


املنامة - بنا: قال رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليفة، ل���دى ا�ستقبال �سموه 
عددا م���ن كبار امل�سوؤول���ن واملواطن���ن باململكة يف ق�رص 
الق�سيبية اأم�س، اإن “اأ�سعد اأوقاتي حينما األتقي باملواطنن 
وحينم���ا اأزور مناطقه���م واأطل���ع عل���ى اأحواله���م وحاجته���ا 

للتطوي���ر ومتطلباته���م اخلدم���ات وتلبيتها”. واأك���د �سموه 
اأهمية القمة العربي���ة يف الظهران التي ت�ست�سيفها اململكة 
العربي���ة ال�سعودية ال�سقيق���ة يف تر�سيخ اأوا�رص التعاون بن 
ال���دول العربية وتعزيز جهوده���ا يف حماية الأمن وال�ستقرار 

يف املنطقة يف مواجهة التحديات الراهنة.
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 
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التعاون بني الأ�صقاء ل�صد التدخالت اخلارجية املتكررة
امللك: جاللة  فل�سطني...  دولة  قيام  ودعم  العربية  الأمة  القد�س” حت�سني  “قمة 

الظه����ران - بن����ا: قال عاه����ل البالد �ساح����ب اجلاللة 
املل����ك حمد ب����ن عي�س����ى اآل خليفة، يف كلمة ل����دى تروؤ�س 
جاللت����ه وفد مملكة البحرين اإل����ى اجتماع القمة العربية يف 
مدينة الظه����ران يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، 
اإن التع����اون بن الأ�سقاء هو ما �سيحف����ظ للدول العربية 
مقدراته����ا، وي�سمن لها اأمنه����ا وا�ستقرارها، لتتمكن من 

�سد التدخ����الت اخلارجية املتكررة يف ال�س����وؤون الداخلية 
لعدد من الدول. 

و�س����دد البيان اخلتام����ي للقمة العربي����ة التي عقدت 
اأم�����س حتت ا�س����م “قمة القد�����س”، على “الدع����م العربي 

لقيام دول����ة فل�سطينية م�ستقلة عا�سمتها 
القد�س ال�رصقية على حدود عام 1967”.

• جاللة امللك تراأ�س وفد مملكة البحرين اإلى اجتماع القمة العربية يف مدينة الظهران	
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الـقـد�س يف �صـمـيــر ووجــدان الـعــرب

“التن�صيقيـة”... 
وثبة اإلى امل�صتقبل 
بخـدمـات نـوعـيـة 

ومــتــطــورة 

3

10

بقلم:
مؤنس المردي

كلمة $

اأ�صعد اأوقاتي حينما التقي باملواطنني واأزور مناطقهم
القمة تر�سخ اأوا�سر التعاون بني الدول العربية... �سمو رئي�س الوزراء: 

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عدًدا من كبار امل�سوؤولن واملواطنن باململكة	
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القدس في ضمير ووجدان العرب
فل�شطني يف �شمري ال�شعوب العربية وقادتها... حقيقة يعلمها القا�شي 
والداين، وقناعة را�ش���خة يف وجدان االأجيال املتعاقبة من اأبناء االأمة العربية 
م���ن املحيط اإل���ى اخلليج، وال ي�ش���تطيع اأح���د اأن يزايد عل���ى موقف الدول 

العربية الثابت والداعم للق�شية الفل�شطينية.
حمل اإعالن عاهل اململكة العربية ال�ش���عودية ال�ش���قيقة خادم احلرمني 
ال�رشيف���ني امللك �ش���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل �ش���عود عن اإطالق ا�ش���م “قمة 
القد����س” على اأعمال القم���ة العربية، وتاأكيد عاهل البالد �ش���احب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، خالل تروؤ�س جاللت���ه وفد مملكة البحرين 
اإلى اجتماع القمة يف مدينة الظهران باململكة العربية ال�ش���عودية ال�شقيقة، 
موقف البحرين الثابت جتاه ال�ش���عب الفل�شطيني ال�شقيق وقيادته، ر�شالة 
وا�شحة وبالغة االأهمية اإلى العامل اأجمع مفادها اأنه ال تنازل عن احلق االأبدي 

للفل�شطينيني والعرب - م�شلمني وم�شيحيني - يف القد�س ال�رشيف.
يف كلمته ال�شامية جدد عاهل البالد جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
تاأكيده اأن الق�ش���ية الفل�شطينية تاأتي يف �شدارة اأولويات مملكة البحرين، 
واأن اإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة ذات ال�شيادة على حدود الرابع من 
يونيو 1967 وعا�ش���متها القد�س ال�رشقية هو ال�شبيل الوحيد للو�شول اإلى 

�شالم عادل و�شامل ي�شمن للمنطقة ا�شتقرارها ويحقق الرخاء ل�شعوبها.  
حر����س البحرين عل���ى تعزيز الت�ش���امن العربي واإر�ش���اء اأ�ش����س العمل 
امل�ش���رتك من اأج���ل دور عرب���ي فاعل وق���وي، واتخاذ موق���ف موحد يبعث 
بر�ش���الة وا�ش���حة يفهمها املجتمع الدويل ويقدرها ويتجاوب معها ب�شكل 
اإيجاب���ي، ينبع من اإدراك اململكة حلج���م التحديات االإقليمية والعاملية، ويف 
مقدمته���ا التدخالت واالأطماع اخلارجية التي ت�ش���عى لزعزعة االأمن القومي 

العربي.
البحرين مملكة ت�ش���عى للخري وال�ش���الم، وبلد حري�س على امل�شاركة يف 
كل جهد يهدف اإلى تعزيز االأمن واال�ش���تقرار باعتبارهما اأ�شا�ش���ي التنمية 
امل�شتدامة التي تكفل العي�س الكرمي لل�شعوب العربية كافة. ويف كل حمفل 
دويل توؤكد البحرين بقيادة جاللة امللك ونواياها احل�شنة ودورها الفاعل يف 
خدمة الق�ش���ايا العربية، فليبارك اهلل يف جهود جاللته وي�شدد خطاه ويحمي 

مملكتنا الغالية من كل مكروه ويدمي عليها نعمة االأمن واالأمان.

مؤنس 
المردي 

ن����ق��������در رف���������س ال�شع���������ودي������������ة للت�����دخ���������الت ال���خ�����ارجي��������ة الت����������������������������ي مت�����������س �ش��������وؤون����ن��������ا ال���داخ��ل���ي���������ة

التعاون بني الأ�سقاء يحفظ للدول العربية مقـــــــــــــــــدراتها وي�سمن ا�ستقرارها
ت�����راأ�س وف���������د مم��ل��ك����������ة البح��������ري�����ن اإل�������ى الق���م��������ة الع����رب����ي����������ة ف���������ي الظه���������������������������������ران... ج����الل�������ة امل����ل����ك: 

الظه���ران - بنا: األقى عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة كلمة 
خ���الل تروؤ����س جاللته وف���د مملك���ة البحرين اإلى 
اجتماع القمة العربية يف دورتها العادية التا�شعة 
والع�رشي���ن “قمة الظهران”، التي بداأت يف مدينة 
الظهران يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 

جاء فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

خ���ادم احلرم���ني ال�رشيف���ني امللك �ش���لمان 
بن عبد العزيز اآل �ش���عود مل���ك اململكة العربية 
ال�ش���عودية ال�ش���قيقة رئي����س القم���ة العربية يف 

دورتها احلالية.. 
االأخوة اأ�شحاب اجلاللة والفخامة وال�شمو..

معايل ال�ش���يد اأحمد اأبو الغي���ط االأمني العام 
جلامعة الدول العربية.. 

احل�شور الكرمي.. 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

يطي���ب لن���ا يف م�ش���تهل كلمتن���ا اأن نتوج���ه 
بال�شكر والتقدير الأخينا خادم احلرمني ال�رشيفني 
حفظ���ه اهلل، عل���ى دعوته الكرمية للم�ش���اركة يف 
اأعم���ال ه���ذه القم���ة الهام���ة، وتفاوؤلنا ال�ش���ديد 
ب���اأن قيادته احلكيمة �ش���تعزز ح�ش���ورنا الدويل 
ومتكننا من العمل الفاعل والبّناء مع كل احللفاء 
ا اأ�شيالاً يف حتديد م�شار  واالأ�ش���دقاء، لنكون طرفاً
مواجه���ة التحدي���ات االإقليمي���ة والعاملي���ة ويف 
مقدمته���ا التدخ���الت واالأطماع اخلارجي���ة، التي 
تتطلب املزيد م���ن التكاتف والتعاون مبا يوحد 

الكيان العربي وي�شمن اأمنه وا�شتقراره. 
وال يفوتنا اأن نتقدم بكل ال�ش���كر والتقدير 
الأخين���ا جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�ش���ني، 
عاه���ل اململك���ة االأردنية الها�ش���مية ال�ش���قيقة 
عل���ى اإدارت���ه احلكيم���ة للقم���ة العربي���ة خ���الل 
فرتة رئا�ش���ته، واملتج�ش���دة يف مبادرات االأردن 
واإ�ش���هاماتها الوا�ش���حة يف تطوير العمل العربي 
امل�ش���رتك. مقدري���ن كذلك جه���ود االأمني العام 
جلامعة ال���دول العربية اأحمد اأب���و الغيط، وجميع 
منت�ش���بي االأمانة العامة على جهودهم الوا�شحة 

يف االعداد لهذه القمة.
اأ�شحاب اجلاللة والفخامة وال�شمو..

اإنن���ا لعلى ثقة باأن رئا�ش���ة اململكة العربية 
ال�ش���عودية ال�ش���قيقة للقم���ة يف ه���ذه املرحل���ة 
املهمة �ش���يعود على جميع دولن���ا بعميم اخلري، 
وهو ما �شيجعلها مب�شيئة اهلل تعالى، قادرة على 
ا نحو تعزيز العمل امل�شرتك و�شون  امل�شي قدماً
االأمن القومي العرب���ي، موؤكدين هنا اأن التعاون 
بني االأ�ش���قاء ه���و ما �ش���يحفظ لل���دول العربية 
مقدراته���ا، وي�ش���من له���ا اأمنها وا�ش���تقرارها، 
لتتمكن من �ش���د التدخ���الت اخلارجية املتكررة 

يف ال�ش���وؤون الداخلية لعدد م���ن الدول، وبالتايل 
اإع���ادة ترتي���ب االأو�ش���اع يف منطقتن���ا واإرجاعها 
اإلى ن�ش���ابها ال�ش���حيح حلماية م�شاحلنا وحفظ 
اأمن وا�شتقرار �ش���عوبنا، واأن البحرين لتعرب عن 
تقديرها الدائ���م ملواقفكم الداعمة وال�ش���جاعة 
للتدخ���الت  واإدانتك���م  واملتمثل���ة يف رف�ش���كم 
اخلارجي���ة التي مت�س ال�ش���وؤون الداخلية لبالدنا، 
والتي نعمل على �شدها ودحرها بف�شل من اهلل.

ويف هذا ال�ش���ياق، جند ب���اأن املجتمع الدويل 
مطال���ب الي���وم بالقي���ام ب���دور اأك���رب لفر����س 
وتنفي���ذ قراراته واإحي���اء االأج���واء االإيجابية التي 

تتي���ح املزي���د م���ن الفر����س الإجن���اح م�ش���ارات 
الت�شويات ال�شيا�شية للق�شايا واالأزمات العربية 
واالإقليمية، واإيقاف التدخالت اخلارجية، وتوفري 
احلماي���ة الالزم���ة لل�ش���عوب املت�رشرة م���ن جراء 
ذلك، و�شوالاً اإلى حلول عملية تعيد لتلك الدول 
قدرتها على حفظ �شيادتها واأمنها وا�شتقاللها. 
كم���ا نك���رر تاأكيدنا عل���ى موقفن���ا الثابت جتاه 
ال�ش���عب الفل�ش���طيني ال�ش���قيق وقيادت���ه الذي 
ياأت���ي يف �ش���دارة اأولوياتنا، م�ش���ددين هنا على 
�رشورة التو�ش���ل اإلى �ش���الم عادل و�شامل، ومبا 
يوؤدي اإلى اإقامة الدولة الفل�ش���طينية امل�شتقلة 

ذات ال�شيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 
ا حلل الدولتني  وعا�شمتها القد�س ال�رشقية، وفقاً
ومب���ادرة ال�ش���الم العربي���ة وق���رارات ال�رشعي���ة 

الدولية ذات ال�شلة.
ويف اخلت���ام، جن���دد تفاوؤلن���ا بقي���ادة خادم 
احلرمني ال�رشيفني وجهوده الكبرية من اأجل دور 
عربي قوي وموقف موحد ور�شالة وا�شحة يفهمها 
ويقدرها ويتجاوب معها املجتمع الدويل، و�شوالاً 
اإلى حلول مقبولة على �شعيد ا�شتقرار املنطقة. 
كم���ا ن���ود به���ذه املنا�ش���بة اأن نع���رب ع���ن عميق 
تقديرنا وعن بالغ فخرنا بجميع القوات امل�شلحة 
امل�ش���اركة يف متري���ن )درع اخللي���ج امل�ش���رتك 
1(، املقام على اأر�س ال�ش���عودية ال�ش���قيقة، مع 
متنياتنا له���م بالنجاح وتطلعنا ب���اأن تتكرر هذه 
التماري���ن الع�ش���كرية مل���ا لها م���ن فوائد كبرية 
عل���ى اأمن دولن���ا ورفعة �ش���عوبنا. متمنني الأخينا 
خادم احلرمني ال�رشيفني دوام التوفيق وال�شداد، 
معرب���ني له ع���ن امتناننا البالغ مل���ا حظينا به من 
كرم �ش���يافة وح�ش���ن وف���ادة منذ حلولن���ا بهذه 
الربوع الطيبة التي لها مكانة عظيمة ورا�شخة يف 

قلوبنا و�شائر العرب وامل�شلمني. 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وكان عاه���ل البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك 
حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة قد و�ش���ل اأم�س اإلى 
اململكة العربية ال�ش���عودية ال�ش���قيقة؛ ليرتاأ�س 
جاللته وف���د مملكة البحرين ال���ى اجتماع جمل�س 
جامع���ة ال���دول العربية عل���ى م�ش���توى القمة يف 
دورت���ه العادية التا�ش���عة والع�رشي���ن التي بداأت 
يف مدين���ة الظه���ران يف وقت الحق اأم����س؛ تلبية 
لدع���وة كرمية تلقاها جاللته م���ن عاهل اململكة 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة اأخيه خادم احلرمني 
ال�رشيفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود.
وكان يف مقدمة م�ش���تقبلي جاللة امللك لدى 
و�ش���وله عن طريق ج�رش امللك فه���د، نائب اأمري 
املنطقة ال�رشقية �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري 

اأحمد بن فهد بن �ش���لمان بن عبدالعزيز 
وكبار امل�شوؤولني.

• جاللة امللك يلقي كلمة لدى تروؤ�س جاللته وفد البحرين اإلى القمة العربية	

• جاللة امللك لدى م�شاركته يف اجلل�شة االفتتاحية للقمة	

• جاللة امللك ي�شل ال�شعودية لرتوؤ�س وفد اململكة يف اأعمال موؤمتر القمة العربية	

الظهران - بنا: التقى عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة، عاهل اململكة العربية ال�ش���عودية ال�ش���قيقة 
اأخي���ه خ���ادم احلرمني ال�رشيف���ني امللك �ش���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�ش���عود، يف اإطار م�ش���اركة جاللت���ه يف اأعمال القم���ة العربية، مبركز 

امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي.
ويف بداية اللقاء، اأعرب جاللة امللك عن �ش���كره وتقديره خلادم 
احلرم���ني ال�رشيفني على حفاوة اال�ش���تقبال وكرم ال�ش���يافة، فيما 
ا عن �ش���كره  رحب خادم احلرمني ال�رشيفني باأخيه جاللة امللك، معرباً
جلاللته على تلبيته الدعوة للم�شاركة يف اأعمال القمة العربية ال�29.

وا�ش���تعر�س �ش���احب اجلاللة واأخوه خادم احلرم���ني ال�رشيفني 
اأوا����رش العالقات االأخوية التاريخية الوثيق���ة التي تربط بني مملكة 
ا م�شتمراًا  البحرين واململكة العربية ال�ش���عودية والتي ت�ش���هد تطوراً
يف جميع املجاالت، معربني عن اعتزازهما بامل�ش���توى املتميز الذي 
و�شلت اليه هذه العالقات الرا�شخة، وال�شعي الدائم لتطوير اآليات 
التن�شيق على خمتلف ال�شعد يف ظل حر�س القيادتني على حتقيق 
كل م���ا يعود باخل���ري واملنفعة على ال�ش���عبني ال�ش���قيقني ويخدم 
امل�ش���الح امل�ش���رتكة. كما جرى خالل اللقاء، بحث االأو�شاع الراهنة 
يف املنطقة وامل�شتجدات االإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر 
حيالها، اإ�ش���افة اإلى ا�ش���تعرا�س اأهم الق�شايا واملوا�شيع املدرجة 
على جدول اأعم���ال القمة العربية، اإذ اأع���رب العاهالن عن تطلعهما 
يف اأن ت�ش���هم هذه القمة املهمة يف تعزيز الت�شامن والعمل العربي 
امل�ش���رتك والنهو����س بق���درات االأمة العربي���ة وتطوي���ر جماالتها 
االقت�شادية والتجارية ودفع عجلة التنمية لكل ما فيه خري و�شالح 

الدول العربية و�شعوبها ال�شقيقة.
واأ�ش���اد جاللة العاهل بالدور الريادي الذي ت�شطلع به اململكة 
العربية ال�ش���عودية ال�ش���قيقة بقيادة خادم احلرم���ني ال�رشيفني يف 
خدمة ق�ش���ايا االأم���ة العربية والدف���اع عن م�ش���احلها العليا، مثمناًا 
جاللت���ه اجلهود الكب���رية خلادم احلرم���ني ال�رشيفني وحر�ش���ه على 
توحي���د اجله���ود واملواق���ف واجتم���اع الكلم���ة ووحدة ال�ش���ف بني 

االأ�شقاء العرب ملواجهة التحديات كافة.

الظهران - بنا: �شارك عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، ملوك 
واأم���راء وروؤ�ش���اء ال���دول العربي���ة يف اجلل�ش���ة 
جامع���ة  اجتم���اع جمل����س  الأعم���ال  االفتتاحي���ة 
ال���دول العربية على م�ش���توى القم���ة يف دورته 

العادية التا�ش���عة والع�رشين، والتي بداأت اأم�س 
برئا�ش���ة ملك اململكة العربية ال�شعودية خادم 
احلرمني ال�رشيفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �ش���عود يف مرك���ز امللك عبدالعزي���ز الثقايف 

العاملي مبدينة الظهران.

يف  كان  املل���ك  جالل���ة  و�ش���ول  ول���دى 
مقدمة م�ش���تقبلي جاللته اأخ���وه خادم احلرمني 
ا عن  ال�رشيف���ني، اإذ رح���ب بجاللة املل���ك، معرباً
تقديره جلاللته على تلبيته الدعوة وامل�شاركة 

يف موؤمتر القمة العربية. 

كما �ش���ارك جاللة املل���ك اإخوانه اأ�ش���حاب 
اجلاللة وال�ش���مو والفخامة ملوك واأمراء وروؤ�شاء 
ال���دول العربي���ة يف اجلل�ش���ة اخلتامي���ة الأعمال 
اجتم���اع جمل����س جامع���ة ال���دول العربي���ة على 
م�ش���توى القم���ة يف دورت���ه العادي���ة التا�ش���عة 

والع�رشي���ن، والتي عقدت اأم�س برئا�ش���ة عاهل 
اململك���ة العربي���ة ال�ش���عودية ال�ش���قيقة خادم 
احلرمني ال�رشيفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �ش���عود، يف مركز املل���ك عبدالعزيز الثقايف 

العاملي.

