ملف الإ�صكان على املدى 

البعيد.
وت�ص���غر ديرة العي���ون م�ص���احة تبلغ 
1.2 ملي���ون مر مربع يف اجلهة اجلنوبية 
من ديار املحرق. وميت���از امل�رشوع بكونه 
منطق���ة �ص���كنية مثالي���ة؛ نظ���ًرا ملوقعه 
ال�صراتيجي وقربه من خمتلف اخلدمات 
التي تلب���ي احتياج���ات ال�ص���كان كمطار 
البحري���ن ال���دويل، وامل�ص���احات اخل�رشاء 
املفتوح���ة، اإذ حتي���ط مبنطق���ة امل�رشوع 
و�ص���واطئ  ت�ص���وق،  ومراك���ز  مدار����س، 
بالدراج���ات  خا�ص���ة  وم�ص���ارات  عام���ة، 
الهوائية ف�ص���ال عن املرافق الرفيهية، 
وامل�ص���اجد، والعيادات الطبية، وحمطات 

النقل العام.
وا�ص���تلهم الت�ص���ميم الكلي للم�رشوع 
اإذ  التقليدي���ة،  البحريني���ة  الأحي���اء  م���ن 
يه���دف خللق جمتمع مراب���ط مع احلفاظ 
على م�ص���توى منا�ص���ب من اخل�صو�ص���ية 

لل�صكان.

احلد - اأ�رشي: عقدت اجلمعية العمومية 
العادية ل�رشكة “اأ�رشي” اجتماعها رقم )43( 
يف مقره���ا باحل���د ي���وم اخلمي����س 10 مايو 
2018، برئا�ص���ة رئي����س اجلمعي���ة ال�ص���يخ 

دعيج بن �صلمان بن دعيج اآل خليفة.
وقال ال�صيخ دعيج “كان الجتماع مثمرا 
وبن���اًء، ومت التط���رق فيه اإلى ا�ص���تعرا�س 
جممل التطورات وامل�ص���تجدات والأو�ص���اع 
الإيجابي���ة التي م���رت بها ال�رشكة وخا�ص���ة 
يف الن�ص���ف الث���اين م���ن ال�ص���نة املا�ص���ية 
2017 وكذلك يف الأ�ص���هر الأربعة املا�صية 
م���ن الع���ام اجل���اري 2018 وم���ن املتوقع 
وظ���روف  القت�ص���ادية  الظ���روف  حت�ص���ن 
العم���ل اخلا�ص���ة باأن�ص���طة ال�رشكة وخا�ص���ة 
ح�ص���لت،  الت���ي  اجلدي���دة  امل�ص���اريع  يف 
و�صتح�ص���ل عليها ال�رشكة يف الفرة املقبلة 
من هذه ال�صنة 2018، اإ�صافة اإلى ا�صتمرار 
حت�صن اأ�ص���عار البرول، عالوة على تكثيف 
اأن�ص���طة ال�رشك���ة يف جمال ا�ص���الح ال�ص���فن 
ومن�صات حفر البرول وامل�صاريع اجلديدة 

جي���دة  نتائ���ج  حتق���ق  اأن  املتوق���ع  وم���ن 
خ���الل العام اجل���اري، خ�صو�ص���ا اأن ال�رشكة 
م�صتمرة يف تطبيق خارطة الطريق اجلديدة 
لأعمالها واأن�صطتها يف ال�صنة احلالية 2018 

وال�صنوات الالحقة”.
واأ�صاف “مت يف الجتماع اعتماد التقرير 
 2017 للع���ام  الإدارة  ملجل����س  ال�ص���نوي 

املا�صي واعتماد البيانات املالية املدققة 
للع���ام املا�ص���ي وكذل���ك اعتم���اد تقري���ر 
مدققي احل�صابات اخلارجين لل�رشكة للعام 
املذكور، ومت اأي�صاً اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س 
الإدارة ب�ص���اأن اإدارته���م لل�رشكة خالل العام 
املا�ص���ي 2017، اإ�صافة اإلى املوافقة على 
تعين ال�ص���ادة كي. ب���ي. ام جي كمدققن 

خارجين لل�رشكة للعام اجلاري 2018”.
ح����رش الجتماع ممثلو الدول امل�ص���اهمة 
يف ال�رشكة وكذل���ك الدارة التنفيذية، حيث 
األق���ى رئي�س اجلمعي���ة العمومي���ة العادية 
لل�رشكة كلمة ترحيبية باحل�صور تطرق فيها 
اإلى التطورات الأخرية يف ال�رشكة، خ�صو�صا 
بعد قيام �رشكة ممتلكات البحرين القاب�صة 
ب�صخ راأ�س مال جديد يف ال�رشكة من طرفها، 
حيث اأ�صبحت امل�صاهم الرئي�س يف ال�رشكة، 
الأم���ر ال���ذي �ص���اهم يف اإعطاء دفع���ة قوية 
لأعم���ال واأن�ص���طة ال�رشك���ة يف اإط���ار تطبيق 
خارطة الطري���ق اجلدي���دة لأعمالها، والتي 

اأقرها جمل�س الإدارة. 

املنام���ة - م����رشف ال�ص���الم: م���دد 
اأم����س  البحري���ن،   - ال�ص���الم  م����رشف 
ال�رشاك���ة مع ط���ريان اخللي���ج - والتي 
�صتمكن حاملي بطاقات م�رشف ال�صالم 
الآيل  ال����رشاف  وبطاق���ات  الئتماني���ة 
وبطاق���ات الدف���ع امل�ص���بق احل�ص���ول 
على فر�ص���ة التمتع بخ�صومات ح�رشية 
تبلغ 10 % عند حجز تذاكر ال�ص���فر عب 
املوق���ع الإلك���روين لط���ريان اخللي���ج 
�صي�ص���تفيد  كم���ا   ،)gulfair.com(
حامل���و بطاقات الئتمان من مزايا ذات 
قيمة م�ص���افة عند ا�ص���تخدام بطاقات 
م���ع  به���م  اخلا�ص���ة  الئتماني���ة  في���زا 
ميزة ك�ص���ب الأميال على م�ص���رياتهم 
ميك���ن  الأمي���ال  وه���ذه  اليومي���ة؛ 
ا�صتبدالها مبا�رشة يف اإطار برنامج الولء 

لطريان اخلليج “فالكون فالير”.
وق���ال رئي�س اخلدم���ات امل�رشفية 
لالأف���راد ل���دى امل�رشف حمم���د بوحجي 
“متا�صًيا مع التزامنا امل�صتمر يف تقدمي 
احلل���ول املالي���ة املبتك���رة، ي�ص���عدنا 
متدي���د �رشاكتن���ا م���ع ط���ريان اخللي���ج 
الت���ي تق���دم مزايا ذات قيمة م�ص���افة 
لعمالئن���ا عند ا�ص���تخدام بطاقات فيزا 
الئتماني���ة وبطاق���ات الدفع امل�ص���بق 
وبطاق���ات ال�رشاف الآيل؛ وال�ص���تفادة 
م���ن اخل�ص���ومات احل�رشية بن�ص���بة 10 
% عند ا�ص���تخدام تلك البطاقات ل�رشاء 

تذاكر درج���ة رجال الأعم���ال اأو الدرجة 
ال�صياحية على الناقلة الوطنية”.

واأ�صاف بوحجي “كما اأن عمالءنا من 
حاملي بطاقات فيزا الئتمانية �ص���وف 
ي�ص���تفيدون اأي�ًص���ا من مميزات ك�صب 
الأميال مقابل كل امل�صريات املحلية 
اأو الدولي���ة الت���ي ميك���ن ا�ص���تبدالها 
مبا����رشة يف اإطار برنام���ج الولء لطريان 
اخلليج “فالكون فالير”، والتي ت�صمل 
الرحالت املجانية، والرقيات املجانية 
لدرجات ال�ص���فر، ودخول �صالة ال�صقر 
الذهب���ي التابع���ة لط���ريان اخللي���ج يف 
ال���وزن  املط���ارات، وال�ص���تفادة م���ن 
الإ�صايف ودخول �صالت املطار وغريها 

من املزايا اخلا�صة”.

املنامة - البحرين الإ�ص���المي: اأعلن 
بنك البحرين الإ�ص���المي “BisB” موؤخًرا 
ع���ن ط���رح اخلدم���ة الفوري���ة لإ�ص���دار 
بطاقات ال����رشاف الآيل وبطاقات الدفع 
امل�ص���بق، وذل���ك �ص���من اإط���ار التزامه 
بتق���دمي اأح���دث املنتج���ات واخلدم���ات 

املبتكرة لزبائنه. 
اخلدم���ات  ع���ام  مدي���ر  وقال���ت 
امل�رشفية لالأفراد بالبنك، دلل الغي�س 
“ن�ص���عى من خالل طرح هذه اخلدمة اإلى 
ت�ص���هيل املعامالت امل�رشفي���ة لزبائننا 
ع���ب توف���ري حلول مب�ص���طة ت�ص���اهم يف 
احلف���اظ عل���ى وقته���م، وذل���ك �ص���من 
ا�ص���راتيجية عم���ل البن���ك الهادفة اإلى 
مواكب���ة اأح���دث التقني���ات واخلدم���ات 
املتبعة يف ه���ذا املجال. ويعتب اإطالقنا 
لهذه اخلدمة التزاًما منا بتطوير خدماتنا 

امل�رشفية لزبائننا الكرام يف ع�رش التحول 
الرقمي، عب ال�ص���تفادة الق�ص���وى من 
التكنولوجيا املتط���ورة لتقدمي خدمات 

متميزة”. 

املنامة - بور�ص���ة البحرين: ت�صدر 
بور�ص���ة البحرين الي���وم الأحد 13 مايو 
2018 ورق���ة ا�صت�ص���ارية ع���ن “قواعد 
الإلك���روين،  موقعه���ا  عل���ى  الإدراج” 
و�ص���توزعها عل���ى اجله���ات املعنية يف 
م�رشف البحرين املركزي وامل�ص���اهمن 
الط���الع عل���ى  البور�ص���ة؛ بغر����س  يف 
يف  الب���دء  قب���ل  ب�ص���اأنها  مرئياته���م 

تطبيقها يف ال�صوق.
وقال الرئي�س التنفيذي لبور�ص���ة 
البحرين ال�ص���يخ خليفة ب���ن اإبراهيم اآل 
خليف���ة اإن قواعد الإدراج تاأتي �ص���من 
لتطبي���ق  املبذول���ة  البور�ص���ة  جه���ود 
لالأ�ص���واق  الذات���ي  التنظي���م  من���وذج 
املالي���ة، يف اإط���ار تنفيذه���ا خلطته���ا 
ال�ص���راتيجية التي تهدف اإلى تطوير 
خمتل���ف جوان���ب العم���ل يف البور�ص���ة 
والذي من �ص���اأنه امل�ص���اهمة يف تطوير 

قطاع راأ�س املال يف البحرين.
اأ�ص���درت  البور�ص���ة  اأن  واأ�ص���اف 
م�ص���ودة قواع���د الإدراج بع���د �ص���دور 
ق���رار م����رشف البحري���ن املرك���زي رقم 

)11( ل�ص���نة 2018 والذي يتوجب على 
اإدراج  الراغب���ة يف  اجله���ات امل�ص���درة 
اأوراقها املالية اأو اأي جهة معنية تنوب 
عنها تقدمي طلبات الإدراج اإلى ال�صوق 
املعني���ة، اإذ تعت���ب البور�ص���ة نقط���ة 
الت�صال الرئي�صة لطلبات الإدراج كافة 

خالل فرة تقدمي ومراجعة الطلب.
واأو�ص���ح ال�ص���يخ خليفة اأن تطبيق 
ت�ص���هيل  �ص���اأنه  م���ن  الإدراج  قواع���د 
اإجراءات الإدراج و�رشعة البت واملوافقة 
م�ص���دري  م���ن  الإدراج  طلب���ات  عل���ى 
الأوراق والأدوات املالي���ة، اآخ���ذة بعن 
العتب���ار حماي���ة حق���وق امل�ص���تثمرين 
الإف�ص���اح  ومب���ادئ  واملتعامل���ن 
وال�ص���فافية واملخاطر النظامية، موؤكدا 
اأن تطبي���ق ه���ذه القواع���د �صي�ص���اهم 
النظام���ي  البور�ص���ة  دور  تعزي���ز  يف 
والرقابي؛ لتمكن البور�ص���ة من اتخاذ 
من���وذج التنظيم الذاتي مبا ي�ص���ب يف 
م�ص���لحة جمي���ع الأط���راف ذات العالقة 
وم�ص���دري  امل�ص���تثمرين  خ�صو�ص���ا 

الأوراق والأدوات املالية.

• حممد بوحجي	

• وليد العلوي 	

• ماهر ال�صاعر	

• ال�صيخ دعيج بن �صلمان 	

• دلل الغي�س 	
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البنفالح ي�شارك يف منتدى قادة املطارات العاملية

ج للقطاع باململكة املتحدة “البحرين لل�شياحة” تروِّ

“التجارة” تلغي ترخي�شني ملرفقني �شياحيني

امل�شيطري يطلع على التخطيط والتنفيذ الدقيق ل�شيانة “جيبك”

رف�ض جتديد �آخر بفندق و�إيقاف عمل 5

�لع�شو �ملنتدب تفقد �شري �لعمليات و�أ�شاد بالإجناز 

�ألغ���ت وز�رة �ل�شناعة و�لتج���ارة و�ل�شياحة ترخي�شني 
�شياحي���ني ملرفقني بفندقني عامل���ني يف �لبحرين؛ ب�شبب 
�إخالل �لفندقني باللتز�مات و�أح���كام �لت�رشيعات �ل�شياحية 
على نحو مي����ض م�شلحة �ل�شياحة �لوطني���ة. وجاء قر�ر وزير 
�ل�شناع���ة و�لتج���ارة و�ل�شياحة ز�ي���د �لزياين، بع���د �لطالع 
على �ملر�ش���وم بقانون رقم 15 ل�شن���ة 1986 ب�شاأن تنظيم 
�ل�شياحة �ملع���دل باملر�شوم بقانون رق���م 12 ل�شنة 1994 
و�لق���ر�ر�ت �ل�ش���ادرة تنفيًذ� ل���ه، وعلى �ملر�ش���وم بقانون 
رق���م 31 ل�شن���ة 2015 بتعديل بع�ض �أح���كام �لقانون رقم 
62 ل�شن���ة 2006 باإن�شاء وتنظي���م هيئة �لبحرين للمعار�ض 

و�ملوؤمت���ر�ت و�ملر�شوم بقانون رقم 15 ل�شنة 1986 ب�شاأن 
تنظي���م �ل�شياحة، وبن���اء عل���ى تو�شية �لرئي����ض �لتنفيذي 
لهيئ���ة �لبحري���ن لل�شياح���ة و�ملعار�ض. كما ق���ررت �لوز�رة 
وق���ف عم���ل 5 تر�خي����ض �شياحي���ة ملر�ف���ق ب���� 5 فن���ادق 
مل���دة �شهر و�ح���د �بتد�ء من تاري���خ ن�رش �لق���ر�ر يف �جلريدة 
�لر�شمي���ة )ن�رش بتاريخ 3 مايو �جلاري(؛ لإخالل هذه �لفنادق 
باللتز�م���ات و�أح���كام �لت�رشيعات �ل�شياحي���ة على نحو مي�ض 
م�شلحة �ل�شياحة �لوطنية. ويف �ل�شياق ذ�ته، رف�شت �لوز�رة 
جتديد �لرتخي����ض �ل�شياحي ملرفق �أحد �لفنادق ملدة �شهر 
و�ح���د منذ ن����رشه يف �جلري���دة �لر�شمية )ن�رش بتاري���خ 3 مايو 
�جلاري(؛ لإخالل هذ� �لفندق باللتز�مات و�أحكام �لت�رشيعات 

�ل�شياحية على نحو مي�ض م�شلحة �ل�شياحة �لوطنية.

�ش���رتة - جيب���ك: تفّقد ع�ش���و جمل����ض �لإد�رة 
�ملنتدب ل�رشك���ة �خلليج ل�شناعة �لب���رت وكيماويات 
“جيب���ك”، �إبر�هي���م حممد �مل�شيط���ري، جممع �ل�رشكة 
�ل�شناع���ي، �طل���ع خالل �لزي���ارة على �ش���ري عمليات 
�ل�رشك���ة بعد �ل�شيانة �لدوري���ة �ل�شاملة �لتي �أجرتها 

“جيبك” مل�شانعها و�ملر�فق �لتابعة لها.
وكان يف ��شتقب���ال �مل�شيط���ري ل���دى و�شول���ه 
عبد�لرحم���ن  �ل�رشك���ة  رئي����ض  “جيب���ك”  مق���ر  �إل���ى 
ورئي����ض  �لتنفيذي���ة،  �لإد�رة  و�أع�ش���اء  جو�ه���ري 
نقاب���ة عمال �ل�رشك���ة ونائبه، بالإ�شاف���ة �إلى عدد من 
كب���ار �مل�شئول���ني. ومت خ���الل �للق���اء ��شتعر��ض ما 
مت �إجن���ازه م���ن �أعم���ال �ل�شيانة، و�لنتائ���ج �لتي مت 
حتقيقه���ا، بالإ�شافة �إلى �لأعمال �لت���ي مت �لنتهاء 
م���ن �إجنازها �شمن �خلطط �ملو�شوعة. كما مت كذلك 
����رشح �لإج���ر�ء�ت �لت���ي �تخذتها �ل�رشك���ة على هام�ض 
�لعملي���ات و�ملتعلق���ة بجو�ن���ب �ل�شالم���ة و�ل�شح���ة 
ورعاّي���ة �لبيئ���ة، بالإ�شاف���ة �إل���ى �لإج���ر�ء�ت �لطبّية 
�لت���ي تتطلبها مثل هذه �لعملي���ات �ل�شخمة وكذلك 
ة بالعنا�رش  �لوجب���ات �لغذ�ئية، و�ملو��ش���الت �خلا�شّ

�لب�رشية �لكبرية �مل�شاهمة يف تنفيذ �لعمليات.
و�أع���رب �لع�شو �ملنتدب ع���ن �شعادته بانتظام 
�ملوظفني و�لعم���ال يف مو�قع �أعماله���م، و�لتز�مهم 
ب���اأد�ء �ملهام �ملناّط���ة بهم بكل �إتق���ان وتنظيم يف 
خمتل���ف مر�حل عملي���ة �ل�شيانة �ل�شامل���ة، كما �أبدى 
�إعجابه بالحتياط���ات �ل�شارمة �لتي �تخذتها �ل�رشكة 
لتاأمني �شالمة موظفيها وعم���ال �ملقاولت و�لقوى 
�لعامل���ة �لأخ���رى �لت���ي مت ��شتقد�مه���ا م���ن �خلارج 

خ�شي�ًش���ا للم�شاركة يف تنفيذ ه���ذه �لأعمال، منوًها 
باأهمي���ة ه���ذ� �جلان���ب �ل���ذي حتر����ض �ل�رشك���ة على 
تفعيله يف جميع �لأوق���ات. من جانبه، �أعرب جو�هري 
عن �شعاته وجمي���ع منت�شبي �ل�رشك���ة لتو�جد �لع�شو 
�ملنتدب بينهم وقيامه بتفقد �أعمالهم وتكرمي عدد 
كبري منهم، موؤكًد� باأن ذلك خري دليل على �لهتمام 
�لكب���ري �لذي يكّن���ه �أع�شاء جمل����ض �لإد�رة ملوظفي 

�ل�رشكة ومنت�شبيها.

• �شورة جماعية خالل زيارة �لع�شو �ملنتدب	

�ملحرق - �رشكة �ملطار: �شارك �لرئي�ض 
�لتنفيذي ل�رشكة مطار �لبحرين، حممد يو�شف 
�لبنفالح، �إلى جانب عدد من �خلرب�ء �لدوليني 
من م�شغلي �ملطار�ت و�جله����ات �لتنظيمية 
وم����زودي �خلدم����ات يف قط����اع �لط����ري�ن يف 
�أعم����ال منت����دى ق����ادة �ملط����ار�ت �لعاملي����ة 
و�ل����ذي تنظم����ه “كاب����ا - مرك����ز �لط����ري�ن” 
وه����ي موؤ�ش�شة بحثية عاملي����ة يف جمال علوم 
�لطري�ن وحتليالت �ل�شوق و�لبيانات يف دبي 
بتاري����خ 7 مايو 2018. و�ش����ارك �لبنفالح يف 
عدد م����ن �حللق����ات �لنقا�شية بعن����و�ن “هل 

ت�شتطيع �ملط����ار�ت توطيد عالق����ات متينة 
ومثم����رة م����ع �����رشكات �لط����ري�ن؟”، و”كيف 
تتمك����ن �ملطار�ت من تنويع مو�رد دخلها يف 
ظل بدء ��شتخد�م �لتقنيات �جلديدة؟”، كما 
�شّلط �ل�شوء على ما يتمتع به مطار �لبحرين 
�لدويل م����ن �رش�كات طويل����ة �لأجل مع كربى 
�رشكات �لطري�ن �لر�ئدة، وهو ما ميثل ركيزة 
مهمة يف م�شرية جناح �ملط����ار، موؤكًد� �أهمية 
�لتقنيات �جلديدة ودورها �لبارز يف ت�شغيل 
مبن����ى �مل�شافري����ن �جلديد مبط����ار �لبحرين 

�لدويل.

�ملنام���ة - �لبحري���ن لل�شياح���ة: �ختتمت 
هيئة �لبحري���ن لل�شياح���ة و�ملعار�ض جولتها 
�لرتويجي���ة يف �أنحاء �ململك���ة �ملتحدة، و�لتي 
��شتهل���ت مبان�ش�شرت، مرور� بلن���دن و�نتهت 
يف ويند�شور، حي���ث هدفت تلك �ملبادرة �إلى 
�لرتويج للمملكة كوجهة �شياحية ر�ئدة تقدم 
�لعدي���د م���ن �لعرو����ض �ل�شياحي���ة �ملتميزة؛ 
بهدف تنمي���ة �لقطاع �ل�شياحي �ملحلي. وقال 
مدي���ر �لت�شوي���ق و�لرتوي���ج �ل�شياح���ي ل���دى 
�لهيئ���ة يو�شف �خل���ان “لقد متكن���ا من خالل 
هذه �حلملة �لرتويجي���ة من زيادة �لوعي حول 

�لبحري���ن كوجه���ة �شياحية مالئم���ة للعائالت 
و�ل�شياح من �لأعم���ار كافة وذلك عرب ت�شليط 
�ل�شوء على �لعنا�رش �ملتميزة �لتي تتمتع بها 
منه���ا على �شبيل �ملث���ال، ��شتقطاب عالمات 
جتارية عاملية يف قط���اع �ل�شيافة عالوة على 
�لتطور �حلا�شل يف قط���اع �لتجزئة و�لرتفيه. 
ويعم���ل �ملكت���ب �لتمثيلي للهيئ���ة باململكة 
�ملتحدة على تنظيم �شل�شلة �جتماعات تهدف 
�ل���ى زيادة �أعد�د �ل���زو�ر للبحرين مما ي�شاهم 
يف تعزي���ز مكانته���ا عل���ى خارط���ة �ل�شياح���ة 

�لعاملية”.

• ز�يد �لزياين	

املحرر االقت�شادي
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اجلامعة العربية تندد بالت�رصيحات الرتكية عن القد�س
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

دع���ت اجلامعة العربي���ة تركيا، اأم�س ال�شبت، اإل���ى الكف عن “املزاي���دة” يف الق�شية الفل�شطينية 
بخطابات اإن�شائية، م�شتنكرة ت�رصيحات وزير خارجيتها ب�شاأن نقل ال�شفارة االأمريكية اإلى القد�س.