• جاللة امللك يف لقاء مع خادم احلرمني ال�رشيفني	

وتف�شل �شاحب اجلاللة امللك لدى و�شوله 
بالت�رشيح التايل: 

ي�ش���عدنا ونح���ن ن�ش���ل اإل���ى ه���ذه االأر����س 
املباركة، بلدنا الثاين اململكة العربية ال�شعودية 
ال�ش���قيقة تلبية لدع���وة كرمية م���ن اأخينا خادم 
احلرمني ال�رشيفني امللك �ش���لمان بن عبدالعزيز 
اآل �ش���عود، اأن نع���رب عن اعتزازنا بامل�ش���اركة يف 
القمة التا�ش���عة والع�رشين ملجل�س جامعة الدول 
العربية على م�ش���توى القمة مع اإخواننا اأ�ش���حاب 
اجلاللة وال�ش���مو والفخامة ق���ادة الدول العربية، 
لنبحث معا ونتدار�س �شويا اأو�شاع اأمتنا العربية 
واأف�ش���ل ال�ش���بل لتحقيق تطلعات �ش���عوبنا يف 

املزيد من الرخاء واالزدهار.
واإنن���ا اإذ نع���رب ع���ن عميق تقديرن���ا للدور 
املح���وري ال���ذي ت�ش���طلع ب���ه اململك���ة العربية 
ال�ش���عودية ال�ش���قيقة يف دع���م م�ش���رية العم���ل 
العربي امل�ش���رتك وتوحيد جه���ود اأمتنا العربية 
ون�رشة ق�شاياها، لنوؤكد اأن رئا�شة خادم احلرمني 
ال�رشيف���ني لهذه القمة �ش���تعزز م���ن الطموحات 
يف اخل���روج بنتائ���ج بن���اءة تق���وي من ت�ش���امننا 
وتالحمن���ا، وحتم���ي دولن���ا م���ن كاف���ة املخاطر 
والتحديات، وتفوت الفر�ش���ة عل���ى اأعداء االأمة 
ا لكل من يتدخل  الذين يرتب�ش���ون بنا وت�شع حداً
يف �ش���وؤوننا اأو يح���اول تعطي���ل م�ش���رية التنمية 
والتقدم من اأجل �ش���عوبنا، داعني اهلل �ش���بحانه 
وتعالى اأن يوفقنا جميعا، واأن ي�ش���دد خطانا ملا 

فيه خري اأمتنا العربية.

البحرين وال�سعودية تتطلعان لتعزيز الت�سامن والنهو�ض بقدرات الأمة
جاللة امللك ي�سارك يف اجلل�ستني الفتتاحية واخلتامية للقمة

جاللة امللك وخادم احلرمني ي�شتعر�شان اأوا�رش العالقات االأخوية الوثيقة
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���ش��ع��ب��ه��ا �أم��������اين  وت���ل���ب���ي���ة  م��ل��ي��ك��ه��ا  ت���ط���ل���ع���ات  حت��ق��ي��ق  �لأول  �حل���ك���وم���ة  ه�����ّم 

�أ�سعد �أوقاتي حينما �ألتقي باملو�طنني و�أزور مناطقهم
تر�بطنا قوي ومتا�شكنا متني و�شنبقى كذلك بقيادة جاللة �لعاهل... �شمو رئي�س �لوزر�ء: 

�ملنامة - بنا: لدى ��شتقبال �شموه عدد� 
من كب���ار �مل�شوؤولني باململكة و�ملو�طنني، 
�أك���د رئي�س �ل���وزر�ء �شاح���ب �ل�شمو �مللكي 
�لأم���ر خليفة بن �شلمان �آل خليفة �أن مملكة 
�لبحرين بقي���ادة جاللة �لعاهل �شتظل ر�ئدة 
�إقليميًّا ودوليًّا ومقبلة على �ملزيد من �لنمو 
و�لتقدم يف ظل حكومة همها �لأول و�شغلها 
�ل�شاغل هو حتقي���ق تطلعات مليكها وتلبية 
�أماين �شعبها ونه�ش���ة وطنها، و�أن �حلكومة 
تعم���ل جاه���دة عل���ى �لرتق���اء مب�شتوي���ات 
ج���ودة �حلي���اة للمو�طنني و�إجن���از مزيد من 
�مل�رشوع���ات �لتنموي���ة �لت���ي حتق���ق ذل���ك 

ومتابعة مر�حل تنفيذها ميد�نيًّا.
وقال �شم���وه “�إننا يف �لبحري���ن تر�بطنا 
ق���وي ومتا�شكن���ا مت���ني و�شنبق���ى كذل���ك 

بقيادة جاللة �لعاهل �ملفدى”.
و�أ�ش���اف �شم���وه “�أ�شعد �أوقات���ي حينما 
�ألتق���ي باملو�طنني وحينم���ا �أزور مناطقهم 
و�أطل���ع عل���ى �أحو�له���م وحاجته���ا للتطوي���ر 
ومتطلباته���م �خلدمات وتلبيته���ا، فالهدف 
�لأ�شم���ى عن���د �أي م�شوؤول حكوم���ي يجب �أن 
يكون ريادة �لبحرين وخدمة �ملو�طن كل يف 

جماله”.
وكان �شاح���ب �ل�شم���و �مللك���ي رئي����س 
�لوزر�ء ق���د ��شتقبل بق����رش �لق�شيبية �أم�س 
عدًد� من كب���ار �مل�شوؤولني و�لنخب �لفكرية 
و�ل�شحافية و�لإعالمية وجمًعا من �ملو�طنني، 
حيث تط���رق �شموه معهم �إل���ى �حلديث عن 

عدد من �لق�شايا �لتي تهم �ل�شاأن �ملحلي.
وخالل �للقاء، �أكد �شاحب �ل�شمو �مللكي 
رئي����س �ل���وزر�ء �أن �لعالق���ة �لوطي���دة �لتي 
تربط بني �أبناء �شعب �لبحرين عالقة وطيدة 
تبعث عل���ى �لفخر و�لعتز�ز ملا تتميز به من 
حمبة وتاآلف ومتا�شك ر�هنا عليه يف حتديات 
�ملا�ش���ي وربحنا وم���ا زلنا نر�ه���ن عليه باأنه 
�أقوى م���ن �أي حت���دٍّ ي�شته���دف �لتاأثر على 

�لوحدة �لوطنية.
ولفت �شموه �إلى �أن �لتاريخ ي�شهد لهذ� 
�ل�شعب �أنه �شّطر مو�قف �شتظل دوًما خالدة 

يف �لذ�كرة �لوطنية و��شتطاع من خاللها درء 
�خلط���ر عن وطنه و�إف�شال ما كان ُير�د له من 

�رش.
و�أكد �شموه �أن �لبحرين تفخر باأن لديها 
ا كب���ًر� يجب  تاريًخ���ا خ�شًب���ا و�إرًث���ا ح�شاريًّ
�ملحافظة علي���ه ليكون �شاه���ًد� على عر�قة 
ه���ذ� �لوط���ن ومعيًن���ا ت�شتلهم من���ه �لأجبال 

�لقادمة قيم �لوحدة و�لتما�شك �لوطني.
و�أ�شاد �شموه باإ�شهامات رجال �ل�شحافة 
و�لإع���الم يف خدم���ة �مل�ش���رة �لتنموي���ة يف 
�ململك���ة م���ن خ���الل م���ا يطرحونه م���ن روؤى 
و�أف���كار ت�شه���م يف تنمي���ة �لوع���ي �لوطن���ي 
عرب فكر م�شتن���ر غايته �لرتق���اء باملجتمع 

وتنويره مبختلف �لق�شايا �لوطنية.
و�ش���ّدد �شاح���ب �ل�شمو �مللك���ي رئي�س 
�ل���وزر�ء عل���ى �أن �لتحدي���ات �لر�هن���ة �لتي 
متر بها �ملنطق���ة تزيدنا ق���وة و�إ�رش�ًر� على 
�حلف���اظ على �أم���ن �لوطن و��شتق���ر�ره، و�أن 
يكون �لتم�شك بالوحدة �لوطنية هو �لأ�شا�س 
�لذي ننطلق من خالله للو�شول �إلى ما نرجوه 

من م�شتقبل مزدهر.
�إل���ى ذل���ك، فق���د ��شتعر����س �شاح���ب 
�ل�شم���و �مللك���ي رئي�س �لوزر�ء م���ع �حل�شور 
�ملو�شوعات ذ�ت �ل�شل���ة بال�شاأن �لإقليمي 

و�لدويل.
و�أكد �شموه �أن �لقمة �لعربية يف �لظهر�ن 
قمة خر وتعقد يف بل���د �خلر وير�أ�شها ملك 
ل ياأت���ي منه �إل كل �خل���ر، و�أن تروؤ�س جاللة 
�مللك �ملفدى لوفد �لبحرين �إلى هذه �لقمة 
يعك����س ب�ش���ورة جلية دعم مملك���ة �لبحرين 
لكل جهد ي�شتهدف تعزيز �لت�شامن �لعربي 
وزي���ادة �لقوة و�ملنع���ة �لعربية يف �لت�شدي 

للتحديات و�لأخطار �ملحيطة.
و�أك���د �شموه �أهمية �لقم���ة �لعربية �لتي 
ت�شت�شيفه���ا �ململك���ة �لعربي���ة �ل�شعودي���ة 
�ليوم يف تر�شيخ �أو�����رش �لتعاون بني �لدول 
�لعربي���ة وتعزي���ز جهوده���ا يف حماي���ة �لأمن 
و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة يف مو�جهة �لتحديات 

�لر�هنة.

• �شمو رئي�س �لوزر�ء م�شتقبال عدًد� من كبار �مل�شوؤولني باململكة و�ملو�طنني	

قمة �لظهر�ن قمة خر 
وتعقد يف بلد �خلر وير�أ�شها 

ملك ل ياأتي منه �إل �خلر

تروؤ�س جاللة �مللك لوفد 
�لبحرين �إلى �لقمة يعك�س 

دعم �لت�شامن �لعربي

رجال �ل�شحافة و�لإعالم 
يقدمون روؤى و�أفكار� ت�شهم 

يف تنمية �لوعي �لوطني
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شـكـــر عـلــى تعـــاٍز

تــتــقـــــدم 

عــائـلــة الــجـــودر
بـجــزيـــل الشـــكــر وعظــــيــم االمتــنـــان إلـــى

مقـام ح�سرة �ساحـب الجـاللـة المـلك حمـد بـن عيـ�سـى اآل خلـيـفـة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

واإلـى �سـاحب ال�سـمـو الملكـي الأمـيـر خليفـة بـن �سلـمـان اآل خليـفـة
رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

واإلـى �ساحب ال�سـمـو الملكـي الأميـر �سلمـان بن حـمـد اآل خليـفـة
ولي   العهد   نائب   القائد   األعلى   النائب   األول   لرئيس   مجلس   الوزراء   حفظه   اهلل   ورعاه

واإلــى �سـمـو ال�سـيـخ علـي بـن خلـيـفـة اآل خلـيـفـة
نائب رئيس الوزراء

واإلــى �سـمــو ال�سـيـخ نـا�سـر بــن حــمـد اآل خلـيـفـة 
 ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية

واإلــى مـعـالــي ال�سـيـد عـلـي بــن �ســـالــح ال�ســالــح
رئيس   مجلس   الشورى

واإلــى معـالـي ال�سـيـخ خــالــد بـن اأحـمـد اآل خـلـيـفـة
وزير الديوان الملكي

واإلى معالي الم�سير الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة
القائد العام  لقوة   دفاع   البحرين

واإلـى مـعـالـي ال�سـيـخ خـالـد بـن عبـداهلل اآل خلـيـفـة
نائب رئيس مجلس الوزراء

واإلـى �ســمـو ال�سـيـخ فيـ�ســل بــن را�ســد اآل خـلـيـفـة
نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة 

وإلى مستشارو جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ورئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ونواب رئيس مجلس الوزراء وأصحاب 
المعالي والسعادة الوزراء والوكالء والوكالء المساعدين وضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني 

والوجهاء ورجال األعمال والتّجار وإلى أصحاب الفضيلة العلماء ورجال الدين األفاضل ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والرؤساء التنفيذيين 
ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات والمؤسسات الحكومية وإلى جميع اإلخوة واألصدقاء وإلى كل من واسانا من داخل البحرين 

وخارجها سواء بالحضور أو عن طريق النشر أو البرق أو الهاتف.
بـوفـــاة فقــيدهـــا المغــفــور لــــه بـإذن اهلل تعــالــــى

علـي بـن ح�سيـن بـن ال�سيـخ عبـدالرحمـن الجـودر
داعين اهلل عز وجل أال يريهم مكروهًا في عزيز لديهم وأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا في فقده الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب الدعاء

»إنا هلل وإنا إليه راجعون« 

واإلـى معــالـي ال�سـيـخ را�سـد بـن عـبـداهلل اآل خليفـة
وزير الداخلية

واإلى معالي الفريق طبيب محمد بن عبداهلل اآل خليفة
رئيس المجلس األعلى للصحة 

واإلى معالي ال�سيـخ خالـد بن اأحمد بن محمد اآل خليفة
وزير الخارجية

واإلــى �سـعــادة ال�ســيـد عـبـداهلل بــن حـ�ســن �سـيــف
مستشار سمو رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية

واإلـى �سـعــادة ال�سـيــد عـ�سـام بــن عـبـداهلل خــلــف
وزير االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

واإلــى �ســعــادة ال�سـيـد بـا�سـم بــن يعـقــوب الحــمـر
وزير اإلسكان

واإلــى �سـعــادة ال�سـيــد زايــد بـن را�سـد الــزيـانــي
وزير الصناعة والتجارة والسياحة

واإلـى �سـعــادة ال�ســيـد خلـيـفـة بـن اأحـمـد الف�سـالـة
رئيس المراسم الملكية

واإلـى معالي الم�ستـ�سـار عبداهلل بن ح�سن البـوعينـين
رئيس محكمة التمييز ونائب   رئيس   المجلس   األعلى   للقضاء

واإلـى �سعـادة الفـريـق الركـن ذياب بـن �سقر النعيمي
رئيس هيئة األركان

واإلــى �ســعــادة الـ�سـيـد محــمـد اإبـراهـيـم الـمـطــوع
وزير شؤون مجلس الوزراء

واإلــى معــالـي الـ�سـيـخ اأحـمـد بـن محـمـد اآل خـليـفـة
وزير المالية

واإلــى �ســعــادة ال�ســيـد نـبـيــل بـن يعـقـوب الـحـمــر
مستشار جاللة الملك لشؤون اإلعالم

واإلــى �ســعـادة ال�سـيـد عبـدالح�سيـن بـن علـي مـيـرزا
وزير شئون الكهرباء والماء

واإلـى �سعـادة ال�سيـد جمـيـل بـن محمـد علـي حميـدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية 

واإلـى �سـعــادة ال�سـيـد �سـالـح بـن عيـ�سـى بـن هـنـدي
مستشار جاللة الملك لشؤون الشباب والرياضة

واإلــى �سـعـادة ال�سـيـد حـ�سـن بـن خليـفـة الجــالهـمـة
رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية

واإلــى �ســعــادة ال�ســيــد حــمــد بـن عـلــي الكـعــبــي
السكرتير الخاص لصاحب الجاللة الملك المفدى

واإلـى �سعـادة ال�سيـد عبـداللطيـف بـن را�سـد الزيانـي
األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي



اأمين همام من الق�ضيبية

ق���ال رئي�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
اإن لقاءات �سموه مع املواطنني توؤكد قوة 
ومتانة العالقة الت���ي جتمع اأهل اململكة، 
موؤكدا �سم���وه حر�سه عل���ى متابعة اأخبار 
جميع القرى واملناطق يف البحرين، وقال 
�سموه “لي����س هناك منطق���ة يف البحرين 
بعي���دة عن���ا، والعالقة بينن���ا والأهايل يف 
جميع قرى ومناط���ق اململكة على اأف�سل 
ما يرام وهلل احلمد، وواجبنا اأن نخدم البلد 
واأهله وحمل امل�سوؤولي���ة التي كلفنا بها 

عاه���ل البالد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليفة”.

واأ�س���اف �سم���و رئي�س ال���وزراء، لدى 
ا�ستقبال �سم���وه، بق�رص الق�سيبية �سباح 
اأم�س، عددا من امل�سوؤولني وال�سحافيني 
وجمًع���ا م���ن املواطن���ني، “ي����رصين دائما 
اأن اأزور امل���دن والق���رى واأطل���ع بنف�سي 
على �س���ري العمل يف امل�ساري���ع التنموية 
والتعرف على احتياج���ات الأهايل، موؤكدا 
�سم���وه اأن امل�ساريع التنموية التي تخدم 
املواطن���ني وتلب���ي احتياجاته���م �ستنجز 
يف مواعيده���ا املح���ددة بف�س���ل من اهلل 

وبتعاون اجلميع.

يف بداية اللق���اء، رحب �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء ب�سيوف جمل�سه 
العام���ر قائ���ال “ت����رصين روؤيتك���م دائم���ا، 
والي���وم ازدادت �سعادت���ي بروؤي���ة اأنا�س 
كثريي���ن مل اأرهم منذ فرتة طويلة، فهذه 
اللقاءات توؤكد ق���وة ومتانة العالقة التي 
جتمعن���ا، واإن �س���اء اهلل ي���دمي علينا هذه 
النعم���ة”، موؤك���دا �سموه اأن ه���ذه العالقة 
املتينة التي تربط اأبناء البحرين بع�سهم 

بع�سا موروثة من الأجداد.
وقب���ل احلدي���ث ع���ن ال�س���اأن املحلي 
بنج���اح  الإ�س���ادة  عل���ى  �سم���وه  حر����س 
اململكة العربية ال�سعودي���ة ال�سقيقة يف 
ا�ست�ساف���ة اجتماع جمل����س جامعة الدول 
العربي���ة عل���ى م�ست���وى القم���ة يف دورته 
العادي���ة التا�سعة والع�رصين، وقال �سموه 
“اإن تروؤ����س �ساحب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�س���ى اآل خليفة لوف���د البحرين اإلى 
ه���ذه القم���ة يوؤك���د حر����س اململكة على 
تعزيز الت�سامن العرب���ي”، موؤكدا �سموه 
اأن اململكة العربي���ة ال�سعودية ال�سقيقة 
بقي���ادة خادم احلرم���ني ال�رصيفني امللك 
�سلم���ان بن عبد العزي���ز اآل �سعود قادرة 

على مل �سمل الأمة.
ويف ال�ساأن املحلي، اأكد �ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء حر�سه على متابعة 
اأخب���ار جميع القرى واملناطق يف البحرين، 
وق���ال �سموه “بالأم�س ق���راأت يف )البالد( 
مو�سوع���ا ع���ن طريق غري معب���د يف قرية 
م���روزان القريبة م���ن منطق���ة ال�سناب�س، 
وت�ساءلت عن اأ�سل هذا ال�سم، فكثري من 
اأ�سماء القرى حتولت مع الزمن اإلى اأ�سماء 
مغاي���رة، كاملالكية التي كانت يف الأ�سل 
ت�سم���ى امل���ال كل���ه”، معربا �سم���وه عن 
اهتمامه بالبحث يف اأ�س���ول اأ�سماء القرى 
واملناط���ق مل���ا يف ذلك من اإب���راز للطابع 

احل�ساري والرتاثي للبحرين.
واأو�سح ع�سو جمل�س ال�سورى ال�سابق 
عل���ى الع�سف���ور اأن م���روزان ه���ي قري���ة 
�سغ���رية قريب���ة م���ن منطق���ة ال�سناب�س، 
وتعت���رب اليوم امت���دادا للمنطق���ة. وقال 
رئي�س اجلامع���ة  الأهلية عب���داهلل احلواج 
“قد يكون ال�سم مركبا من جزئني؛ )مر( 

و)زان(.. وهذا جمرد اجتهاد مني”.
ويف اللقاء اأ�ساد �سم���و رئي�س الوزراء 
باإ�سهام���ات رجال ال�سحافة وما يطرحونه 
م���ن روؤى واأف���كار تن���م ع���ن وع���ي وفكر 
م�ستن���ري، وخ����س �سم���وه بالذك���ر مقال 
الزميل اأحمد جمعة املن�سور يف عدد اأم�س 
الأح���د ب�سحيفة “الب���الد”، الذي يدعو يف 
اإل���ى العمل عل���ى ت�سخري اخل���ريات التي 
حب���ا اهلل بها البحري���ن لتح�سني امل�ستوى 