ج���اء ذلك تعقيبا على وزير اخلارجي���ة الرتكي مولود جاوي�س اأوغلو الذي زعم “وجود تراجع وتردد 
داخ���ل العامل االإ�شالمي، وخا�شة داخل جامعة الدول العربي���ة، فيما يخ�س قرار نقل ال�شفارة االأمريكية 
اإل���ى القد�س املحتلة”. وعرب املتحدث با�شم االأمني الع���ام جلامعة الدول العربية، حممود عفيفي، عن 
اأ�شفه “اإزاء اإ�رصار الوزير الرتكي علي ا�شتهداف اجلامعة العربية ب�شكل �شلبي ونهج ا�شتعالئي، م�شتغالً 

االأهمية الكبرية التي حتظى بها ق�شية القد�س لدى ال�شارع العربي واالإ�شالمي”.
واأ�ش���اف املتحدث اأن���ه “كان االأولى مبن يطلق���ون الت�رصيحات العنرتي���ة، املزايدين علي ق�شية 
فل�شط���ني، اأن يتابعوا االأمور ب�شكل اأكرث توازناً للتعرف على اجلهود واالت�شاالت املكثفة التي قامت 

وت�شتمر يف القيام بها اجلامعة العربية ودولها وب�شفة خا�شة اللجنة ال�شدا�شية املعنية”.
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القاهرة – وكاالت:

دبي/أبوظبي – العربية.نت/
سكاي نيوز عربية:

بيونغيانغ – أ ف ب:

بداأت ب���وادر اأزمة بني م����رص ورو�شيا 
ب�شب���ب ا�شتط���الع راأي ح���ول تبعية مثلث 
حاليب ن����رصه موقع قناة “رو�شي���ا اليوم” 
وقال���ت  الرو�شي���ة.  للحكوم���ة  التابع���ة 
اخلارجي���ة امل�رصية على ل�ش���ان املتحدث 
با�شمه���ا، امل�شت�ش���ار اأحم���د اأبو زي���د، اإن 
اخلارجية توا�شلت �شباح اأم�س ال�شبت مع 
اجلانب الرو�شي لالإع���راب عن ا�شتنكارها 
ال�شدي���د لال�شتط���الع، وطالب���ت تف�ش���رياً 

عاجالً لهذا االإجراء املرفو�س.
وق���ال اأب���و زي���د اإن وزي���ر اخلارجية، 
�شامح �شكري، ق���رر اإلغاء حوار كان مقرراً 
مع القناة �شب���اح اأم����س، مبنا�شبة انعقاد 
اجتماع���ات وزراء اخلارجي���ة والدف���اع بني 
م����رص ورو�شيا )�شيغ���ة 2+2( يف مو�شكو، 

االثنني القادم.
ون�رص موقع “رو�شيا اليوم” ا�شتطالعاً 
للت�شوي���ت ق���ال في���ه: “هل ت���رى مثلث 
حالي���ب اأر�شاً م�رصي���ة اأم �شودانية”، االأمر 

الذي اعتربته م�رص م�شا�شاً ب�شيادتها.

اأعلن مدي���ر اأمن مديرية مكريا�س 
عب���د  العقي���د  البي�ش���اء  مبحافظ���ة 
ع���ن  ان�شقاق���ه  معرج���ي  �شال���ح  اهلل 
ميلي�شي���ات احلوث���ي املدعوم���ة م���ن 
اإيران فور و�شوله اإلى حمافظة ماأرب.

ب���اأن  ميني���ة  م�ش���ادر  واأف���ادت 
معرجي و�شل اإل���ى حمافظة ماأرب مع 
عدد م���ن امل�شوؤول���ني املحليني لدى 
ملي�شيات احلوثي بعد ان�شقاقهم عن 

املتمردين.
ياأت���ي ذل���ك يف وق���ت تتعر����س 
ميلي�شيات احلوثي اإلى خ�شائر كبرية 
ال�شاح���ل  جبه���ات  يف  االأر����س  عل���ى 

الغربي وحمافظة تعز.
اإل���ى ذلك اأحكمت ق���وات ال�رصعية 
اليمني���ة، اأم����س ال�شب���ت، �شيطرته���ا 
عل���ى مديري���ة الوازعي���ة غ���رب تع���ز 
بالكام���ل، بع���د مع���ارك م���ع ميلي�شيا 
احلوث���ي االنقالبية، التي ت�شقط تباعاً 
يف مناطق وا�شعة بعد قطع اإمداداتها 
واإطباق احل�شار عليها، بتاأمني مفرق 

الوازعية والربح واملخا.
واأك����د مدي����ر مديري����ة الوازعية 
اأحم����د الظ����رايف، اأن ق����وات اجلي�����س 
الوطن����ي امل�شنودة بق����وات حتالف 
دعم ال�رصعية يف اليمن قامت بتاأمني 
كافة املناطق يف املديرية والق�شاء 
عل����ى اجلي����وب التابع����ة للميلي�شيا 
االنقالبية التي ف����رت باجتاه مقبنة 

وهجدة غرب مدينة تعز.

ت�شتعد كوري���ا ال�شمالية لتفكيك 
موقعها للتج���ارب النووي���ة يف نهاية 
ماي���و احلايل، ح�ش���ب ما اأعلن���ت اأم�س 
ال�شب���ت وكالتها الر�شمي���ة لالأنباء، يف 
ب���ادرة جديدة قبل قم���ة رئي�شها كيم 
يون���غ اون ونظريه االأمريك���ي دونالد 

ترامب يف 12 يونيو ب�شنغافورة.
بي���ان  ع���ن  الوكال���ة  ونقل���ت 
للخارجية الكوري���ة ال�شمالية اإنه “من 
املق���رر تنظيم فعالي���ة تفكيك موقع 
التجارب النووية ب���ني 23 و25 مايو، 
بح�شب الظ���روف املناخية” وبح�شور 

�شحافيني اأجانب �شتتم دعوتهم.
واأو�شح البيان اأن اأنفاق التجارب 
يف بونغي-ري، وهي من�شاأة �رصية قرب 
احل���دود مع ال�شني، �شيت���م تدمريها 

باملتفجرات ما �شي�شد مداخلها.
�شي�شم���ح  ان���ه  البي���ان  واأ�ش���اف 
اجلنوبي���ة  كوري���ا  م���ن  ل�شحافي���ني 
والوالي���ات املتحدة ورو�شيا وال�شني 
املوقع  بدخ���ول  املتح���دة  واململك���ة 
لتغطي���ة احل���دث وذلك حر�ش���ا على 
“اإظهار عملية تفكيك موقع التجارب 
ب�ش���كل  ال�شم���ايل  الك���وري  النووي���ة 

�شفاف”.
وياأت���ي ه���ذا االإعالن غ���داة اإعالن 
ا�شتعداده���ا لتقدمي  وا�شنط���ن ع���ن 
و”�شمان���ات”  اقت�شادي���ة  م�شاع���دة 
لكوري���ا ال�شمالية اإذا تعهدت ب “نزع 
�رصيع وكام���ل لل�شالح النووي” يف قمة 

12 يونيو.

“ا�شتطالع حاليب” يت�شبب 
باأزمة م�رصية رو�شية

�رصبة جديدة للحوثيني

كوريا ال�شمالية تفكك 
موقع التجارب النووية

اإغالق �صناديق االقرتاع يف االنتخابات الربملانية العراقية
 اختيار 329 نائباً و�شط ت�شديدات اأمنية بكافة اأنحاء البالد

اأعدها جمل�س االأمن القومي االأمريكي

 عواصم ـ وكاالت

ال�شب���ت،  اأم����س  �شب���اح  العراقي���ون،  ب���داأ 
باالقرتاع الختيار ممثليه���م يف انتخابات ت�رصيعية 
اكتمل���ت اال�شتع���دادات له���ا، وف���ق املفو�شي���ة 
العلي���ا لالنتخابات. وه���ي اأول انتخابات برملانية 
ي�شهده���ا العراق من���ذ هزمية تنظي���م “داع�س”، 
حيث ا�شتنفرت ال�شلطات نحو 900 األف عن�رص من 

ال�رصطة واجلي�س لتاأمني مراكز االقرتاع.
ودع���ي الناخب���ون العراقي���ون وعدده���م نحو 
24.5 مليون���ا النتخ���اب برمل���ان جدي���د مهمت���ه 
الرئي�شية �شمان اإعادة اإعمار البالد التي اأنهكتها 

3 �شنوات من احلرب �شد االإرهابيني.
ودع���ا الناط���ق با�ش���م مفو�شي���ة االنتخابات 
كرمي التميم���ي االأحزاب ال�شيا�شي���ة واملر�شحني 
اإل���ى االلت���زام بالتعليم���ات، حم���ذراً م���ن مواجهة 
املخالفني عقوبات قا�شية. اأما رئي�س املفو�شية 
الهيت���اوي  مع���ن  العراقي���ة  لالنتخاب���ات  العلي���ا 
فاأبدى تفهمه لتخوف الكتل ال�شيا�شية من الفرز 

االلكرتوين لكنه طماأن اإلى �شالمة العملية.
وكان رئي�س ال���وزراء العراقي حيدر العبادي 
ق���د دع���ا العراقي���ني، يف موؤمت���ر �شح���ايف، اإل���ى 
امل�شارك���ة الفاعل���ة يف االنتخاب���ات لتعزي���ز م���ا 

و�شفها بالنجاحات وامل�شاهمة يف تخلي�س الدولة 
من نظام املحا�ش�ش���ة الطائفية على حد تعبريه. 
فيما و�شف رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�شوم اإجراء 
االنتخاب���ات الت�رصيعية باال�شتثنائية. وخا�س اأكرث 
م���ن 7 اآالف مر�شح يف 18 حمافظة االنتخابات هذا 
العام من اأجل الفوز مبقاعد يف الربملان الذي ي�شم 

329 مقعداً. ويح���دد الد�شتور العراقي مهلة 90 
يوماً لت�شكيل حكومة بعد اإعالن نتائج االنتخابات 
ر�شمياً. واأغلقت جميع املنافذ احلدودية واملجال 
اجل���وي ي���وم الت�شوي���ت، خ�شو�ش���اً بعدما هدد 

تنظيم “داع�س” با�شتهداف الناخبني.
ويف اأحي���اء ع���دة من بغ���داد، اأغلق���ت ال�رصطة 

ال�ش���وارع املوؤدية اإلى مراك���ز الت�شويت، وبدت 
العا�شمة املعروفة بازدحامها، فارغة.

ويف املو�ش���ل، “عا�شمة اخلالف���ة” ال�شابقة 
ب���داأت عملي���ة  الب���الد،  لالإرهابي���ني يف �شم���ال 
الت�شوي���ت اأي�ش���اً يف املراكز الت���ي ا�شتحدثت 

داخل املدار�س.

• •عراقية تربز اإ�شبعها املغطى باحلرب اأمام علم العراق بعد الت�شويت يف االنتخابات اأم�س )اأ ف ب(	 الربملان العراقي املنتهية واليته )اأ ف ب(	

• مظاهرة احتجاجية الإطالق �رصاح امل�شاجني باإيران “اأر�شيفية”	

اإيران ت�شجن 50 �شخ�شاً كل �شاعة
دبي - العربية.نت:

اأعل����ن رئي�س جلنة اخلدم����ات االجتماعية 
يف اإيران ح�ش����ن مو�شوي ت�شلك، اأن ال�شلطات 
االإيراني����ة ت�شج����ن م����ا يق����رب م����ن 430 األف 
�شخ�����س �شنوياً، اأي بواقع م����ا ال يقل عن 50 
�شخ�شاً كل �شاعة، ما يتطلب اإجراء اإ�شالحات 
ال�شج����ن  وا�شتب����دال  العقوب����ات  قان����ون  يف 

بجزاءات اأخرى كالغرامات النقدية وغريها.
واأك����د امل�ش����وؤول االإي����راين يف ت�رصيحات 

لوكال����ة “اإي�شن����ا” اأن دخ����ول 420 اإل����ى 430 
األف �شخ�س اإل����ى ال�شجن �شنوياً يدل على اأن 
هناك حاجة ما�شة الإجراء تعديالت على قانون 

العقوبات وو�شع عقوبات بديلة.
ودائم����اً م����ا تنتقد املنظم����ات احلقوقية 
الدولي����ة و�ش����ع ال�شجناء يف اإي����ران واأ�شاليب 
الق�ش����اء االإي����راين با�شتخدام عقوب����ة ال�شجن 
وتوريط اأكرث م����ن 40 مليون مواطن مبلفات 
وق�شاي����ا يف املحاك����م، ف�شالً ع����ن التعذيب 

واالنتهاكات يف ال�شجون.

 اإدارة ترامب تدر�س خطة لتغيري نظام اإيران

“�صنداي تليغراف”: اإدارة ترامب تدعو قطر ملراجعة عالقاتها مع اإيران واالإرهاب

دبي – العربية.نت:

ك�شف���ت م�ش���ادر اأمريكية عن خط���ة الإدارة 
ترام���ب لإ�سقاط النظ���ام الإيراين يعم���ل عليها 
جمل����س االأمن القومي، وذلك م���ن خالل م�شاندة 
ق���وى التغي���ري ال�شلم���ي الدميقراط���ي ودع���م 
انتفا�ش���ة االإيراني���ني واالحتجاج���ات ال�شعبي���ة 

امل�شتمرة.
االإخب���اري  بيك���ون”  “ف���ري  موق���ع  وذك���ر 
االأمريك���ي اأن اخلط���ة الت���ي ح�ش���ل عل���ى ن�شخة 
منه���ا واملكون���ة م���ن 3 �شفحات، يت���م تداولها 
ومناق�شته���ا حاليا ب���ني م�ش���وؤويل جمل�س االأمن 
القومي يف البيت االأبي����س، وتقدم اإ�شرتاتيجية 
عملية الإدارة ترامب حول كيفية م�شاعدة ال�شعب 
االإيراين لالإطاحة بالنظام الثيوقراطي املت�شدد.
اأعدته���ا جمموع���ة  الت���ي  وته���دف اخلط���ة 
موؤ�ش�ش���ة  وه���ي   ،”SSG“ االأمني���ة  الدرا�ش���ات 
فكري���ة تتبع ملجل����س االأمن القوم���ي االأمريكي 
وتربطه���ا عالقات وثيقة مع كبار م�شوؤويل االأمن 
القوم���ي يف البيت االأبي�س، مبا يف ذلك م�شت�شار 
االأم���ن القومي جون بولت���ون، اإلى اإعادة ت�شكيل 
ال�شيا�شة اخلارجي���ة االأمريكية طويلة االأمد جتاه 
اإي���ران من خ���الل التاأكي���د على �شيا�ش���ة �رصيحة 
لتغي���ري النظام، وه���و اأمر عار�شت���ه اإدارة اأوباما 
عندم���ا اندلع���ت االحتجاجات ال�شعبي���ة يف اإيران 

عام 2009.
واأ�ش���ار تقرير جمموع���ة الدرا�ش���ات االأمنية 
SSG اإل���ى اأن “املواطن���ني يف اإيران يعانون يف 
ظل الركود االقت�شادي، يف حني اأن النظام ينفق 
ثرواته يف اخلارج الإطالة اأمد حروبه التو�شعية ما 

اأدى اإلى اندالع االحتجاجات”.
وق���ال رئي�س املجموع���ة ل�”ف���ري بيكون” 
جي���م هان�شون اإن اإدارة ترامب ال ترغب بالتدخل 
الع�شك���ري املبا�رص يف اإي���ران، لكنها تركز ب�شكل 

كبري على اجلهود املبذول���ة لتخلي�س اإيران من 
نظام حكمها املت�شدد.

وبح�شب “فري بيكون”، فقد رف�س م�شوؤول 
يف جمل����س االأمن القوم���ي - مل ي�شمه - التعليق 
مبا�رصة على التقري���ر، لكنه اأكد اأن االإدارة تعمل 

با�شتمرار على “تغيري �شلوك النظام االإيراين”.
وق���ال امل�ش���وؤول “�شيا�شتن���ا املعلن���ة هي 
تغي���ري �شل���وك النظ���ام االإي���راين م���ن االأعم���ال 
االإقليمية امل�شتم���رة املزعزعة لال�شتقرار ودعم 
االإرهاب”، م�شيفا اأن البيت االأبي�س ي�شتعر�س 

خطط���ا ومقرتحات متعددة م���ن املنظمات بهذا 
ال�شاأن”.

ونقل “فري بيكون” عن مقربني من االإدارة 
اأن ج���ون بولت���ون ه���و اأك���رث م���ن يدف���ع باجتاه 
اإ�شرتاتيجية تغيري النظام، ب�شبب فهمه خلطورة 
االإره���اب االإي���راين، و�شع���ي النظ���ام يف طهران 

للح�شول على �شالح نووي.
وذكر م�شدر اآخر قري���ب من البيت االأبي�س 
اأن قم���ع النظ���ام االإي���راين لالأقلي���ات العرقي���ة 

والدينية يدفع باجتاه تق�شيم البالد.
ويو�شح امل�شدر نقال ع���ن م�شادر اإقليمية 
اأن اأكرث من ثلث �شكان اإيران هم من القوميات، 

وكثري منهم ي�شعون بالفعل لال�شتقالل.
وبح�شب التقرير، فق���د جاء يف اخلطة اأنه يف 
ح���ال ف�شل ال�شيا�ش���ة االأمريكية جت���اه اإيران يف 
دع���م املعار�س���ني الإيرانيني لإ�سق���اط النظام 

ينبغي توقع العمل الع�شكري.
وتن�س اخلط���ة على اأنه باالإ�شاف���ة اإلى منع 
اإي���ران من �شنع �ش���الح نووي، يجب عل���ى اإدارة 
ترام���ب اأن ت�ش���ع تهدي���ًدا ع�شكرًي���ا جدي���ا اإذا 
اختارت اإيران �شن هجم���ات وا�شعة النطاق على 

اإ�رصائيل والقوات االأمريكية.
ووفقا للخطة “بدون تغيري النظام، �شتظل 
الوالي���ات املتحدة تواجه تهدي���دات من القوات 
االإيراني���ة املتمركزة يف جميع اأنحاء املنطقة، مبا 

يف ذلك يف العراق واليمن و�شوريا ولبنان”.
وتو�ش���ح اخلطة اأنه يجب عل���ى امل�شوؤولني 
االأمريكيني التمييز بني النظام احلاكم يف اإيران 
و�شعب���ه، وهي النقطة التي اأكد عليها ترامب يف 
بيانه حول اخلروج من االتفاق يف وقت �شابق من 

هذا االأ�شبوع.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

دع���ت اإدارة الرئي����س االأمريك���ي دونال���د 
ترام���ب قط���ر اإلى وق���ف متوي���ل امليلي�شيات 
املوالي���ة الإي���ران بع���د الك�ش���ف ع���ن ر�شائ���ل 
اإلكرتوني���ة تف�ش���ح العالق���ات الودي���ة ب���ني 
الدوحة واجلماعات االإرهابية يف ال�رصق االأو�شط، 
ح�شبم���ا اأوردت �شحيف���ة “�شن���داي تليغراف” 

الربيطانية، م�شاء اأم�س ال�شبت. وعرب م�شوؤولون 
اأمني���ون يف الوالي���ات املتحدة ع���ن قلقهم اإزاء 
�ش���الت قطر بعدد من امللي�شيات التي ترعاها 
اإي���ران والت���ي ت�شن���ف وا�شنط���ن العديد منها 
كمنظم���ات اإرهابي���ة. وياأتي ذل���ك بعد الك�شف 
ع���ن عدد م���ن ر�شائ���ل الربيد االإلك���رتوين من 
كب���ار امل�شوؤول���ني يف احلكوم���ة القطري���ة اإلى 

اأع�شاء قياديني يف جماعات اإرهابية مثل حزب 
اهلل وكب���ار القادة يف احلر�س الث���وري االإيراين. 
وتظهر ن�شو�س الر�شائ���ل التي اطلعت عليها 
احلكوم���ة  م�ش���وؤويل  اأن  تلغ���راف”  “�شن���داي 
القطري���ة لديه���م عالق���ات ودية م���ع عدد من 
ال�شخ�شيات النافذة يف احلر�س الثوري االإيراين 
مثل قا�شم �شليماين، قائد “فيلق القد�س” يف 

احلر�س الثوري االإي���راين وح�شن ن�رص اهلل زعيم 
ح���زب اهلل. وذك���رت ال�شحيفة اأنه بع���د “قرار 
الرئي����س االأمريك���ي دونال���د ترام���ب االأ�شبوع 
املا�ش���ي ب�شح���ب االتف���اق النووي م���ع اإيران، 
تدع���و االإدارة االآن قط���ر ملراجع���ة عالقاتها مع 
اإيران، وكذلك عالقاتها مع اجلماعات االإرهابية 

التي ترعاها طهران”.
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ال�سوؤال الذي ورد يف العنوان يجعلنا 
ندخل يف مو�سوع مهم هو تقدمي م�سلحة 
الوط���ن واملواطن���ن والت�س���دي ل���كل 
�سوت ن�ساز اأو فع���ل يتنافى مع طبيعة 
و�سم���ات املجتمع البحريني، ذلك اأن كل 
الأ�س���وات املغر�سة الت���ي تتمتع باإثارة 
التناحر  ال�سدامات واخلالف���ات وتاأجيج 
يف اأي جمتمع كان، ويف اأية رقعة كانت يف 
العامل، هي اأ�سوات �رش منكرة، ول ميكن 
اأن تعي����ش تلك الأ�سوات يف املجتمعات 
التي حترتم التن���وع والتعاي�ش ال�سلمي 
وحت���رتم قب���ل ذل���ك قيمه���ا الإ�سالمية 
والعربية، وتلتزم بالقوانن التي حتفظ 

وت�سون ال�سلم الجتماعي.
وحينم���ا نك���ون يف رح���اب جمل�ش اأو 
لق���اء اأو زي���ارة ل�ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، رئي�ش 
الوزراء املوق���ر حفظه اهلل ورع���اه، فاإن 
اأحاديثه على ال���دوام، ل تخلو من تاأكيد 
املحبة بالكلمة الطيبة التي جتمعنا حتت 
ظالل البحري���ن الغالية، ومادام املجتمع 
البحرين���ي ب���كل تنوع���ه حاف���ظ و�سان 
�سمت���ه الأ�سيلة يف التالق���ي والتوا�سل 
يف كل الظ���روف كاأ�رشة واحدة متما�سكة، 
ف���اإن كل الأ�س���وات املنك���رة التي تبث 
اأذاه���ا يف و�سائ���ل التوا�س���ل الجتماعي 
واملواقع الإلكرتوني���ة ومن�سات الإعالم 
الإلكرتوين اأو يف اأية و�سيلة اأو منرب كان، 
ه���ي اأ�س���وات مل تت�رشب مع���اين التاآخي 
وامل���ودة ب���ن اأبن���اء البحري���ن، فتل���ك 
ال�سم���ات هي اجل���ذور القوي���ة لتما�سك 
الوط���ن واأبنائ���ه على م���ر التاريخ، وكل 
الدلئ���ل التاريخي���ة والجتماعية ت�سهد 
على ذلك، وهناك �سوؤال اآخر مهم: ملاذا 
تنخر تل���ك الأ�س���وات وتوؤج���ج وت�ستمر 
يف اإحل���اق الأذى بالبي���ت البحريني؟ وما 

هدفها؟
يعتق���د البع����ش خاطئ���ا خمطئا اأن 
اإث���ارة املعلومات املغلوط���ة اأو التاأليب 
اأو اإ�سعال نار الفتنة وال�سدام �سكل من 
اأ�سكال ح���ب الوطن والقي���ادة والدفاع 
ع���ن ت���راب الوط���ن وحيا�س���ه وهذه يف 
الواقع �سقطة يف الفكر والرتبية ومعنى 
اللتزام باملواطنة، ف���ال ميكن اأن يرمي 
اأحده���م النار بال تب�رش معتق���ًدا اأنه يخمد 
ناًرا اأخرى؟ ول يعرف اأولئك مهما بلغوا، 
اأن م�سرية العمل الوطني والدميقراطي 
وبن���اء امل�ستقب���ل اأم���ر ي�ستن���د ب�س���كل 
رئي�ش على اللتزام باملواطنة املخل�سة 
القيادة حفظها  لتوجيه���ات  والن�سياع 
اهلل ورعاه���ا، ولي����ش كم���ا ن���راه الي���وم 
يف بع����ش ح�ساب���ات الإع���الم الإلكرتوين 
وغال���ب اأولئ���ك م���ن اجلهل���ة الذي���ن ل 

يختلفون عن احلمقى.
وكما يو�سين���ا �سمو الأم���ري خليفة 
ب���ن �سلمان دائًما، فاإن م���ن ينتمي لهذا 
�لوط���ن عليه �أال يفرط يف بنيانه ووحدته 
وقوته، ث���م ان احلفاظ على املكت�سبات 
والإجنازات يتجلى يف امل�ساركة والإنتاج 
والعم���ل املخل����ش، وه���ذه ه���ي الأيدي 
البحريني���ة الأ�سيلة والأ�س���وات اخلرية 

التي تن�سد ال�سالح والفالح للبالد.

أصوات الخير التي 
يصفـــهـــا خليفــــة 

بن سلمان

الأو�س���اع يف املنطق���ة ل ت����رش م���ع ت�ساعد 
التوت���ر، حتى ول���و مل تكن تلك عل���ى موعد مع 
حرب م���ن اأي نوع اأو حجم، فعل���ى الأقل ت�سارع 
والت�سعي���د  اخلطاب���ات  وت�ساع���د  الأح���داث 
الأمريك���ي الإيراين الإ�رشائيلي م���ع وجود اأجندة 
خمب���اأة يف اخلط���ة ال�رشية العاملي���ة ومعها لعبة 
امل�سالح الت���ي تظهر للوهل���ة الأولى تناق�ساً 
بن الولي���ات املتحدة واأوروب���ا لكنها متفقة 
عل���ى تق�سي���م امل�ساري���ع بينهم���ا مب���ا ي�سمن 
م�سالح اجلميع هن���اك با�ستثناء م�سلحتنا نحن 
يف املنطقة الذين ن�سارع دائماً بالت�سفيق لكل 
توتر وكل ت�سعيد، مع العلم باأن احلرب لي�ست 
دائم���اً يف م�سلحتن���ا مثلما ت���رك اإي���ران اأي�ساً 
تلع���ب يف ال�ساح���ة وحدها لي����ش يف م�سلحتنا، 
ولكن يظ���ل الفرق بن احلرب الوقائية وحرب 
امل�سالح على ح�ساب ه���ذا الطرف اأو ذاك اأمرا 
يف غاي���ة الأهمي���ة وعلين���ا اإدراك���ه قب���ل فوات 

الأوان.
ت�سعي���د وت�سخن و�سحن اإعالمي وخطابي 
وعملي���ات اإ�رشائيلية حربية حم���دودة يف �سوريا 
ح���ن  خ�سو�س���ا  لإي���ران  ا�ستفزازي���ة  تب���دو 
تتعر�ش قواعده���ا وجنودها هناك للق�سف مع 

ان�سح���اب اأمريكا من التفاق النووي وا�ستدراج 
باإط���الق  للت�سعي���د  احلوثي���ة  امللي�سي���ات 
ال�سواريخ البال�ستية برتتيب وموافقة اإيرانية 
طبع���اً وه���ي احل���رب الإيرانية الت���ي تخو�سها 
الدولة الفار�سية �س���د العرب بوا�سطة اأذرعها 
املنت����رشة يف �سوريا والع���راق ولبن���ان واليمن 
بالإ�سافة خلالياه���ا النائمة يف الدول اخلليجية 
التي تتهي���اأ للت�سعيد لدى اأية مواجهة اإيرانية 
اأمريكية، كل هذه املوؤ�رشات التي تنبئ ب�سيف 
�ساخ���ن تدفعن���ا لط���رح ال�س���وؤال الت���ايل: هل 
العرب م�ستع���دون لتداعيات ح���رب جديدة يف 
املنطق���ة قد متتد وت�ستع���ل وت�سحى �ساملة؟ 
جم���رد �سوؤال تخمين���ي لأن اجلميع متفقون مبا 
فيهم اإ�رشائيل واإيران على عدم املغامرة بحرب 
�سامل���ة يف الوقت احل���ايل، اإذا ملاذا قرع طبول 
احل���رب يف ت���ل اأبي���ب عل���ى الأق���ل؟ بالإ�سافة 
اإل���ى الت�سخن الأمريكي؟ هل ه���و ابتزاز جديد 
للمنطق���ة اأم قناع���ة تول���دت للجمي���ع ب�رشورة 
حتجي���م اإي���ران وجل���م طموحاته���ا يف املنطقة 

وتهديدها امل�ستمر الذي يقلق العامل باأ�رشه؟
رمب���ا يوج���د يف ر�سال���ة كوري���ا ال�سمالي���ة 
الت���ي ان�سمت موؤخراً ملباحثات �سالم مع كوريا 

اجلنوبي���ة وبداأت تعيد ر�سم �سيا�ستها النووية 
اإي���ذان وموؤ����رش عل���ى ه���ذه القناع���ة بو�سع حٍد 
لل���دول املارقة، وهنا ياأت���ي دور اإيران التي مل 
يبق �سواها كدول���ة مارقة وحيدة م�ستندة على 
اأذرع وخالي���ا منت����رشة يف الأرجاء وح���ان الوقت 
لن���زع ه���ذه الأذرع بالإ�ساف���ة لكب���ح الطم���وح 
النووي، �س���واء جاء ذلك عن طري���ق العقوبات 
القت�سادي���ة واحل�س���ار اأو ع���ن طري���ق تهديد 
باحل���رب كما تفع���ل اإ�رشائي���ل الآن، ل اأخمن اإن 
كان���ت تلك لعب���ة اأم خطة اأو حماول���ة اختبارية 

فنادراً ما نفهم كيف تفكر اإ�رشائيل.
يبق���ى الأه���م م���ن ذل���ك كل���ه، ه���ل نعي 
نح���ن يف دول املنطق���ة جوهر ه���ذه التحركات 
واملن���اورات، وه���ل نحن م�ستع���دون للتعاطي 
معه���ا مبا يحف���ظ ا�ستقرار واأم���ن املنطقة؟ اأم 
كالع���ادة �سيكون اعتمادنا عل���ى النتائج فقط 
كم���ا حدث يف العراق مث���اًل حن مل يكن لنا دور 

يف حفظ العراق الذي طار منا؟.
 

تنويرة: مكانك حمفوظ ما دمت تقف فيه.

ال�سمو  رعاية �ساحب  لي�ست وحدها 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
ورعاه  اهلل  حفظه  املوقر  ال��وزراء  رئي�ش 
للمتقاعدين،  الثالث  ال�سنوي  الحتفال 
وال�����ذي ج���رى يف الأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي، 
ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل، ال��دلل��ة 
والوفاء  العرفان  عن  املعربة  الوحيدة 
للمتقاعدين  �سموه  ل��دن  من  والتقدير 
يف ه���ذا ال���وط���ن، ف��ق��د جت��ل��ى اه��ت��م��ام 
على  وحر�سه  املتقاعدين  بقطاع  �سموه 
وحقوقهم  املتقاعدين  وم�ستقبل  حياة 
ل  م�سهودة  وقفات  خالل  من  التقاعدية 
�سموه  روؤي��ة  تعك�ش  كانت  كلها  تن�سى 
املتقاعدين  جت��اه  والعميقة  الثاقبة 
انعك�ش  ما  وتقديرهم و�سون حقوقهم، 
فيما  امل��وق��رة  حكومته  توجهات  على 
يخ�ش املتقاعدين واأو�ساعهم، لي�ش من 
الي�سري ح�رش هذه الوقفات امل�سهودة من 
لدن �سموه حيال املتقاعدين، ونذكر له 
اإثر  اإحدى املنا�سبات  تاأكيده يف  باعتزاز 
ما تردد يف الآونة الأخرية عن توجه مي�ش 
التقاعدية، وحول  وامتيازاتهم  حقوقهم 
اأ�سيع عن  دميومة هذه احلقوق، وعن ما 
وعلى  عليها  �ستطراأ  مرتقبة  تغيريات 
�سموه  اأك��د  فقد  اخلدمة،  نهاية  مكافاأة 
بهذه  م�سا�ش  اأي  هناك  يكون  ل��ن  اأن��ه 
�سمام  اهلل  حفظه  واع��ت��ربه��ا  احل��ق��وق، 
الطماأنينة  ب��ث  ال��ذي  الأم���ر  اأم���ان، وه��و 
املتقاعدين  من  كبرية  اأع���داد  بنفو�ش 
واأ�رشهم ممن �ساورهم القلق حول م�سري 
التقاعدية،  ومكت�سباتهم  حقوقهم 
ما  ولعل  املعي�سية،  اأو�ساعهم  وبالتايل 
التاأكيدات  اأن هذه  البع�ش من  عربرّ عنه 
اأثلجت  مكافاأة  مبثابة  هي  والتطمينات 
هو كالم يف حمله متاما. اجلميع،   �سدور 

رئي�ش  �سمو  م��واق��ف  اإن  ال��ق��ول  ميكن 
الوزراء املوقر ل تقف عند حدود معينة، 
بل تتمثل يف �سور عديدة وا�سحة وجلية 
حواجز  دون  م��ن  عهدناه  فقد  للعيان، 
وقطاعات  �رشائح  كل  من  قريباً  تذكر، 
لهم  ال��ب��ح��ري��ن��ي، م��ن�����س��ت��اً  امل��ج��ت��م��ع 
ولهمومهم، ومبدياً كل الهتمام مبعرفة 
ما يوؤرقهم ويدخل الفرحة لهم، ول نن�سى 
وامل�سوؤولن  للوزراء  الدائمة  توجيهاته 
ال��ن��ا���ش، عرب  ي��ك��ون��وا قريبن م��ن  ب���اأن 
وعرب  وا�ستطالعية،  تفقدية  زي����ارات 
توجيهه  ع��رب  وك��ذل��ك  مكاتبهم،  فتح 
امل�����س��ت��م��ر ل�����ل�����وزراء وامل�������س���وؤول���ن 
النواب  جمل�ش  م��ع  امل�ستمر  بالتعاون 
وال��وط��ن. امل��واط��ن  ي��خ��دم م�سلحة   مل��ا 

النظر  ومن��ع��ن  نتاأمل  اأن  اأي�����س��اً  ميكن 
من  �سواء  �سعبه  مع  �سموه  توا�سل  يف 
خالل زياراته امليدانية للعديد من مدن 
وقرى البحرين والوقوف على احتياجات 
الفريد  التوا�سل  خالل  من  اأو  اأهاليها، 
جمل�ش  وه���و  الأ���س��ب��وع��ي،  جمل�سه  ع��رب 
بن  العالقة  وقوة  واملحبة  بالود  مفعم 
واعتزاز  بتقدير  له  واأذكر  و�سعب،  قائد 
قوله حفظه اهلل “اإن ترابطنا يف البحرين 
كذلك  و�سنبقى  متن  ومتا�سكنا  ق��وي 
املفدى”،  امللك  اجلاللة  بقيادة �ساحب 
وكذلك قول �سموه “اأ�سعد اأوقاتي حن 
مناطقهم  واأزور  ب��امل��واط��ن��ن  األ��ت��ق��ي 
حاجتها  واأقف على  اأحوالهم  على  واأطلع 
فل�سفة  عن  يعرب  كالم  اإنه  للتطوير”... 
العالقة القائمة بن �سموه واملواطنن، 
املنزلة  ه���ذه  يف  ال�سبب  يك�سف  ك��م��ا 
�سعبه. اأبناء  قلوب  يف  ل�سموه   الرفيعة 
التي  هي  والوطن  املواطن  م�سلحة  اإن 
القائد  ه��ذا  ع��الق��ة  يف  نف�سها  تفر�ش 
كل  على  فريداً  منوذجاً  وباتت  ب�سعبه، 
ال�سعد وامل�ستويات، وهي التي ُت�سعرنا 
اإلى  الكرمية  قيادتنا  مع  من�سي  باأننا 
وراء  الذي يقف  العن�رش  الأم��ان، وهي  بر 
ال��ت��ي توفر  ال��ن��ج��اح، وه��ي  ال��ن��ج��اح تلو 
امل�ساريع  م��ن  ج��دي��دة  لآف���اق  متهد  اأو 
اأعلن  التي  كتلك  النوعية  والإجن����ازات 
اخلليج،  بوابة  موؤمتر  يف  ��ام  اأيرّ قبل  عنها 
والأمل  التفاوؤل  اأب��واب  لنا  تفتح  والتي 

مب�ستقبل واعد ململكتنا احلبيبة.
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سوالف

التخطي����ط م����ن اأج����ل امل�ستقب����ل، ه����ذا هو 
ال�سعار الذي ت�سري عليه احلكومة برئا�سة �سيدي 
�ساحب ال�سمو امللك����ي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة رئي�ش الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه، 
فالبحري����ن دائم����ا تق����دم ق�س�����ش النج����اح على 
خمتلف الأ�سعدة، لذلك فمن غري امل�ستغرب اأن 
ي�سيد وفد اإدارة التنمية امل�ستدامة التابع لالأمم 
املتحدة ال����ذي زار البحرين م����دة 5 اأيام بجهود 
احلكومة مبختلف اأنواعها وجمالتها واأن�سطتها، 
فقد قال����ت ال�سيدة �سارا�ش جاغنواث امل�سوؤولة 
ال�س����وؤون  يف  امل�ستدام����ة  التنمي����ة  ب����اإدارة 
القت�سادي����ة والجتماعي����ة لدى الأم����م املتحدة 
)اإن البحري����ن متتل����ك العدي����د م����ن املب����ادرات 

واملمار�س����ات الناجحة الت����ي متكنها من حتقيق 
ه����ذه الأه����داف، واأعرب����ت ع����ن ثقته����ا باجلهود 
الت����ي بذلتها حكومة البحرين والتي باإمكانها اأن 
تقدم كنماذج للعديد من دول العامل ومبادرات 
ناجحة يف جمالت عدة كالإ�سكان ومتكن وهيئة 
تنظي����م �سوق العمل وغريها م����ن التجارب التي 
اطل����ع عليها الوفد والتي متتلك درجة عالية من 

اجلودة(. 
اأما اأمن ال�رشق����اوي املمثل املقيم لربنامج 
الأم����م املتح����دة الإمنائ����ي، واملن�س����ق املقي����م 
لأن�سط����ة الأم����م املتح����دة فق����ال )اإن البحري����ن 
لديه����ا ق�س�ش جناح وخربات كث����رية واإجنازات 
على اأر�����ش الواقع يف جم����ال التنمية امل�ستدامة 

اأ�سهمت يف ح����ل العديد من امل�س����اكل التنموية 
من خالل براجمه����ا، ودورن����ا الآن ال�ستفادة من 
ه����ذه الق�س�����ش ونقلها اإل����ى اخل����ارج كتجارب 

ناجحة(.
حقيق����ة اإن كل ه����ذا النج����اح ال����ذي حتققه 
البحرين يف التنمية امل�ستدامة يرتكز على اأ�س�ش 
ودعائ����م تنظيمي����ة واإداري����ة �سليمة مب����ا يكفل 
حتقيق اأهداف التنمية، ويقف خلف تلك اخلطط 
والربام����ج قائ����د نه�س����ة الوط����ن �سي����دي �سمو 
رئي�����ش الوزراء اأيده اهلل ال����ذي ر�سم ال�سيا�سات 
الأ�سا�سي����ة يف خمتل����ف املجالت حت����ى اأ�سبحت 
البحري����ن بف�س����ل �سم����وه تقود قاط����رة التقدم 
والتط����ور يف املنطق����ة، وكم����ا ق����ال ال�رشق����اوي 

اإن ق�س�����ش البحري����ن �سيتم نقله����ا اإلى اخلارج 
كتج����ارب ناجح����ة، وه����ذا تاأكيد عامل����ي على اأن 
البحرين تتوافر لديه����ا خربات وا�سعة ومتعمقة 
اإلى جانب الإحاط����ة بالأ�س�ش والأ�سول يف عملية 
التنمي����ة امل�ستدام����ة وله����ا الري����ادة يف جمالت 
التخطيط والإعداد والتنفيذ والكفاءة والفعالية 
واخلدم����ات الت����ي تقدمه����ا �سم����ن الأف�سل من 
نوعها على م�ستوى العامل وكل التقارير الدولية 

ت�سهد على ذلك.
اإن هذا احل�ساد الغزير من الإجنازات عنوانه 
الروؤي����ة الثاقبة ل�سيدي �ساح����ب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ش الوزراء 

املوقر اأيده اهلل.

البحرين والحصاد الغزير من اإلنجازات

كر�ش �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان 
بن حم���د اآل خليفة ويل العه���د الأمن وقتا طويال 
من���ذ تولي���ه من�سب���ه لرت�سي���خ بع����ش الثقافات 
التي كانت غريب���ة على املجتمع اآن���ذاك، اأ�ستذكر 
منه���ا على �سبيل املث���ال ثقاف���ة املناف�سة وفتح 
ال�سوق لروؤو����ش الأموال، ويعد قط���اع الت�سالت 
مث���ال وا�سح���ا لهذه النقل���ة النوعي���ة التي فتحت 
الب���اب اأم���ام ����رشكات الت�سال يف تق���دمي خدمات 
تناف�سي���ة اأدت اإل���ى مزي���د م���ن الإقب���ال، وارتفع 
 م���ن خالله���ا امل�ست���وى الربح���ي لتلك ال����رشكات.

وج���اء امللتق���ى احلكومي الث���اين بثقاف���ة جديدة 
تدع���و اإلى )البت���كار( والتحول م���ن العتماد على 
القط���اع النفط���ي اإل���ى الهتم���ام بال�سناعات غري 
النفطي���ة والرتكي���ز عل���ى قطاع���ات اأخ���رى مهمة 

كقط���اع ال�سياحة، بل اإن �سم���وه اأ�ساد ببع�ش رواد 
الأعم���ال من امل�ساريع البحريني���ة ال�سغرية الذين 
ابتك���روا فكرا مغاي���را م�ستخدمن عب���ق املا�سي 
يف الرتوي���ج ب�س���كل حدي���ث يتما�سى م���ع ال�سوق 
اجلدي���دة بنكه���ة خمتلف���ة جتمع ب���ن النقي�سن 
 وم�ستح�سنه من قبل امل�ستهلكن بجميع طبقاتهم.

اجلديد هنا هو “بوابة اخلليج” املوؤمتر ال�ستثماري 
الأول من نوعه يف ال�رشق الأو�سط والذي اأقيم مبملكة 
البحرين داعيا ٥٠٠ م�ستثم���ر من اأ�سحاب روؤو�ش 
الأم���وال الثقيلة، وكوكبة لمع���ة من �سناع الإعالم 
حول العامل، يف بوتقة متناغمة تن�سب خال�ستها يف 
الهتمام بالقط���اع اخلا�ش وفتح ال�سوق البحريني 
اأكرث اأم���ام امل�ستثمري���ن بجمي���ع اأجنا�سهم، حيث 
ر�س���خ املوؤمتر دعوة �سموه اإلى املزيد من البتكار 

وري���ادة الأعم���ال، وروج للبحري���ن كبيئ���ة مناخية 
 ا�ستثماري���ة منا�سب���ة لع���دد كبري م���ن القطاعات.

وبعيدا ع���ن اأوراق عمل املوؤمت���ر التي ركزت على 
كثري من الأم���ور كان اأهمها ال�ستثمار والتحديات 
التي تواجه املنطق���ة، وكذلك التجارة الإلكرتونية 
احلديث���ة والعمالت الإلكرتونية و�س���ارك بها عدد 
ل باأ����ش به م���ن ممثل���ي القطاع اخلا����ش من دول 
اجل���وار وال���دول ال�سديق���ة وكثري من ����رشق اآ�سيا 
واأوروب���ا واأم���ريكا، كانت تلفت النظ���ر التفاقات 
التي اأقيمت عل���ى هام�ش هذا املوؤمتر بن روؤو�ش 
الأم���وال احلا����رشة ممثل���ة يف امل�ستثمري���ن، تاركة 
انطباع���ا ل �سك فيه عن ج���ودة قطاع ال�ستثمار يف 
بل���د ريادي كالبحري���ن وبنظرة ثاقب���ة كتلك التي 

ميتلكها �سمو ويل العهد.

عادل عيسى  
المرزوق

ما يجري في 
المنطقة لعبة 
أم خطة؟

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

كاظم 
السعيد

سمر األبيوكيال مفر من االبتكار

من جديد



أم الحصم                   اتحاد السلة

وصل رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة، إىل عاصمة س��لطنة 
ع��ان مس��قط ي��وم أمس الس��بت؛ 
للمش��اركة يف اجتاع رؤساء اتحادات 
كرة السلة بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية الذي يعقد اليوم.
وكان يف مقدمة مس��تقبيل سمو الشيخ 
عيىس بن عيل آل خليفة، سفري مملكة 
البحري��ن لدى س��لطنة ع��ان جمعة 
الكعبي، ورئي��س االتحاد العاين لكرة 
الس��لة فري��د الزدجايل ونائ��ب رئيس 
مجل��س إدارة االتح��اد البحريني لكرة 
السلة نارص القصري، ورئيس بعثة نادي 
املح��رق الش��يخ عبدالرحمن بن نارص 

آل خليفة، ورئيس بعث��ة نادي املنامة 
عبدالله عاشور.

وأشاد سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليفة بحفاوة االس��تقبال التي حظي 
بها س��موه فور وصوله مسقط، مثمًنا 
اللجن��ة املنظم��ة للبطولة يف  جه��ود 
سبيل استضافة األشقاء يف دول مجلس 

التعاون وسط تنظيم مميز.
وحرص س��موه ع��ى االلتق��اء ببعثتي 
فريق��ي املنام��ة واملح��رق ممثيل كرة 
السلة البحرينية يف البطولة، إذ هنأهم 
ع��ى تحقيق النتائ��ج اإليجابية وبلوغ 

الدور نصف النهايئ.
وذكر س��موه أن املس��تويات والنتائج 
الت��ي حققها الفريقان ط��وال املرحلة 

املاضية تبعث عى التفاؤل واملستقبل 
امل��رق ال��ذي ينتظ��ر ك��رة الس��لة 

البحرينية.
وحث س��موه ناديي املنام��ة واملحرق 
األدوار  يف  الجه��ود  مضاعف��ة  ع��ى 
النهائية، ومواصل��ة هذا األداء املرف 
م��ن أجل رف��ع علم مملك��ة البحرين 
عالًيا خفاًقا يف املحفل الخليجي، مؤكًدا 
سموه ثقته الكاملة عى قدرة الفريقني 

يف تريف السلة البحرينية.
وأعرب س��مو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة ع��ن أمنيات��ه الخالصة ملمثيل 
الوط��ن بالتوفي��ق يف لقائه��ا اليوم، 
مشيًدا س��موه بجهود الجهازين الفني 

واإلداري للفريقني ولجميع الالعبني.

البحرينية السلة  كرة  ينتظر  مشرق  مستقبل  علي:  بن  عيسى  الشيخ  سمو 
مس��قط العماني��ة  العاصم��ة  س��موه  وص��ول  ل��دى 

من وصول سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إلى مسقط

مسقط                    الوفد اإلعالمي

تشهد البطولة الخليجية ال�38 لكرة السلة 
لألندية األبطال اليوم، قّمة بحرينية يف 

الدور نصف النهايئ، حينا يلتقي ممثال 
الوطن املنامة واملحرق وجًها لوجه، يف متام 

الساعة 4 ظهرًا بتوقيت مملكة البحرين.
ومتثل املواجهة قمة كبرية بني قطبني 

متصارعني من أجل اللقب وكل منها لديه 
أدواته التي يراهن عليها من أجل القبض 

عى مفتاح التأهل إىل املباراة النهائية، 
وقد ينظر الكثريون إىل أن املواجهة مبثابة 
بطولة، ملا تحمله من إثارة وحاس وندية 

بني الفريقني وما يضانه من العبني بارزين 
يف اللعبة. وسيكون الرصاع قويًّا ورشًسا 

بني الفريقني نحو بلوغ القمة الخليجية، 
وكل طرف يعيش نشوة الفوز يف املرحلة 
املاضية، إال أن التحسب من قبل املدربني 

ميالد وتوين سيكون موجوًدا من خالل 
القراءة الواقعية، وها يعرفان بعضها 
جيًدا. وتحتاج املواجهة اليوم إىل تعامل 

خاص من قبل املدربني وأيًضا من الالعبني 
وفق الرؤى التي يقدمها كل طرف من 
األجهزة الفنية، وهو ما يدفع املدربني 

ميالد وتوين إىل التعامل بدقة، من أجل 
الوصول إىل التشكيلة املثالية التي ميكن أن 
تقود أحدها إىل هدفه ومبتغاه من خالل 
التعامل املنطقي مع مجريات املباراة، وما 

ميلكه كل منها عن اآلخر من معلومات 
والتبحر يف أفكاره، وأيًضا ما لديها من 

معرفة عن خطوط بعض يف ظل لقاءات 

سابقة بني الطرفني، مع 
قناعتنا أن لكل مباراة 

ظروفها، إال أن الواقع يقول 
إن من يكون أكرث هدوًءا 

وتركيزًا يف امللعب، فسيكون 
هو األقرب إىل الفوز، وكذلك 

استخدام األدوات بطريقة 
مناسبة ميكن أن يوفر السبيل 

للوصول إىل الهدف.

الطريق للمربع الذهبي

وجاء التصادم البحريني املبكر، بعد أن 
فاز املحرق عى صاحب األرض والضيافة 
فريق نزوى العاين بنتيجة )87/72( يف 

الدور ربع النهايئ، فيا فاز املنامة يف الدور 
نفسه عى فريق االتحاد السعودي بنتيجة 

)93/76(. وكان املحرق قد أنهى الدور 
التمهيدي متصدرًا للمجموعة األوىل ب�4 
نقاط من انتصارين عى العريب القطري 

واالتحاد السعودي، فيا املنامة حل ثانًيا 
للمجموعة الثانية ب�5 نقاط من فوزين 

عى نزوى العاين والريان القطري وخسارة 
واحدة أمام الشارقة اإلمارايت.

أوراق مكشوفة

الفريقان يعرفان بعضها جيًدا وال توجد 
أي حالة غموض أو عدم وضوح بينها 
ا لها، السيا أنها  واألمر مكشوف جدًّ

تقابال كثريًا من قبل وهو ما 
يجعلها يعرفان بعضها 

معرفة جيدة وسيكون أمر 
الخطوط مكشوًفا إال أن 

اشرتاطات التعامل الفني يف 
املباراة ومجرياتها هو الذي 

قد يختلف، ودامئًا تحفل 
مباريات الفريقني بالندية 
واإلثارة واملستوى الفني 

ا نظرًا ملا يضمه  الرفيع وهو أمر طبيعي جدًّ
الفريقان من نجوم كبار من مواطنني 

ومحرتفني، وذلك ميهد الطريق للمدربني 
للوقوف عى أدق التفاصيل.

وستكون الحسبة التكتيكية ستكون من 
خالل ما لديها من العبني؛ حيث ميثل 

هجوم املنامة واملحرق نقطة قوة للفريقني 
وعنوان النجاح من خالل وجود محمد 
بوعال وعيل عباس وبدر جاسم باملحرق 

وحسن نوروز ومحمد أمري ومحمد كويد 
يف املنامة.