املعي�س���ي جلمي���ع املواطن���ني والدف���ع 
بعجل���ة التنمي���ة يف الب���الد والبتع���اد عن 

الأمور التي ت�سغل املجتمع مبا ل ينفع.
واأك���د الزمي���ل اأحم���د جمع���ة اأن �سمو 
رئي����س الوزراء جنح بحنكت���ه يف الو�سول 
بالبحري���ن اإل���ى بر الأمان بع���د التحديات 
يف  البحري���ن  واجهته���ا  الت���ي  الكب���رية 
املا�س���ي، وق���ال “اليوم.. بع���د اكت�ساف 
النف���ط، نريد اأن ت�سب���ح البحرين اأف�سل 

مما كانت عليه قبل 30 عاما”.
وخ���الل اللق���اء، توج���ه رج���ل الأعمال 
علي امل�سلم بال�سك���ر اإلى �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء عل���ى الزيارات 
التي يقوم بها �سم���وه اإلى قرى ومناطق 
البحري���ن، فق���ال �سم���و رئي����س ال���وزراء 
“ه���ذا واجبن���ا، ونحر����س عل���ى متابع���ة 
م���ا نوج���ه ب���ه ب�س���اأن اخلدم���ات املقدمة 
للمواطن���ني، وي�رصين دائما اأن اأزور املدن 
والق���رى واطلع بنف�س���ي على �سري العمل 
يف امل�ساري���ع التنموي���ة والتع���رف عل���ى 

احتياجات الأهايل”.
حج���ري  خل���ف  الأعم���ال  رج���ل  وق���ال 

“الأه���ايل يف بوري يتطلع���ون اإلى زيارة 
م���ن �سموك���م”، فاأج���اب علي���ه �ساح���ب 
ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء قائ���ال 
“لي����س هناك منطق���ة يف البحرين بعيدة 
عنا جمي��ع مناط�����ق البحري��ن ف���ي قل��ب 
اهتم��اماتن�������ا، وواجبن���ا اأن نخ���دم البل���د 
واأهله وحمل امل�سوؤولي���ة التي كلفنا بها 

جاللة امللك”.
وق���ال رج���ل الأعم���ال ف���وؤاد �سويطر 
“مب�سيئ���ة اهلل �سيت���م بف�س���ل توجهات 
�سموك���م اإجناز جمي���ع امل�ساريع التنموية 
يف اململك���ة. فق���ال �سمو رئي����س الوزراء 
“�ستنج���ز جميعه���ا يف مواعيدها املحددة 

بف�سل من اهلل وبتعاون اجلميع”.
ويف خت���ام اللق���اء، وجه �سم���و رئي�س 
ال���وزراء ال�سك���ر للجمي���ع، وق���ال �سم���وه 
“اأ�سكرك���م عل���ى ح�سوركم الي���وم، واهلل 
يعينن���ا جميعا على ما نق���وم به من عمل، 
فكلنا م�سوؤولون ونقدر حجم امل�سوؤولية، 
واأوؤك���د للكم اأنكم حم���ل ترحيب دائم يف 
ه���ذا املجل�س، واأدع���و اهلل اأن يوفقني يف 

خدمة هذا البلد وخدمة املواطنني”.
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مناقصة
عـامــة

فعلــى الراغبيــن فــي دخــول هــذه المناقصــة، ممــن تتوافــر فيهــم الكفــاءة الالزمــة، شــراء وثائــق 
والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس  بموقــع  اإللكترونيــة  المناقصــات  خدمــة  خــالل  مــن  المناقصــة 
ــن  ــو 2018، ويمك ــى 3 ماي ــل 2018 إل ــن 16 أبري ــارًا م https://etendering.tenderboard.gov.bh، اعتب

ــاله(.  ــدد أع ــو مح ــا ه ــترداد )كم ــة لالس ــر قابل ــوم غي ــع رس ــل دف ــة مقاب ــق المناقص ــى وثائ ــول عل الحص

يجــب أن يرفــق مــع العطــاء مبلــغ الضمــان االبتدائــي المشــار إليــه أعــاله أو 1 % مــن قيمــة العطــاء أيهمــا 
ــار بحرينــي(، وذلــك  فــي  أقــل )وفــي جميــع األحــوال يجــب أال تقــل قيمــة الضمــان االبتدائــي  عــن 100  دين
شــكل شــيك مصــدق أو خطــاب ضمــان مصــدق  أو بوليصــة تأميــن  مــن إحــدى المؤسســات الماليــة المحليــة 
أو نقــدًا علــى أن يكــون هــذا الضمــان  ســاري المفعــول طــوال مــدة ســريان العطــاء المنصــوص عليهــا فــي 

وثائــق المناقصــة.

•  تــودع العطــاءات فــي الصنــدوق المخصــص لذلــك بمكاتــب مجلــس المناقصــات والمزايــدات فــي  مبنــى   
اركابيتــا 551 - الطابــق األرضــي، خليــج البحريــن.

•    تخضــع هــذه المناقصــة ألحــكام المرســوم بقانــون رقــم )36( لســنة 2002 بشــأن تنظيــم المناقصــات   
والمزايــدات والمشــتريات والمبيعــات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالمرســوم رقــم )37( 

لسنة 2002.

•   كما يجب مراعاة الشروط التالية:
1. أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.

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

4. ضــرورة ختــم جميــع المســتندات )األصليــة أو المصــورة( المقدمــة ضمــن العطــاءات بخاتــم الشــركة أو 
المؤسســة أو الجهــة مقدمــة العطــاء.

•  للحصــول علــى معلومــات إضافيــة يرجــى االتصــال بتمكيــن علــى الرقــم 17383459 973+ يجــب علــى 
المورديــن غيــر المســجلين فــي نظــام المناقصــات اإللكترونيــة بمجلــس المناقصــات والمزايــدات التســجيل 
https://etendering.tenderboard.gov.bh/xcap/supplier/ اإللكترونــي  الرابــط  خــالل  مــن 

 suplogin.aspx

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمكتب المساعدة على الرقم 17566617 973+ 
helpdesk@tenderboard.gov.bh أو عبر البريد اإللكتروني

•    يعتبر هذا اإلعالن مكماًل لوثائق المناقصة.

تعلن تمكين عن طرح المناقصة العامة التالية:

موضوع المناقصة
قيمة الضمان 

اإلبتدائي
رقم

المناقصة
قيمة وثائق 

المناقصة

1:30
بعد الظهر

30 مايو
2018 2,500 دينار

تطوير إطار عمل تمكين 
األربعاءللتدريب و تقيم الشهادات 100 دينار LF-164

الموعد النهائى لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

جميـــع منـاطــق البحريــن فـــي قلــب اهتمــاماتنــــا
  اأحر�س على التعرف على احتياجات الأهايل بنف�سي... �سمو رئي�س الوزراء:

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من امل�سوؤولني وال�سحافيني وجمًعا من املواطنني	

م�����واع�����ي�����ده�����ا  يف  اخل������دم������ي������ة  امل�������������س������اري������ع  �����س����ت����ن����ج����ز  اجل������م������ي������ع  ب������ت������ع������اون 
ال��ط��اب��ع احل�����س��اري وال���رتاث���ي للمملكة ال��ق��رى وامل��ن��اط��ق لإب�����راز  اأ���س��م��اء  اأ����س���ول  ال��ب��ح��ث يف 
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حري�صـــون علـــى االرتقــاء بعـالقـــات التـعـاون مـع لبنـان

ال�صفيــر النيبــالـــي �صيلقــى كــل اأوجــه الدعـم واالإ�صـنـاد

تقدمي كل اأوجه الدعم لل�سفري منور... �سمو رئي�س الوزراء:

دور بارز جلالية بالده يف اململكة... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل رئي�س ال���وزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة بق�رص الق�سيبية اأم�س �سفري جمهورية 
لبنان لدى مملكة البحرين ميالد منور، مبنا�سبة 
ت�سلمه مهام عمل���ه الدبلوما�سي �سفرًيا لبالده 

ل���دى اململك���ة. وخ���الل اللق���اء، رّح���ب �ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء ب�سفري اجلمهورية 
اللبنانية ال�سقيقة لدى مملكة البحرين، متمنيًّا 
ل���ه التوفي���ق يف مهم���ات عمل���ه الدبلوما�سي، 
موؤكًدا �سم���وه اأن احلكومة �ستعمل على تقدمي 

كافة اأوجه الدع���م والت�سهيالت للقيام مبهامه 
يف النهو�س مب�ستوي���ات التعاون بني البلدين 

ال�سقيقني.
واأك���د �سموه حر����س مملك���ة البحرين على 
الرتقاء بعالقات التعاون الثنائي مع جمهورية 

لبن���ان ال�سقيق���ة، والعم���ل عل���ى تطويرها مبا 
يعّزز من اخلط���وات التنموية ويحقق امل�سالح 

امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني ال�سقيقني.
من جانبه، اأع���رب منور عن اعتزاز بالده مبا 
يجمعه���ا من عالقات طيبة م���ع مملكة البحرين، 

م�سيًدا مبا اأب���داه �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء م���ن اهتم���ام بتنمية وتطوي���ر عالقات 
البلدي���ن، معرًب���ا عن تطلع���ه اإل���ى الإ�سهام يف 
تعزي���ز وتنمية العالق���ات الثنائي���ة امل�سرتكة 

ل�سالح البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل رئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة بق����رص الق�سيبي���ة اأم�س 
�سفري جمهورية النيبال لدى مملكة البحرين 
ب���دم �سندا�س، وذلك مبنا�سب���ة ت�سلمه مهام 

عمله الدبلوما�سي يف اململكة.
وخالل اللقاء، نّوه �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س الوزراء بالعالقات الطيبة التي تربط 
ب���ني مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة النيبال، 
م�سي���ًدا �سم���وه بامل�ست���وى املتط���ور الذي 

و�سل اإلي���ه التعاون الثنائي بني البلدين يف 
خمتلف املج���الت، منّوًها يف م�سرية التنمية. 
واأك���د �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
ل�سفري جمهوري���ة النيبال باأن���ه �سيلقى كل 
اأوج���ه الدع���م والإ�سناد ال���ذي يدعم عمله يف 

تعزيز ما هو قائم ب���ني البلدين من عالقات 
طيبة وتع���اون ي�ستهدف حتقي���ق امل�سالح 

امل�سرتكة. 
وقد ن���ّوه �سف���ري جمهوري���ة النيبال مبا 
اأب���داه �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 

م���ن حر����س على دع���م العالق���ات والتعاون 
البحرين���ي النيب���ايل وتطوي���ره يف املجالت 
املختلف���ة، موؤكًدا حر�س ب���الده على حتقيق 
نق���الت نوعية على �سعي���د التعاون الثنائي 

بني البلدين.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سفري النيبايل	

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سفري اللبناين	

التحدي���ات  م���ع  التعام���ل  يف  وخ���رة  بحكم���ة  يتمت���ع  �سم���وه  “الرج���ل”:  حتري���ر  مدي���ر 

ال�صحافة ال�صعودية حتظى مبهنية ور�صانة يف معاجلة الق�صايا
منّوها بدور خادم احلرمني يف تعزيز العمل العربي امل�سرتك... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل رئي�س ال���وزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة بق�رص الق�سيبي���ة اأم�س، مدير حترير 
جمل���ة “الرج���ل” يف ال�سعودي���ة واخللي���ج علي 

املقبلي.
وخ���الل اللقاء، اأ�ساد �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء مب���ا تتمت���ع ب���ه ال�سحاف���ة يف 
اململكة العربية ال�سعودية من مكانة متميزة يف 
مي���دان العمل ال�سحف���ي باملنطقة، وما حتظى 
به من كف���اءات مهنية ونهج ر�سني يف تناولها 
ملختل���ف الق�ساي���ا واملو�سوع���ات الت���ي تهم 

القارئ اخلليجي والعربي.
الفك���ري  ون���ّوه �سم���وه بالتن���وع وال���راء 
والإنت���اج الغزي���ر ال���ذي تت�س���م ب���ه ال�سحافة 
ال�سعودية، وال���ذي يعك�س ما تتميز به اململكة 
العربية ال�سعودي���ة ال�سقيقة من حراك وحيوية 

ثقافية، و�سقف عال من احلريات.
واأ�ساد �سموه بالعالق���ات الأخوية الرا�سخة 
التي تربط مملك���ة البحرين باململك���ة العربية 
ال�سعودية ال�سقيقة، موؤكًدا �سموه عمق عالقات 
املحب���ة والأخوة الت���ي جتمع قيادت���ي و�سعبي 

البلدين ال�سقيقني.
العربي���ة  اململك���ة  ب���دور  �سم���وه  ون���ّوه 
ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة بقي���ادة عاه���ل اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة خادم احلرم���ني ال�رصيفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، وموؤازرة 
ويل العه���د نائب رئي�س جمل����س الوزراء ووزير 
الدفاع �ساحب ال�سم���و الأمري حممد بن �سلمان 
اآل �سع���ود، يف تعزيز العم���ل العربي امل�سرتك 

والدفاع عن ق�سايا الأمتني العربية والإ�سالمية.
واأ�س���اد �سم���وه بالزي���ارات اخلارجية لويل 
العه���د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
باململكة العربي���ة ال�سعودية ال�سقيقة �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل �سعود، 
وم���ا حققته م���ن �سدى وا�س���ع ونتائج طيبة يف 
تقوية عالقات اململكة مع الدول الكرى، واإبراز 
مكانة اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة وما 

تتمت���ع به من دور قيادي موؤثر اإقليميًّا ودوليًّا. 
وخالل اللقاء، اأجرى مدير حترير جملة “الرجل” 
يف ال�سعودي���ة واخلليج لق���اًء �سحفيًّا �سامالً مع 
�سم���وه تط���رق اإلى العدي���د م���ن املو�سوعات 
منه���ا امل�سار التنموي يف مملكة البحرين وروؤية 
�سم���وه امل�ستقبلي���ة لدفع جه���ود احلكومة يف 
تعزيز النمو القت�سادي واملنجزات البحرينية، 
حي���ث اأكد �سم���وه اأن اململكة تخط���و بثقة نحو 
امل�ستقبل وتوا�سل جهود التطوير والتحديث 
وتوف���ري الأف�س���ل ل�سعبها يف كاف���ة املجالت، 
كما ا�ستعر�س �سموه خالل املقابلة روؤيته حول 
م�ستج���دات الأو�ساع على ال�سعيدين الإقليمي 

والعاملي.
م���ن جانب���ه، ع���ّر املقبل���ي ع���ن �سعادت���ه 
واعت���زازه بلقاء �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء، موؤك���ًدا اأن �سموه ميث���ل قامة خليجية 
وعربية حتظى بكل الح���رتام والتقدير ومكانة 
رفيعة على امل�ستوى العاملي تقديًرا ملا حققه 
�سموه من اإجنازات لوطن���ه و�سعبه. واأعرب عن 
�سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء عل���ى اإتاحته الفر�سة ملجل���ة “الرجل” 
لإجراء حوار �سامل مع �سموه، موؤكًدا اأن ما طرحه 
�سم���وه م���ن روؤى واأف���كار تعك�س م���ا يتمّتع به 
�سم���وه من حكمة وخرة وا�سع���ة يف التعامل مع 
كافة التحديات التي متر بها املنطقة والعامل.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال مدير حترير جملة “الرجل” يف ال�سعودية واخلليج	



االثنين 16 أبريل 2018 
30 رجب 1439
8local@albiladpress.comالعدد 3471 بالدنا

تطوير حديقة “اأم غويفة” وال�سوق املركزي بالرفاع ال�رشقي
اإلى حني البدء يف تنفيذ اخلطة التطويرية ال�ساملة... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

املنام���ة - بن���ا: قام حماف���ظ اجلنوبية 
�سم���و ال�سي���خ خليف���ة بن علي ب���ن خليفة 
اآل خليف���ة بجولة ميداني���ة �سملت العديد 
من املواقع واملراف���ق يف منطقتي الرفاع 
الغرب���ي والرف���اع ال�رشق���ي؛ لاط���اع على 
الأو�ساع الأمنية واخلدمية وو�سع املرافق 
العام���ة والبني���ة التحتية، بح�س���ور كل من 
وكي���ل وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين نبي���ل اأب���و الفت���ح، 
واملدير العام ل�رشط���ة املحافظة اجلنوبية 
العميد حمد امل���ري، واملدير العام لبلدية 
املنطق���ة اجلنوبية عا�سم عبداللطيف اإلى 

جانب عدد من امل�سوؤولني.
�سم���و  تف�س���ل  اجلول���ة،  بداي���ة  ويف 
ال�سي���خ خليفة ب���ن علي اآل خليف���ة بزيارة 
ملنطقة الرف���اع الغربي تفق���د من خالها 
اأرج���اء حديق���ة اأم غويف���ة للوق���وف عل���ى 
امُللح���ة  التطويري���ة  الحتياج���ات  اأه���م 
وا�ستكماله���ا؛ لتك���ون م�سدر جذب وحمل 
ا�ستف���ادة مثل���ى للمواطن���ني م���ن اأهايل 
املدينة، وتتما�س���ى مع احلجم الذي حتتله 
الرف���اع، مبيًنا �سم���وه اأن الو�سع القائم ل 

يحقق الأهداف املن�سودة خلدمة الأهايل.
كم���ا اأ�س���ار �سم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة 
اإل���ى الهتمام البال���غ الذي حتر����ص عليه 
املحافظة يف احلفاظ على تراث املدينة من 
توثيق واإحياء للمعامل وال�سواهد التاريخية 
خ�سو�س���ا بئر اأم غويف���ة الذي يعد مفخرة 
تاريخي���ة اأثرية يف املحافظة، موؤكًدا �سموه 
اأن املحافظة حتر�ص على تبني املبادرات 
للحف���اظ عل���ى التاري���خ العري���ق للرف���اع 
واملحافظ���ة اجلنوبي���ة عموما؛ لك���ي تنال 
ن�سيبه���ا التاريخ���ي العظيم ال���ذي حتتله 
وجع���ل الرفاع اأولوي���ة يف تطوير والرتقاء 
مب���ا تزخ���ر ب���ه م���ن �سواه���د ومكت�سب���ات 
تاريخي���ه متنوع���ة والتي تتطل���ب ت�سافر 
وتكات���ف اجلهات املعني���ة بخ�سو�ص هذا 

ال�ساأن.
حماف���ظ  �سم���و  زي���ارة  �سمل���ت  كم���ا 
التجاري���ة  الط���رق  م���ن  ع���ددا  اجلنوبي���ة 
والأ�سواق العامة يف الرف���اع الغربي، اطلع 
م���ن خالها �سموه ب�سكل قري���ب على اأهم 
الحتياجات م���ن الأمور الأمني���ة واخلدمية 
التع���اون  ل�ستكم���ال  املواق���ع؛  تل���ك  يف 
امل�سرتك القائم ب���ني املحافظة اجلنوبية 
وبلدية املنطقة اجلنوبي���ة ومديرية �رشطة 
املحافظة اجلنوبي���ة يف تطويرها بال�سورة 

التي تلبي احتياجات املواطنني.
ثم قام �سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل 
خليف���ة بزيارة اإلى �س���وق الرفاع املركزي 
بالرف���اع ال�رشقي واطلع �سموه على الو�سع 
احل���ايل لل�س���وق، واأكد ع���زم املحافظة يف 
تطوي���ر الأ�س���واق واملراف���ق العام���ة، واأن 

و�سع ال�سوق احلايل ل يلبي التطلعات ول 
الحتياجات املن�سودة، م�س���ًرا �سموه اإلى 
احلاجة املا�سة يف تطوي���ر ال�سوق بال�سكل 
ال���ذي يخدم التو�س���ع العم���راين والكثافة 
ال�سكاني���ة ويغطي الحتياج���ات التموينية 

ملدنية الرفاع.
كما ا�ستمع �سمو حمافظ اجلنوبية خال 

الزي���ارة اإل���ى اراء وتطلع���ات الباعة ورواد 
ال�س���وق �سمن حر����ص املحافظة اجلنوبية 
يف اللتق���اء باملواطن���ني وال�ستم���اع اإلى 

ماحظاتهم واآرائهم ب�سكل ميداين مبا�رش.
ويف خت���ام الزيارة، اتف���ق �سمو ال�سيخ 
خليف���ة ب���ن عل���ي ووكي���ل وزارة الأ�سغال 
البلديات والتخطي���ط العمراين،  و�س���وؤون 

واملدير الع���ام لبلدية املنطق���ة اجلنوبية 
على بدء اإح���داث خطوات تغي���ر ملمو�سة 
يف بع����ص اجلوانب التطويري���ة حلديقة اأم 
غويف���ة وال�سوق املركزي اإل���ى حني البدء 
يف تنفيذ اخلط���ة التطويرية ال�ساملة التي 
تبنته���ا املحافظ���ة اجلنوبي���ة للم�ساري���ع 

اخلدمية املتعددة يف خمتلف القطاعات.