التعويل على المحترفين

وسيعول املنامة واملحرق عى جهود 
الالعبني املحرتفني لصناعة الفارق وقيادة 
اللعب، إذ يتواجد مع املنامة األمريكيان 
ستوغلن ولورن وودز فيا يتواجد مع 

املحرق األمرييك دمياريوس بولدز واألسرتايل 
اتري ماجوك. محرتفا املنامة ستوغلن ولورن 
يتصدران قامئة االفضل تهديفياًّ واملتابعات، 

إذ ميتلك األول معدالً تهديفيًّا بلغ 35.7 

نقطة للمباراة الواحدة، فيا بلغ معدل 

الثاين 19.0 متابعة للكرة.

أّما محرتف املحرق ماجوك فهو يتصدر 

قامئة صد الكرات مبعدل 4.0 “بلوك 

شوت” للمباراة الواحدة، فيا جاء 

بولدز ثاين أفضل مهيئ للكرات مبعدل 

.5.5

تدريب وفيديو يجهزان األزرق واألحمر

اختتم الفريقان تحضرياتها الفنية 

ملواجهة اليوم، عرب حصة تدريبية واحدة 

خاضها كل فريق مساء أمس عى صالة 

البطولة.

وسبق التدريبان جلسة فنية عقدها 

الجهازان الفنيان للفريقني مبقر اإلقامة، 

رشح خاللها املدربان مراكز القوة 

والضعف لآلخر، وواجبات الالعبني يف 

املباراة.

الشارقة والعربي

ويف املباراة الثانية يف الدور نفسه، يلتقي 

فريقا الشارقة اإلمارايت والعريب القطري 

يف الساعة السادسة مساًء. فاألول 

تأهل مبارشة لهذا الدور عقب تصدره 

املجموعة الثانية، فيا الثاين تخطى 

نظريه الريان يف الدور ربع النهايئ.

قمة بحرينية خالصة في خليجية السلة

المنامة والمحرق وجًها لوجه بنصف النهائي

فريق المحرق لكرة السلةفريق المنامة لكرة السلة
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رصح��ت مدير حضان��ة “أحضان” 
زهرة منصور عن فخرها واعتزازها 
باختيار “أحضان” ضمن الحضانات 
األلع��اب  يف  دورة  أول  املش��اركة 
العمرية  للفئة  لألطف��ال  الرياضية 
ملرحلة الحضانة والروضة يف مملكة 
البحرين والتي أقيمت يف الفرتة ما 
بني 5 حت��ى 10 من ماي��و برعاية 
كرمي��ة م��ن ممث��ل جالل��ة امللك 
الشباب  الخريية وش��ؤون  لألعال 
رئي��س املجل��س األعى للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 

حمد آل خليفة.
وبه��ذه املناس��بة، بين��ت منصور 
أن مش��اركة أطف��ال “أحضان” مع 
والروض��ات  الحضان��ات  أطف��ال 
املاثلة يف املحفل الريايض املبتكر 
يع��د فرص��ة تعليمي��ة وتربوي��ة 

الكتس��اب امله��ارات االجتاعي��ة 
وتنمية حب الرياضة والنش��اطات 
البدنية يف نفس الطفل ما يساعد 
عى التنشئة السليمة بدنيًّا وعقليًّا، 
إذ تت��اىش مث��ل هذه ال��دورات 
التعليمية  الحضان��ة  برام��ج  م��ع 

املتقدم��ة والتي تحفز عقل الطفل 
عى املش��اركة اإليجابية واكتساب 

املعرفة األساسية.
كا أش��ادت مدي��ر الحضانة بدور 
وزارة العم��ل والتنمية االجتاعية 
ممثل��ة يف إدارة الرعاية والطفولة 

وبدور اللجن��ة األوملبية يف اإلعداد 
للدورة واملتابعة املستمرة من قبل 
املنظمني لتحقيق األهداف املرجوة 
من ه��ذه الدورة والت��ي متنت أن 
اللبن��ة األساس��ية لإلعداد  تك��ون 

لدورات ماثلة يف املستقبل.

“أحضان” تشارك في أول دورة رياضية ألطفال الحضانات والروضات
ن��ظ��م��ت��ه��ا ال���ب���ح���ري���ن ب���رع���اي���ة ن���اص���ر ب����ن ح��م��د

البالد سبورت
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من مشاركة الحضانة في الدورة

قال رئيس مجل��س الكرة الطائرة 
إن  الف��ردان  محم��د  الش��اطئية 
امللعب الش��اطئي الجديد املشيد 
بالق��رب من مقر االتح��اد مبدينة 
عي��ىس الرياضي��ة عى وش��ك أن 
يكتمل بنسبة كبرية ليكون صالًحا 

للتدريبات وإقامة املسابقات.
“الب��الد  ل���  الف��ردان  وأض��اف 
الجدي��د  امللع��ب  أن  س��بورت” 
بحاجة إىل اإلنارة مبا يسمح بإقامة 
املنافس��ات خالل الفرتة املسائية، 
في��ا ج��ار العم��ل ع��ى إكال 
عملية “التس��وير” والتي وصلت 
إىل مراحلها األخرية ليكون امللعب 

جاهزًا بنسبة كبرية.
االتح��اد  أن  الف��ردان  وأوض��ح 
سيعمل خالل الفرتة القادمة عى 

تثبيت “كش��افات اإلنارة” بأرسع 
ما ميكن لتتاح الفرصة أمام مجلس 
الش��واطئ إلقامة بطول��ة محلية 
مفتوح��ة يتم من خالله��ا اختيار 
العب��ي املنتخب من قب��ل الجهاز 
الفني بقيادة املدرب الوطني عيل 

جعفر.
وتاب��ع “يف ح��ال متكنا م��ن إنهاء 
موض��وع اإلنارة فس��ننظم بطولة 
مفتوح��ة خ��الل الفرتة املس��ائية 
بش��هر رمضان املب��ارك، ويف حال 
فس��تقام  اإلن��ارة  إك��ال  ع��دم 
البطولة بعد عي��د الفطر املبارك، 
حي��ث إن رئيس االتحاد الش��يخ 
ع��يل بن محم��د آل خليفة يتابع 
املوضوع ش��خصيًّا به��دف إنجاز 
كافة الرتتيبات املتعلقة بامللعب”.

وذكر أن إعداد املنتخب استعداًدا 
س��تقام  التي  العربي��ة  للبطول��ة 
مبدين��ة أغادير املغربي��ة من 31 

يوليو لغاية 6 أغسطس رمبا يكون 
بعد شهر رمضان املبارك، ويف حال 
تركي��ب اإلن��ارة رمبا يت��م تقديم 

موعد اإلعداد إىل ما قبل العيد.
وأكد الف��ردان أن مجلس الكرة 
الطائرة الش��اطئية حاليًّا بصدد 
إعداد الئحة متكاملة ملسابقات 
الك��رة الطائرة الش��اطئية بعد 
ق��رار مجل��س إدارة االتحاد يف 
اجتاعه األخري بتنظيم موس��م 
مس��تقل للعبة من ش��هر مايو 
لغاي��ة نهاية أغس��طس تقريًبا 
أو بداية س��بتمرب، مؤكًدا أهمية 
العمل  لب��دء  الالئح��ة  إك��ال 
مبوس��م الكرة الطائرة الشاطئية 
الدول  تجارب  واالس��تفادة من 

األخرى يف هذا املجال.

اختار الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني األول لكرة السلة بقيادة املدرب سلان رمضان 16 العًبا، استعداًدا لالستحقاقات 
القادمة. وتضم قامئة املنتخب األولية كل من أحمد عزيز)املنامة(، محمد كويد )املنامة(، أحمد نجف )املنامة(، محمد 

حسني “كمبس” )املنامة(، حسن نوروز )املنامة(، ميثم جميل )املنامة(، محمد أمري )املنامة(، بدر عبدالله )املحرق(، 
محمد نارص )املحرق(، عيل شكر الله )املحرق(، محمد بوعالي )املحرق(، حسني شاكر )األهيل(، صباح حسني )األهيل(، 

هشام رسحان )األهيل(، حسن قرايش )األهيل(، وعيل أصغر )الرفاع(.
وسيبدأ منتخبنا الوطني األول لكرة السلة إعداده املحيل األسبوع القادم قبل املغادرة إىل اسطنبول يف تركيا لخوض 

معسكر إعدادي مكثف ثم التوجه مبارشة إىل ديب باإلمارات العربية املتحدة لدخول غار مرحلة اإلياب من تصفيات 
االتحاد الدويل املؤهلة لكأس آسيا 2021. وستقام هذه التصفيات يف أواخر شهر يونيو القادم بعد أن استضافت مملكة 

البحرين مرحلة الذهاب منها يف فرباير املايض، مبشاركة منتخبنا الوطني ونظريه اإلمارايت، السعودي والعاين.

إعداد الئحة لمسابقات اللعبة.. الفردان:

ملعب شواطئ الطائرة على وشك اإلنجاز

16 العًبا في قائمة منتخب السلة لالستحقاقات القادمة

حسن علي

محمد الفردان

  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(

وسموه يشارك في اجتماع 
رؤساء االتحادات الخليجية

يشارك رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 
الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة، يف االجتاع 

التشاوري لرؤساء االتحادات الخليجية واللجنة 
التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، الذي يعقد اليوم بفندق “جراند 

ميلينيوم” يف العاصمة العانية مسقط، عى هامش 
البطولة الخليجية الثامنة والثالثني لكرة السلة.

وسيشارك يف االجتاع إىل جانب سموه، رئيس االتحاد 
اإلمارايت إساعيل القرقاوي، رئيس االتحاد السعودي 

عبدالرحمن املسعد، رئيس االتحاد العاين فريد 
الزدجايل ورئيس االتحاد القطري أحمد املفتاح.

وسيناقس االجتاع العديد من املواضيع التي تتعلق 
بروزنامة البطوالت الخليجية املقبلة وإقامة بطولة 

املنتخبات الخليجية لكرة السلة للرجال، وتنظيم بطولة 
 3x3Fiba“ 3” املؤهلة لبطولةx3GBA Quest Stop“

Asia Quest”، إىل جانب عمل اللجنة التنظيمية 
وتحديد العديد من املواضيع التي تخص كرة السلة 

الخليجية، إضافة إىل مناقشة أبرز املستجدات بجدول 
األعال، مبشاركة األمانة العامة لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

أحمد مهدي

تحسم اليوم )األحد( هوية الفريق 
الصاعد والهابط يف ملحق كرة القدم 

للموسم الريايض الجاري 2018/2017، 
وذلك بلقاء اإلياب بني البسيتني والرفاع 

الرقي عند 7 مساء عى استاد البحرين 
الوطني.

وكان البسيتني قد فاز ذهاًبا بهدفني 
مقابل واحد.

ويدخل فريق السفينة الزرقاء البسيتني 

لقاء اليوم بفرصتني وهي التعادل أو 
الفوز، إذ إن تحقيقه إحدى هاتني 

النتيجتني تعني صعوده رسميًّا للدرجة 
األوىل بعد غياب موسمني وهبوط 

الرفاع الرقي.
يف املقابل، يسعى الرفاع الرقي 

للحفاظ عى موقعه يف الدرجة األوىل 
وعدم الهبوط، وذلك لن يتحقق إال 

بخيار الفوز بفارق هدفني أو أكرث، أو 

الفوز بفارق هدف يف الوقت األصيل 
ومد املباراة لألشواط اإلضافية ثم ركالت 

الرتجيح يف حال استمرار تعادل نتيجة 
اللقاءين.

ويقود الطرفني مدربان وطنيان: مرجان 
عيد يف البسيتني وعيىس السعدون يف 

الرفاع الرقي.
ويسعى مرجان ملواصلة مشواره الناجح 
والصعود رفقة “السفينة الزرقاء” بعدما 

قّدم لقاًء قويًّا يف الذهاب واستطاع 
فرض كلمته، يف حني يأمل السعدون 

باإلبقاء عى الرقي ضمن األندية 
الكبار واستمرار ظهور “الليوث البيضاء” 

يف الدرجة األوىل املوسم املقبل.
وكان االتحاد البحريني لكرة القدم 

استحدث هذا املوسم مباريات امللحق 
بني ثامن الدرجة األوىل وثالث الدرجة 

الثانية.

اليوم حسم هوية الصاعد والهابط بين البسيتين والشرقي في “الملحق”

سلمان رمضان

زهرة منصور

تأهل فريقا املالكية والحد إىل نصف نهايئ 
كأس النخب��ة لكرة الق��دم، بعد فوزيها 
أمس عى الشباب واملنامة عى التوايل، يف 

الجولة 2 للمسابقة.
عى اس��تاد األهيل، حقق فرسان الغربية 
فري��ق املالكي��ة العالمة الكامل��ة وتأهل 
متصدرا ع��ن املجموع��ة األوىل بتجاوزه 
م��اروين الش��باب بهدف��ني حم��ال توقيع 

الالعبني أحمد يوسف ووليد الطيب.
وع��ى االس��تاد الوطني يف مب��اراة مثرية 
باملجموع��ة الثاني��ة، حقق الح��د بطاقة 
التأهل لنصف النه��ايئ بفوزه الثمني عى 

املنامة )3/2(.
س��جل للح��د املحرتف��ان داي��و وم��وىس 
ناري وعي��ىس غالب، وللمنام��ة محمود 

عبدالرحمن ومحمد الرميحي.
وستحس��م الجول��ة 3 واألخ��رية هوي��ة 
املتأهل الثاين من كل مجموعة، إذ يلعب 

الشباب مع املحرق، والحد مع النجمة.

المنامة والحد

باملجري��ات  حاف��ال  األول  الش��وط  ج��اء 
واأله��داف، وكان��ت في��ه األفضلي��ة للحد 
الذي وقع عى هدفني يف غضون 10 دقائق 

وبكرتني رأسيتني.

اله��دف األول جاء بعد مجهود رائع يس��ارا 
لعبدالوه��اب املالود لعب م��ن خالله كرة 
عرضية مميزة تابعها املحرتف دايو بقوة يف 

مرمى أرشف وحيد )14(.
وحصل الحد عى ركلة ثابتة يس��ارا وتقدم 
لها عيىس غالب فلعب كرة متقنة عى رأس 
املحرتف موىس ناري الذي وضع الكرة يسار 

الحارس )23(. وسجل املنامة هدف التقليص 
من كرة ثابتة أس��كنها محمود عبدالرحمن 
بش��كل رائ��ع يف مرمى عب��اس أحمد رغم 
محاولة املدافع الحداوي للتش��تيت )39(. 
وشهدت الدقيقة )44( مشادات واشتباكات 
بني الطرفني استدعت دخول الحكام األربعة 
للملعب وتلق��ى عى إثرها العبو كل فريق 

بطاقتني صفراوين. وخطف الحد هدفا ثالثا 
يف الدقيق��ة )6+45( عرب عيىس غالب بكرة 
مس��ددة سكنت يسار الحارس أرشف وسط 

فرحة زرقاء كبرية.

الشوط الثاني

ويف الحصة الثانية، حصل محرتف املنامة 

إيريك عى بطاقة صفراء بعد س��قوطه 
داخل منطق��ة الج��زاء ومطالبته بركلة 
ج��زاء، إذ جاء ق��رار الح��كام باعتبارها 
متثي��ال )63(، قبل أن يضيع ذات الالعب 
فرص��ة التقلي��ص لفريقه بك��رة أرضية 

سهلة )64(.
ورمى م��درب املنامة محمد الش��مالن 
بكامل ثقله وأرشك العبا املقدمة س��عد 
العامر ومس��عود قمرب، واملداقع س��يد 
محم��د عدن��ان لالس��تفادة م��ن كراته 

الطويلة وقامته العالية أماما.
وس��جل املنام��ة ه��دف التقلي��ص عرب 

محمد الرميحي )82(.
ومل تفلح الدقائق التالية يف إدراك املنامة 

للتعديل، ليحقق الحد بطاقة التأهل.
أدار اللقاء الحكم وليد محمود، وعاونه 
يعق��وب،  وعبدالل��ه  صال��ح  عبدالل��ه 

والحكم الرابع خليل فارس.

من لقاء الحد والمنامة )تصوير: خليل إبراهيم( فرحة ملكاوية بالتأهل )تصوير: خليل إبراهيم(

المالكية والحد يتأهالن لنصف نهائي كأس النخبة الكروي
بعد فوزهما على الشباب والحد

أحمد مهدي

لجنة األنشطة بالمالكية تستعد 
لبطولة القدامى الرمضانية

عقدت لجنة األنشطة واملسابقات بنادي املالكية اجتاعها األول مع 
راعي بطولة قدامى الالعبني الرمضانية السيد منصور مزعل صاحب 

مؤسسة مصباح الهدى، وبحضور رئيس اللجنة السيد عيل كاظم 
وأعضاء اللجنة.

وبدأ االجتاع بكلمة لرئيس اللجنة شكر فيها إسهامات ودعم السيد 
منصور مزعل املستمر للفعاليات املختلفة يف القرية.

علا أن اللجنة تستعد لتنظيم دورة لقدامى الالعبني يف الشهر 
الفضيل برعاية “مصباح الهدى”.

بعدها تم الحديث عن نظام الدورة وأهدافها. ويف نهاية االجتاع 
أشاد راعي الدورة بدور لجنة األنشطة واملسابقات وعملها املستمر 
بتنظيم الفعاليات لجميع فئات املجتمع. وتأيت هذه الدورة ضمن 

باكورة أنشطة مستمرة للجنة.

صورة جماعية للمجتعمين



  وضع فيكتوريوس أول 3 نقاط 
يف رصي��ده بعدم��ا تفوق عىل 
خصمه الزل��زال بأربعة أهداف 
مقابل هدف يف افتتاح مباريات 
“نارص 11” ولحساب املجموعة 
فيكتوري��وس  وتق��دم  األوىل، 
بهدفني ج��اءا عن طريق جارس 
وويلنغت��ون   ،”23“ حام��د 
داسيلفا “29”، وحسن إبراهيم 
“89”، وهشام جواد “90”، فيام 
قلص بابا توريه الفارق للزلزال 

برأسية متقنة “43”.
ش��وط أول س��يطر عىل غالبية 
مجرياته فريق فيكتوريوس من 
خالل انتشار العبيه فوق أرضية 
امللعب وهو ما منحه األفضلية 
والس��يطرة، يف حني بدأ الزلزال 
مرتاجع��ا معتمدا ع��ىل الكرات 
الطويل��ة الت��ي مل تنتج ش��يئا 
يذك��ر، واس��تغل فيكتوري��وس 

األخط��اء التي وق��ع فيها العبو 
الزلزال وترجم تفوقه وسيطرته 

لهدفني.
دخ��ل  الث��اين  الش��وط  ويف   
فيكتوريوس بقوة وأهدر العديد 
م��ن الفرص وس��ارت مجريات 
اللعب وفق وت��رة واحدة بني 

محاوالت من الفريقني افتقدت 
أن  قب��ل  للجدي��ة  غالبيته��ا 
بهدفني  فيكتوري��وس  يختتمها 
متتاليني يف الدقائق األخرة من 

عمر املباراة.
ويف املب��اراة الثانية خرج فريق 
الزعيم بانتصار مثني عىل فريق 

فيف��ا واملراكز الش��بابية بهدف 
املجموعة  لحساب  مقابل  دون 
األوىل س��جله السيد حمد عيل 
بالخط��ا يف مرماه )73(، وبذلك 
يتص��در املجموعة فيكتوريوس 

بفارق األهداف عن الزعيم.
الش��وط األول بدأه فريق فيفا 

بأفضلي��ة  الش��بابية  واملراك��ز 
نسبية، ووصل إىل مرمى فريق 
الزعيم بش��كل أكرث، وبعد ثلث 
س��اعة نّظ��م األخ��ر صفوف��ه 
وس��يطر ع��ىل اللع��ب وهدد 
مرم��ى الحارس محم��د رياض، 
وتحدي��داً يف آخ��ر الدقائق عرب 

انفرادين مل يكتب لهام النجاح.
 وحافظ الزعيم عىل متيزه بعد 
دخ��ول جعف��ر صب��اح وأحمد 
جليل دفعة واحدة، فيام ارشك 
م��درب فري��ق فيف��ا واملراكز 
الش��بابية جاسم عيل ثم حسني 
جاسم يف الهجوم لتهديد مرمى 
الس��يد محمود مجيد  الحارس 
ع��ن طري��ق الك��رات الطويلة 

التي مل تثمر عن يشء.
  امل��ال وجواد يحص��دان جائزة 

األفضل
حصد العب فريق فيكتوريوس 
سلامن مال جائزة أفضل العب يف 
املباراة بعد تألقه وبروزه بصورة 
الفتة يف املباراة ومس��اهمته يف 
فوز فريقه الكبر، ونال الس��يد 
حس��ن جواد من فريق الزعيم 
جائزة أفضل الع��ب يف املباراة 

الثانية.

في انطالقة “ناصر 11”... فيكتوريوس يتجاوز الزلزال باألربعة
نيران صديقة تهدي الزعيم 3 نقاط

اللجنة اإلعالمية

علي بن خليفة: “ناصر 11” مناسبة 
وطنية الكتشاف المواهب

كفاءة وسرعة أداء للجنة 
المنظمين والخدمات

 صليبيخ: خدمات طبية
 راقية للبطولة 

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة 

أن دورة سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة الرمضانية )نارص 11( تعد 

مناسبة وطنية مهمة الكتشاف املواهب 
الكروية، وتشكل دعم للكرة البحرينية 

كام عهدناها منذ انطالقتها قبل نحو 
10 أعوام. وأعرب رئيس اتحاد الكرة 
عن تقديره البالغ لسمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة عىل الجهود الكبرة 
واملضنية التي يبذلها سموه يف سبيل دعم الشباب والرياضة يف مملكة 

البحرين  املواهب البحرينية عىل مستوى كرة القدم..
وقال الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة إن “نارص 11” ستجمع 

الشباب البحريني يف منافسة رياضية كروية، مشرًا إىل أن الدورة تواصل 
تحقيق نجاحاتها يف النسخ العرش املاضية عرب أهداف رياضية ونبيلة يأيت 

يف مقدمتها تعزيز التنافس الرشيف والروح الرياضية العالية، باإلضافة 
إىل كونها فرصة الكتشاف املواهب ورفد األندية واملنتخبات الوطنية بها. 
وأوضح الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة أن الدورة تشكل أهمية متزايدة 
بسبب املكتسبات املتعددة التي حققتها طوال السنوات املاضية، مشيًدا 

باملستوى التنظيمي والتنافيس للدورة، مؤكًدا أن اتحاد الكرة رشيك يف 
دعمها وتسخر كافة اإلمكانات لنجاحها، مشرًا إىل اعتزاز االتحاد بهذه 

الرشاكة مع البطولة.

قال مرشف لجنة املنظمني والخدمات ببطولة 
“نارص 11” شكري القالف إن اللجنة برئاسة 

عيىس الذوادي استعدت للعمل مبكرًا من خالل 
تعليامت لفريق التنظيمي الذي يعمل للسنة 

الثالثة عىل التوايل يف البطولة، وبالتايل فإن 
العمل سيكون أكرث سهولة من السنتني املاضيتني 
بحكم معرفة الكوادر العاملة يف اللجنة ملهامهم 

لتمرسهم سنتني متتاليتني ويتمتع الفريق 
بالكفاءة والرسعة يف تنفيذ املهام.

وقال القالف “اللجنة تحوي تسعة منظمني 
يؤدون عملهم بإتقان يف بوابات استاد مدينة 

خليفة الرياضية ويف حال زيادة الضغط تحت أي 
ظرف فإن بعض الكوادر متواجدة يف املدرجات 

وميكن استدعاءها لالنضامم إىل املنظمني لتفادي 
التأخر يف أي جانب، وخصوًصا يف عملية توزيع 

التذاكر نتيجة حضور الجامهر بكثافة”.
وبنّي القالف أن لجنة التنظيم توزع كوادرها يف 

أرضية امللعب ويف املدرجات ويف املنصة الرئيسية 
وتتعاون مع مختلف اللجان لتلبية احتياجاتهم 
مع احتفاظ البعض مبوقعه لتسير العمل وعدم 
بقاء املوقع شاغرًا، كام تتعاون اللجنة مع رجال 

األمن.

أثنى رئيس اللجة الطبية يف البطولة 
عادل صليبيخ عىل توجيهات القيادة 

العامة لقوة دفاع البحرين متمثلة 
يف القائد العام لقوة دفاع البحرين 

املشر الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة لتوفر الدعم التام لبطولة 

“نارص 11”.
وقال صليبيخ إن تعليامت اللواء 
بروفيسور الشيخ خالد بن عيل 

آل خليفة قائد الخدمات الطبية 
امللكية ارتكزت عىل دعم شامل للبطولة من خالل الفريق الطبي 

املتواجد يف امللعب ابتداء من أول مباريات الدور التمهيدي وحتى 
املباراة الختامية، مع تعليامت لألطباء يف املستشفى بتقديم استشارات 

وخدمات رفيعة املستوى لجميع الفرق.
وأضاف صليبيخ موضًحا “سيتم توفر سيارة إسعاف وجميع اإلمكانات 

الطبية إلنجاح البطولة نظرًا لصيتها الرفيع عىل املستويني املحيل 
والخارجي وسيتواجد طاقم إسعاف يومي كعادة سنوية للمساهمة يف 

تشكيل عنرص نجاح وأمان للفرق املشاركة يف حال حدوث أي طارئ 
وكسبها مزيد من السمعة العالية”.

وبنّي صليبيخ أنه سيتم نقل اإلصابات إىل املستشفى العسكري 
والتعامل معها بحرفية ورسعة وتقديم الدعم ملسؤويل الفرق عىل 

لضامن خدمة متميزة وراقية.

عادل صليبيخ علي بن خليفة

18
sports@albiladpress.com األحد 13 مايو 2018 - 27 شعبان 1439 - العدد 3498

يدشن حامل اللقب فريق بتلكو 
جرنز يونايتد مشواره يف بطولة “نارص 

11” بلقاء يحمل الكثر من الندية 
واإلثارة عندما يلتقي فريق النوايف 
عند الساعة 5.35 عرًصا عىل ملعب 

مدينة خليفة الرياضية، فيام يلتقي يف 
املباراة الثانية فريقا جرناس وتايلوس 
عند الساعة 8.00 مساء، واملواجهتني 

لحساب املجموعة الثانية.
ومن املنتظر أن تكشف مواجهتا اليوم 
خريطة الطريق للفرق األربعة للعبور 

والتأهل للدور الثاين خصوًصا يف 
املواجهة األوىل بني بتلكو جرنز يونايتد 

والنوايف وهام املرشحان لخطف 
بطاقتي العبور عن هذه املجموعة 

نظرًا للخربة الكبرة التي يتمتعان 
مقارنًة مع فريقي جرناس وتايلوس.

املتعة واإلثارة ستكون حارضة يف 
هذه يف املواجهة األوىل خصوًصا مع 

الطموح املشرتك بني غرنز يونايتد 
والنوايف للمنافسة وبكل قوة 

عىل لقب البطولة، ففريق الجرنز 
وبعدما نجح يف تسجيل اسمه ضمن 
املتوجني باللقب يف النسخة املاضية، 

وبالتايل فإن الفريق أمام هذه املهمة 

وسيكون محط أنظار الجميع، ويقود 
الفريق فنيًّا املدرب الشيخ سلامن بن 
عبدالرحمن آل خليفة وتحت إرشاف 

فني من املدرب عادل املرزوقي.
والجرنز حافظ عىل هيكله الرئييس 

الذي جلب له اللقب يف العام املايض 
ونجح يف تدعيم صفوفه بالعديد من 

الالعبني املميزين منهم الربازييل دييغو 
داسيلفا هداف الفريق والالعب عيىس 

جهاد، باإلضافة إىل الالعبني اآلخرين 
وأبرزهم حسن رضا وجاسم الجنب 

وفهد الحردان وغرهم من الالعبني.
من جانب آخر، فإن النوايف واحد 

من الفرق املرشحة دامئًا للوصول إىل 
مراحل متقدمة ونهائية، يعاود الرغبة 

هذا العام يف التنافس الجاد، حيث 
سبق للفريق تحقيق اللقب يف مناسبة 

واحدة فقط، وهذا العام يتكرر 
الطموح بأمل تجاوز عامل “الحظ” 

الذي مل يخدم الفريق يف مباريات 
حاسمة. ويقود الفريق فنيًّا املدرب 

حسني العنزي وتضم صفوفه العديد 
من الالعبني املميزين منهم املحرتفون 

الرصيب ميالدين والدويل السابق حسني 
سلامن إىل جانب عبدالله املرزوقي 

وموىس عبداألمر ومحمد عاشور 

وعبدالعزيز فالح.

جرناس وتايلوس

املباراة الثانية اليوم تجمع فريقي 
جرناس وتايلوس واملعطيات األوىل 

تشر ملواجهة متكافئة، ويقود تايلوس 
املدرب الشاب محمد املحرقي 

ويعتمد بشكل كبر عىل مجموعة 
شابة يقودهم العبي الخربة سامل 

موىس وعبدالرحمن مبارك والسوري 
شاهر شاهني، ويف املقابل يقود 

جرناس املدرب أنور الحجاجي ويعتمد 
عىل مجموعة شابة متجانسة من 

الالعبني الشباب الذين تم اختيارهم 
بعناية فائقة من أجل تحقيق حلم 
الفريق يف املنافسة الحقيقية عىل 

لقب البطولة باإلضافة اىل أن الالعبني 
من أصحاب الخربة الواسعة والذين 
سيشكلون الضامن للفريق واملحرك 

لكافة خطوطه ومن أبرزهم إبراهيم 
خضر وناجي فتحي.

“حماني” وعودة حميدة

يعترب الالعب الدويل السابق 
عبدالرحمن مبارك واحد من الالعبني 

املميزين يف الكرة البحرينية وميلك 

الكثر من الخربة املرتاكمة التي 
اكتسبها يف صفوف ناديه األم الرفاع 

وأيًضا تجاربه األخرى مع فرق 
البسيتني واألهيل إىل جانب مشاركاته 

مع املنتخبات الوطنية، وميلك 
“حامين” حاسة تهديفية جعلته من 

الالعبني الذين سبق لهم الفوز بلقب 
الهداف يف الدوري البحريني، وغاب 
الدويل السابق يف املوسم األخر عن 
مشهد املنافسات املحلية وستكون 

عودته للمستطيل األخرض مبثابة عودة 
حميدة من خالل منافسات “نارص 
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تدريبات فريق بتلكو جنرز يونايتد أنور الحجاجي عبدالرحمن مبارك حسين العنزي

حامل اللقب يدّشن مشواره بمواجهة مثيرة مع النوايف
اللجنة اإلعالمية



هنأ النائب األول رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة الرئي��س الفخري 
لالتحاد البحريني لرياضة فنون القتال 
املختلطة س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة، ممثيل مملك��ة البحرين 
م��ن العب��ي فري��ق خالد ب��ن حمد 
KHK MMA الذين حققوا الفوز يف 
منافسات النس��خة الثانية عرشة من 
بطولة القتال الش��جاع بريف، والتي 
نظمها اتح��اد القتال الش��جاع تحت 
شعار #األسطورة بصالة بالي ساربيني 

يوم الجمعة املوافق 11 مايو.
وق��د أع��رب س��موه ع��ن س��عادته 
مبا ش��هدته من مس��توى فن��ي قوي 
م��ن قب��ل العب��ي الفري��ق الفائزين 
مبواجه��ات البطول��ة، مؤكًدا س��موه 
أن هذه النتيجة الت��ي حققوها تدل 
بشكل واضح عىل التحضريات الكبرية 
الت��ي خاضه��ا الالعب��ون طيل��ة فرتة 
اإلعداد التي س��بقت هذه املشاركة، 
وحرصهم الواضح ع��ىل الظهور بهذا 
املس��توى امل��رشف، ال��ذي مثلوا من 
خالله البحرين بالصورة املطلوبة التي 

منحتهم هذه النتيجة املميزة.
وقال س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد 
آل خليف��ة: “إنن��ا س��عداء بالنتيجة 
التي حققها فري��ق خالد بن حمد يف 
النسخة الثانية عرشة من بطولة القتال 
الشجاع. ورغم خسارة بعض الالعبني 
إال أننا سعداء مبا شهدناه من مستوى 
وأداء ونتيجة للفريق يف هذه البطولة. 

كام أسعدنا كثريًا االنتصار الذي حققه 
الالعب حس��ني عياد يف ظهوره األول 
يف ه��ذه البطولة وتحول��ه من العب 
هاو إىل العب محرتف”، مؤكًدا سموه 
أن م��ا حققه العبو الفريق من نتيجة 
البطولة،  س��تضاف ملش��وارهم بهذه 
متمنيًّا سموه لهم التوفيق والنجاح يف 

املشاركات القادمة.

الرياضة رافد لتوطيد 
العالقات بين الدول

قال الس��فري محمد غس��ان ش��يخو؛ 
رئيس البعثة الدبلوماس��ية البحرينية 

لدى جمهورية اندونيسيا: “إن الجهود 
التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة واضح��ة يف دعم س��معة 
مملكة البحري��ن وتعزيز عالقتها مع 
الدول الشقيقة والصديقة، من خالل 
الرياض��ة كراف��د لتحقيق  اس��تغالل 
ذل��ك. فقد نجح س��موه ع��ر بطولة 
بري��ف التي أطلقها أن يرس��م مالمح 
جديدة لتعزيز العالقات بني البحرين 
وال��دول التي تحتضن ه��ذه البطولة 
يف املجال الريايض”، مضيًفا أن سموه 
استطاع أن يؤسس ملفهوم مميز لهذه 
الرياض��ة عىل مس��توى املنطقة وفق 

لوائحها وأنظمتها الدولية، مش��ريًا إىل 
أن رياضة فنون القتال املختلطة هي 
واحدة من األلعاب القتالية التي متنح 
الشباب القوة واإلرصار والتحدي عىل 
املنافس��ة، معترًا يف الوق��ت ذاته أن 
الرياضة منط حياة صحي، يس��اهم يف 
منح الفرد الحيوية والنشاط وتساعده 
عىل مامرس��ة حياته اليومية بالشكل 

األمثل.

فوز مهم

قال العب فريق خالد بن حمد الالعب 
حسني عياد: “سعيد بتحقيق الفوز يف 

بداية مشواري بفئة املحرتفني، والذي 
أهديه لسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة الداعم األول يل، وللجهاز الفني 
ال��ذي خضت مع��ه مرحلة ش��هرين 
من اإلعداد املتواص��ل واملكثف لهذه 
املشاركة، التي أعترها ممتعة وصعبة 
يف الوق��ت ذات��ه. فبعد الف��رتة التي 
قضيته��ا يف عامل اله��واة والخرة التي 
امتلكه��ا، والتي اس��تطعت من خالل 
التدريب��ات والخرة الت��ي وظفتها يف 

نزايل األول أن أحقق االنتصار”.
من جهته، قال الع��ب ومدرب فريق 

خالد بن حمد الالعب إلدر إلداروف: 
“س��عيد بالنتيج��ة الت��ي حققتها يف 
الن��زال الرئييس مبنافس��ات النس��خة 
الثانية عرشة لبطول��ة بريف. وأهدي 
هذا االنتصار لس��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليف��ة، الذي وقف بجانبي 
ودعمن��ي خالل التحض��ريات املكثفة 
والقاس��ية التي خضتها للمش��اركة يف 
هذه املنافس��ات. وأنا فخور بتواجدي 
م��ع فري��ق KHK MMA وأتطل��ع 
لتقدي��م األفض��ل مع الفري��ق خالل 

املشاركات املقبلة”.

 KHK MMA خالد بن حمد يهنئ العبي فريق
BRAVE 12 على األداء والفوز بنزاالت

سمو الشيخ خالد بن حمد يتوسط المقاتلين

جاكرتا             المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 

جانب من النزاالت

اس��تقبلت عضو املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة، عضو مجلس 
إدارة اللجن��ة األوملبية، الش��يخة 
حياة بن��ت عبدالعزيز آل خليفة 
لذوي  للبولينج  الوطن��ي  منتخبنا 
اإلعاق��ة العائ��د م��ن العاصم��ة 
مش��اركته  إثر  ماني��ال  الفلبيني��ة 
يف البطول��ة اآلس��يوية الخامس��ة 
للبولينج محم��ال بثامين ميداليات 
م��ن بينه��ا 3 ذهبي��ات وأرب��ع 
ميدالي��ات فضية وبرونزية، وذلك 
بحضور رئيس االتح��اد البحريني 
ل��ذوي اإلعاقة الش��يخ محمد بن 
دعيج آل خليفة وعدد من أعضاء 
مجلس إدارة االتحاد واملس��ئولني 

يف اللجنة األوملبية البحرينية.
بنت  حياة  الش��يخة  واس��تقبلت 
عبدالعزي��ز أبط��ال ذوي اإلعاقة 
بالورود ونقلت لهم تحيات وتهاين 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ئون الش��باب، رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة، رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية، س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
مؤك��دة أن هذا اإلنج��از هو مثرة 
لدع��م جاللة امللك وس��مو رئيس 
الوزراء وس��مو ويل العهد األمني، 
ومس��اندة سمو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة، وس��مو الش��يخ 
خالد بن حم��د آل خليفة النائب 
األع��ىل  املجل��س  لرئي��س  األول 
للش��باب والرياضة، رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللعاب القوى، الرئيس 

الفخري لإلتح��اد البحريني لذوي 
اإلعاقة.

وأش��ادت الش��يخة حي��اة بن��ت 
بالظهور  آل خليف��ة  عبدالعزي��ز 
املتمي��ز ملنتخ��ب ذوي اإلعاق��ة 
واإلداري  الفني  الجهازين  وجهود 
وما بذلوه من جهد وعطاء ساهم 
يف تحقيق هذه الغلة الجيدة من 
امليداليات امللونة والتي عكس��ت 
الرعاي��ة الفائقة الت��ي تحظى بها 

فئة ذوي اإلعاقة.

بن��ت  الش��يخة حي��اة  وأك��دت 
عبدالعزي��ز أن ه��ذا اإلنج��از ما 
التخطي��ط  ل��وال  ليتحق��ق  كان 
اإلداري الس��ليم والدع��م ال��ذي 
لذوي  البحرين��ي  االتح��اد  قدمه 
اإلعاقة برئاس��ة الشيخ محمد بن 
دعي��ج آل خليفة له��ذا املنتخب، 
مش��رية إىل أن ه��ذا اإلنج��از هو 
امتداد لسلس��لة اإلنج��ازات التي 
حققته��ا رياض��ة ذوي اإلعاقة يف 
لترهن  الرياضية،  األلعاب  ش��تى 
عن مدى العزمية واإلرادة الصلبة 
الت��ي يتحىل به��ا “ذوي العزمية” 
من أبن��اء مملكة البحرين والذين 
رفع��وا علم بالده��م عالًيا يف هذا 
االس��تحقاق اآلس��يوي وكانوا خري 
س��فراء للمملكة، مشرية إىل أن ما 
حققه الالعبون م��ن نتائج رائعة 
أفرح الش��عب البحرين��ي وليس 
األرسة الرياضية فحس��ب، متمنية 
للمنتخ��ب املزي��د م��ن التوفيق 
والنجاح يف االستحقاقات القادمة.

اعتمد االتحاد الدويل للكرة الطائرة ترشيح 
الحكم املصنف من الفئة )A( عىل مستوى 
العامل جعف��ر ابراهيم للمش��اركة يف إدارة 
دوري األم��م للك��رة الطائ��رة للس��يدات 
والرج��ال واللذين س��يقامان خالل ش��هر 
ماي��و الجاري لغاية يوليو املقبل يف كال من 

اليابان وهونج كونج والصني.
وقال إبراهيم ل� “البالد سبورت” بأنه تسلم 
التكليف الرس��مي للمشاركة يف أول نسخة 
من دوري األمم للرج��ال )الدوري العاملي 
س��ابًقا( ودوري األم��م للس��يدات )بطولة 
الجائ��زة الكرى س��ابًقا( من قب��ل االتحاد 
الدويل للك��رة الطائرة )FIVB( واللتني من 
املتوقع أن تش��هد منافس��ة قوية من قبل 

املنتخبات املشاركة.
وأض��اف إبراهي��م أن��ه س��يغادر بتاريخ 
20 الش��هر الج��اري إىل الياب��ان وم��ن ثم 
هونغ كونغ إلدارة منافس��ات دوري األمم 
للس��يدات، عىل أن يش��ارك بش��هر يونيو 
املقبل بإدارة دوري األمم للرجال يف الصني.
وعر إبراهي��م عن اعت��زازه الكبري بتمثيل 
التحكي��م البحريني يف دوري األمم للرجال 
والس��يدات، حيث تم اختيار حكام النخبة 
م��ن التصني��ف )A( و )B1( في��ام مل يتم 
 ،)C(و )B2( اختيار الحكام م��ن التصنيف
مشريًا إىل أن وجوده يعكس مدى ما يتمتع 
ب��ه الحك��م البحريني من س��معة وكفاءة 
عالية يف مج��ال التحكيم متمنيًّا بأن يكون 

خري س��فري للكرة الطائرة البحرينية يف تلك 
البطوالت العاملية.

وس��بق للحك��م ابراهيم أن ش��ارك صيف 

الع��ام امل��ايض يف إدارة منافس��ات بطولة 
الجائزة الكرى للسيدات )التصنيف األول( 
 )H( وذل��ك ب��إدارة منافس��ات املجموعة
والتي تضم تايلن��د وإيطاليا والدومينيكان 
وتركيا، كام تلقى تكليًفا رسميًّا من االتحاد 
الدويل للمشاركة يف إدارة منافسات الدوري 
العاملي للرجال ليش��ارك للمرة العارشة يف 
إدارة منافسات الدوري العاملي، حيث قام 
بتحكيم منافس��ات املجموع��ة األوىل التي 
تضم كال من الرازيل، بولندا، بلغاريا، كندا.

يذكر أن الحكم الدويل جعفر إبراهيم يعتر 
أول حك��م بحريني يحصل ع��ىل تصنيف 
“الدرجة األوىل” بعد تطبيق النظام الجديد 

وإلغاء مسمى الحكم العاملي.

لدى عودتهم من البطولة اآلسيوية بثماني ميداليات

إلغاء مسمى “الدوري العالمي”

حياة بنت عبدالعزيز تستقبل أبطال ذوي اإلعاقة للبولينج

تكليف جعفر إبراهيم بإدارة دوري األمم للرجال والسيدات للطائرة

ضاحية السيف         اللجنة األولمبية

حسن علي

جانب من االستقبال

جعفر إبراهيم
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تتويج الرفاع blue pearls بطاًل 
لدوري السيدات لكرة القدم

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: نيابة عن رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ 
عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة، رعت رئيسة اللجنة النسائية باالتحاد الشيخة 
حصة بنت خالد آل خليفة، الحفل الختامي لدوري السيدات لكرة القدم للموسم 

2017-2018، وذلك عىل صالة مدينة خليفة الرياضية.
وشهد الحفل الختامي للدوري حضور نجم نادي مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، 

الالعب الدويل السابق الفرنيس مايكل سيلفسرت، والذي جاء تواجده برتشيح من 
االتحاد الدويل لكرة القدم “الفيفا”.

والقى الحفل نجاًحا كبريًا والفًتا سواء من ناحية الحضور والفقرات املتنوعة، إذ 
التقطت العبات الفرق املشاركة يف الدورة صورة جامعية مع النجم الفرنيس 
سيلفسرت، قبل أن تبدأ مباراة استعراضية شاركت فيها الالعبات من مختلف 

الفرق، يف حني قامت رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الكرة الشيخة حصة بنت 
خالد آل خليفة والنجم الفرنيس سيلفسرت بعد ذلك بتتويج الفرق الفائزة والالعبني 
املتميزين بحضور عضو اللجنة النسائية باالتحاد الشيخة شيخة بنت عبدالرحمن 

آل خليفة.
وكان فريق الرفاع blue pearls توج بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق، فيام 

جاء فريق muharraq club tekkers ثانًيا وفريق super soccer ثالًثا.
وعىل مستوى الجوائز الفردية، فقد حصلت الشيخة نوف بنت خالد آل خليفة 
من فريق الرفاع blue pearls عىل جائزة أفضل حارسة مرمى، وحصلت ليكيس 

مارتينيز من فريق muharraq club tekkers عىل جائزة أفضل العبة يف الدوري، 
والالعبة أمرية بدر سوار من فريق]H1[  الرفاع blue pearls عىل جائزة هداف 

الدوري، فيام حصل فريقBahrain sparks عىل جائزة الفريق املثايل.
ومبناسبة ختام موسم السيدات، أشادت رئيسة اللجنة النسائية باالتحاد الشيخة 

حصة بنت خالد آل خليفة بالدعم الذي تلقاه اللجنة من قبل رئيس االتحاد 
الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

ونّوهت الشيخة حصة بنت خالد برتشيح االتحاد الدويل لحضور الالعب سيلفسرت 
ملجريات الحفل الختامي، مؤكًدا أن تواجده أثرى الحفل عر التفاعل الكبري من 

قبل الالعبات املشاركات.
وأشارت إىل أن املوسم الحايل كان استثنائيًّا للجنة النسائية يف كونها نظمت 

ألول مرة دوري بنظام )11 العبة ضد 11(، مبينة أن اللجنة حريصة عىل تقديم 
اإلضافات النوعية والتطويرية من موسم آلخر مبا يسهم يف االرتقاء بعمل الكرة 

النسائية.

لقطات متنوعة من التتويج



تم تقديم جائزة املركز االول لبطل س��باق 
ويندس��ور للقدرة سمو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة، وذلك يف االحتفال الذي 
أقيم تحت رعاية ملكة بريطانيا اليزابيث 
الثاني��ة وحضور س��مو الش��يخ عيىس بن 
سلامن آل خليفة وعدد كبري من املسؤولني 
يف بطولة ويندسور الربيطانية التي اقيمت 
مبشاركة الفريق املليك البحريني للموسم 
الس��ادس عىل التوايل حيث حقق س��موه 
املركز االول متفوقا عىل العديد من فرسان 
دول مجل��س التع��اون واوروبا ونيابة عن 
س��موه تس��لم جائزة املركز االول املدرب 

بالفريق املليك احمد جناحي. 
هذا وقد كشف سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ممثل جالل��ة اللملك لالعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
االعىل للش��باب والرياضي��ة رئيس اللجنة 
االوملبي��ة البحريني��ة قائ��د الفريق املليك 
للقدرة أن هناك العديد من االسباب التي 
س��اهمت يف تحقيق املركز االول يف سباق 
مهرجان رويال ويندسور وكان يف مقدمتها 

حض��ور عاهل البالد صاحب الجاللة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة.

وقال س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل 
خليفة “دامئا ما تحظى مش��اركتنا بحضور 
صاحب الجاللة امللك والذي نس��تلهم من 
تواجده العديد من املعاين والعرب من أجل 
الوصول اىل تجقيق االهداف التي تواجدنا 
من أجلها يف س��باقات الق��درة وتربز  من 
بينها س��باق رويال ويندسور الذي حرصنا 
عىل تحقيق لقبه وادخال الفرحة يف قلب 
جالل��ة امللك ال��ذي دامئا م��ا يحدثنا عن 
الريادة وتحقيق املراكز االوىل عند خوض 
اي منافسات ويحثنا عىل التنافس الرشيف 

يف سبيل الوصول اىل منصة التتويج”.
 وتابع  س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة “أن االهداف تحقق��ت من جراء 
املش��اركة يف س��باق ويندس��ور الربيطاين 
وذل��ك ع��ن طري��ق تحقي��ق االنجازات 
الرياضي��ة املرشف��ة للمملك��ة اضافة اىل 
اعداد الفريق للبطوالت املقبلة يف سباقات 
القدرة امال يف تحقي��ق النتائج املرشفة يف 

تلك البط��والت وزيادة حج��م االنجازات 
للفريق املليك والعمل عىل تعزيزها خاصة 
بعد االستفادة من السباق كثرياً من حيث 
التدريب واألداء وحامس الفرسان إلحتالل 
املراكز األوىل بع��د أن جاءت هذه األمور 
بالطريقة الت��ي رغب بها الفريق ومتكنت 
م��ن تحقيق املرك��ز االول رغم املنافس��ة 

القوية واملثرية يف السباق.

 شكرا محمد بن راشد

وتابع سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة “اتقدم بالش��كر الجزيل اىل 
نائب رئيس دول��ة االمارات العربية 
املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم عىل ترش��يحي 
قبل شهرين الحتالل املركز االول يف 
السباق والحمد لله فقد متكنت من 
تحقيق هذا املركز وتأكيد ترشيحات 
س��موه الت��ي دامئ��ا م��ا تصيب وال 

تخيب ابدا”.

 حب الوطن أكبر

وبني س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة أن “اإلصاب��ة الت��ي لحقت يب 
كانت قوي��ة جدا ولكنن��ي مل أفكر يف 
االنس��حاب من الس��باق أبدا ألن حب 
الوط��ن أكرب ورفع اس��م وعلم اململكة 
عالي��ا يتطلب مني التضحية يف س��بيل 

تحقيق املركز املتق��دم وتحاملت عىل 
االصاب��ة يف ركبن��ي وقاتل��ت من أجل 
الوص��ول اىل املرك��ز االول يف الس��باق 
وبالفع��ل وصلت اىل خ��ط النهاية وأنا 
فخور مبش��اكريت يف كتابة اسم مملكة 
البحري��ن يف س��جالت ابط��ال س��باق 

ويندسور”.