• �سمو حمافظ اجلنوبية يف جولة ميدانية يف الرفاع الغربي والرفاع ال�رشقي	

املنام���ة - بنا: تلق���ى رئي�ص 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
برقية تهنئة م���ن رئي�ص املجل�ص 
لنقابات  احل���ر  التنفيذي لاحتاد 
عم���ال البحرين يعق���وب يو�سف؛ 
مبنا�سبة فوز الحتاد احلر لنقابات 
عمال البحرين بعدد من املنا�سب 
الد�ستوري���ة  الهيئ���ة  املهم���ة يف 
مبنظمة العمل العربية هذا ن�سها:
�ساحب ال�سم���و امللكي الأمر 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة حفظه 

اهلل ورعاه 
رئي�ص جمل�ص الوزراء املوقر 

اهلل  ورحم���ة  عليك���م  ال�س���ام 
وبركاته..

الغبط���ة  دواع���ي  مل���ن  اإن���ه 
وال�رشور اأن نرف���ع ل�سموكم اأ�سمى 
اآيات التهاين واأخل�ص التربيكات 
مبنا�سبة فوز الحتاد احلر لنقابات 
عمال البحرين بعدد من املنا�سب 
الد�ستوري���ة  الهيئ���ة  يف  الهام���ة 
مبنظم���ة العم���ل العربي���ة والت���ي 
اأ�سامة  تتمث���ل بانتخ���اب ال�سي���د 
�سلم���ان ح�س���ن لع�سوي���ة جمل�ص 
ادارة املنظم���ة وب�سي���م الذوادي 
لع�سوي���ة جلن���ة الرقاب���ة املالية 
وال�سيدة زبيدة البلو�سي لع�سوية 

جلنة املراأة العاملة باملنظمة.
اإن النجاح الذي حتقق لاحتاد 
به���ذا الف���وز والتمثي���ل امل����رشف 
يف منظم���ة العم���ل العربية والذي 
ي�ساف اإل���ى م�سرة من الإجنازات 
عل���ى ال�سعيدين العربي والدويل 
ما كان ليتحقق لول دعم وم�ساندة 
�سموك���م لدور الحت���اد احلر على 
تاأ�سي�سه  الأ�سعدة من���ذ  خمتل���ف 

وحتى اليوم. 
اإن م���ا حتقق يا �ساحب ال�سمو 
هو اإجن���از كب���ر للعم���ل النقابي 
والعم���ايل يف البحرين ودليل على 
الثقة الكبرة التي حازها الحتاد 
والإقليمي  العربي  على امل�ستوى 
مبا يقدم���ه من مب���ادرات واأعمال 
بف�سل الدعم والتعاون احلكومي 
وتوجيهات �سموك���م، وبف�سل ما 
حتق���ق من اإجنازات غ���ر م�سبوقة 
والعم���ل  العم���ايل  املج���ال  يف 
عه���د  يف  اململك���ة  يف  النقاب���ي 
امل�رشوع الإ�ساحي حل�رشة �ساحب 
اجلالة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليفة عاهل الباد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه. 
اإنن���ا يف الحتاد احل���ر لنقابات 
عمال البحري���ن نثم���ن عالًيا دعم 
�سموكم املتوا�سل وجندد العهد 
على موا�سلة دور الحتاد الوطني 
نعم���ل  واأن  والعم���ايل  والنقاب���ي 
دائًم���ا عل���ى رف���ع ا�س���م البحرين 
عالًي���ا يف �ساح���ة العم���ل النقابي 
والعمل عل���ى خمتل���ف الأ�سعدة، 
متمنين���ا اأن نك���ون عند ح�سن ظن 

وثقة �سموكم.
عل���ى  و�س���دد  اهلل  حفظك���م 

طريق احلق واخلر خطاكم.
يعقوب يو�سف حممد 
رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
الحتاد احلر لنقابات عمال البحرين

الحتاد احلر: دعم �سمو رئي�ص 
الوزراء وراء تقلد املنا�سب 

يف “العمل العربية”
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“ال�شورى”: قمة الظهران “وقفة جادة” ملواجهة التحديات
اإق������������������رار ات������ف������اق������ي������ة ل����ت���������س����ل����ي����م امل������ج������رم������ن م��������ع رو������س�����ي�����ا

اأكد جمل�س ال�سورى اأن اجتماع جمل�س 
جامعة الدول العربية عل���ى م�ستوى القمة 
يف دورت���ه العادي���ة التا�سع���ة والع�رشي���ن، 
والذي يقام باململك���ة العربية ال�سعودية 
اجلالل���ة  اأ�سح���اب  مب�سارك���ة  ال�سقيق���ة، 
والفخام���ة وال�سم���و ملوك واأم���راء وروؤ�ساء 
ا،  ال���دول العربية، يعترب حدًث���ا عربيًّا مهمًّ
وينظر اإلي���ه اجلميع بكل تف���اوؤل لتحقيق 
تطلع���ات واآم���ال الأمة العربي���ة، خا�سة يف 

ظ���ل املتغ���رات الت���ي ت�سهده���ا ال�ساحة 
الدولي���ة، والتي توؤث���ر ب�س���ورة اأو باأخرى 
عل���ى الوط���ن العربي، مب���ا يقت�سي وقفة 
ج���ادة تعرب عن وحدة ال�س���ف ملواجهة اأي 
ال�سيا�سي���ة  حتدي���ات عل���ى امل�ستوي���ات 

والجتماعية والقت�سادية وغرها. 
ناق����س املجل�س تقري���ر جلنة ال�سوؤون 
اخلارجي���ة والدفاع والأم���ن الوطني، ب�ساأن 
ب���ن مملك���ة  اتفاقي���ة  الت�سدي���ق عل���ى 

البحرين ورو�سيا الحتادي���ة ب�ساأن ت�سليم 
اإل���ى تعزي���ز  املجرم���ن، والت���ي ته���دف 
العالقة ب���ن البلدين فيما يتعلق بت�سليم 
املجرم���ن، وحتقيق امل�سال���ح املتبادلة 
بينهم���ا. و�سّوت الأع�س���اء باملوافقة على 
التفاقي���ة. واأق���ر املجل����س اأي�ًس���ا تقرير 
اللجن���ة ب�ساأن م����رشوع قان���ون بالت�سديق 
على اتفاقية اخلدمات اجلوية بن حكومة 

مملكة البحرين وحكومة ماليزيا.

اإلى كيانني اأحدهما للكابالت الأر�شية  ف�شل “بتلكو” 
الآخر م�سوؤول عن خدمات البيع بالتجزئة

وافق ال�سوريون - مناداة بال�سم - على تقرير 
جلنة املرافق العامة والبيئة ب�ساأن املر�سوم بقانون 
رق���م )38( ل�سن���ة 2017م، بتعدي���ل بع����س اأحكام 
قان���ون الت�س�الت والذي اأو�س���ت اللجنة باملوافقة 
علي���ه. ويهدف الت�رشي���ع اإلى متابعة تنفي���ذ �سيا�سة 
احلكومة املن�سو�س عليها يف اخلطة الوطنية الرابعة 
لالت�سالت والتي اأقرها جمل�س الوزراء يف 28 مار�س 

2016م. ومبوج���ب هذا الت�رشيع �سيجري ف�سل �رشكة 
ا،  )بتلك���و( اإلى كيانن منف�سل���ن وظيفيًّا وقانونيًّ
بحي���ث يكون اأحدهم���ا م�سوؤولً ع���ن ال�سبكة الوطنية 
للكابالت الأر�سية والآخر م�سوؤولً عن تقدمي خدمات 
التجزئ���ة، على اأن متنح هيئة تنظيم الت�سالت هذه 
ال�رشكة اجلدي���دة تراخي�س ات�سالت منف�سلة لإن�ساء 
وت�سغيل �سبكة وطنية ثابتة للنطاق العري�س فائقة 
ال�رشع���ة، بحي���ث تقدم خدم���ات البي���ع باجلملة فقط 

للم�سغلن املرخ�س لهم داخل مملكة البحرين.

حمرر ال�شوؤون املحلية

• ر�سا فرج	

• علي ال�سالح	 • �سو�سن تقوي	 • زهوة الكواري	

• خمي�س الرميحي	

جلسة 
الشورى

• جهاد الفا�سل	

مناداة باالسم

اأ�ساد نائب رئي�س جمل�س اأمانة العا�سمة مازن 
العم���ران بزيارة الوزير ملنطق���ة ال�سناب�س، م�سًرا 
اإل���ى اأنها �ست�سهم يف اطالعه على احتياجات اأهايل 
املنطق���ة وامل�ساكل الت���ي تواجه البين���ة التحتية 
يف جممع���ات )402،404،406(، كم���ا �ست�سهم يف 
ت�رشيع عجل���ة م�ساريع ال�سيان���ة والتطوير، م�سيًدا 

يف الوقت نف�سه بتوجيهات رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمر خليف���ة بن �سلمان اآل خليفة 
يف تلم����س احتياج���ات حمافظة العا�سم���ة وخا�سة 

منطقة ال�سناب�س. 
 واأ�س���اف العم���ران: ال���وزارة ب�س���دد تطوير 
املنطقة من خ���الل م�رشوع تطوير الطرق، اإذ �سيتم 

طرح���ه يف مناق�س���ة عامة قريب���ا، علًم���ا اأن الوزارة 
قامت يف وقت �سابق بحلول عدة لبع�س امل�ساكل 
املوج���ودة يف املنطقة، حيث مت اإن�ساء نظام حملي 
لت�رشي���ف مي���اه الأمط���ار، و�سيتم ربط���ه بال�سبكة 
الرئي�س���ة يف امل�ستقب���ل حل���ل م�سكل���ة جتمع مياه 

الأمطار ب�سكل جذري.

 ولفت اإلى اأن التطوي���ر �سي�سمل اإن�ساء نظام 
لت�رشيف مي���اه الأمطار والإن���ارة اإ�سافة اإلى و�سع 
الإ�س���ارات عل���ى الطرق.  ون���وه العم���ران بتعاون 
ال���وزارة يف توف���ر اأف�س���ل اخلدم���ات للمواطنن 
واملقيم���ن ودورها البارز للدفع بتنفيذ ما يحقق 
امل�سلحة العام���ة، ومتنى اأن ي�ستمر هذا التوا�سل 

الإيجابي خدمة للوطن الغايل مبا يحقق توجيهات 
القيادة نحو اأهايل العا�سمة. 

ح����رش الزيارة كل من مازن العم���ران، ورئي�س 
ق�س���م ان�س���اءات الطرق فتح���ي الف���ارع، و�سادق 
الأدرج، وال�سي���د ماج���د ����رشف م���ن وح���دة تن�سيق 

التنمية البلدية.

تطوير ال�سناب�س 
وط����رح مناق�س�����ة 

لتطوير ال�سوارع 

اإن�ساء �سبكة 
لت�رشيف الأمطار 

حلل م�سكلة جتمع 
املياه

حتديث �سبكة 
الإنارة احلالية 
واإن�ساء اأر�سفة 

م�ساة و “باركات”

وزير الأ�شغال من مروزان: �شنزيل الطرق ونر�شفها
ال������وزراء رئ��ي�����س  ���س��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت��ن��ف��ي��ذا   ...”$“ ن�����رشت��ه  م���ا  م���ع  ت��ف��اع��ال 

 تفاع���ال م���ع م���ا ن�رشت���ه “الب���الد”، زار وزي���ر 
الأ�سغال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 
ع�س���ام خل���ف جمم���ع )406( مبنطقة م���روزان يف 
قري���ة ال�سناب����س، والت���ي ن����رشت ال�سحيف���ة عنها 
�سفحة م�سورة )ريبورتاج( عن وجود منحدر خطر، 
جتاهلت الوزارة واأمانة العا�سمة وجمل�سها طلبات 

متكررة من الأهايل لر�سفه بالطوب الأحمر. 

واأكد الوزي���ر اأن حمافظ���ة العا�سمة �ست�سهد 
طف���رة نوعي���ة بامل�ساري���ع التطويري���ة خ�سو�س���ا 
باملناط���ق القدمي���ة، اإذ تعمل ال���وزارة حالًيا على 
تنفي���ذ جمموع���ة م���ن م�ساري���ع الط���رق و�سيان���ة 
�سب���كات ال�رشف ال�سح���ي ومياه الأمط���ار؛ تنفيًذا 
لتوجيه���ات رئي�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 

الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة. 
وك�سف عن عزم الوزارة لتنفيذ م�رشوع تطوير 
ط���رق منطقة ال�سناب����س، اإذ انتهت ال���وزارة اأخرا 

م���ن اإع���داد الت�سامي���م التف�سيلي���ة ل���ه، و�سيتم 
طرح���ه يف مناق�سة عام���ة قريًبا؛ متهي���ًدا لتنفيذه 
بعد احل�سول عل���ى املوافقات الالزمة وتخ�سي�س 
امليزاني���ة ل���ه   ووا�س���ل: ت�سم���ل اأعم���ال امل�رشوع 
اإع���ادة اإن�س���اء وتطوير ط���رق و�س���وارع املجمعات 
التحتي���ة  البني���ة  وتاأ�سي����س   )402،404،406(
لل�س���ارع باإزال���ة طبق���ات الر�سف القدمي���ة ومواد 
الدفن غ���ر ال�ساحلة، وا�ستبداله���ا باأخرى جديدة 

وفق املوا�سفات الفنية.  

وتاب���ع: ي�ستم���ل امل�رشوع عل���ى اإن�س���اء �سبكة 
لت�رشيف مياه الأمطار وربطه���ا بال�سبكة الرئي�سة؛ 
حل���ل م�سكل���ة جتم���ع مي���اه الأمط���ار يف املناط���ق 
املنخف�سة يف املنطقة، اإ�سافة اإلى حتديث �سبكة 
الإن���ارة احلالي���ة، واإن�س���اء اأر�سفة م�س���اة ومواقف 
�سيارات يف بع�س �سوارع املنطقة ف�سال عن و�سع 
قن���وات اأر�سي���ة لال�ستخ���دام امل�ستقبلي خلطوط 
اخلدمات، وو�س���ع الإ�سارات والعالم���ات الأر�سية 

التي تبن اجتاه وم�سار املرور.

• جانب من زيارة الوزير منطقة مروزان وال�سناب�س	

حمرر ال�شوؤون املحلية

اإن�شاء نظام لت�رصيف الأمطار والإنارة واإ�شارات على الطرق
م�������س���ي���دا ب���ت���وج���ي���ه���ات ����س���م���و رئ���ي�������س ال����������������وزراء... ن����ائ����ب رئ���ي�������س اأم������ان������ة ال���ع���ا����س���م���ة:
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افتتاح حديقة الأمل يف مدينة حمد 

“الدفاع املدين” تدعو ل�صتخدام اأملنيوم وفق املوا�صفات

ل تاأجري دون دفع فاتورة الكهرباء

ن�صعى لتوفري مواقف قرب “املحرق خلدمات امل�صرتكني” 

املدار�س ت�صاهم يف �صقل املواهب الطالبية 

دور رئي�س يف دعم ال�صياحة وتاأمني ال�صوق 

�رشط ي�سمل امل�لك وامل�ست�أجر 

ردا على مقال الزميل اإبراهيم النهام... “الكهرباء”:

اطلع على جهود “بيان البحرين” يف االرتقاء بالتعليم... املطوع:

نقطة �رشطة ب�ب البحرين: 

يف ق���رار ح���ازم، اأ�ص���درت االإدارة العلي���ا لهيئة 
الكهرب���اء واملاء قرارا اإلزاميا يق�ص���ي بعدم اإي�صال 
الكهرباء الأي عقار �صواء للمالك اأو امل�صتاأجر اإذا كان 

اأحد الطرفني مدين للهيئة ولو بدينار واحد.
ون����ص القرار على اأن���ه يتوجب عل���ى امل�لك اأو 
امل�صتاأج���ر يف ح���ال اأراد تو�صيل التي���ار الكهربائي 
اأن يدف���ع جميع الفوات���ر م�صتوجبة الدفع عليه لدى 
الهيئة، اأو يقوم باإجراء ت�صوية الفواتر لدى موظفي 

الهيئة.
العق���ار امل���راد تاأج���ره،  الق���رار  ومل ي�صتث���ِن 
اإذ ي�صم���ل الق���رار جميع الفوات���ر با�ص���م املالك اأو 

امل�صتاأج���ر. وياأتي هذا القرار بعد اأن مت اأخذ اإجراءات 
حازم���ة لتق�صي���ط املبالغ املتاأخرة الت���ي تراكمت يف 
فواتر الكهرباء وامل���اء الأ�صحاب املحالت التجارية، 
اإذ مت تخفي����ص مدة التق�سي���ط من �سنتني اإلى �سنة 
ون�س���ف ال�سن���ة، فيم���� مت رفع �سقف م���دة تق�سيط 

ال�صكني من 4 �صنوات اإلى 10 �صنوات.
وا�سرتط���ت الهيئ���ة يف الق���رارات اجلدي���دة اأال 
يك���ون راتب امل�سرتك يف اأق�س����ط ال�سكني اأعلى من 
500 دين����ر، م�سرية اإل���ى اأن الهيئة تدر�ص احل�الت 
ب�س���كل اإن�س�ين اأي�ًس���� وت�ستثني اأ�سح����ب القرو�ص 
ذوي الرواتب املرتفعة بتمديد اأق�س�ط الفواتري اإلى 

10 �صنوات.
واأكد م�صدر يف هيئة الكهرباء واملاء ل� “البالد” 

اأن عملية تق�صيط الفواتر التجارية �صارية، لكن مت 
تعدي���ل عليه� بتقلي�ص املدة م���ن �سنتني اإلى �سنة 
ون�س���ف ال�سنة، م�س���رًيا اإلى اأن الق���رار �سيطبق ب�أثر 

رجعي على االتفاقات التجارية كافة.
واأ�س����ر اإل���ى اأن الب����ب مفت���وح ل���كل اأ�سح�ب 
املح���ات التج�ري���ة الذي���ن ت�رشروا يف تل���ك الفرتة؛ 
ل���ذا يرج���ى مم���ن  االإج���راء،  لال�صتف���ادة م���ن ه���ذا 
يرغ���ب منه���م يف التق�صيط مراجع���ة مكاتب خدمات 
الإب���رام  االإداري���ة؛  االإج���راءات  امل�سرتك���ني التخ����ذ 
اتفاقية تق�صيط تلك الفواتر وفق خيارات متعددة 
الأ�س�لي���ب �س���داد االأق�س����ط، والتي وفرته���� الهيئة 
جلميع امل�سرتكني ل�سداد اأق�س����ط املب�لغ املت�أخرة 

يف فواتر الكهرباء واملاء.