 المرحلة الفيصل

واش��ار س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة “لق��د كان الس��باق قوي��ا 
جدا والحال��ة الفنية ل��ه كانت مرتفعة 
نظرا ملش��اركة العدد الكبري من فرس��ان 
االم��ارات وبريطانيا وال��دول االوروبية 
حيث متيز الس��باق بالرسع��ة يف جميع 
مراحل��ة واملرحلة الفيصل كانت الرابعة 
والت��ي متكنت م��ن خاللها م��ن تنفيذ 
الخط��ة الفنية املوضوعة قبل الس��باق 

وحققت املركز االول”.

دافع لبطولة العالم

وبني س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة “أن اإلنجاز يف ويندس��ور تحقق 
بفض��ل تكات��ف جمي��ع الجه��ود وقد 
أكتس��بت املزيد من الخ��ربات وخرجت 
منه بانجاز متميز وسيشكل يل دافعا قويا 
من أجل تحقيق نتيجة ايجابية يف بطولة 

العامل بالواليات املتحدة األمريكية”.

مّثن األم��ني العام للمجلس األعىل للش��باب 
والرياضة الش��يخ س��لامن ب��ن ابراهيم آل 
خليف��ة اإلنج��از املتميز ملمث��ل جاللة امللك 
لألع��امل الخريي��ة وش��ئون الش��باب رئيس 
املجل��س األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة االوملبي��ة البحريني��ة قائ��د الفريق 
املليك س��مو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
بحصول س��موه عىل املركز األول يف س��باق 
مهرجان ويندس��ور للفروس��ية الذي أقيم يف 

بريطانيا يوم أمس األول )الجمعة(.
واعت��رب الش��يخ س��لامن ب��ن ابراهي��م آل 
خليفة اإلنجاز الجديد إَضافة مهمة ملس��رية 
اإلنج��ازات املتواصلة لرياضة الفروس��ية يف 
مملك��ة البحري��ن بفضل ما تحظ��ى به من 
رعاية متواصلة من لدن عاهل البالد املفدى 
حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة، منوًها مبتابعة جاللته للمش��اركة 
البحرينية يف مهرجان ويندس��ور للفروس��ية 
مبارشة م��ن قلب الحدث األمر الذي كان له 
أطيب األثر يف بث روح االنتصار لدى فرسان 
اململكة بقيادة س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة ومهد الطريق نحو تحقيق اإلنجاز 

الكبري.
وأشار الشيخ س��لامن بن ابراهيم آل خليفة 
إىل أن النتائج الباه��رة التي حققتها مملكة 
البحرين يف مهرجان ويندسور ترتجم املكانة 
الرائ��دة التي تتمتع بها اململكة عىل س��احة 
رياضة الفروس��ية يف العامل، كام أنها تجّس��د 
جهود سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
يف دعم وتطوير هذه الرياضة ليس فقط من 
خالل تواجده كفارس ملهم يحقق اإلنجازات 
وإمن��ا أيًضا لكون��ه قائًدا حقيقيًّ��ا مينح بقية 
الفرس��ان الثق��ة الكافية للوص��ول إىل أعىل 
درجات اإلنجاز، مش��يًدا بروح العزمية التي 
تحلها بها س��موه وإرصاره عىل إنهاء السباق 

باملركز األول رغم اإلصابة.
ورفع مستش��ار جاللة امللك لشئون الشباب 
والرياض��ة صال��ح عيىس بن هن��دي خالص 
الته��اين والتربيكات إىل س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة مبناس��بة تحقيق س��موه 
املركز األول يف مهرجان ويندس��ور للفروسية 

بربيطانيا.
وأكد ب��ن هندي أن االنتص��ار الجديد الذي 
حققه س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد يرتجم 

ع��ىل أرض الواقع املكانة البارزة التي يحتلها 
س��موه عىل خارطة س��باقات الق��درة عامليًّا 
ويجّس��د ري��ادة الفروس��ية البحرينية عىل 
مختلف األصعدة، بفض��ل ما تحظى به من 
رعاي��ة متواصلة من لدن عاهل البالد حرضة 
صاح��ب الجالل��ة امللك حمد ب��ن عيىس آل 
خليفة، مشريًا إىل أن متابعة جاللته للمشاركة 
البحرينية يف املهرج��ان تؤكد اهتامم جاللته 
الكب��ري بالوق��وف خلف فرس��ان اململكة يف 
مختلف البطوالت الرياضية من أجل تحقيق 

املزيد من اإلنجازات باسم اململكة.
واعترب بن هندي أن إنجاز سمو الشيخ نارص 
يف سباق مهرجان ويندسور للفروسية تأكيًدا 
حقيقيًّا ع��ىل املكانة املرموق��ة التي يحتلها 
سموه عىل س��احة رياضة القدرة يف املنطقة 

والعامل.
وهنأ وزير شئون الش��باب والرياضة هشام 
الجودر جاللة امللك مبناس��بة تحقيق س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة للمركز األول 
يف س��باق رويال ويندس��ور الذي اقيمت يف 

العاصمة الربيطانية لندن.
وأكد الجودر أن تحقيق س��موه املركز األول 
للم��رة الثالث��ة يف تاريخ س��باقات القدرة يف 
ويندس��ور يرتج��م عىل أرض الواق��ع املكانة 
الب��ارزة الت��ي يحتلها س��موه ع��ىل خارطة 
س��باقات الق��درة عامليًّ��ا ويجّس��د ري��ادة 
الفروس��ية البحرينية عىل مختلف االصعدة، 
بفضل ما تحظ��ى به من رعاية متواصلة من 
لدن ح��رضة صاحب الجالل��ة امللك املفدى، 
للمش��اركة  متابع��ة جاللت��ه  أن  إىل  الفًت��ا 

البحريني��ة يف املهرج��ان تع��رب بوضوح عن 
اهتامم جاللته الكبري بالوقوف خلف فرسان 
اململك��ة يف مختل��ف التظاه��رات الرياضية 
وتش��جيعهم عىل متثي��ل مملك��ة البحرين 

بصورة مرشفة. 
واعترب وزير شئون الشباب والرياضة أن إنجاز 
سمو الشيخ نارص بن حمد يف سباق مهرجان 
ويندسور للفروسية رغم اإلصابة القوية التي 
لحقت به تأكيًدا حقيقيًّا عىل املكانة املرموقة 
التي يحتلها سموه عىل ساحة رياضة القدرة 
يف املنطقة والعامل وتجسيًدا للمخزون الهائل 
من الخربة الدولية واإلمكانات العالية لسموه 
يف مختلف السباقات، مؤكًدا أن سموه رضب 
أروع ص��ور االيثار والتضحية يف س��بيل رفع 
اس��م وعلم البحرين عالًيا عندما تحامل عىل 
اإلصاب��ة وفضل مواصلة الس��باق يف س��بيل 
تحقيق املركز االول ورفع علم البحرين عاليا. 
وأش��ار الجودر إىل أن إنجاز س��موه يش��يع 
أجواء التف��اؤل بتحقيق س��موه للمزيد من 
اإلنجازات املتميزة يف البطوالت واملس��ابقات 

املقبلة. 

نستلهم من جاللة الملك كل معاني البذل والعطاءلرفع اسم البحرين

سلمان بن إبراهيم يثمن اإلنجاز.. وبن هندي: يؤكد مكانة سموه العالمية

ملكة بريطانيا وعيسى بن سلمان يقدمان جائزة المركز األول في بطولة ويندسور... ناصر بن حمد: 

الجودر مهنئا: أروع أمثلة اإليثار 

بريطانيا            المكتب االعالمي
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أن��اب عاهل البالد صاح��ب الجاللة امللك 
حمد ب��ن عيىس آل خليف��ة، نائب رئيس 
الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل س��مو الش��يخ عيىس بن سلامن بن 
حم��د آل خليفة، لحضور مراس��م تتويج 
الفائزي��ن يف البطول��ة العس��كرية للقفز 
عىل الحواجز، يرافقه س��مو الشيخ محمد 
بن س��لامن بن حم��د آل خليف��ة، والتي 
أقيمت يف إطار فعالي��ات مهرجان رويال 
ويندس��ور املل��يك للقدرة والفروس��ية يف 
الحديق��ة امللكية لقلعة ويندس��ور أمس، 
والتي أقيمت تحت رعاية وحضور صاحبة 
الجالل��ة امللك��ة اليزابي��ث الثاني��ة ملكة 

اململكة املتحدة وشامل ايرلندا.
ك��ام ح��رض الحف��ل دوق ي��ورك صاحب 
الس��مو املليك األم��ري أن��درو، وعدد من 
كبار الش��خصيات الربيطاني��ة واملدعوين 
وجمهور غفري من محبي رياضة الفروسية.
وأقيمت بطولة القف��ز عىل الحواجز عىل 
كأس مل��ك الب��الد صاح��ب الجاللة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة، وكأس رنج روفر 
للقفز عىل الحواجز يف البطولة العسكرية.

وقب��دأت مراس��م التتويج بعزف الس��الم 
املليك الربيطاين، بعد ذلك انطلق من أمام 
املنصة امللكي��ة طابور الفرق العس��كرية 
املش��اركة يف البطول��ة العس��كرية للقفز 
عىل الحواج��ز، وفريق قوة دفاع البحرين 

املشارك يف البطولة.
بعد ذلك، قدمت ملك��ة اململكة املتحدة 
وش��امل ايرلندا صاحب��ة الجالل��ة امللكة 
اليزابيث الثانية، وس��مو الشيخ عيىس بن 
س��لامن آل خليفة جائزة البحرين للمركز 
األول ملمثل جالله امللك لألعامل والخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية، 
قائد الفريق املليك للقدرة س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليف��ة الفائز باملركز 
األول يف سباق رويال ويندسور للفروسية، 
وتسلم الجائزة نيابة عن سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة املدرب أحمد جناحي.
ث��م توجت جاللة امللكة وس��مو الش��يخ 
عي��ىس بن س��لامن آل خليف��ة فريق قوة 
دفاع البحرين الفائز باملركز األول يف سباق 
رنج روف��ر للقفز عىل الحواجز يف البطولة 

العس��كرية، املكون من الرقيب أول أحمد 
منصور، والعريف يوسف مويس، والجندي 
أول صابر س��لامن، كام تم تكريم الرقيب 
أول أحم��د منصور لفوزه يف س��باق القفز 

عىل الحواجز الفردي.
كام قام س��مو الش��يخ محمد بن س��لامن 
بن حم��د آل خليفة بتقديم كأس صاحب 
الجالل��ة للقفز عىل الحواجز للفارس أملاين 

دانيي��ل دويرس وقدم س��موه الجوائز اىل 
الفرسان الفائزين باملركزين الثاين والثالث.
وأعرب س��موه عن رسوره بحضور مراسم 
تتوي��ج الفائزي��ن يف البطولة العس��كرية 

ضمن فعاليات مهرجان رويال ويندس��ور 
املقام تح��ت رعاية جالل��ة امللكة، منوهاً 
بعالقات الصداق��ة التاريخية بني البلدين 
التي تحظى برعاي��ة واهتامم عاهل البالد 
صاحب الجالل��ة امللك حمد بن عيىس آل 
خليفة، وصاحبة الجالل��ة امللكة اليزابيث 
الثاني��ة ملك��ة اململكة املتحدة وش��امل 
ايرلندا لتواصل تطورها يف جميع املجاالت.

وأشاد سموه مبا يشكله املهرجان الريايض 
العريق من حدث سنوي بارز فهو يحظى 
مبتابعة محب��ي رياضة الخي��ل يف جميع 
أنح��اء العامل، ك��ام هنأ س��موه الفائزين، 
منوه��اً س��موه مبس��توى األداء العايل يف 
املنافس��ات الت��ي ش��هدها كأس ح��رضة 
صاح��ب الجالل��ة املل��ك املف��دى وكافة 

سباقات املهرجان.
ث��م صافح الش��يخ عيىس بن س��لامن بن 
حمد آل خليفة، وس��مو الشيخ محمد بن 
س��لامن بن حمد آل خليفة أعضاء فريق 
قوة دف��اع البحرين وقدما ل��ه التهاين مبا 
حققه من نتائج طيبة حملت اسم مملكة 
البحرين يف هذا املحفل الريايض العاملي.

العاهل ينيب عيسى بن سلمان لتتويج الفائزين في البطولة العسكرية للقفز
ضمن فعاليات مهرجان رويال ويندسور 

المنامة       بنا
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البداية من اإلمارات 
ولد مره���ون لأ�رسة متوا�ضعة، حيث مل يكن 
والده يعمل يف املقاولت، حيث تلّم�س خطواته 
الأول���ى يف العم���ل والتجارة منذ الع���ام 1977، 
حينم���ا  كان ي�ضافر مع جده اإل���ى الدمام للعمل 

والبيع يف �ضوبرماركت.
بع���د انته���اء املرحل���ة الدرا�ضي���ة، ف�ّض���ل 
�ضيفن���ا التوّجه اإلى الإم���ارات العربية املتحدة 
للعم���ل يف ال�ضل���ك الع�ضك���ري، حي���ث التح���ق 
بالقوات امل�ضلحة الإماراتية ملا يقارب اخلم�ضة 
اأعوام، اإذ ت���دّرج يف مهماتها حتى و�ضل ملدير 

اإداري مبدر�ضة احلرب الكيماوية يف اأبوظبي.
وروى مره���ون لن���ا كي���ف اأن ف���رة الغربة 
�ضكل���ت له فرة جتربة حياتي���ة خمتلفة، احتك 
من خالله���ا وتعلم الكثري من الفنون واخلربات 
م���ع زمالئ���ه، فا�ضتطاع مث���ال تعلم ف���ن الطبخ 
وحت�ض���ري ال�ض���واء وامل�ضوي���ات واملقبالت من 
خالل زمالئ���ه امل�رسيني وغريهم من اجلن�ضيات 
الأخ���رى، ما جعل���ه بارًعا يف ذلك ليق���وم اأحياًنا 

باإعداد الطعام بنف�ضه لهم.

الحنين للبحرين وشبح البطالة
وبع���د ق�ضائه لع���دة �ضن���وات يف اأبوظبي، 
ق���ّرر مرهون العودة اإلى اأر�س البحرين، اإذ كان 
يرغب يف اإكمال ن�ضف دينه والزواج خالل فرة 
�ضباب���ه، وحاول خالل هذه الفرة احل�ضول على 
وظيف���ة  بالبحرين، فتقدم ملختل���ف الوزارات 
واجله���ات ل�ضغل وظيفة، اإل اأن احلظ مل يحالفه 
للح�ضول على فر�ضة عمل، م�ضرًيا اإلى اأنه بقى 
عاط���اًل لف���رة من الزم���ن، وكان ذل���ك الو�ضع 
يزعج���ه اأّيا اإزعاج، فه���و ل يحب اأن يرى نف�ضه 
عال���ة عل���ى اأح���د اأو ب���دون وظيف���ة وه���دف يف 
احلي���اة، لذلك قّرر ا�ضتثم���ار معرفته يف الطبخ 
التي اكت�ضبه���ا يف المارات العربية املتحدة يف 
م����رسوع جتاري يكون له �ضن���ًدا وعوًنا  يف حياته 

امل�ضتقبلية.
وبالفعل، افتتح مرهون مطعًما للم�ضويات 
يف العام 1986، م�ضيًفا بكل فخر اأنه كان يقوم 
بنف�ضه باإعداد اللح���م وال�ضواء بنف�ضه، ول يرى 
اأن ذل���ك يعي���ب �ضاح���ب اأي موؤ�ض�ض���ة اأو عمل 

ا�ضتثماري.
وحقق مطعم���ه جناًحا باهًرا، و�ضه���د اإقبالً 
م���ن قب���ل الزبائن، عل���ى امل�ضوي���ات والأكالت 
التي كان يعمل بنف�ضه على اإعدادها، لفًتا اإلى 
اأن املطع���م كان نقطة جتم���ع لل�ضباب ولتناول 
الوجبات  يف اأجواء م���ن الألفة واملحبة، وهذا ما 
جعل���ه يع�ضق هذه املهن���ة، اإذ يكون الطعام يف 
اأحيانا كثرية ملتق���ى للحب بني اأفراد املجتمع 

مبختلف م�ضتوياتهم.
وع���ن جتربت���ه يف املطع���م يق���ول مرهون، 
اإن عم���ل املطاعم �رسب م���ن الأن�ضطة التجارية 
التي حتتاج اإل���ى متابعة م�ضتمرة ويومية �ضواء 
يف عملية ال����رساء واإع���داد الأكل وخدمة الزبائن 

وغريها.
ويوؤكد “حت���ى الآن اأنا اأع�ضق الطبخ، وحني 
يتجم���ع اأف���راد العائل���ة للغ���ذاء اأح���ب اأن اأقوم 
باإعداد الطع���ام بنف�ضي، واأحتني الفر�ضة لكي 
اأق���وم باإعداد ال�ضواء عند اخلروج مع الأ�ضدقاء، 
حيث اأجّه���ز اللح���م وتهيئته لل�ض���واء، حتى اأن 

اأح���د الأ�ضدقاء قال يل قبل اأي���ام ل اأعلم ملاذا 
ل تفتح لك م�رسوًعا للطبخ، حتى طبخة )الباجه( 

ال�ضعبية يل معها �ضاأن”.
ويرجع مرهون الف�ضل لهذا النجاح يف جمال 
املطاعم لأح���د ممن تعرف عليهم يف الغربة من 
�ضوريا والذي افتتح يف وقت لحق حني كان يف 
اأبوظبي، مطعًما يدعى “اأبو�ضقره”، حيث تعلم 

من هذا املطعم اإعداد خمتلف اأنواع املقبالت.

قطاع المفروشات 
وم���ع حتقي���ق م�رسوع���ه الأول يف البحري���ن 
للنجاح الباهر، قام مرهون بتوكيل العمل لأحد 
اأ�ضقائ���ه، وقّرر الع���ودة لالإم���ارات واخلدمة يف 
�ضل���ك ال�رسطة يف دبي، وهناك عمل كذلك ملدة 

خم�س �ضنوات تقريًبا.
وبع���د ق�ضاء فرة اخلدم���ة يف هذه الإمارة، 
عاد مرهون جمدًدا اإلى اململكة، وهنا بداأ العمل 
يف قط���اع املفرو�ضات حي���ث افتتح مفرو�ضات 
“الولء” وا�ضتمر بها  ملدة تقارب 12 عاًما، اإل 
اأن انخفا����س الإقبال على املفرو�ضات يف فرة 

ما، جعله يقّرر اإغالق املحل.

اقتحام قطاع المقاوالت
وبالتزام���ن م���ع املفرو�ض���ات وقبيل ترك 
هذا القطاع، بداأ علي مرهون ممار�ضة العمل يف 

املق���اولت على اأر�س الواق���ع وب�ضورة مكثفة 
منذ مطلع الت�ضعينات، وذلك مب�ضاعدة �ضقيقه 
الذي كان ل���ه خربة يف املج���ال، ويرجع مرهون 
الف�ض���ل لنجاح���ه يف املق���اولت اإل���ى �ضقيقه 
الذي علمه كل �ضيء يف هذا القطاع، الأمر الذي 
�ضّه���ل عليه تد�ض���ني امل�رسوع، اإذ ب���داأ اأ باأربعة 
عّم���ال فق���ط، حني دخ���ل املق���اولت قبل نحو 
ثالثني عاًما، ولك���ن ا�ضتطاع من خالل املتابعة 
امل�ضتم���رة لعمل���ه، والقي���ام بزي���ارة املواق���ع 
والتاأك���د من اأن العم���ل ي�ضري عل ما يرام، حقق 
جناًح���ا كبرًيا، موؤك���ًدا اأن جناح املق���اول يكون 

بالهتمام باأدق تفا�ضيل العمل.
ويقول مره���ون اإنه اأخذ يح���ب، منذ اقتحم 
ه���ذا املج���ال، ه���ذه املهنة مم���ا �ضاع���ده على 
التغلب على التحديات والظروف ال�ضعبة التي 

كان يواجهها اآنذاك.

جمعية المقاولين
وبخ�ضو�س بداياته يف العمل التطوعي اأو 
املوؤ�ض�ضات الجتماعي���ة والأهلية، وبالتحديد 
جمعي���ة املقاول���ني، ك�ض���ف مره���ون اأن اأح���د 
زمالئ���ه اقرح علي���ه اأن يتق���دم للع�ضوية يف 
 ،2001 الع���ام  تاأ�ض�ض���ت يف  الت���ي  اجلمعي���ة 
فدخل يف ع�ضويتها يف الدورة الثانية من عمر 
اجلمعية. واأخذ يتابع �ضئون جمعية املقاولني 
البحريني���ة، ويح����رس اأن�ضطته���ا، وي�ض���ارك يف 

فعالياته���ا املختلف���ة واجتماعاته���ا لي�ضب���ح 
اأح���د الأع�ضاء الفاعلني، ومن ث���م ر�ّضح نف�ضه 
لع�ضوي���ة جمل����س الإدارة وح�ض���ل عل���ى ثقة 

الأع�ضاء.
وي�رسد �ضيفنا اأنه ق���د اأوكلت له ذات مرة 
مهمة الأم���ني املايل يف البداي���ة، لكنه مل يجد 
نف�ض���ه منا�ضًب���ا له���ذه املهم���ة، فا�ضتبدل مع 
اأحد الأع�ض���اء املن�ضب، لي�ضب���ح هو اأمني �رس 

ا.  اجلمعية، ويكون زميله اأميًنا ماليًّ
املقاول���ني  جمعي���ة  يف  بدايات���ه  وم���ع 
البحرينية، كان مرهون م�ضئولً عن املرا�ضالت 
الت���ي تتم م���ع اجله���ات املعنية وال���وزارات، 
م�ض���رًيا اإل���ى اأن اجلهات الر�ضمي���ة مل تكن، يف 
بداية عم���ر اجلمعي���ة، تتعاطى معه���ا ب�ضورة 
لئق���ة اأو ب�ضفته���ا ممثل للمقاول���ني، بيد اأن 

ال�ضورة تغريت بعد مرور �ضنوات.
اجلمعي���ة  اأن  كي���ف  مره���ون  ويو�ض���ح 
اأ�ضبحت ترا�ض���ل وجتل�س مع خمتلف الوزارات 
واملوؤ�ض�ض���ات احلكومية واجله���ات الر�ضمية، 
حتى اأنها تعاونت مع جل���ان يف جمل�س النواب 
القراح���ات  وقدم���ت  ال�ض���ورى  وجمل����س 
و�ضارك���ت م���ع املجل����س الت�رسيع���ي يف و�ضع 

بع�س القرارات.
وي�ض���ري مرهون بكل فخر اإل���ى قرار اإ�رساك 
اجلمعي���ة يف اإح���دى اللج���ان الوزاري���ة املعنية 
حت���ول  ذل���ك  كان  اإذ  املق���اولت،  ب�ضئ���ون 
تاريخي، باأن يت���م اإ�رساك جمعية اأهلية يف جلنة 

وزاري���ة، وهو دليل مل���دى العراف والحرام 
ال���ذي حظيت به جمعية املقاول���ني البحرينية 
كممث���ل لطي���ف وا�ضع م���ن اأ�ضح���اب الأعمال 
ي�ضمل النقليات وال�ضحن واحلفريات وغريها.

وبنّي اأن جمعيته جنحت تنظيم اأكرب موؤمتر 
له���ا، وهو موؤمتر جمعي���ة املقاولني البحرينية 
وال���ذي �ض���كل نقط���ة حت���ول لبح���ث خمتلف 

الق�ضايا القت�ضادية التي تهم القطاع.

تنسيق إقليمي
املقاول���ني  جمعي���ة  ح�ضل���ت  ومثلم���ا 
حمل���ي،  واع���راف  تقدي���ر  عل���ى  البحريني���ة 
ا�ضتطاعت اأي�ًضا، كما يقول رئي�ضها، الو�ضول 
اإل���ى امل�ضتوى الإقليمي من خالل الع�ضوية يف 
احت���اد املقاولني الع���رب، ومتثيلها للبحرين 
يف اأحد الجتماعات ال���ذي ا�ضت�ضافه ال�ضودان 
ال�ضقيق، كما وقع���ت اجلمعية اتفاقية تعاون 
التجاري���ة  الغ���رف  يف  املق���اولت  جلن���ة  م���ع 

باململكة العربية ال�ضعودية.