املن�م���ة - هيئة الكهرب�ء وامل�ء: اأو�سحت هيئة 
الكهرب����ء وامل����ء اأنه� ت�سع���ى دائًم� لتطوي���ر االأداء 
يف كل اجلوان���ب االإداري���ة والفنية وتوف���ري االأم�كن 
املن��سبة ال�ستقب����ل امل�سرتكني واإنه����ء االإجراءات 
اخل��س���ة بهم يف اأ����رشع وقت ممكن، كم���� اأنه� تعمل 
ومن���ذ فرتة عل���ى ا�ستئج�ر اأرا�ص ب�لق���رب من مركز 
املحرق خلدم�ت امل�سرتكني لتوفري مواقف ا�س�فية 

لعمالء املركز.
وردا على عم���ود الزميل الكاتب اإبراهيم النهام 
“فج���ر جديد” الذي ن����رش يف ال�سفحة رق���م 7 العدد 
3470 ال�ص���ادر يوم 15 اأبري���ل 2018 حتت عنوان 
“ن���داء لوزي���ر الكهرب����ء” بخ�سو�ص مبن���ى خدم�ت 
امل�سرتك���ني، ق�ل���ت الهيئ���ة اإنه���� ق�م���ت بتعيني 
ا�ست�س�ري الإن�س�ء مرك���ز اآخر خلدم�ت امل�سرتكني يف 

نف�ص املنطق���ة، حيث �سيقّدم املركز خدمة متك�ملة 
الإجراءات تو�صيل الكهرباء واملاء واملتابعة الفنية.

واأكدت هيئ���ة الكهرب�ء وامل����ء اأنه� ت�سري وفق 
خط���ة وا�سح���ة ومدرو�سة عل���ى امل���دى البعيد؛ من 
اأج���ل ا�صتيعاب جميع فئ���ات امل�صرتكني، وهو االأمر 
الذي ح���ذا ب�لهيئ���ة لتحدي���ث موقعه���� االإلكرتوين 
وحتويل ع���دد كبري من املع�م���ات اإلكرتونًي�؛ للحد 
من الزي����رات ملراكز خدم����ت امل�سرتك���ني، واإنه�ء 

املع�مات اإلكرتونًي�.
وذك���رت الهيئة اأنه���� تقّدم من خ���ال موقعه� 
االإلك���رتوين والتطبيق الذك���ي العديد من اخلدم�ت، 
مثل “خدم���ة الدفع ال�رشيع، اال�ستف�س�ر عن الفواتري، 
اإر�س�ل قراءة العداد، حتوي���ل للف�تورة االإلكرتونية، 
حتدي���ث البي�ن����ت، اال�ستف�س����ر ع���ن ح�ل���ة الطلب، 

التبلي���غ ع���ن اال�سته���اك الع�يل، طل���ب قطع خدمة 
الكهرب���اء وامل���اء”. كم� اأنه���� ت�سع���ى يف امل�ستقبل 
القريب لتحويل جميع املع�مات اإلكرتونًي�؛ ت�سهيًا 

على امل�سرتكني وتوفرًيا للجهد والوقت.
كم���� تعم���ل الهيئ���ة دائًم���� لتطوي���ر خدم�ته���� 
للم�سرتك���ني من خ���ال ال�سع���ي الدائ���م ال�ستخدام 
كل التقني���ات احلديث���ة املتاح���ة يف تنفي���ذ اأعمالها 
وت�سهي���ل االإج���راءات مب���� يحقق ر�س���� امل�سرتكني 
انطاًق� م���ن روؤيته� ور�س�لته� واالأه���داف املرتبطة 
والعناي���ة  الفع���ال  والتوا�ص���ل  با�صرتاتيجياته���ا 
بامل�صرتكني؛ و�ص���وال لتطلعات الهيئ���ة باأن تكون 
رائ���دة يف جم���االت عمله���ا وتق���دمي خدماتها جلميع 
اآمن���ة  امل�سرتك���ني مبوا�سف����ت ع�ملي���ة وطريق���ة 

وموثوقة وم�صتدامة.

املن�مة - بن�: افتتح وزير �سوؤون جمل�ص الوزراء 
حممد املطوع اأم�ص فع�لي����ت املعر�ص الفني الذي 
اقامت���ه مدر�صة بي���ان البحرين النموذجي���ة برعايته، 
وا�ستم���ل على عدد من االأعم����ل الفنية التي ابدعه� 

جمموعة من طلبة البكالوريا الدولية يف املدر�صة.
واأ�س����د وزير �س���وؤون جمل�ص ال���وزراء مب� انتجه 
الط���الب من اأعم���ال فني���ة ات�صمت بالرق���ي والتنوع 
يف اجت�ه�ته���� الفنية والتعبريي���ة، وهو م� يعك�ص م� 
يتمعون به من روح فنية وثابة واأفكار اإبداعية خالقة 
ومبتكرة. واكد املطوع اأهمية دور ور�س�لة املدار�ص 
املواه���ب  احت�ص���ان  يف  التعليمي���ة  واملوؤ�ص�ص���ات 
الطابي���ة ورع�يته� و�سقله� مب���� ي�سهم يف تنميته� 
وتطويره�، االأمر الذي ي�س�عد يف تخريج اأجي�ل جتمع 

بني التفوق العلمي واالبداع الفني.
واأثنى املطوع على جهود مدر�صة بيان البحرين 
النموذجية يف االرتقاء بامل�صرة التعليمية يف مملكة 
البحري���ن من خ���الل كوادره���ا التعليمي���ة واالإدارية 
املتمي���زة، متمنيا للمدر�صة والقائمني عليها وجميع 

املنت�سبني له� ا�ستمرار النج�ح والتفوق.

املن�م���ة - بن�: اأك���د رئي�ص �سعب���ة �رشطة خدمة 
املجتم���ع، امل�سوؤول ع���ن نقطة �رشطة ب����ب البحرين 
مبديري���ة �رشط���ة حم�فظ���ة الع��سمة املق���دم ج��سم 
الدو����رشي اأن للنقطة دورا رئي�س���� يف دعم ال�سي�حة، 
كون ال�سوق التج�ري وجه���ة رئي�سة لل�سي�ح وكذلك 
وجود مع���امل �صياحية مهمة كب���اب البحرين ومتحف 
الربيد ومبنى اجلم�رك القدمي، والتي يتوافد عليه� 
ال�صي���اح من خمتل���ف اجلن�صيات، منوه���ا اإلى تاأمني 
الفع�لي�ت ال�سي�حية يف منطقة ال�سوق التج�ري وب�ب 
البحرين ون�رش اأفراد �رشطة خدمة املجتمع الذين تلقوا 
دورات يف ف���ن التعام���ل م���ع اجلمه���ور واالإ�صعافات 
االأولية وتقدمي االإر�س�د لل�سي�ح وم�س�عدتهم يف كل 

م� يحت�جون اإليه خال تواجدهم يف ال�سوق التج�ري.
واأو�س���ح اأن نقطة �رشط���ة ب�ب البحري���ن، تقوم 
بدوره���� يف حف���ظ االأمن والنظ����م الع����م يف ال�سوق 
التج����ري من خال ت�أمني املجمع����ت املهمة ك�سوق 
الذه���ب ومدين���ة الذه���ب وكذل���ك حم���ات ال�رشافة 
والبن���وك و�س�ئ���ر املح���ات التج�ري���ة عل���ى اختاف 
اأن�سطته����؛ كونه���� متث���ل املنطق���ة االقت�س�دية يف 
حم�فظ���ة الع��سم���ة وه���ي الوجهة واملق�س���د االأول 
للمواطن���ني واملقيم���ني وال�سي����ح، م�س���ريا اإلى ن�رش 
الدوري����ت الراجلة م���ن اأفراد �رشطة خدم���ة املجتمع 
عل���ى مدار ال�س�عة وتوزي���ع ال�رشطة يف خمتلف مواقع 

ال�سوق، وكل ذلك يف �سبيل ت�أمني ال�سوق التج�ري.

واأ�س����ف اأن نقط���ة �رشط���ة ب�ب البحري���ن تعمل 
عل���ى اتخ�ذ االإج���راءات االأمني���ة والق�نونية ملواجهة 
اجلرمي���ة واحل���د منها، اإذ تق���وم بدوري���ن رئي�صني: 
االأول وق�ئ���ي ويتمثل يف ن�رش �رشطة خدمة املجتمع يف 
ال�سوق لتوعية وتثقيف اأ�سح����ب املحات التج�رية 
ب�س����أن كيفي���ة حم�ي���ة حماته���م التج�ري���ة وتوجيه 
الن�سح واالإر�س�د ب�س�أن اتخ�ذ االحتي�ط�ت ال�رشورية 

كرتكيب الك�مريات االأمنية واالأقف�ل االآمنة.

وتاب���ع “اأم� ال���دور الث�ين فهو تطبي���ق الق�نون 
وال���ذي يبداأ م���ن ا�صتقبال البالغ���ات وال�صكاوى من 
اجلمه���ور والتع�م���ل مع جمي���ع اأن���واع الباغ�ت بكل 
جدي���ة والقي�م بجمي���ع االإج���راءات الق�نونية الازمة 
التي ترتتب على ا�صتالم البالغ من ا�صتدعاء االأطراف 
والقي���ام باأعمال البحث والتحري والك�صف واملعاينة 
والقب����ص عل���ى املتهم���ني وعر�سهم عل���ى الني�بة 

العامة”.

افتت���ح رئي�ص جمل����ص بل���دي ال�سم�لية 
املدي���ر  بح�س���ور  بوحم���ود  خليف���ة  حمم���د 
الع���ام لبلدي���ة املنطق���ة ال�صمالي���ة يو�ص���ف 
الغتم والوكي���ل امل�س�عد للخدم����ت البلدية 
امل�سرتكة رائ���د ال�ساح وع�سو جمل�ص بلدي 
املنطق���ة ال�سم�لي���ة ممث���ل املنطق���ة حممد 
اأب���و ال�س���وك واأع�س�ء جمل�ص بل���دي املنطقة 
ال�سم�لي���ة وعدد من امل�سوؤول���ني ومب�س�ركة 
موؤ�س�س����ت املجتمع امل���دين حديقة االأمل يف 

مدينة حمد. 
اإن  االفتت���اح  خ���الل  بوحم���ود  وق���ال 
“املجل����ص البل���دي وب�لتع����ون م���ع اجله����ز 
التنفي���ذي حري�ص���ون عل���ى زي���ادة االأماكن 

الرتفيهية اإلى املواطنني واملقيمني”. 
م���ن جهته، اأك���د الغت���م عل���ى اأن بلدية 
املنطق���ة ال�سم�لي���ة و�سعت �سم���ن خطته� 
اال�صرتاتيجي���ة زي���ادة عدد احلدائ���ق وزيادة 

ن�سبة الرقعة اخل�رشاء يف املنطقة ال�سم�لية. 

املن�مة - وزارة الداخلية: اأكد مدير اإدارة 
احلماي���ة وال�صالم���ة ب���االإدارة العام���ة للدفاع 
املدين حم���د الكعبي اأهمية االلت���زام ب�ختي�ر 
املنت���ج املن��س���ب ذي املوا�سف����ت الفنية 
امل�سم���وح به�، مع اخلربة يف الرتكيب، وذلك 
بخ�سو����ص األواح االأملني���وم )االإط�ر اخل�رجي 
للمب����ين( حتى ميكنه� احل�سول على موافقة 
الدف�ع امل���دين . واأ�س�ف اأنه يف اإط�ر احلر�ص 
واملمتل���كات،  االأرواح  عل���ى  احلف���اظ  عل���ى 
مت و�س���ع مع�ي���ري فنية للمنت���ج متوافقة مع 
املوا�سف�ت الع�ملي���ة واالإدارة ب�سدد اتخ�ذ 
خط���وات احرتازية للحد من دخول املنتج غري 

امل�ستويف لا�سرتاط�ت امل�سموح به�.

ج�ء ذلك لدى ح�سوره عر�س� تو�سيحي�، 
قدمته اإح���دى ال����رشك�ت املتخ�س�سة يف هذا 
املج���ال، ت�صمن موا�صفات االأل���واح واملواد 
املكون���ة له����، اإذ اأ�س����ر مدي���ر اإدارة احلم�ية 
وال�سام���ة اإلى �رشورة احل�س���ول على �سه�دة 
الفح����ص واملوافق���ة م���ن اأح���د املخت���ربات 
الع�ملي���ة يف تطبي���ق اال�سرتاط����ت الفني���ة 
املطابقة للقيا�ص���ات العاملية امل�صموح بها 
له���ذا النوع من االأل���واح لتغطي���ة وتك�سي�ت 
املب����ين ذات االرتف�ع����ت الع�لي���ة مع احلذر 
م���ن تركيب األ���واح االأملنيوم غ���ر املطابقة 
ال�سرتاط����ت ال�سامة، اإذ ت�س�هم ب�سكل كبري 

يف انت�س�ر احلريق ب�رشعة.

علوي املو�صوي

• وزير �سوؤون جمل�ص الوزراء يفتتح املعر�ص الفني مبدر�سة “بيان البحرين” 	

“التنسيقية”... وثبة إلى المستقبل 
بخدمات نوعية ومتطورة 

جنح���ت اللجنة التن�سيقية برئ��سة ويل العهد ن�ئ���ب الق�ئد االأعلى الن�ئب االأول 
لرئي�ص جمل�ص الوزراء �س�حب ال�سمو امللكي االأمري �سلم�ن بن حمد اآل خليفة، بو�سع 
اآلي���ة تن�سيق مث�لية وحمكمة بني اجله�ت احلكومي���ة اخلدمية ك�فة، حققت اأ�سواط� 
متقدم���ة ب�لتحول االإلكرتوين، عرب 350 خدمة اإلكرتوني���ة، تقدم خدم�ت ا�ستثن�ئية 

للمواطن واملقيم معا.
ومتث���ل هذه اخلدم�ت، اخلي�ر االأ�سهل دون انتظ����ر الدوام الر�سمي اأو الطوابري 
التقليدي���ة، م���� انعك�ص ايج�ب� على زي����دة االقب�ل عليه� بن�سب���ة 57 % بني 2016 

و2017 ، عرب 11 طبيقا، و35 من�صة ذكية.
ويج�سد هذا التح���ول اإع�دة ر�سم �س�ملة لدور القط�ع الع�م من املحرك الرئي�ص 
لاقت�س�د اإلى املنظم وال�رشيك للقط����ع اخل��ص، عرب دعم االإبداع والتفوق لتحفيز 
التن�ف�سية، وحت�سني جودة اخلدم�ت احلكومية وتطوير االأطر الت�رشيعية لتوفري بنية 
حتتية ع�لية اجل���ودة. ومن نت�ج هذه اجلهود، نظ�م “�صج���الت” الإ�سدار الرتاخي�ص 
وال�صج���الت، وال���ذي اأ�صهم بزيادة ا�صدار ع���دد ال�صجالت التجاري���ة اجلديدة بن�صبة 
236 %، والنظ�م الوطني للمقرتح�ت وال�سك�وى )توا�سل( الذي ا�ستقبل 36 األف 

�سكوى، الأثنني وثاثني جهة حكومية، مبعدل اأداء بلغ 84 %. 
وطورت اأي�ص���ا خدمات اأخرى متنوع���ة، اأهمها خدمة التجدي���د ال�صنوي ل�صهادة 
ت�سجيل املركب�ت، وخدمة حجز موعد امتح�ن ال�سي�قة، واخلدم�ت املرتبطة ب�لكهرب�ء 
وامل�ء، وم�رشوع الفح�ص الطبي للعم�لة الوافدة، كم� طورت اخلدم�ت اخل��سة بوزارة 

العدل وال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف، وغرها.
وكان �صمو ويل العهد قد اأعلن بامللتقى احلكومي عن اإعادة ر�صم دور احلكومة 
من م�سغل للخدمة اإلى منظم، معطًي� دوراً اأكرب للقط�ع اخل��ص، ومن هذه النج�ح�ت 

م�رشوع الفح�ص الطبي للعم�لة الوافدة. 
وب�سي����ق ذل���ك، مت موؤخراً ا�ستام 93 % م���ن العم�لة الواف���دة لنت�ئج الفح�ص 
الطبي، خال اأ�سبوع واحد فقط من ت�ريخ اجراء الفح�ص، وح�سول 97 % منهم على 
موع���د يف اأ�سبوع من تقدمي الطلب، بعد اأن ك�نت متتد لثاثة اأ�سهر �س�بق�ً، يف حني 

بلغ ن�سبة االلتزام ب�حل�سور للمواعيد املحجوزة ن�سبة 92 %.
ومتثل جن�ح�ت اللجنة التن�سيقية الغزيرة وامل�ستمرة، املحرك االأ�س��ص ملت�بعة 
الربامج احلكومية، وتذليل املعوق�ت الت���ي تعرت�سه�، وتنفيذ احللول االأمثل له�، 

ب�صكل متطور وواعد.

كلمة $



ال تضارب
دس��توريا  تعدي��ا  ش��وريون  ق��دّم 
الس��ترداد حقه��م تقديم األس��ئلة 
البرلماني��ة، فهل جرى التنس��يق مع 
المشرعين المعينين وأال تعتبر اقتراح 
النواب يتضارب مع اقتراح الشوريين؟

- ق���راأت بو�سائ���ل الإع���ام ع���ن اق���راح 
التعدي���ل الد�ست���وري ال���ذي تقّدم ب���ه الزماء 
اأع�س���اء جمل����س ال�س���ورى، ولك���ن لي����س لدّي 
تفا�سيل ب�ساأن م�س���اره الد�ستوري والقانوين. 
والق���راح بالتعدي���ل الد�ستوري ال���ذي وقعه 
اأع�س���اء جمل�س الن���واب قد يختلف عم���ا قّدمه 

ال�سوريني يف تفا�سيل كثرية.
التعدي���ل  عل���ى  املوقع���ني  نظ���ر  وجه���ة 
الد�ست���وري اأن م���ن حق ال�سوري���ني حق توجيه 
ال�س���وؤال الربمل���اين، واإل���زام الوزي���ر بالجاب���ة 
املكتوبة، دون ا�سرتاط ح�سوره اجلل�سة العامة 

كما يجري مبجل�س النواب. 
اإث���راء  �سي�سه���م يف  الق���راح  ه���ذا  مث���ل 
امل�سهد الربمل���اين عرب تركيز العمل الت�رشيعي 
والرقاب���ي، فق���د ل ي�ستطيع الوزي���ر اأن يجيب 
عل���ى اأ�سئلة برملانية يوجهه���ا النواب، ويح�رش 
اجلل�س���ات العام���ة ملناق�ستها، وي�س���اف اإليها 
واج���ب جديد بالإجاب���ة على اأ�سئل���ة ال�سوريني 
وح�سور جل�سة جمل�س ال�سورى، ولكن قد يكون 
مفي���دا اأن يح�سل ال�سوري عل���ى اإجابة مكتوبة 
م���ن الوزير لال�ستي�ساح والإف���ادة، ولهذا جرى 
الكتفاء بح�سول ال�سوري على الإجابة الكتابية.

  

توسيع المساءلة
هل س��يتمدد االكتفاء بالحصول 
عل��ى اإلجاب��ة المكتوب��ة عل��ى 
النواب لمناقشة  جلس��ات مجلس 
أجوبة الوزراء على أسئلة نيابية؟

- ل���ن يتغري �سيء بالن�سب���ة ملجل�س النواب 
فيما يتعلق بالوزراء حاملي احلقائب، اإذ من حق 
كل نائ���ب توجيه �س���وؤال، وانتظ���ار اإجابة الوزير 
وفق املهلة القانونية )15 يوما(، ويجوز للوزير 
طل���ب تاأجيل تق���دمي الإجابة مل���دة اأ�سبوع، ومن 

بع���د ذل���ك من ح���ق النائب طل���ب اإجاب���ة الوزير 
�سفاهة باجلل�سة العامة جلل�سة جمل�س النواب.

اأم���ا بالن�سبة لالأمر اجلديد ال���وارد بالتعديل 
الد�ست���وري فهو يتط���رق مل�ساءلة ال���وزراء غري 
حامل���ي احلقائب مبجل�س ال���وزراء، فاإن التعديل 
يتيح للنائ���ب توجيه �سوؤال له���ذا الوزير، ولكن 
ل ي�س���رتط ح�س���وره اجلل�س���ة العام���ة ملناق�سته 
والتعقيب عليه، ولكن يجري الكتفاء باحل�سول 

على اإجابة مكتوبة منه.
مث���ل ه���ذا التعدي���ل يو�سع م���ن �ساحيات 
جمل�س الن���واب الرقابي���ة عرب �سم���ول امل�ساءلة 
الربملانية جلميع اأع�ساء جمل����س الوزراء، ويعزز 
م���ن امل�س���رية الدميقراطي���ة يف اإط���ار التع���اون 
الد�ست���وري امل�ستمر بني ال�سلطتني فيما يخدم 

البحرين والبحرينيني.
  

ال داعي 
م��ا الفائ��دة م��ن الحص��ول على 
إجاب��ة مكتوبة م��ن الوزي��ر غير 
اش��تراط  دون  الحقيب��ة  حام��ل 

حضوره أسوة ببقية الوزراء؟

- ح�س���ور الوزي���ر حام���ل احلقيب���ة وجوبي 
وفقا لأحكام الائح���ة الداخلية ملجل�س النواب، 
اأما الوزي���ر غري حامل حقيبة فال داعي حل�سوره 
اجلل�س���ة؛ لأن املطل���وب من���ه تزوي���د املجل�س 
لإف���ادة  الالزم���ة  والتفا�سي���ل  باملعلوم���ات 

الربملانيني يف عملهم الت�رشيعي والرقابي. 
الهدف م���ن ال�سوؤال واحل�سول على الإجابة 
للعل���م والإي�س���اح وللح�س���ول عل���ى املعلومة 
ال�سحيحة م���ن م�سدرها. وعل���ى �سبيل املثال 
فبموجب ه���ذا التعدي���ل الد�ست���وري �سيكون 
من ح���ق النائب اأن ي�س���األ الوزير املخت�س عن 
برنام���ج عم���ل احلكومة وغريها م���ن املوا�سيع 
التي يتولى م�سوؤوليتها اأع�ساء مبجل�س الوزراء 

من غري الوزراء حاملي احلقائب.
 

 ال تنسيق
ه��ل جرى االتفاق م��ع الحكومة 
الدس��توري  التعديل  على تقديم 
هيئ��ة  عب��ر  صياغت��ه  وضم��ان 
القانوني في  التش��ريع واإلفتاء 
ليتس��لمه وينظره  وق��ت س��ريع 

البرلمان قبل فض دور االنعقاد؟

- ل يوج���د اأّي تن�سي���ق م���ع احلكومة ب�ساأن 
هذا املو�سوع.

 

سر العالقة
م��ا توقعاتك لموق��ف الحكومة 

من اقتراح تعديل الدستور؟

- لقد مل�س اأع�س���اء جمل�س النواب ب�سكل 
م�ستم���ر دعم���ا كبريا م���ن �سمو رئي����س الوزراء 

مل�س���رية العم���ل الربمل���اين، واإ�س���ادة �سم���وه 
املتجددة باأداء الربملان يف كل لقاء اأو ا�ستقبال 
اأو منا�سبة، ومثل هذا القراح ي�سب فيما يحث 
له �سموه ب�سكل م�ستمر ل�رشورة ممار�سة اأع�ساء 
جمل����س الن���واب لواجبهم الد�ست���ور بامل�ساءلة 
والرقابة؛ وذل���ك مل�سلحة الوطن واملواطنني، 

وهي الغاية التي يبتغيها اجلميع.
اإن اأع�ساء جمل����س النواب يرون يف ن�سائح 
�سم���و رئي����س ال���وزراء اأم���را حمف���زا وم�سجع���ا 
عندما ب���ادروا بالتوقيع على اق���رتاح التعديل 
الد�ست���وري، وهو ����رش العاقة القوي���ة الناجحة 
بني ال�سلطتني، والتي اأثمرت اإجناز العديد من 

الت�رشيعات املهمة.
املقرح يفتح اآفاق���ا رحبة ووا�سعة للعمل 
الربمل���اين يف مملك���ة البحرين يف ظ���ل امل�رشوع 
الإ�سالح���ي وامل�س���رية الدميقراطي���ة بقي���ادة 
عاه���ل الب���الد �ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة.
  

الوقت كافٍ 
يتردد أن ف��ض دور االنعقاد الحالي 
وقفل أبواب برلمان 2014 س��تكون 
بمنتصف شهر مايو المقبل، أال ترى 
أن الوقت ضيق لنظر تعديل دستوري 

محوري بصاحيات المجلسين؟

- ما زال الوقت متاحا وكافيا ليب�رش 

التعديل الد�ستوري الن���ور وفقا للمهل 
الد�ستورية والقانونية املتاحة.

م���ن بع���د تقدمي���ه ملكت���ب رئا�س���ة 
جمل�س الن���واب، �ستجتم���ع الهيئة اليوم 
ال�س���وؤون  للجن���ة  لإحالت���ه  )الثن���ني( 
 90 وامل���ادة  والت�رشيعي���ة.  القانوني���ة 
بالالئحة الداخلية ملجل�س النواب حددت 

م�سار اقراح تعديل الد�ستور.
وتن�س املادة على اأن يعر�س رئي�س 
جمل����س النواب الطلب املق���دم باقراح 
التعدي���ل خال 7 اأيام م���ن تقدميه على 
جلن���ة ال�سئ���ون الت�رشيعي���ة والقانوني���ة 
لإع���داد تقري���ر ب�س���اأن مب���داأ التعدي���ل 
ومو�سوعات���ه، ويعر����س التقري���ر عل���ى 
املجل�س، ويوؤخذ الراأي عليه نداء بال�سم. 
واإذا واف���ق املجل�س على مب���داأ التعديل 
ومو�سوعاته بغالبية ثلثي عدد اأع�سائه، 
اأحال القرتاح اإلى احلكومة لت�سع �سيغة 

م�رشوع تعديل الد�ستور.
  

ال يخالف 
التواف��ق  ح��وار  توصي��ات  م��ن 
جمي��ع  مث��ل  وال��ذي  الوطن��ي، 
البحرين، تقليص  مكونات ش��عب 
صاحي��ات مجلس الش��ورى، وهو 
م��ا ق��اد المؤسس��ة التش��ريعية 
الش��وريين  إللغ��اء ح��ق توجي��ه 
ألس��ئلة برلمانية للوزراء، أال ترى 
إن التعدي��ل الدس��توري يخالف ما 

أوصى به الحوار؟

الد�ست���وري  التعدي���ل  اأن  اأرى  ل   -
يخالف ما جاء ب���ه حوار التوافق الوطني؛ 
الظ���روف  م���ع  يتنا�س���ب  التعدي���ل  لأن 
احلالية، وجاء ملواكبة متطلبات املرحلة 
الدميقراطية احلالية وما ت�سهده م�سرية 
العم���ل الربملاين م���ن اإ�س���اح مدرو�س 
وتطوير مت���درج، ين�سجم مع التوجيهات 
امللكي���ة الت���ي اأ�سف���ر عنها لق���اء جالة 
املل���ك م���ع رئي�س���ي جمل�س���ي الن���واب 

وال�سورى.

استمرار الحضور الوجوبي للوزير 
حامل الحقيبة للجلسات

الهدف من التعديل العلم واإليضاح 
والحصول على المعلومة

 بموجب التعديل يمكن السؤال 
عن برنامج عمل الحكومة وغيره

عودة السؤال للشوريين دون 
اشتراط حضور الوزير للجلسة

إصاح مدروس وتطوير 
متدرج بالعمل البرلماني

إلزام الوزير باإلجابة المكتوبة 
عند توجيه الشوري سؤاال

مد المساءلة لتشمل وزراء الدولة... 
 وإجابات مكتوبة عن أسئلة الشوريين

20 نائبا يوقعون تعديا دستوريا يوسع صاحيات البرلمان... بومجيد ل�“$”:

م��ع حل��ول ظه��رة يوم �أم���س دفع��ت �إد�رة �الت�صال مبجل���س �لنو�ب بخرب الفت ع��ن توقيع �أكرث م��ن 20 نائبا 

القرت�ح تعديل �لد�صتور. ويحظى تعديل �أبو �لقو�نني برتكيز �إعالمي. وهذه �ملرة يقف خلفه �لنائب عبد�لرحمن 

بوجمي��د. وملخ���س �لتعديل ��صرتد�د �ل�صوريني حق توجيه �ل�صوؤ�ل �لربملاين للوزر�ء، دون ��صرت�ط ح�صور �لوزير 

للجل�صة �لعامة، و�الكتفاء برده �لكتابي، وهو ي�صبه تعديال مماثلة قّدمه �أع�صاء �ملجل�س �لت�صريعي �ملعني حديثا.

�أم��ا �جلدي��د بالتعديل م��د �ملنتخبني حقه��م م�صاءلة �ل��وزر�ء غر حامل��ي �حلقائ��ب )وزر�ء �لدولة( مبجل�س 

�ل��وزر�ء، ع��رب متكينهم من توجيه �أ�صئلة له��م، و�إلز�مهم باحل�صول على �إجابة مكتوب��ة، ودون ��صرت�ط ح�صورهم 

�جلل�صات �لعامة ملجل�س �لنو�ب كما يجري مع �لوزر�ء حاملي �حلقائب.

وفيما ياأتي ن�س حو�ر “�لبالد” مع عّر�ب �لتعديل �لد�صتوري �لنائب عبد�لرحمن بوجميد: 

را�شد الغائب
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   مسار التعديل الدستوري 
مادة )92( بالدستور: 

“اأ. خلم�س���ة ع����رش ع�س���ًوا م���ن جمل�س ال�س���ورى اأو 
جمل����س الن���واب حق طلب اق���راح تعدي���ل الد�ستور، 
ولأي م���ن اأع�س���اء املجل�سني ح���ق اق���راح القوانني، 
ويح���ال كل اق���راح اإلى اللجنة املخت�س���ة يف املجل�س 
م فيه القراح لإبداء الراأي، فاإذا راأى املجل�س  الذي قِدّ
قب���ول القرتاح اأحاله اإلى احلكوم���ة لو�سعه يف �سيغة 
م�رشوع تعديل للد�ستور اأو م�رشوع قانون، وتقدميه اإلى 
جمل����س النواب خالل �ستة اأ�سهر على الأكرث من تاريخ 

اإحالته اإليها”.

مادة )90( بالالئحة الداخلية لمجلس النواب:
“اإذا كان اق���راح تعدي���ل الد�ست���ور ق���د ق���دم م���ن 
الد�ست���ور،  م���ن   )92( للم���ادة  اأع�س���اء املجل����س وفًق���ا 
)...( يعر����س رئي����س املجل����س الطل���ب املق���دم باقراح 
التعدي���ل خال �سبعة اأيام م���ن تقدميه على جلنة ال�سئون 
الت�رشيعي���ة والقانونية لإعداد تقرير ب�س���اأن مبداأ التعديل 
ومو�سوعاته، ويعر�س التقرير على املجل�س، ويوؤخذ الراأي 
عليه نداء بال�سم. ف���اإذا وافق املجل�س على مبداأ التعديل 
ومو�سوعاته باأغلبي���ة ثلثي عدد اأع�سائ���ه، اأحال القرتاح 

اإلى احلكومة لت�سع �سيغة م�رشوع تعديل الد�ستور”.

المادة )91( بالدستور والتعديل المقترح
المادة المقترحة: المادة الحالية: 

لكل ع�سو من اأع�س���اء جمل�س النواب اأن يوجه 
اإلى الوزراء اأ�سئلة مكتوب���ة ل�ستي�ساح الأمور 
الداخل���ة يف اخت�سا�سه���م، ولل�سائل وحده حق 
التعقيب مرة واح���دة على الإجابة، فاإن اأ�ساف 

الوزير جديًدا جتدد حق الع�سو يف التعقيب.

ل���كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س ال�س���ورى اأو جمل�س النواب اأن يوجه اإلى 
ال���وزراء اأ�سئلة مكتوب���ة ل�ستي�ساح الأمور الداخل���ة يف اخت�سا�ساتهم 
ولل�سائ���ل م���ن اأع�ساء جمل�س الن���واب وحده حق التعقي���ب مرة واحدة 
عل���ى الإجابة، ول تكون الإجابة على اأ�سئل���ة اأع�ساء جمل�س ال�سورى اإل 
مكتوب���ة. ولكل ع�سو من اأع�ساء جمل����س النواب توجيه اأ�سئلة مكتوبة 
اإل���ى من مل ي���رد ذكره يف الفق���رة ال�سابقة من اأع�س���اء جمل�س الوزراء 
ل�ستي�س���اح الأمور الداخل���ة يف اخت�سا�ساتهم دون �سواهم، ول تكون 
الإجاب���ة اإل مكتوبة. ول يجوز اأن يكون ال�سوؤال متعلقا مب�سلحة خا�سة 

بال�سائل اأو باأقاربه حتى الدرجة الرابعة، اأو باأحد موكليه.

�سمو رئي�س الوزراء املحف���ز وامل�سجع ملمار�سة النواب �ساحياتهم
ال��د���س��ت��ور ت��ع��دي��ل  اق�����راح  ل��ت��ق��دمي  احل��ك��وم��ة  م���ع  تن�سيق  ل 

عر����س التعديل عل���ى “القانونية” وجل�سة الت�سوي���ت نداء بال�سم
الوق���ت كاٍف ليب����رش التعدي���ل الد�ست���وري النور قبل ف����س الدور

ال��ت��ع��دي��ل ل ي��خ��ال��ف ت��و���س��ي��ات ح�����وار ال���ت���واف���ق ال��وط��ن��ي
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النيابة: امل�شبوط باالإ�شاءة الأ�شخا�ص يقر باالتهامات

 �شبط �شواق بعد ا�شتعرا�شهم ب�شياراتهم يف املحرق

القب�ص على قاتل اآ�شيويي جبلة حب�شي وتوبلي

جرمية ب�شعة... �شاب يفقاأ عني اآ�شيوية ثم يقتلها

30 مايو احلكم على اآ�شيوي طعن اآخر دفاًعا عن والدته 

ال�شجن 10 �شنوات الآ�شيوي يبيع املاريغوانا 

املحكمة تطلب �ضماع اأقوال رئي�س اللجان الطبية بالق�ضية

مقًرا باأن ال�ضحية اأجربه بعمل غري متفق عليه

املحكمة اأعفت اآخر من التهمة واأدانته بالتعاطي

اأرج���اأت ي���وم اأم�س املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
الأول���ى النظ���ر يف ق�ضية نح���ر وقتل �ضاب���ة اآ�ضيوية 
من قبل �ضاب مته���م اأي�ًضا بتعمد فقاأ عينها الأخرى 
عندما مل يتمكن من اقتالع الأولى من مكانها، والذي 
اأنكر م���ا ن�ضب اإليه، مق���رًرا اأن املجني عليها حاولت 
ا�ضتمالت���ه جن�ضًيا ما ت�ضبب بقتلها، وقررت املحكمة 
ا�ضتدع���اء رئي�ض���ة اللج���ان الطبية النف�ضي���ة و�ضماع 
اأقواله���ا ب�ض���اأن الق���وة العقلية للمته���م بجل�ضة 30 
اأبريل اجلاري، مع الأمر با�ضتمرار حب�س املتهم حلني 

اجلل�ضة املقبلة.
يف  ج���اءت  ح�ضبم���ا  الق�ضي���ة  وقائ���ع  وتتمث���ل 
اعرتاف���ات املتهم اإل���ى اأنه وبعد مغ���ادرة �ضديقته 
الآ�ضيوي���ة للمملك���ة حاول���ت �ضديقته���ا )املجن���ي 
عليه���ا( ا�ضتمالت���ه وا�ضتدراج���ه اإل���ى اإقام���ة عالقة 
جن�ضية لأكرث م���ن مرة فيما بينهما، اإل اأنه كان دائًما 
ما يرف�س ذلك، لكنه���ا عندما تطلب منه م�ضاعدتها 

بالأموال كان ل يرف�س طلبها.
واأ�ض���اف اأن���ه يف ذلك اليوم طلب���ت منه املجني 
عليها اأن يح�رض مل�ضكنها الكائن يف منطقة الب�ضيتني، 
وتفاج���اأ عندما التق���ى بها مبحاولته���ا معانقته، فما 
كان منه اإل اأن دفعها بعيًدا عنه، فتم�ضكت به ب�ضدة 
حتى متكن من التوجه للمطبخ واأخذ منه �ضكني حال 
كون املجني عليها مم�ضكًة برقبته، فاأم�ضك هو الآخر 
برقبته باإحدى يديه وطعنها بالأخرى يف خ�رضها، ومن 

ثم نحرها رقبتها من اليمني اإلى الي�رضى.
كما قرر اأنه بعد نحرها ظلت ترجف اإلى اأن �ضكن 
ج�ضده���ا ال�ضاقط عل���ى الأر�س، فتيق���ن اأنها ماتت، 
عندها حاول اقتالع عينها اليمنى لكنه مل يتمكن من 
ذلك، ففقاأ عينها الي����رضى بوا�ضطة ا�ضبعه ال�ضبابة، 
وغ�ضل ال�ضكني امل�ضتعمل���ة باجلرمية ورماها اأ�ضفل 

�رضير املجني عليها وغادر م�ضكنها.
اإل اأن���ه مل يكت�ض���ف اأح���د ط���وال 4 اأي���ام جرمية 
املتهم، حتى حاولت �ضديقة للمجني عليها الت�ضال 
بها مرات عدة دون جدوى، فقررت التوجه مل�ضكنها 
وال�ضوؤال عنها والطمئنان عليها، وهناك لحظت اأن 
املكيف يعم���ل يف حني اأن الباب مغل���ق ول اأحد يرد 

عليه���ا، فما كان منه���ا اإل اأن ات�ضلت ب�رضطة النجدة، 
والذين متكنوا من فتح الباب واكت�ضاف اجلرمية.

وجاء يف تقرير الطبيب النف�ضي اخلا�س باملتهم 
اأن الأخ���ري مل يكن يع���اين من اأية اأعرا����س اأو عاهات 
عقلي���ة اأو نف�ضي���ة موؤثرة عل���ى اإدراك���ه وقت وقوع 
احلادث، فيما اأو�ضحت اللجنة الطبية اأنه كان مدرًكا 
لأفعاله وت�رضفاته متاًم���ا ومل يكن واقًعا حتت تاأثري 
اأي مر����س عقل���ي اأو ذهن���ي، وبذل���ك يع���د م�ضوؤوًل 

م�ضوؤوليًة كاملًة عن ت�رضفاته حيال الواقعة.
يذك���ر اأن وكيل النائ���ب الع���ام بنيابة حمافظة 
املحرق عامر العام���ر، �رضح باأن النيابة العامة اأجنزت 
حتقيقاته���ا يف واقعة قتل عم���د وانتهاك حرمة جثة، 
واأم���رت باإحالة املتهم اإلى املحكم���ة الكربى الأولى 

اجلنائية مع ا�ضتمرار حب�ضه )...(.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بالًغا من الإدارة 
العام���ة للمباح���ث والأدلة اجلنائي���ة م�ضمونه العثور 
عل���ى جثه باأح���د ال�ضق���ق ال�ضكني���ة لم���راأة اآ�ضيوية 
اجلن�ضي���ة وبه���ا اإ�ضاب���ات ت�ض���ري اإلى وج���ود �ضبهه 
جنائي���ة. وعلى الف���ور انتقلت النياب���ة العامة مل�رضح 
اجلرمية وعاينت اجلث���ة، ولحظت وجود جرح قطعي 
يف العن���ق واإ�ضابة يف العني، ومبعاينة م�رضح اجلرمية 

مت �ضبط اأداة اجلرمية وحتريزها، واأمرت بفح�ضها.
واأ�ضاف العامر اأن النيابة العامة طلبت حتريات 

ال�رضط���ة ب�ض���اأن الواقعة، وق���د تو�ضل���ت التحريات 
املكثف���ة اإلى املتهم، وال���ذي كان يرتدد على مكان 
الواقع���ة يف الفرتة املعا�رضة للواقع���ة، فتم القب�س 

عليه.
واأقر املتهم بارتكاب���ه الواقعة، وبا�رضت النيابة 
ا�ضتجوابه واعرتف بارتكابه الواقعة بعد خالف معها، 
فاأ�ضته���ل �ضكيًن���ا وق���ام بنحرها من رقبته���ا، وبعد 
مفارقته���ا احلي���اة انتهك جثته���ا باأن فق���ع عينيها 
بوا�ضط���ة اأ�ضبع���ه، ومت النتقال رفق���ه املتهم اإلى 

م�رضح اجلرمية وقام باإعادة متثيل اجلرمية.
كم���ا ا�ضتمع���ت النياب���ة اإل���ى �ضه���ود الإثبات، 
ووردت اإليها التقاري���ر الفنية، والتي توؤكد اقرتاف 
املته���م للجرمي���ة، ومن ثم اأم���رت باإحالت���ه حمبو�ًضا 

للمحكمة املخت�ضة.
كما ذك���ر �ضقيق املته���م اأن الأخ���ري ترك عمله 
من���ذ ح���وايل �ضه���ر م���ن ارتكاب���ه للواقع���ة؛ نتيج���ًة 
للظروف نف�ضي���ة التي مير بها عق���ب وفاة والدهما 
وهو باأح�ضان���ه، كما اأنه يف الفرتة الأخرية كان يعاين 
من م�ضاكل نف�ضية ودائًم���ا ما كان يجل�س يف الغرفة 
وحيًدا ويكربرِ ويكلم نف�ض���ه ب�ضوٍت عاٍل، م�ضيًفا اأن 
احلال���ة النف�ضية له تده���ورت ب�ضكل كب���ري وحاولوا 
اأكرث من مرة معاجلته نف�ضًيا، لكنه مل يكن ي�ضتجيب 

للعالج بالرغم من دخوله م�ضحة نف�ضية.