تحديات متصاعدة
وبخ�ضو�س تقييم���ه لقطاع املقاولت يف 
البحرين خالل العق���ود املا�ضية، يرى مرهون 
اأن التحديات الت���ي يواجهها قطاع املقاولت 
يف اململك���ة يف ت�ضاع���د م�ضتم���ر، لفًت���ا اإل���ى 
تذبذب �ضوق مواد البن���اء الأولية ونق�ضها يف 
ال�ضوق ب���ني فرة واأخ���رى، اإذ ت�ضهد البحرين 
با�ضتم���رار اأزمات متالحقة �ض���واء يف الأ�ضمنت 
اأو الرمل اأو الدف���ان اأو الكنكري وكلها تزعزع 
القطاع العقاري، لذلك تعمل اجلمعية حلل اأي 

م�ضكلة تطراأ يف هذا ال�ضياق.
وي�ضي���ف رئي����س جمعية املقاول���ني، اأن 
قوان���ني العم���ل وال�ضج���ل التج���اري اجلديدة، 
الت���ي فتحت املجال  للعمالة الأجنبية بال�ضوق 
املحلي���ة ت�ض���كل حتدًيا كب���رًيا، موؤك���ًدا “اأزمة 
العمالة ال�ضائبة يف تزايد يف ال�ضنوات املا�ضية 
كن���ا نتحدث ع���ن 25 األف عامل ب���دون رخ�ضة 
والآن نتح���دث عن 60 األف عامل، هذا يعني اأن 

امل�ضكلة تتفاقم”.
ويوّج���ه مرهون كذلك انتق���اده ل� “لنظام 
العم���ل  امل���رن” الذي جع���ل الأجنب���ي يناف�س 
وفًق���ا  عادل���ة”،  “غ���ري  بطريق���ة  البحرين���ي 
لعتقاده، كما اأنه فتح بع�س الأن�ضطة التجارية 
لالأجان���ب ب�ض���ورة كاملة مما ي�ض���ب كذلك يف 
هذا ال�ضي���اق فهو يف غري �ضال���ح البحرينيني 
ويف غري �ضالح ال����رسكات ال�ضغرية، التي خرج 

بع�ضها من ال�ضوق متاًما، كما يقول.

نصيحة للبحرينيين
ويف اخلت���ام، وّجه رئي�س جمعية املقاولني 
البحريني���ة ن�ضيح���ة لل�ضب���اب البحريني، قائالً 
له���م، “ل تعتمدوا على الأبوي���ن، ل تركزوا يف 
جمال واحد فق���ط يف العمل، مار�س اأي م�رسوع، 
امله���م اأن تبداأ بثقة، وحينه���ا �ضتجد اأن احلظ 
�ضيحالف���ك، وبالتاأكيد اإذا م���ا عزمت �ضتحقق 
مبتغ���اك، ولي����س علي���ك اخلجل م���ن اأي عمل 
�رسيف مهم���ا كان، مادام �ضيغنيك عن مد اليد 

اإلى النا�س”.

 الغربة ساعدتني 
في دخول عالم 

التجارة 

شقيقي ساعدني 
على اقتحام هذا 

القطاع 

 أصبح لجمعية 
المقاولين كلمة 

مسموعة

تذبذب مواد البناء والعمالة السائبة أكبر تحديات “المقاولين”

علي مرهون ...  
الهروب من البطالة 

أقحمه قطاع المقاوالت

دخل العمل التجاري من باب المطبخ

• علي مرهون مكرًِّما وزير العمل لت�رسيفه برعاية منتدى املقاولني	

على الرغم من ق�ضاء رئي�س جمعية املقاولني البحرينية، علي مرهون، 

نحو 30 عاًما يف قطاع املقاوالت، اإال اأنه ال يخفي �ضغفه  بـ “الطبخ” 

و “املطابــخ”، اإذ يــرى اأن ق�ضتــه مع عــامل االأعمال والتجــارة، كما 

يرويها لـ “البالد”، بداأت من خالل كونه طباًخا ماهًرا. 

مرهــون رئي�س ناجح جلمعية املقاولــني وع�ضو يف احتاد املقاولني 

العــرب، ومــع ذلك فهــو فخور بــاأن م�ضــواره مع االأعمــال والعمل 

احلــر بداأ بب�ضاطة  من خــالل املطبخ. لقد اكت�ضب فن الطبخ من 

خالل مرافقته لبع�س زمالء العمل من جن�ضيات عربية يف دولة 

االإمــارات العربيــة املتحدة، ومــن ثم ا�ضتفاد من هــذه التجربة 

لتد�ضــني م�ضاريعه اخلا�ضة به عند العــودة الأر�س الوطن. فاإىل 

م�ضابط احلوار معه:

عشقي للطبخ حقق نجاحا باهرا لمشروع مطعم المشويات 

قطاع المقاوالت هو األشد تأثرا بأي هزة اقتصادية
نصيحتي للشباب: ال تعتمدوا على أحد وابدأوا بكل ثقة
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13 مايو  

1703
يحتلون  ال��رو���س 
م�����ش��ب ن��ه��ر ن��ي��ف��ا، 
وي�����ش��ع��ون اأ���ش��ا���س 
م�����دي�����ن�����ة ����ش���ان���ت 

بطر�شربغ.

1805
ع�����م�����ر م����ك����رم 
�شعبية  ث���ورة  ي��ق��ود 
ال���وايل  تع�شف  ���ش��د 
خور�شيد  ال��ع��ث��م��اين 
وق����د جنحت  ب��ا���ش��ا، 
ه�������ذه ال������ث������ورة يف 
احلكم  ع��ن  اإق�����ش��ائ��ه 
علي  حممد  واخ��ت��ي��ار 

با�شا والًيا على م�رص.

1809
ال���ف���رن�������ش���ي���ون 
ب���ق���ي���ادة ن��اب��ل��ي��ون 
ي�شتولون  ب��ون��اب��رت 
ع����ل����ى ال���ع���ا����ش���م���ة 

النم�شاوية فيينا.

1888
ال���ربازي���ل حت��رم 
واملتاجرة  العبودية 

بالعبيد.

1943
ال���ق���ائ���د ال���ع���ام 
يف  الفرن�شية  للقوات 
اإفريقيا اجلرنال جريو 
باإق�شاء  اأم��ًرا  ي�شدر 
الباي التون�شي حممد 
من�شبه  عن  املن�شف 
بالتعاون  اتهامه  بعد 
م����ع االأمل���������ان ���ش��د 
احلرب  خ��الل  احللفاء 

العاملية الثانية.

الموسوي يعيد رونق األسواق الخليجية بصبغة جميلة

البحرينية ابتسام عبداهلل: 
Isle of Dogs .. رحلة إلنقاذ الكالب في اليابانمشتاقة للعمل في الكويت

تنفيذ وإخراج رائع..

سلوى الجراش 
تنتهي من “البشارة” 

مملك���ة  �ش���فارة  م���ع  بالتع���اون   
البحري���ن يف االإم���ارات، اأق���ام الفن���ان 
البحرين���ي عبا�س املو�ش���وي معر�ش���ه 
الفني “االأ�ش���واق القدمية يف االإمارات 
والبحري���ن”، وي�ش���م املعر�س العديد 
م���ن اللوح���ات االإبداعية الت���ي حتكي 
الأه���ل  وامل�ش���تقر  النف����س  م�ش���تودع 
اخللي���ج، وذلك يف الف���رتة من 6 – 16 
ماي���و اجلاري بالتن�ش���يق والتنظيم مع 

“اآرت هب” بدبي. 
وعنه يق���ول املو�ش���وي: “اإن هذا 
وتوثيًق���ا  ت�ش���جيالً  ميث���ل  املعر����س 
لالأ�ش���واق القدمي���ة يف منطقة اخلليج، 
وابتداأت م�ش���واري من بل���دي البحرين 

من���ذ اكرث م���ن 40 عاًم���ا، واأنا اأر�ش���د 
كل يوميات امل���دن والقرى والطبيعة 
الأعك�ش���ها باألوان الطيف، ومل يبَق حي 

اأو �ش���وق يف القري���ة اأو يف املدين���ة اإال 
و�ش���جلتها، وكان لالأ�شواق القدمية يف 
البحري���ن يف املنامة واملحرق ن�ش���يب 

كب���ري من األ���واين، واليوم ب���داأت اأخرج 
اإلى اأ�ش���واق اخللي���ج باحًثا عن كل هذا 
االأ�ش���واق،  ياأ����رصك يف  ال���ذي  اجلم���ال 
وب���داأت يف الكوي���ت يف ه���ال فرباي���ر 
املا�ش���ي، حي���ث �ش���جلت الكث���ري من 
اللوحات ع���ن الكوي���ت، واالآن اجتهت 
اإلى اأ�شواق اخلليج االأخرى، يف اأبوظبي 
االإم���ارات،  وبقي���ة  وال�ش���ارقة  دب���ي 
ا�شتح�رص ذاكرة اأ�شواقهم القدمية وما 
حتويه من مكانة وتراث ومعمار، وهذه 
جميعها تبقى يف ذاك���رة النا�س الذين 
عا�ش���وا يف تل���ك الفرتة، وال�ش���يما اأين 
اأ�ش���في عليها �ش���بغة جميلة باالألوان، 

هذا الفن االنطباعي”.

أحداث

الرتّدد يف ح�شم قراراتك هو اأكرث ما ي�رصّك. 

تتب���ّدل نظرتك اإلى اأحد الزم���الء وتبداأ معه 
م�شرية مهنية. 

الن�ش���اط الرتفيهي مطل���وب و�رضوري بعد 
�شاعات العمل. 

تنتق���ل اإلى مركز جديد بعد ح�ش���ولك على 
ترقية.

يلج���اأ اإليك الزم���الء؛ الإيجاد احلل مل�ش���كلة 
مالية. 

ال تتن���اول امل�رصوب���ات الغازية يف ال�ش���باح 
قبل الطعام.

عليك اأن ت�ش���ارك براأيك، ولن تكون �شلبياً 
ومنفذا الأي عمل.

الطاقة ال�شلبية حتيط بك ب�شبب وجود 
اأ�شخا�س. 

ل���ك  وت�ش���بب  ت����رّصك  املفرط���ة  ال�ش���منة 
م�شكالت. 

خف���ف م���ن االأعم���ال املرهق���ة الأع�ش���ابك 
وعقلك. 

من م�ش���لحتك اأن تخت���ار الوجب���ات الغنية 
باخل�رصاوات. 

ا�ش���تفد من ن�ش���ائح اخت�شا�ش���ي التغذية 
واعتمد حمية. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

البحرينية  الفنان���ة  ك�ش���فت 
م����رصوع  ع���ن  عب���داهلل  ابت�ش���ام 
عم���ل فني قد ي���رى الن���ور قريبا 
و�ش���يجمعها بالعدي���د م���ن جنوم 
ال�ش���احة الفني���ة الكويتية، الفتة 
اإل���ى اأنه���ا تبح���ث حالي���ا وخ���الل 
اإم���كان  الكوي���ت  يف  وجوده���ا 
امل�ش���اركة يف ه���ذا العمل، والذي 
يف ح���ال مت جتهيزه �ش���يعود بها 
ف���رتة  بع���د  الكويتي���ة  لالأعم���ال 

انقطاع لي�شت بالق�شرية.
ر�ش���الة  ابت�ش���ام  ووجه���ت 
للكوي���ت واأهله���ا مفاده���ا اأنه���ا 
تع�شق هذا البلد واملقيمني فيه، 
واأنها مت�شوقة للعمل يف الكويت.

اأع����ل����ن����ت ال���ف���ن���ان���ة 
اجلرا�س  �شلوى  البحرينية 
ال�شخ�شي  ح�����ش��اب��ه��ا  ع���رب 
“اإن�شتغرام”  م��وق��ع  ع��ل��ى 
ت�شوير  م��ن  انتهائها  ع��ن 
امل�����ش��ل�����ش��ل ال��ك��وم��ي��دي 
عر�شه  املقرر  “الب�شارة”، 
�شمن مو�شم دراما رم�شان 

.2018
“اجلرا�س”  ون�������رصت 
الر�شمي  الدعائي  املل�شق 
عليها،  وعلقت  للم�شل�شل، 
قائال: “انتهيت من ت�شوير 
م�شل�شل  م�شاهدي يف  جميع 
�شيعر�س  ال���دي  ال��ب�����ش��ارة 
على قناة االإمارات يف �شهر 

رم�شان 2018، اأمتنى اأن ينال امل�شل�شل اإعجابكم”.
االإماراتي القدير جابر نغمو�س، ن�شوى  “الب�شارة” الفنان  وي�شارك يف بطولة 
م�شطفى، اأحمد �شلطان، �شعيد ال�شعدي، يا�رص النيادي، والفنانة ال�شورية غري�س 

والفنانة �شوغه، وهو من اإخراج االإماراتي راكان، وتاأليف �شعد حممد.

الر�شوم  فيلم  البحرين  نوفو  �شينمات  عر�شت 
خا�شة  بدعوة   Isle of Dogs املتحركة  والدمى 
مل�شافات البالد حل�شور هذا الفيلم الذي اأ�رصف عليه 
املخرج وي�س اأندر�شون، ال�شهري باأعماله الرائعة يف 
من  عدد  بابتكاره  وقام  املتخ�ش�شة،  االأفالم  جمال 
اأهم املبدعني يف عامل الر�شوم املتحركة، وهو باأداء 
اإدوارد نورتون وليف �رصايرب وبيل مورى  االأ�شوات 
وتيلدا �شوينتون ويوكو اأونو وغريهم، وينتمي اإلى 
حول  اأحداثه  وت��دور  املتحركة،  الر�شوم  اأف��الم  نوع 
طفل يف ال� 12 من عمره، ي�شافر يف رحلة يجوب بها 

اليابان بحًثا عن كلبه الذي فقده.
انت�شار  الفيلم حول  التفا�شيل، تدور ق�شة  يف 
اإلى  ي��وؤدي  مما  اليابان؛  يف  الكالب  بني  اإنفلونزا 
اتخاذ قرار بو�شع كل الكالب يف احلجر ال�شحي على 
�شوته  )ي��وؤدي  �شبي  بعدها  ويقوم  بعيدة.  جزيرة 
الإنقاذ  اجلزيرة؛  اإلى  برحلة  رانكني(  كويو  املمثل 
واحل�شول  �رصايرب(،  ليف  )�شوت  “�شبوت�س”  كلبه 
على م�شاعدة من جمموعة من الكالب غريبة االأطوار، 
املو�شوعة اأي�شا يف احلجر ال�شحي على تلك اجلزيرة.

ال�شبي، م�شدر  التي يقوم بها  الرحلة  وت�شكل 
موؤامرة  عن  للك�شف  الكالب؛  من حمبي  لعدد  اإلهام 
التي  الرحلة  خالل  وتربز  هناك.  احلكومة  بها  تقوم 

االأح��داث  من  متعددة  جمموعة  ال�شبي،  بها  يقوم 
واحلركة  الفكاهة  من  الكثري  فهناك  والعواطف، 
ويجري  القوية،  ال�شداقات  وتظهر  والت�شويق، 
الرتكيز على اأهميتها. من جهة اأخرى، تظهر براعة 
العالقة  ت��ربز  كما  وجماليتها،  اليابانية  ال�شينما 
القوية واملتميزة التي جتمع الكالب مع بني الب�رص، 

اأ�شحابها.  الذي تتمتع به هذه الكالب جتاه  والوالء 
به  يتمتع  ال��ذي  االأم��ل  على  ال�شوء  الفيلم  وي�شلط 
ال�شغار، وغريهم من الذين يتم يف العادة اإغفالهم 
نبذ  اأهمية  الت�شديد على  االهتمام بهم، مع  اأو عدم 
الرابط  اإظهار  اإلى  اإ�شافة  الت�شامح،  وعدم  الفرقة 
خو�س  اإلى  اأدى  الذي  والكلب  ال�شبي  بني  املتني 
عدد من املغامرات املثرية. بدوره، قال خمرج العمل 
الفيلم:  عن  �شحفية  ت�رصيحات  يف  اأندر�شون  وي�س 
“اأردنا اأن ن�شنع �شيئا من امل�شتقبل نوعا ما، واأردنا 
تتمتع  كانت  التي  املميزة  ال��ك��الب  م��ن  جمموعة 
اأر�س خم�ش�شة  اأن تعي�س يف  بروح القيادة، واأردنا 
فهو  الياباين،  بالطابع  يتعلق  فيما  اأما  للنفايات، 
ب�شبب ال�شينما اليابانية. نحن نحب اليابان، واأردنا 
اليابانية،  االأفالم  اأن نفعل �شيئا م�شتوحى حقا من 
وفيلم  الكالب  عن  فيلم  مب��زج  االأم��ر  انتهى  لذلك 
الدمى  “بدءا من  اليابان معا”. وتابع داو�شون:  عن 
املتحركة املعقدة و�شوال اإلى املجموعات الدقيقة 
باحلياة،  ناب�س  عامل  يربز  الفيلم،  يف  تظهر  التي 
مبا�رصة  التعاطف  �شغوفني، وميكن  مغامرين  ي�شم 
مع امل�شكلة التي يعانونها، واالإح�شا�س العام م�شابه 

امل�شكالت  يف  هو  االأ�شا�س  لكن  غريبة،  الأ�شطورة 
نواجهها  التي  كبرية،  اأو  كانت  �شغرية  الرئي�شة، 
م�شتقبل  العائلة،  ال�شداقة،  الع�رصية:  حياتنا  يف 
حلل  اجلهود  ت�شافر  اأهمية  اإلى  اإ�شافة  االإن�شانية، 
خمتلفا   Isle of Dogs فيلم  ويعد  م�شاكلنا”. 
وم��ت��م��ي��زا ع��ن غ���ريه م��ن اأف����الم ال��ر���ش��وم وال��دم��ى 
واأو�شح  ب�شناعته،  اأو  بطبيعته  �شواء  املتحركة 
خمتلف  يجمع  الفيلم  اأن  داو�شون  جريميي  املنتج 
املو�شوع  مثل  رائعة،  االأف��الم  جتعل  التي  العنا�رص 
املغامرة؛  وروح  املختلفة  والعواطف  واللقطات 
لتجعل من Isle of Dogs رمبا الفيلم االأبرز واالأكرث 

طموحا الذي يقوم اأندر�شون باإخراجه حتى اليوم.

حف����الً  الرو�ش����ية  الرئا�ش����ة  اأقام����ت 
مبنا�ش����بة الك�شف عن ال�ش����يارة الرئا�شية 
الرو�ش����ي  بالرئي�����س  اخلا�ش����ة  اجلدي����دة 
ال�ش����يارة  وظه����رت  بوت����ني،  فيالدمي����ري 
الرئا�ش����ية الرائع����ة، والت����ي امتزج����ت يف 
ت�شميمها من مر�شيد�س S-Class ورولز 

روي�س فانتوم اجلديدة.

 ،Kortezh ال�شيارة اأطلق عليها ا�شم
وه����ي يف الواقع من تطوير بور�س ب�ش����كل 
 Bosch اأ�شا�س مع م�ش����اهمة اأ�شا�شية من
االأملانية وبع�س ال�رصكات الرو�شية، ياأتي 
حمرك ال�ش����يارة مبا�رصة من بور�س ب�ش����عة 
4.6 ل����رت V8 وينتج 592 ح�ش����انا و881 
نيوت����ن م����رت. اأما ناق����ل احلرك����ة، فهو من 

تطوير �رصكة رو�ش����ية وياأت����ي ب� 9 �رصعات، 
ومن املتوقع اأن تزن ال�ش����يارة عدة اأطنان 
الحتوائها على جتهيزات �شالمة عالية مثل 
خزان ه����واء احتياطي للمق�ش����ورة، وعلى 
دروع للر�ش����ا�س واملتفج����رات اخلفيفة، 
وو�ش����ائل ات�ش����االت متط����ورة، وبالتاأكيد 

�شتكون الداخلية فاخرة للغاية.

تويوتا هايلكس.. 50 عاًما من األداء الموثوق به

متكنت هايلك�س خالل العقود اخلم�شة املا�شية 
املهمة  املنتجات  كاأحد  مكانتها  على  احلفاظ  من 
العاملية،  تويوتا  الإ�شرتاتيجية  الرئي�س  وال��داف��ع 
قوية  �شيارة  اأنها  على  �شمعتها  هايلك�س  وتف�رص 
تقهر جميع الظروف وقادرة على التطور با�شتمرار 
عمالء  لذلك  واالأداء،  للراحة  جديدة  معايري  لت�شع 
به  امل��وث��وق  ال�رصيك  يعتربونها  اأوف��ي��اء  هايلك�س 

الأعمالهم اأو ا�شتخدامهم ال�شخ�شي.
ومنذ اإطالق اجليل االأول من هايلك�س يف العام 
هايلك�س  مليون   17.7 من  اأك��رث  بيع  مت   ،1968
بلدا   180 م��ن  اأك���رث  يف  ال��ع��امل  ح��ول   2017 حتى 
خليط  عن  عبارة  فهو  هايلك�س،  ا�شم  اأما  ومنطقة. 
 ”Luxury”و عال  مبعنى   ”High“ الكلمتني  من 
روعة  على  للتاأكيد  هكذا  �شمي  وقد  فخم،  مبعنى 

ال�شاحنة ومتيزها.
وحني واجهت تويوتا �شعوبة يف �شناعة اجليل 
املركبة  اأن  ال�رصكة  اأدرك��ت  هايلك�س،  من  الثامن 
من  تنبع  واإمن��ا  ال��ق��وة،  م�شدر  وحدها  هي  لي�شت 
ف�شواء  اأي�شا،  بداخلها  يجل�شون  الذين  االأ�شخا�س 
كنت ت�شق طريقك يف م�شار موحل اأو كنت عالقا يف 
االزدحام، فاإن التخفيف من �شغط القيادة مهم بقدر 
حتمل تلك العوامل، ولذلك قامت هايلك�س اجلديدة 

بتطوير موا�شفات القوة واالأداء يف املوديل اجلديد 
مع اإعادة تعريف تلك القوة من خالل الرتكيز ب�شكل 
دون  من  قيادة  جتربة  وتوفري  ال�شائق،  على  اأك��رب 

توتر.
حول  لل�شوق  امل��ت��زاي��دة  املتطلبات  ولتلبية 
العامل، مت تطوير هايلك�س ب�شكل جذري، حيث ميكن 
التعبري عن هايلك�س اجلديدة من خالل �شعار تويوتا 
“حقبة جديدة ل�شاحنات  للمركبة املعاد ت�شميمها: 
البيك اب.. كل خطوة هناك هايلك�س”، فاجلزء االأول 
ذي  اجلديد،  هايلك�س  تطور  عن  يعرب  ال�شعار  من 
لفئة  جديدة  معايري  ي�شع  بحيث  الكبرية  االأهمية 
لتلك  املماثلة  للراحة  جديد  م�شتوى  مع  اب  البيك 

املوجودة يف مركبات الدفع الرباعي.
اأن  ال�شعار  م��ن  ال��ث��اين  اجل��زء  يو�شح  ح��ني  يف 
وثابتة مع قيام  اأ�شلية  هايلك�س اجلديدة حقيقية، 
املتانة  م�شتويات  اأعلى  بتقدمي  هايلك�س  ماركة 
االأ�شا�شية  القيم  مثلت  لطاملا  التي  واملوثوقية 

لهايلك�س. 
اليوم  تاأتي  اجل��دي��دة   TRD2018 هايلك�س 
مبحرك �شدا�شي االأ�شطوانات V6 �شعة 4.0 ليرتات 
رب��اع��ي ون��اق��ل حركة  ب��دف��ع  235 ح�����ش��ان��ا،  ب��ق��وة 
اإنه   ،TRD واإك�ش�شوارات  �رصعات   6 تيبرتونيك 

�شياغة  يعيد  االإ�شدار  هذا  واالأروع،  واالأجراأ  االأقوى 
القوي  الت�شميم  على  ال�شوء  وي�شلط  القوي  االأداء 
معزز  خارجي  مظهر  مع  نف�شه  الوقت  يف  وامل��وؤث��ر 
االأخري  االإ�شدار  وميتلك  مريحة،  داخلية  ومق�شورة 
من هايلك�س مظهرا معا�رصا حم�شنا اإلى جانب قدرات 
ممتازة على الطرقات العادية والوعرة، كما �شيكون 
الن�شطني،  ال�شباب  العمالء  مرغوبا من جانب قاعدة 
االفراد والعائالت. مع اأجيال من النجاح، هايلك�س هو 

دائما اخليار االأف�شل.
وت�شمل اإك�ش�شوارات TRD املذهلة املتوافرة 
يف هايلك�س 2018 دعامية اأمامية، م�شابيح نهارية، 
اأما  اإن�س،   17 ار  املنيوم  اإط��ارات  ريا�شيا،  عمودا 
اللوؤلئي،  االأبي�س  بها، فهي  التي �شتتوافر  االألوان 
اإك�ش�شوارات  �شبارك.  كرمي�شون  اأحمر  نيبوال،  اأزرق 
جتعل من كل �شيارة معروفة على الفور كمثال فريد 

بت�شاميم جريئة.
التقليدية املرتبطة بالقوة  االأفكار  وبعيدا عن 
قيادة  هايلك�س  من  الثامن  اجليل  يقدم  وال�شالبة، 
اأقل  وال�شعبة  الطويلة  الرحالت  من  جتعل  مريحة 
التوا�شل  على  الهادئة  املق�شورة  وت�شاعد  اإرهاقا 
بني الركاب يف اأي ظروف، اإ�شافة اإلى جمال املالحة 

املعزز وذلك بف�شل كفاءة الوقود املح�شنة.