حج���زت املحكمة الكربى اجلنائي���ة الأولى النظر 
يف واقع���ة قت���ل اآ�ضي���وي )44 عاًم���ا( لآخ���ر من ذات 
جن�ضيت���ه يف منطقة الرف���اع طعًنا ب�ضك���ني 12 مرة، 
مدعًي���ا اأن املجن���ي عليه اأ�ض���اء لوالدت���ه التي تعمل 
خادم���ة يف املنازل؛ للنطق باحلكم عليه يف جل�ضة 30 

مايو املقبل.
وتتمثل وقائع الق�ضية اإبالغ عدد من الآ�ضيويني 
يقطنون يف ذات امل�ضكن مبنطقة الرفاع اأنهم عرثوا 
عل���ى اأحد زمالئهم مقتوًل يف غرفت���ه وم�رضًجا بدمائه 
جراء تلقيه عدة طعنات بوا�ضطة �ضكني عرثوا عليها 
ملق���اة على الدرج املوؤدي للغرف���ة التي يقيم فيها 

املجني عليه.
وخالل 3 �ضاعات مت القب�س على املتهم بعد اأن 

لذ هرًبا اإلى م�ضكن اأحد اأقربائه يف منطقة املحرق.
وخ���الل التحقيق مع املتهم ل���دى النيابة العامة 
قرر اأنه دفع للمجني عليه مبلًغا وقدره 30 األف روبية 
هندي مبا يعادل 1200 دين���اًرا بحرينًيا؛ لكي ياأتي 

للمملكة ويعم���ل كهربائًيا يف �رضكة، لكن���ه تفاجاأ اأن 
جمرب على العمل يف اأعم���ال احلفر والبناء والتنظيف 
ملدة 15 �ضاعة يومًي���ا؛ بالرغم من اأن اتفاقهما كان 

على 8 �ضاعات.
واأ�ضاف اأنه ي�ضتلم مقاباًل لذلك العمل املخالف 
مبل���غ 100 دينار فق���ط، واأنه اكت�ضف بع���د فرتة اأن 
املجن���ي عليه ي�ضتغله للقيام باأعم���ال بدًل منه دون 
عل���م كفيلهما، وعندما علم بذلك اأخرب كفيله بالأمر، 

والذي ت�ضاجر مع املجني عليه.
واأو�ضح املتهم يف اأقواله اأن املجني عليه مل يجد 
و�ضيلًة لإجباره على العم���ل حل�ضابه، �ضوى بتهديده 
باإب���الغ والده يف بلدهما اأن زوجت���ه “والدة املتهم”، 
والت���ي تعمل خادمًة مبنطقة البدي���ع، متار�س اأعمال 
الدعارة. وبني اأن املجني عليه نفذ تهديده وبالفعل 
توج���ه ملقر عمله���ا و�ضورها بهاتف���ه النقال، والتي 
ا�ضتكت فعل املجن���ي عليه لبنها “املتهم”، والذي 
ات�ضل بوال���ده ملدراكة الأمر ونفي ما يدعيه املجني 

عليه بحق والدته.
اأما ب�ضاأن الواقعة فق���ال املتهم اأنه كان حينها 
يطب���خ خارج غرف���ة التي يت�ضارك فيه���ا مع القتيل، 
وبع���د اأن انته���ى من الطبخ قام باإدخ���ال الأدوات يف 
اماكنه���ا املخ�ض�ضة عدا ال�ضكني الت���ي ظل مم�ضًكا 
بها، حتى ح�رض اإليه املجن���ي عليه، والذي قال له اإنه 
اأوقعه يف م�ضاكل مع كفيلهما، و�رضبه بقطعة خ�ضبية 
عل���ى ج�ضمه، وه���و ما مل يقبله املته���م فطعنه بتلك 
ال�ضك���ني طعنات عدة دفاًعا عن نف�ضه، ولذ بالهرب 
اإل���ى م�ضكن اأحد اأقربائه مبنطق���ة املحرق حتى األقي 

القب�س عليه من قبل رجال الأمن.
وثب���ت من خ���الل تقري���ر الطبي���ب ال�رضع���ي اأن 
املجن���ي عليه تلقى عدد 12 طعن���ًة يف اأنحاء متفرقة 

من ج�ضمه اأدت لوفاته.
ووجه���ت النيابة العامة للمته���م اأنه بتاريخ 24 
مار����س 2016، قتل عم���ًدا املجني علي���ه با�ضتعمال 

�ضكني.

اأف���ادت املحامية اأح���د ال�ضويح���ي اأن املحكمة 
الك���ربى اجلنائي���ة الأولى، اأعفت موكله���ا )اآ�ضيوي( 
من تهم���ة بيع م���ادة املاريغوانا املخ���درة، وق�ضت 
بحب�ضه مل���دة �ضنة واحدة وتغرميه مبلغ 1000 دينار 
عن تهمة التعاطي؛ لإق���راره مب�ضدر بيعها ل�ضاحله 
الذي تبني اأن���ه �ضخ�س اآ�ضيوي اأي�ًضا، والذي عاقبته 
املحكم���ة بال�ضجن ملدة 10 �ضن���وات وبتغرميه مبلغ 
5000 دين���ار، فيم���ا ق�ضت بحب�س متهم���ني اآخرين 
كذل���ك بتهمة التعاط���ي ملدة �ضنة واح���دة وبتغرمي 
كل منهم���ا مبل���غ 1000 دين���ار، واأم���رت مب�ض���ادرة 
امل�ضبوط���ات وباإبع���اد املتهمني عن الب���الد نهائًيا 

بعد تنفيذ العقوبة املق�ضي بها.
وتتح�ض���ل الواقع���ة يف اأن معلوم���ات كانت قد 
وردت مل���الزم اأول باإدارة مكافح���ة املخدرات، تفيد 
قيام املتهم الثاين )اآ�ضيوي( بحيازة املواد املخدرة 
بق�ض���د البي���ع والتعاط���ي، وبع���د اإج���راء املزيد من 
التحريات تبني اأنه يعمل يف ترويج مادة املاريغوانا 

املخدرة.
وبناًء عليه اأمر امل���الزم املذكور بت�ضكيل فريق 
�ضب���ط ومت عمل كم���ني للمته���م الث���اين، اإذ تعاون 
م�ضدر �رضي يف عملية القب�س عليه، والذي اتفق معه 

على �رضاء كمية من املاريغوانا مببلغ 100 دينار، ويف 
املوعد املتفق عليه توجه امل�ضدر ال�رضي وت�ضلم من 
املتهم امل���ادة املخدرة و�ضلمه املبلغ امل�ضور، فتم 

القب�س على املتهم الثاين.
وب�ص���وؤال املته���م امل�صبوط ع���ن م�صدر املادة 
املخ���درة، قرر اأنه ي�ضرتيها من املتهم الأول، واأبدى 
تعاونه يف �ضبط الأخ���ري، اإذ قام بالت�ضال به وطلب 

من���ه ����رضاء كمية م���ن املاريغوانا مببل���غ 100 دينار، 
واتفقا عل���ى اللتقاء يف حمطة الب���رتول القريبة من 

م�ضكنه مبنطقة مدينة حمد.
وبالفعل ح�رض املته���م الأول ب�ضيارته وبرفقته 
املتهمان الثالث والرابع، وعند اإمتام عملية الت�ضليم 
والت�ضلم، قامت ال�رضطة مبداهمتهم والقب�س عليهم.

وثب���ت للمحكم���ة اأن املته���م الأول يف غ�ض���ون 
�ضهر اأكتوب���ر العام 2017، حاز واح���رز بق�ضد البيع 
والتعاط���ي نبات املاريغوانا املخ���در يف غري الأحوال 
املرخ����س بها قانوًن���ا، فيما ثب���ت اأن املتهمني من 
الأول وحتى الراب���ع حازوا واأح���رزوا بق�ضد التعاطي 
مادة احل�ضي�س املخدرة يف غري الأحوال املرخ�س بها 
قانوًن���ا. واأو�ضح���ت املحامية اأح���د ال�ضويحي وكيلة 
املتهم الثاين اأنها طالب���ت باإعفاء موكلها من تهمة 
البي���ع اإعم���اًل لن�س امل���ادة )53( م���ن القانون رقم 
15 ل�ضن���ة 2007 ب�ضاأن امل���واد املخدرة واملوؤثرات 
العقلي���ة، ك���ون اأنه ب���ادر باإب���الغ ال�ضلط���ات الأمنية 
و�ضبط باقي اجلن���اة، واأن الإعفاء يف هذه احلالة يتم 
وجوبًي���ا، ويج���ب اإعماله متى حتقق���ت �رضوطه اأي اأن 
الإعف���اء يف احل���الت املذكورة بن�س امل���ادة لي�ضت 

جوازية، متى توافرت احلالت املن�ضو�س عليها.

����رضح  العام���ة:   النياب���ة   - املنام���ة 
املع���اودة  عبدالرحم���ن  النياب���ة  رئي����س 
ب���اأن النياب���ة العام���ة قد تلق���ت بالًغا من 
الإدارة العام���ة ملكافح���ة الف�ض���اد والأمن 
القت�ضادي والإلكرتوين عن قيام �ضخ�س 
باإ�ض���اءة ا�ضتخدام و�ضائ���ل الت�ضال ون�رض 
معلومات عرب مواقع التوا�ضل الجتماعي 
مت�س احلي���اة ال�ضخ�ضية لآخري���ن، ونفاًذا 

لالأمر ال�ض���ادر من النياب���ة العامة ل�ضبط 
املته���م، فق���د مت �ضبط���ه وا�ضتجوابه يف 
النياب���ة العامة، وقد اأقر مب���ا هو من�ضوب 
اإلي���ه م���ن اتهام، وق���ّررت النياب���ة العامة 
حب�ض���ه احتياًطا على ذم���ة التحقيق، وجاٍر 
ال�ضه���ود  ب�ضم���اع  التحقي���ق  ا�ضتكم���ال 
وجمرى التحريات وفح�س الأجهزة الفنية 

امل�ضبوطة بحوزة املتهم.

متكن���ت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
مديري���ة �رضط���ة حمافظ���ة املح���رق بالتعاون 
والتن�ضي���ق م���ع الإدارة العام���ة للم���رور، من 
�ضبط جمموع���ة من ال�ض���واق املخالفني بعد 
ا�ضتعرا�ضه���م مبركباتهم ودراجاتهم النارية 
واإ�ضداره���م الأ�ض���وات املزعجة م���ن عوادم 
املركب���ات والدراج���ات يف عدد م���ن ال�ضوارع 
باملحافظة، حيث اتخذت املديرية الإجراءات 

القانونية الالزمة وقامت بت�ضليم املذكورين 
اإل���ى الإدارة العامة للم���رور متهيداً لإحالتهم 
اإل���ى النياب���ة العام���ة.  ودع���ت مديرية �رضطة 
حمافظ���ة املح���رق، اأولي���اء الأم���ور، اإلى حث 
اأبنائهم وذويهم لتجنب اأي �ضلوكيات خاطئة 
و�رضورة اللتزام بقواعد امل���رور حفاظاً على 
�ضالمتهم و�ضالمة م�ضتخدمي الطريق، وجتنباً 

للم�ضاءلة القانونية.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: �رضح مدير 
عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية 
ب���اأن �رضط���ة املباحث اجلنائي���ة، متكنت من 
القب����س على �ضخ�س بحريني اجلن�ضية )24 
عاماً(، قتل �ضخ�ضني اآ�ضيويني يف واقعتني 

منف�ضلتني بغر�س �رضقتهما.
واأو�ض���ح اأنه ف���ور تلق���ي الإدارة بالغاً 
بوجود �ضخ����س اآ�ضيوي متوفى وملقى على 
الطريق مبنطق���ة جبلة حب�ضي ي���وم اجلمعة 
املا�ض���ي 13 اأبري���ل 2018، انتقلت �رضطة 
املباحث اجلنائي���ة اإلى املوقع برفقة طاقم 
م�رضح اجلرمية واملخت���رب اجلنائي واجلهات 
املخت�ض���ة الأخ���رى لإج���راء املعاين���ة ورفع 

الأدل���ة املادي���ة، ومبعاين���ة املجن���ي علي���ه 
ات�ض���ح وجود اآثار اإ�ضابي���ة ت�ضري اإلى وجود 

�ضبهة جنائية.
ولفت اإل���ى اأن اأعمال البح���ث والتحري 
اأ�ضفرت عن حتدي���د هوية املتهم والقب�س 
عليه، فيم���ا ك�ضفت التحري���ات اأي�ضاً قيام 
املتهم بجرمي���ة مماثلة بتاري���خ 29 مار�س 
2018 يف منطق���ة توبل���ي اأدت اإل���ى وف���اة 
�ضخ�س اآ�ضيوي اآخ���ر، بالإ�ضافة اإلى تورطه 

بعدد من جرائم ال�رضقة بالإكراه.
واأ�ض���ار اإلى اأنه جاٍر اتخاذ كل الإجراءات 
القانوني���ة، متهيداً لإحال���ة املقبو�س عليه 

اإلى النيابة العامة.

اإع��������داد: ع��ب��ا���ص اإب���راه���ي���م

• اأحد ال�ضويحي	

طلقها مرتني ليتخل�ص من مطالبتها باأموالها

اإن  الغ���زايل  قال���ت املحامي���ة �ضريي���ن 
املحكم���ة الك���ربى املدني���ة الثالث���ة حجزت 
دع���وى مطالب���ة مالي���ة بني طليق���ني للحكم 
يف جل�ض���ة 29 اأبريل اجل���اري؛ ملطالبة الزوجة 
ال�ضابق���ة باإلزام طليقها باإعادة مبلغ 16 األف 
دين���ار اإليها، بعدما اقرت�س منها املبلغ دون 
اأية م�ضتندات تثبت ذلك كونهما كانا زوجني، 
وما اإن طالبته باملبلغ حتى فاجاأها بتطليقها 

وتركها واأولدهما الأربعة يف ح�ضانتها.
كم���ا تطال���ب املدعي���ة باإل���زام طليقها 
بر�ضوم الدع���وى وم�رضوفاتها ومقابل اأتعاب 
املحاماة، والفائ���دة القانونية مبقدار 10 % 

من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد.
واأ�ضارت املحامية اإلى اأن وقائع الدعوى 
تتمثل يف اأن موكلتها )املدعية( كانت زوجًة 
للمدع���ى عليه ب�ضحيح عقد الزواج املوؤرخ يف 
19 اأغ�ضط����س 2004، اإذ اأثمر هذا الزواج عن 
3 اأبن���اء )12 و10 و8 �ضنوات(، وبنت واحدة 

تبلغ من العمر 6 �ضنوات.
وخ���الل �ضه���ر اأكتوبر من الع���ام 2008، 
قامت املدعية باقرتا�س مبلغ 12 األف دينار 
ل�رضاء �ضيارة لها على اأن تقوم ب�ضداد الق�ضط، 
ولأن زوجه���ا اقرت����س مبالغ كب���رية م�ضبًقا، 
مل ي�ضتط���ع اأخ���ذ قرو�س جدي���دة، فطلب من 
زوجته القرتا�س ل�ضداد مديونيته لبطاقات 
الئتم���ان مببلغ 3600 دين���ار، فوافقت على 
اتف���اق اأن يقوم ه���و ب�صداده عل���ى الأق�صاط 
اإليها. واأ�ضاف���ت اأن املدعية ا�ض���رتت اأي�ًضا 
ل�ضالح زوجه���ا �ضيارًة بقيم���ة 9500 دينار، 
وبلغ���ت جمموع القرو�س حل�ض���اب الزوج 20 
األ���ف دينار، وبالفعل الت���زم ب�صداد الأق�صاط 
ولغاي���ة 27 ماي���و 2016، اإذ توقف بحجة اأنه 
غ���ر قادر على �ص���داد هذه الأق�ص���اط، اإل اأنه 
وعده���ا باإرج���اع مبل���غ الدين لها ف���ور زيادة 
راتب���ه اأو عن���د ح�ضوله على وظيف���ة اإ�ضافية 
اأخ���رى لتغطية ه���ذه امل�ضاري���ف، اإل اأنه اأخذ 
مياط���ل يف الدف���ع، ث���م فاجاأه���ا بالطالق يف 
�ضه���ر مايو م���ن العام املا�ض���ي. وتابعت اأنه 
تبق���ى من القرو����س التي اأخذته���ا موكلتها 
للمدعى عليه 12 األًفا و830 ديناًرا، وقدمت 
اإق���راًرا بان�ضغ���ال ذم���ة  املدعي���ة للمحكم���ة 

املدع���ى علي���ه باملبل���غ من خ���الل حمادثات 
ج���رت بني اخل�ضم���ني عرب برنام���ج “الوات�س 
اآب”، لك���ن بع���د مرور ف���رته ي�ض���رية وخالل 
العدة ق���ام املدعى علي���ه باإرجاعه���ا لذمته، 
وطلب منها مبالغ اإ�ضافية فاقرت�ضت جمدًدا 
مبلغ 29 األًفا و252 دين���اًرا، وقامت بتحويل 
مبا����رض ملبل���غ 6000 دينار حل�ض���اب املدعى 
علي���ه بتاريخ 17 يولي���و 2017، حتى يغطي 
القر�س الذي عليه، عل���ى اأن ي�ضدد لها مبلغ 
الدي���ن لحًقا. وتفاج���اأت املدعية التي كانت 
تنتظ���ر من زوجها تقدمي ورق���ة تثبت الدين 
يف ذمت���ه اأنه���ا مل حت�ض���ل �ضوى عل���ى ورقة 
الطالق الثانية عن طريق املحكمة. ونظًرا اإلى 
مطالباته���ا امل�ضتمرة له بدفع م���ا بذمته من 
مبال���غ مالية، رف�س املدعى علي���ه الرد على 
ات�ضالت املدعي���ة اأو موكلتها، مما اإ�ضطرت 
مع���ه اإلى رفع دع���وى اأمام املحكم���ة املدنية 
للمطالب���ة باملبال���غ امل�ضتحق���ة على املدعى 
عليه. واأكدت الغ���زايل للمحكمة يف مرافعتها 
اإق���رار املدع���ى عليه بان�ضغ���ال ذمته باملبلغ 
من خ���الل املذكرة التي قدمتها وكيلته حني 
ت�ضاءل���ت بقوله���ا: ملاذا مل تطال���ب املدعية 
مببال���غ القرو�س الت���ي اقرت�ضته���ا من اأجل 
املدعى عليه اأثن���اء العالقة الزوجية؟ وتاأكيد 
اأنه �ضلم مبلًغا وق���دره 2000 دينار للمدعية 
مقاب���ل ال�ضيارة التي ا�ضرتاها من الأخرية، اإل 
اأنه ل�ضدة ح�ضا�ضي���ة العالقة الزوجية ل يوجد 
عقد بي���ع اأو اأر�ضدة بينهم���ا كونهما زوجني. 
كما قررت اأنها دفعت رًدا على وكيلة املدعى 
علي���ه بكيدية الدعوى وادعائ���ه باأن موكلتها 
كثرية البذخ وحت���ب التباهي والتفاخر وحب 
علي���ه  املدع���ى  اإن  اإذ  الكمالي���ات،  امت���الك 
ر باأن املدعية اتفقت معه  يناق�س اأقواله ويقرِ
على اقرتا����س مبالغ كب���رية لتعديل و�ضعه 
امل���ادي الأ����رضي. وانتهت املحامي���ة �ضريين 
الغ���زايل اإل���ى تاأكيد املطالبة بح���ق موكلتها 
ال���ذي بخ�ضه املدع���ى عليه، فل���م ت�ضل اإلى 
قاع���ات املحاكم اإل بعد مطالب���ات عديدة له 
ب�رضورة ال�ض���داد لكون الأمر يره���ق كاهلها، 
ا اأن اأبناءه الأربعة يف ح�ضانتها واأنها  خ�ضو�ضً

ت�ضاهم يف توفري حياة اأف�ضل لهم.