سيارات

إعداد: طارق البحار

اإن��ت��اج  م��ن  ج��دي��دة  حقبة  االأمل��ان��ي��ة  “مايباخ”  ���رصك��ة  د�شنت 
غرار  على   ”SUV“ اال�شتخدامات  املتعددة  الريا�شية  ال�شيارات 
بعد  و”بنتلي”،  روي�س”،  “رولز  مثل  اآخرين  عامليني  م�شنعني 
منوذج  عن  اأخريا،  “مر�شيد�س”،  ل�رصكة  التابعة  ال�رصكة  ك�شفت  اأن 
هام�س  على   ،Vision Ultimate Luzuray ا�شم  حمل  اختباري 
الذي  لل�شيارات”  ال��دويل  بكني  “معر�س  فعاليات  يف  م�شاركتها 
ي�شدل ال�شتار عنه م�شاء اليوم. وجاءت ال�شيارة االختبارية اجلديدة 
بطول 5.26 اأمتار، وتعد من الناحية الت�شميمية مزيجا بني �شيارات 
خارجي  هيكل  مع  الفارهة،  “ال�شيدان”  ومركبات  الوعرة  االأرا�شي 
يزدان بعجالت من قيا�س 24 بو�شة، وم�شابيح اأمامية نحيفة تعمل 
حيث  من  ت��وازي  داخلية  مق�شورة  اإل��ى  و�شوالً   ،”LED“ بتقنية 

مكونات الفخامة تلك املوجودة يف �شيارات “مايباخ” حاليا. 

“مايباخ” تكشف عن سيارة رياضية متعددة االستخدامات

السيارة الرئاسية الروسية  سيارة كّل التضاريس: رولز-رويس كولينان
جم���االً  بال�ش���يارات  التنق���ل  قط���اع  �ش���كل  لطامل���ا   
ديناميكيا �رصيع التطّور مع مفاهيم جديدة مثل ال�ش���يارات 
رباعي���ة الدفع SUV، والتي ُتطرح ب�ش���كل منتظم، غري اأّن 
تل���ك املفاهيم اجلديدة حتتاج نوعا من ال�ش���قل لت�ش���بح 
اأكرث مثالية، فيختارها العمالء الذين ال يقبلون اأّي تنازالت 
والذي���ن هم رع���اة الفخام���ة واأهلها، وج���اءت رولز-روي�س 

كولينان.
بح�ش���ب مدير ق�شم الت�ش���ميم يف رولز-روي�س موتور 
كارز، جايل���ز تايل���ور: “يف ه���ذه املرحلة يف تاريخ ت�ش���ميم 
ال�شيارات، اأ�شبحت ال�ش���يارات رباعية الدفع مت�شابهة اإلى 
درج���ة االبتذال. وق���د بداأت ت�ش���مية SUV تطلق على كّل 
�شيارة بت�شميم من ق�شمني two-box مع اأدنى اإمكانات 
اخلروج عن الطرقات املمّهدة. لقد ت�ش���ورنا �شيارة اأ�شلية 
عالية اجلودة وذات هيكل كامل مع ت�ش���ميم مبتكر يتحّدى 
املاأل���وف وق���درة مطلقة تلبي رغب���ات املغام���رة لعمالئنا 

وجديرة مبوا�شلة اإرثنا العظيم. وكانت كولينان”.
وباالرتكاز اإلى بنية الرفاهية كحجر اأ�شا�س يف كولينان، 
قام تايلور وفريقه بت�شميم ال�شيارة التي كان يدرك متاماً 
اأنها �ش���تلبي توقعات رع���اة رولز-روي�س. ت�ش���ميم مبدع، 
ومقايي����س رولز-روي�س املنا�ش���بة داخل ال�ش���يارة كما يف 

اخلارج، مع م�شتويات ال ُت�شاهى من الفخامة. 

ويعّل���ق تايلور قائالً: “من اأبرز مزايا �ش���يارة كولينان 
كان���ت اإم���كان اختيار موق���ع العجالت وال�ش���قف يف املكان 
ال���ذي اأردته متام���ا. وقد منح ذلك �ش���يارة كولينان موقف 
حم���ارب قي���ادي يفر�س ح�ش���وره الق���وي عل���ى الفور مع 
احلر�س على منح الركاب و�شوالً �شهالً جداً اإلى املق�شورة 
اخللفية واخلروج منها ب�ش���هولة ق�شوى ال نختربها عادة يف 

�شيارات اأخرى من هذا النوع”.
يع���رّب وج���ه كولين���ان عن ق���وة وعنف���وان، وم���ن اأبرز 
اخل�ش���ائ�س الت���ي تكّون ه���ذا االنطب���اع نذكر امل�ش���ابيح 
وفتح���ات اله���واء املرت���ّدة اإل���ى اخلل���ف املثبت���ة بعمق يف 
الهي���كل، يف حني اأن اخلط���وط العمودي���ة والأفقية القوية 

تفر�س مالمح قوية جداً
ت�ش���تطيع كولينان الو�ش���ول بعد اإلى مناطق اأكرث من 
العامل بف�ش���ل نظام التعليق الهوائي الذي ي�شمن ح�شول 
ال���ركاب عل���ى جتربة اأ�ش���به بالتحلي���ق على ب�ش���اط الريح؛ 
للو�ش���ول اإل���ى اأّي وجه���ة من الع���امل. ويف مواجه���ة الثلوج 
العميقة والرمال اأو حتى مواجهة التيارات املائية اجلارفة، 
توّف���ر كولينان اأروع جتربة يف �ش���يارة فارهة رباعية الدفع 
واالأكرث ارتفاعاً، اإذ ميكن اإ�ش���افة ارتف���اع الهيكل مبعّدل 

540 مليمرتا. 
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ف���ازت ال�ش���يارة “بول���و” ال�ش���هرية التي 
تنتجها منذ �ش���نوات طويلة �رصكة فولك�شفاغن 
االأملانية بلقب �ش���يارة العام االآمنة يف احتفال 

كبري يف العا�شمة الربيطانية لندن.
وحازت ال�ش���يارة ال�ش���غرية القوية اللقب 

اجلدي���د بع���د اأ�ش���ابيع قليل���ة من ف���وز اجليل 
ال�شاد�س من طراز “بولو” بلقب “�شيارة العام 
على م�ش���توى العامل” يف فئة �ش���يارات املدن، 
وذلك للمرة ال�شاد�ش���ة خالل معر�س نيويورك 

الدويل لل�شيارات.
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ميني 
 احتفل���ت ميني مبرور 25 عاما على اإطالقها اأول فئة 
بال�شقف املك�شوف من كوبر بتقدميها ن�شخة خا�شة بهذه 
املنا�ش���بة، ال�رصكة اختارت كوبر S املك�ش���وفة كالن�ش���خة 
اخلا�ش���ة وك�ش���تها باللون االأزرق املعدين من اخلارج، كما 
اإ�ش���افة بع�س التعديالت الب�ش���يطة مثل �شقف علوي ب�شعار 
اململكة املتحدة وجنوط مقا�س 18 اإن�س وكتابات داخل ال�ش���يارة 

ت�شري اإلى مرور 25 عاماً على اأول �شيارة �شقف مك�شوف من ميني.
داخلية ال�شيارة مل حتظ باأي تغيريات، فال�شيارة ال تزال حتتفظ مبقاعدها اجللدية ذات 
اللون الرمادي ونظام �ش���وتي مطور من قبل Harman Kardon، اإ�شافة اإلى نظام مالحة 
و�شا�ش���ة رئي�ش���ة مقا����س 8.8 اإن�س تدعم نظام اأب���ل كاربالي، يذكر اأن ميني �شت�ش���نع 300 

ن�شخة فقط ب�شعر 32،995 جنيه اإ�شرتليني.

نيسان باترول 

“النسر” 

 تاأتي �ش���يارة ني�ش���ان باترول V8 االأ�ش���طورية كواحدة من 
اأقوى ال�ش���يارات الريا�ش���ية متع���ددة اال�ش���تخدامات يف ال�رصق 
االأو�ش���ط، جنباً اإلى جنب �ش���يارة ني�شان باترول V6، وامل�شممة 

خ�شي�ش���ا مبوا�ش���فات املنطقة. تتميز �ش���يارة ني�ش���ان باترول 
طراز V6؛ كونها م�ش���ممة خ�شي�ًشا لتلبية متطلبات املنطقة، حيث 

اإنه���ا طراز اأكرث كف���اءة يف ا�ش���تهالك الوقود، وبقدرة تبلغ 275 ح�ش���انا 
لتحتفظ مب�ش���تويات عالية من االأداء القوي التي ت�ش���تهر بها �ش���يارات ني�شان باترول. ي�شمن 

�شعر �شيارة ني�شان باترول V6 املنخف�س، لها اأن تربز كونها االختيار االأمثل لل�شيارة العائلية، التي 
تلبي احتياجاتك اليومية، اإ�شافة اإلى قدراتها الفائقة على توفري اأداء قوي باعتبارها الرفيق املثايل 
ملغامراتك. وتتمتع �ش���يارة ني�ش���ان باترول V6، بنف�س قوة �ش���يارة V8، اإ�ش���افة اإلى م�شاحة وا�شعة 

للركاب، وتخزين االأمتعة.

 ط���راز “الن����رص كرو�س اأوفر” �ش���يدخل االأ�ش���واق يف 2020. من 
امل�شدر طراز “الن�رص كرو�س اأوفر” �شيدخل االأ�شواق يف 2020. 

اأزاح���ت �رصكة “ميت�شوبي�ش���ي” اليابانية ال�ش���تار عن اأحدث 
طرزه���ا التجريبي���ة “الن�رص كرو�س اأوف���ر”، ال�ش���اعية من خاللها 
اإل���ى اإع���ادة اإحي���اء العالم���ة التجارية ل�ش���يارتها ال� “�ش���يدان” 
ال�ش���غرية احلجم ال�ش���هرية “الن�رص”، واإمنا مع االنتق���ال بها اإلى 

طراز خم�ش����س للطرق الوعرة. وقال مدي���ر العمليات واملبيعات 
يف “ميت�شوبي�ش���ي”، تريفور مان، يف ت�رصيحات �ش���حافية، اإن ال�رصكة 

اليابانية متتلك خططاً طموحة ال�ش���تبدال العديد من الطرز احلالية بنماذج 
جديدة من املركبات، من �شمنها طراز “الن�رص” الذي �شيتوافر �شمن فئة ال� “كرو�س اأوفر” املتطورة، 
وبت�ش���ميم خمتلف كليا. ويت�شابه ت�شميم طراز “الن�رص كرو�س اأوفر” اجلديد واملتوقع دخوله االأ�شواق 

العام 2020 اإلى حد كبري مع اخلطوط الت�شميمية لطراز “ني�شان كيك�س”.   
 طارق البحار



اأيرلندا تعتذر عن ف�سيحة “�سرطان عنق الرحم”
اعت���ذر رئي����س وزراء اأيرلن���دا، اجلمعة، عن ف�سيح���ة ت�سببت فيها اختب���ارات غري دقيقة 

تتعلق بفح�س �رسطان عنق الرحم، وتعهد باإجراء حتقيق ملعرفة اخلطاأ الذي حدث.
وق���ال رئي�س الوزراء ليو ف���رادكار، يف بيان، اإن احلكوم���ة الأيرلندية “عازمة على معرفة 
اأ�سل هذا املو�سوع، وا�ستعادة ثقتكم يف خدمة ينبغي اأن تعنى باإنقاذ الأرواح ول تعنى اأبدا 

بحفظ ماء الوجه”.
واأ�ساف فرادكار، وهو طبيب ووزير �سحة �سابق، اأن احلكومة تت�ساطر املعاناة مع الن�ساء 

الالتي ح�سلن على نتائج غري دقيقة، معلنا خطة لدعم الن�ساء الالتي تعر�سن للف�سيحة.
يذك���ر اأن هذه الف�سيحة ظهرت، ه���ذا ال�سهر، عندما وجدت جلن���ة تدقيق داخلية اأخطاء 
حمتمل���ة يف اختب���ارات م�س���ح عنق الرحم ل���� 109 �سيدات، لك���ن مل ت�سارك ه���ذه النتائج مع 

املر�سى، مما اأثار موجة من الغ�سب العام.

لوحات مرورية بال�سعودية تخاطب املراأة

دوبلك�س"..  "غوغل 
حتاكي �سوت الب�سر

اأعلنت �رسكة غوغل ع���ن تقنية جديدة ميكنها 
حم���اكاة الب����رس، وحجز مواعي���د عرب الهات���ف نيابة 
عن امل�ستخدمني. وق���ال املدير التنفيذي لل�رسكة 
�سان���در بيت�س���اي اإن تقني���ة "غوغ���ل دوبلك����س" 
�ستد�س���ن عل���ى �سبي���ل "التجربة" خ���الل الأ�سابيع 
املقبلة. واأج���رت ال�رسكة عر�س���ا تو�سيحيا لتقنية 
"دوبلك����س" ال�سوتي���ة قب���ل اأيام، وخالل���ه اأجري 
ات�س���ال حلجز موعد لدى م�سفف ال�سعر. وو�سفت 
زين���ب توفيك�س���ي، الأ�ست���اذة بجامع���ة كارولين���ا 
ال�سمالي���ة معروفة بت�رسيحاته���ا الدورية عن الأثر 
الإ�س���دار  والب����رس،  التكنولوجي���ا  ب���ني  املتب���ادل 
التجريبي من تقنية غوغل اجلديدة باأنها "مرعبة".

امل�سافرون عرب الأزمنة 
مدعوون لتاأبني هوكينج

دعت عائلة عامل الفيزي���اء الربيطاين ال�سهري 
�ستيف���ن هوكينج اجلمهور حل�س���ور مرا�سم تاأبينه 
حيث �سيكونون على موعد مع امل�ستقبل وهو اأحد 

الأمور التي اأثارت ف�سوله خالل حياته الفريدة.
وتويف هوكينج، اأ�سهر عامل يف العامل، يف مار�س 
عن 76 عاما. و�سمل���ت اأبحاث هوكينج مو�سوعات 
عديدة بدءا من اأ�سل الكون وحتى احتمال النتقال 
عرب الزم���ن اإلى الغمو����س الذي يكتن���ف الثقوب 
ال�س���وداء يف الف�س���اء. ودع���ت العائل���ة اجلمه���ور 
لتق���دمي طلب���ات للح�سول عل���ى تذاك���ر حل�سور 
مرا�س���م التاأب���ني الت���ي �ستقام ي���وم 15 يونيو يف 
كني�سة و�ستمن�سرت اآبي حيث �ستدفن رفاته بجوار 

العاملني اإ�سحاق نيوتن وت�سارلز داروين.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

السنة العاشرة - العدد 3498 
األحد

13 مايو 2018 
27 شعبان 1439

األخيرة

ب����داأت اجله����ات املعنية يف ال�سعودية مبخاطب����ة املراأة يف لوحاته����ا الإر�سادية لقائدي 
املركب����ات. وقام����ت القوة اخلا�سة لأم����ن الطرق مبنطقة مكة املكرم����ة، لأول مرة، مبخاطبة 
اجلن�س����ني عرب لوحاتها بعبارة “اأخ����ي ال�سائق، اأختي ال�سائقة.. التزام����ك بالأنظمة املرورية 

يحافظ على حياتك وحياة الآخرين من اخلطر”.
يف الوق����ت نف�سه، راجت �سور اللوحات عل����ى مواقع التوا�سل الجتماعي، ونالت تداولً 
اأكرث لدى الفئات الن�سائية، اللواتي عربن عن الفرحة بقرب موعد قيادة ال�سيارة، واعتربن 
ذل����ك خطوة لالإجن����از والتطور. والتحق����ت العديد من ال�سي����دات مبدار�س تعلي����م القيادة، 
ودرا�سة الأنظمة والإر�س����ادات املرورية، ا�ستعداداً ملوعد بدء ال�سماح لهن بقيادة ال�سيارة 

يف اململكة اعتباراً من يوم 24 يونيو املقبل.

كيت بالن�سيت ت�ساهد "احلرب الباردة"
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مواقيت 
الصالة

درا�سـة: للـزواج فوائـد يف تفـادي �سرطـان اجللـد
اأ�سارت درا�سة اأمريكي���ة اإلى اأن املتزوجني قد 
يكون���ون اأكرث قدرة على الك�س���ف املبكر لإ�سابتهم 
بنوع خطري من �رسطانات اجللد، مقارنة بغريهم ممن 

يعي�سون دون �رسيك حياة.
و�سم���ل البح���ث بيان���ات 52063 م���ن البالغني 
امل�ساب���ني مبرحلة مبكرة من ه���ذا النوع من �رسطان 
اجلل���د خ���الل الف���رتة ب���ني عام���ي 2010 و2014. 
متزوج���ني  مر�س���ى   36307 الدرا�س���ة  وت�سمن���ت 
و7570 مل ي�سبق لهم الزواج و3650 من املطلقني، 

و4536 من الأرام���ل. وكتب الباحثون يف دورية غاما 
لط���ب الأمرا�س اجللدية اأنه، وباملقارنة مع املر�سى 
لالأرام���ل  املبك���ر  الت�سخي����س  تاأخ���ر  املتزوج���ني، 
امل�سابني ب�رسطان اجللد بن�سبة 70 يف املئة، يف حني 
بلغ���ت الن�سبة ب���ني املر�سى م���ن املطلقني 38 % 

و32 % بني املر�سى الذين مل ي�سبق لهم الزواج.
وقال���ت �سيم���ارون �سارون، الت���ي قادت فريق 
البح���ث مب�ست�سفى جامعة بن�سلفاني���ا يف فيالدلفيا، 
“نعتقد اأن اأحد اأ�سباب اكت�ساف املتزوجني لالإ�سابة 

مبك���را ه���و اأن اأع���ني رفاقه���م... تالح���ظ اأي ندب���ة 
)عل���ى اجلل���د(”. واأ�ساف���ت عرب الربي���د الإلكرتوين 
“الأ�سخا�س الذي���ن يقيمون عالقات طويلة الأجل...  
تكون لديه���م القدرة على مالحظ���ة اأي ندبة تطراأ...

وخ�سو�س���ا يف املناط���ق الت���ي ي�سع���ب روؤيته���ا يف 
اجل�سم مث���ل الظهر”. وبحثت الدرا�سة احلالية ما اإذا 
كان الزواج عامال يف اكت�ساف الإ�سابة ب�رسطان اجللد 
يف مرحلة مبكرة تعرف با�سم )تي1اإيه(، يكون فيها 

�سمك الورم ب�سيطا ول يتعدى ملليمرتا واحدا.

وب�سكل عام جرى اكت�ساف 46 % من احلالت يف 
تل���ك املرحلة املبكرة ب���ني متزوجني، يف حني بلغت 
الن�سب���ة 43 % ب���ني غ���ري املتزوج���ني، و39 % بني 

املطلقني، و32 % بني الأرامل.
وق���ال جيف���ري فارم���ا، وه���و ج���راح يف برنامج 
اأورام اجلل���د مبركز )فوك�ست�سي����س كان�رس �سنرت( يف 
فيالدلفيا، اإن النتائ���ج منطقية، وتوفر دليال جديدا 
عل���ى اأهمي���ة اأن تفح����س عني اأخ���رى جل���د الإن�سان 

لكت�ساف اأي تغري يطراأ عليها.

عـا�سفـة "ترابيـة" 
ت�سـرب ال�سعودية

اجتاح���ت موج���ات غب���ار اأج���زاء م���ن مناط���ق 
ال�سعودي���ة، حي���ث �سه���دت اململم���ة يف اليومني 
املا�سي���ني ن�ساطا يف الري���اح ال�سطحية اجلنوبية، 
املث���رية لالأترب���ة والغبار، مما حد من م���دى الروؤية 
الأفقية، واأدى اإلى �سب���ه انعدام يف الروؤية الأفقية 
عل���ى مناطق تب���وك واحل���دود ال�سمالي���ة واجلوف 
وحائ���ل والق�سي���م واملدينة املن���ورة، كذلك على 
الأج���زاء ال�سمالية ال�رسقية من منطقة مكة املكرمة، 

كما ي�ساحب ذلك ارتفاع يف درجات احلرارة.
وق���د تتاأثر الروؤية الأفقي���ة بالعوالق الرتابية 
على الأجزاء ال�ساحلية من مكة املكرمة اإلى جازان، 
كم���ا يتوقع هط���ول اأمط���ار متفرقة عل���ى احلدود 

ال�سمالية وعلى مرتفعات ع�سري وجازان.

النظام اإليراني... إلى الهاوية
من���ذ توقيع التفاق النووي مع اإي���ران يف يوليو 2015، حتت م�سمى خطة العمل 
ال�سامل���ة امل�سرتكة، ا�ستغل النظام الإيراين زيادة يف �سادراته النفطية تقدر باأكرث 
من 1.5 مليون برميل يوميا لدعم ومتويل وكالئه يف العراق و�سوريا ولبنان واليمن، 
عو�س���ا عن حت�سني م�ستوى معي�س���ة �سعبه، الذي مل يجن من رف���ع العقوبات �سوى 

مزيد من الفقر والبطالة. 
والآن، بع���د ان�سحاب اأمريكا من التفاق، بات على النظام الإيراين اأن يدفع ثمن 
اإ�سرتاتيجيته الفا�سلة، التي قامت على فر�سية اأن تدمري الدول العربية الواقعة يف 
نطاق حميطه الإقليمي �سيجعله يرث الأر�س ومن عليها، غافال اأن ال�رسق الأو�سط هو 
جزء من عامل كبري تت�سارع فيه القوى العظمى �رساع الوحو�س يف مناف�سة �رس�سة على 

النفوذ واملوارد.
تفعي���ل ترام���ب للعقوبات ال���ذي داأب اأوباما عل���ى تاأجيله���ا كل 6 اأ�سهر يعني 
انهي���ار التفاق عمليا، حتى لو من���ى الإيرانيون النف�س ببقاء الأوروبيني يف التفاق؛ 
لأن ال����رسكات الأوروبي���ة �ستقارن بني اأرباح عملياتها يف اإي���ران واخل�سائر يف اأمريكا 
ج���راء ا�ستمرارها، ونتيجة املقارنة حم�سومة ول���ن تغريها ت�رسيحات عنرتية يطلقها 

الأوروبيون، ول تهديدات خاوية يلوح بها الإيرانيون.
الق���رار املتوق���ع للرئي����س الأمريكي ي�س���ع الأوربي���ني امل�ستفيدي���ن من رفع 
العقوب���ات اأم���ام خيار وحي���د؛ التح�ض���ر التفاق جديد ب����روط و�ضمان���ات جديدة؛ 
�سي�سط���ر متخ���ذو القرار يف طه���ران اإلى قبوله���ا، فلغة التح���دي ور�سائل ال�سمود 
موجه���ة اإلى الداخ���ل الإيراين، اأما احلدي���ث مع الكبار عن امل�سال���ح فله برتوكولت 

خمتلفة.
يف كل االأح���وال �ضيتعر�ض النظام االإيراين ل�ضغوط اأكرب �ضواء من اخلارج اأو من 
الداخ���ل، و�سيكون بقاوؤه على املحك ما مل يغ���ري من �سلوكه؛ اأول مع �سعبه املقهور 
م���ن جوره، وثانيا مع جريان���ه املتاأذين من تدخالته، وثالثا م���ع العامل الذي يريد اأن 

يكون جزءا منه.
الوقت حان لكي يعلم النظام الإيراين اأن الرهان على رو�سيا اأو غريها لن يجدي 
نفعا، ولعل يف تراجع مو�سكو عن اإمداد النظام ال�سوري ب�سواريخ اإ�س – 300 ر�سالة 
ب���اأن لعبة امل�سالح الدولية لي�ست يف �سالح طهران، واأن الرهان الرابح يكون دائما 
على ر�سا �سعب ينعم باحلرية وامل�ساواة واحلد الأدنى من مقومات احلياة الكرمية، 

وعالقات طيبة مع الدول حترتم فيها مبادئ ح�سن اجلوار.
ال���دول العربية التي ان�سغلت لفرتات طويلة ب�سبب التدخالت الإيرانية، ل يجب 
اأن ي�سغله���ا بق���اء نظام طه���ران اأو �سقوطه عن م�سرية البن���اء والتنمية، وكما يقول 
املثل امل�رسي “الباين طالع والفاحت نازل”، فلنعمل على ال�سعود بالبناء، وليتحمل 

من اأراد اأن يحفر لغره الهبوط اإلى الهاوية.

أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س غبار 
كثيف احيانا وحار 
ن�سبيا خالل النهار.

الرياح جنوبية غربية من 10 اإلى 15 عقدة 
ثم تتحول  اإلى �سمالية بوجه عام هذه الليلة 

وت�سل من 18 اإلى 23 عقدة احيانا غدا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�سواحل 
ومن 3 اإلى 6 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 35 وال�سغرى 28 درجة مئوية.

املمثل���ة الأ�سرتالية رئي�سة جلنة حتكيم مهرجان كان ال�سينمائي الدويل كيت بالن�سيت 
يف طريقها مل�ساهدة عر�س فيلم “احلرب الباردة” امل�سارك باملهرجان )اأ ف ب(

الحمم البركانية تزحف ببطء على شارع 
هوكابو بمنطقة بهوا في هاواي، مع 

استمرار تدفق الصخور البركانية المنصهرة جراء 
ثورة بركان كيالويا، والتي تسببت حتى اآلن 

في تدمير عشرات المنازل وأجبرت اآلالف على 
إخالء المنطقة )أ ب(
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