 �أذونات خزينة و�صكوك 
بـ 873 مليون دينار 

�ملنامـــة - بور�صـــة �لبحريـــن: �أدرجـــت بور�صـــة 
�لبحرين �أم�س 15 �إ�صـــد�ر� يف �صـــوق �أذونـــات �خلزينة 
و�صـــكوك �لتاأجـــر �لإ�صـــامية بقيمة �إجماليـــة قدرها 
873 مليـــون دينـــار �صـــادرة عـــن م�ـــرف �لبحريـــن 
�ملركزي باأ�صـــعار فائدة تـــر�وح بني 3.13 % و3.61 
% ولفـــر�ت تـــر�وح بـــني 3 �إلـــى 12 �صـــهر. وبهذه 
�لإدر�جات، ي�صـــل عـــدد ��صـــد�ر�ت �أذونـــات �خلزينة 
و�صـــكوك �لتاأجر �لإ�صامية ق�صرة �لأجل �ملدرجة يف 
�لبور�صـــة �إلى 20 �إ�صد�ر تبلغ قيمتها �لجمالية حو�يل 

1.364 مليار دينار. 

“تنظيم �لت�صالت”: دورة تدريبية للقطاع حول “�جليل �خلام�س” 
 

�صاحيـــة �ل�صيـــف - تنظيـــم �لت�صـــالت: نظمـــت هيئـــة تنظيـــم �لت�صـــالت بالبحرين 
دورة تدريبيـــة متقدمـــة حول خدمـــات �جليل �خلام�ـــس بالتعاون مع �ركـــة �لتدريب تر�بني 
“Terrapinn”. وح�ـــر �لدورة �لتدريبية �لتي ��صتمـــرت ملدة ثاثة �أيام عدد من منت�صبي 
�لهيئـــة و�ركات �لت�صـــالت �ملرخ�س لهـــا. وعقدت �لهيئـــة هذه �لـــدورة حتقيًقا للهدف 
�ملن�صو�ـــس عليه يف �خلطة �لوطنية �لر�بعة لات�صـــالت �ملتمثل يف تطوير مهار�ت �ملو�رد 

�لب�رية يف قطاع �لت�صالت يف �لبحرين. 
وتناولـــت �لـــدورة ملحة عامـــة عن خدمـــات �جليل �خلام�ـــس وفهم ��صتخد�مـــات وفو�ئد 
هـــذه �خلدمات مبا يف ذلـــك �إقامة �صبكات لات�صالت �ملتنقلة �أكـــر كفاءة و�رعة و�صبكات 
�لت�صـــالت �لا�صلكية �لقائمـــة على �لألياف �لب�رية يف جميع �أنحـــاء �ململكة، بالإ�صافة �إلى 
فهـــم دور �جلمعية �لدولية مل�صغلـــي خدمات �لت�صالت �ملتنقلـــة )GSMA( فيما يتعلق 

بهذه �خلدمات. 
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اقتصاد
43 % زيادة يف عدد ال�سياح البحرينيني خالل 2017

50 مليون م�صافر �إلى تركيا �صنويا ينفقون 60 مليار دولر... �أوز�ر: 

زينب العكري من ا�سطنبول

و�لإعامـــي  �لثقـــايف  �مللحـــق  ك�صـــف 
بالقن�صلية �لركية �لعامة يف دبي، �صالح 
�أوز�ر، �أن عدد �ل�صيـــاح �لبحرينيني �لذين 
ز�رو� تركيا خال �لعام 2017 بلغ عددهم 
59.4 �ألف �صائحـــا بزيادة مقد�رها 43 % 
مقارنة بـ41.5 �ألف �صائح يف �لعام 2016، 
مبيًنـــا �أن عـــدد �ل�صيـــاح �لبحرينيني خال 
�صهـــري ينايـــر وفرب�يـــر 2018 بلغ حو�يل 

15 �ألف �صائح.
و�أو�صح �أن تركيـــا ��صتقبلت �أكر من 
32 مليـــون �صائـــح من جميـــع �أنحاء �لعامل 
وبلغـــت   ،2017 �ملا�صـــي  �لعـــام  خـــال 
�إير�د�ت �ل�صياحة حو�يل 26.3 مليار دولر 
بزيـــادة ن�صبتها 18.9 % مقارنة باإير�د�ت 
عـــام 2016، وكان من بـــني �ل�صياح 49.4 
�ألـــف �صائـــح من �لإمـــار�ت بزيـــادة 29 % 
حيـــث بلغـــو� 38.5 �ألـــف �صائـــح يف عـــام 
2016، فيما بلغ عدد �ل�صياح من �لكويت 
عام 2017، 255.6 �ألف �صائح بزيادة 42 
% عن �لعـــام 2016 �لذي بلغ فيه �لعدد 
180 �ألـــف �صائـــح تقريبا، بينمـــا ز�د عدد 
�ل�صيـــاح �لقطريـــني بن�صبـــة 49 % �ذ بلغ 

عددهم 48.7 �ألف �صائح خال 2017.
مـــن جانبـــه، قـــال �لرئي�ـــس �لتنفيذي 
ل�ركـــة مرجان لإد�رة �لوجهـــات �ل�صياحية 
يف تركيا �لأولـــى يف جلب �ل�صياح من دول 
�خلليج و�لـــدول �لعربية، جنيـــد منكو، �إن 
عـــدد �ل�صيـــاح يف تركيـــا يبلغ حـــو�يل 50 
مليون �صائح �صنويا من جميع �أنحاء �لعامل 

وينفقون �أكر من 60 مليار دولر.
وكان وفـــد مـــن ممثلي و�صائـــل �إعام 
خليجيـــة قـــد ز�ر ��صطنبـــول �أو�خـــر �صهر 
مار�س �ملا�صـــي بدعوة من وز�رة �ل�صياحة 
�لركية، �ذ �طلعـــو� على عدد من �لأماكن 
�ل�صياحية من بينها منطقة �ل�صلطان �أحمد 
وق�ر دوملا باه�صـــه وتوب كابي و�ل�صوق 
�مل�ري وجولة بحريـــة يف م�صيق �لب�صفور 

وغر ذلك.
و�ل�صياحـــة  �لثقافـــة  وز�رة  وتهتـــم 
�لركيـــة �هتماًمـــا �صديـــًد� بال�صيـــاح من 
منطقة �ل�ـــرق �لأو�صط و�خلليـــج �لعربي، 
اذ تق���وم �رشكة اخلطوط اجلوي���ة الرتكية، 
�لناقل �لوطني للجمهورية، �صنوًيا باإطاق 
رحـــات مبا�رة من �لعديد من دول �خلليج 
�إلـــى وجهـــات خمتلفة يف تركيـــا لت�صهيل 
�لأمر على �ملو�طنني �خلليجيني للو�صول 

�إلى مناطق تركيا. وحتـــاول �لوز�رة �أي�ًصا 
�لتو��صل مع �ركات طر�ن �أخرى لت�صير 
رحـــات طـــر�ن مبا�رة �إلـــى تركيا؛ فعلى 
�صبيل �ملثـــال، �أطلقـــت �لعربية للطر�ن 
رحـــات مبا�ـــرة مـــن �ل�صارقة �إلـــى �إزمر 
و�أنطاليـــا وبـــودروم �عتبـــاًر� مـــن يونيـــو 
2018، ود�شن���ت اخلط���وط الوطني���ة من 
�لكويت رحات مبا�رة �إلى ��صطنبول، كما 
قام���ت اخلطوط اجلوي���ة القطرية بت�شيري 
رحـــات مبا�ـــرة �إلـــى �أنطاكيا �عتبـــار�ً من 
�أبريـــل و�أي�صاً �إلى مطـــار �صبيحة كوكجن 

�لدويل؛ �ملطار �لثاين يف �إ�صطنبول.
ويف هذ� �ل�صدد، قال �أوز�ر: “يف �ملقام 
�لأول، تقـــوم �لـــوز�رة كل عـــام بتنظيـــم 
منتدى �صياحي خا�س ي�صمى موؤمتر �ل�رق 
�لأو�صـــط و�صمـــال �فريقيـــا )�صيعقد هذ� 
�لعام يف مدينـــة �أوردو يف �لفرة من 3-5 
مايـــو 2018. وقـــد �أقيـــم �لعـــام �ملا�صي 
يف �إقليـــم ريز� �لذي يقـــع يف منطقة �لبحر 
�لأ�صـــود( �إذ يجمـــع معظـــم وكالت �ل�صفر 
و�مل�صتثمريـــن من دول �خلليـــج يف تركيا 
وحماولـــة  �لثنائيـــة  �لق�صايـــا  ملناق�صـــة 

تطوير �مل�صالح �ملتبادلة”.
و�أ�صـــاف “�إلـــى جانـــب قيام �لـــوز�رة 

بتنظيم �لعديد من ور�س �لعمل �ل�صياحية 
يف دول جمل�س �لتعـــاون �خلليجي كل عام 
و�لرحات منخف�صة �لتكلفة �أو جمانية �إلى 
تركيا بالتعاون مع وكالت �ل�صفر �ملحلية، 
وعلـــى �صبيـــل �ملثـــال، قمنـــا هـــذ� �لعام 
بتنظيم ور�س عمـــل يف �لكويت و�لبحرين 
وبعدهـــا يف دبي، وتتجـــه تركيا للم�صاركة 
يف �صـــوق �ل�صفـــر �لعربـــي خ�صو�صـــا مـــع 
�لكثر مـــن وكالت �ل�صفر ومر�كز �لإقامة 

�لركية”.
و�أ�صـــار �إلـــى �أنـــه مـــن �أبـــرز �ملميز�ت 
و�خلدمـــات �لرئي�صة �لتي من �صاأنها جذب 
�ل�صياح �خلليجيـــني �إلى تركيا هي طبيعة 
وظروف تركيا �ملناخية �ملنا�صبة، �جلو�نب 
�لثقافيـــة �مل�صركة، كونهـــا وجهة قريبة 
وجمـــاورة/ تبعـــد نحـــو 4-3 �صاعات عن 
دول �خلليـــج، �لأ�صعـــار �ملنطقية بالن�صبة 

للبلد�ن �لأوروبية، ومر�فق �لت�صوق.
ولفـــت �أوز�ر �إلى �أن عـــدد �لفنادق يف 
�إ�صطنبـــول يبلـــغ 2100 فندقـــا فيما يبلغ 
عـــدد �ملطاعـــم 459 مطعما، م�صـــًر� �إلى 
�أن �إيـــر�د�ت قطاع �ل�صياحـــة يف تركيا قد 
�صاهمت بن�صبة 3.1 % من �لناجت �لوطني 

�لإجمايل خال �لعام 2017.

• �إعاميون ز�رو� مو�قع �صياحية يف تركيا	

رئي�س تقنية �ملعلومات 
بـ“�لربكة” يح�صد 4 جو�ئز 

 - �ملنامــــة 
�مل�رفيــــة:  �لربكــــة 
ح�صــــل رئي�ــــس تقنية 
�ملعلومات يف جمموعة 
�مل�رفيــــة،  �لربكــــة 
�أحمد خالــــد �لبلو�صي، 
موؤخــــر� علــــى 4 جو�ئز 
يف جمــــال �إد�رة تقنية 

�ملعلومــــات، وذلك جت�صيد� لــــدوره �لريادي يف 
جمال تقنية �ملعلومات وتطبيقاتها �لو��صعة يف 
جمال �ل�صرفة �لإ�صامية. فقد ح�صل �لبلو�صي 

على �جلو�ئز �لتالية: 
�أول: جائــــزة �صخ�صية �لعــــام يف �لت�صالت 
وتكنولوجيــــا �ملعلومــــات يف �لبحريــــن “�لقطاع 
�خلا�س”. وقد مت تقدميها خال �نعقاد فعالية 
منــــح  و مت  موؤخــــر�.  �ململكــــة  يف   Meet ICT
�جلائزة من قبل جمعية �لبحرين ل�ركات �لتقنية 

.”BTECH“
تقنيــــة  لرئي�ــــس   IDC جائــــزة  ثانيــــا: 
�ملعلومات يف �ل�ــــرق �لأو�صط )مت �ختيار قائمة 
خمت�ــــرة مــــن 6 �أ�صخا�ــــس فقــــط من بــــني 46 
�صخ�صية يف �ل�رق �لأو�صــــط(، دبي، وIDC هي 

�ركة �أبحاث و��صت�صار�ت تقنية عاملية.
تقنيــــة  لرئي�ــــس  �لعــــام  جائــــزة  ثالثــــا: 
�ملعلومات يف �لأعمــــال �مل�رفية. دبي. وقد مت 
Global Enterprise Co -  ننحها مــــن قبل
Enterprise Cha nectt بتنظيم من �ركة -

.nels MEA
ر�بعا: جائزة �ل�صخ�صيات �لقيادية يف جمال 
تقنيــــة �ملعلومات. دبي. وقد مت منحها من قبل 

.Enterprise Channels MEA

“البحرين الإ�سالمي” ينظم ملتقى ال�رشعيني والقانونيني
خرج بتو�صيات ت�صهم بحل نز�عات �لبنوك و”�ملوؤ�ص�صات �ملالية” 

�ملنامـــة - �لبحرين �لإ�صامي: نّظم بنك 
�لبحريـــن �لإ�صامـــي موؤخـــًر� ملتقـــاه �لثاين 
للتعريف بعمليـــات �لبنوك �لإ�صامية حتت 
عنـــو�ن “�لبنـــوك �لإ�صامية بـــني �ملعاير 
بفنـــدق  �ملطبقـــة”  و�لقو�نـــني  �ل�رعيـــة 
باملنامـــة،  �صا�ـــس  ر�دي�صـــون  �لدبلومـــات 
حيـــث جمـــع �مللتقـــى �لعديـــد مـــن �أع�صاء 
هيئـــات �لرقابـــة �ل�رعيـــة و�ملتخ�ص�صني 
و�ملحامـــني  �لإ�صاميـــة  �ل�صرفـــة  يف 
و�ملحكمـــني  �لقانونيـــني  و�مل�صت�صاريـــن 
وممثلـــني عـــن جمل�صـــي �ل�صـــورى و�لنو�ب 
وم�ـــرف �لبحرين �ملركـــزي وهيئة �لت�ريع 
و�لإفتـــاء �لقانوين وغرفـــة �لبحرين لت�صوية 
�ملنازعات ملناق�صة �أهم �لق�صايا �ملتعلقة 

بال�صرفة �لإ�صامية.

وناق�ـــس �مللتقى �لعديد من �ملو��صيع 
�ملهمـــة �لتـــي مـــن �صاأنهـــا �صـــن �لقو�نني 
و�للو�ئـــح و�لإر�صـــاد�ت �ملنظمـــة لأعمـــال 
و�لـــدول  �لبحريـــن  يف  �لإ�صاميـــة  �لبنـــوك 
�مل�رح بها، وخرج بالعديد من �لتو�صيات، 
منهـــا: حماية �ل�صناعـــة �ملاليـــة �لإ�صامية 
باإ�صـــد�ر �لت�ريعـــات �لتي متّكـــن �ل�صلطة 
�لق�صائيـــة من �حلكم يف عقـــود �لتمويات 
�لإ�صامية طبًقـــا للمعاير �ل�رعيـــة، �عتبار 
عـــن هيئـــة  �ل�صـــادرة  �ل�رعيـــة  �ملعايـــر 
�ملحا�صبـــة و�ملر�جعة للموؤ�ص�صـــات �ملالية 
�لإ�صاميـــة �صمن نطاق �مل�صـــادر �لأ�صلية 
�أو  ت�ريـــع  �إ�صـــد�ر  يف  �لإ�ـــر�ع  للقانـــون، 
قانون خا�ـــس بالبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية 
�لرقابـــة  هيئـــات  دور  تعزيـــز  �لإ�صاميـــة، 

�لرقابـــة و�لفتـــوى  �ل�رعيـــة �ملركزيـــة يف 
و�إبد�ء �لر�أي، معاجلة �لنق�س �لت�ريعي عرب 
�إ�صد�ر لئحة تعترب م�صـــدًر� معلوًما للحكم 
يف �لق�صايا و�إ�صد�ر ت�ريعات جديدة خا�صة 
باملعامـــات �ملاليـــة �لإ�صاميـــة، �لهتمام 
يف �ل�صياغـــة �لقانونية و�ل�رعيـــة �لدقيقة 

للعقود �ملالية �لإ�صامية.
و�ـــرح �مل�رف علـــى �مللتقـــى، رئي�س 
�لبحريـــن  ببنـــك  �ل�رعيـــة  �لرقابـــة  هيئـــة 
�لإ�صامـــي �ل�صيخ عبد �للطيـــف �آل حممود، 
�أن �مللتقى كان موفًقا وهلل �حلمد يف �ختيار 
مو��صيعه وحمـــاوره، وقد خـــرج بتو�صيات 
�لق�صـــور  بع�ـــس  لعـــاج  وعمليـــة  مهمـــة 
�لت�ريعيـــة فيما يتعلق باحلكم يف �لنز�عات 
بالبنـــوك و�ملوؤ�ص�صـــات �ملاليـــة  �خلا�صـــة 

�لإ�صامية، و”نطمح للتعاون مع �ملوؤ�ص�صات 
و�لهيئـــات �ملعنيـــة لتنفيذها علـــى �أر�س 
�لو�قع مبا يحقق م�صلحـــة �ل�صناعة �ملالية 

�لإ�صامية”.
وعـــن تنظيـــم �مللتقـــى، قـــال �لرئي�س 
�لتنفيذي للبنك، ح�صان جر�ر، �إن بنك �لبحرين 
�لإ�صامي يفخر بتنظيم هذ� �مللتقى �ملميز 
يف طرحـــه وعمق حماوره و�لـــذي ح�ره علماء 
وخرب�ء من عـــدة دول، و�إن هـــذ� �لدور ياأتي 
�نطاًقا من مكانة �لبنك �لريادية وم�صوؤوليته 
�لجتماعية �لتي حتّتم عليه تنظيم مثل هذه 
�لفعاليـــات و�مللتقيات �لتـــي تناق�س �صبل 
تطوير �ل�صرفـــة �لإ�صاميـــة، مقدًما �صكره 
جلميـــع �ملوؤ�ص�صـــات �مل�صاركـــة يف �مللتقى 
و�لتي كان لها دور بارز يف �إثر�ء �لنقا�صات.

• �مل�صاركون يف �مللتقى	

• �أحمد �لبلو�صي	
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من�شة عاملية لتداول الأملا�س بتقنية “البلوك ت�شني”
تطلقها “الكا�رس” من دبي... وافتتاح 400 متجر باخلليج

اأمل احلامد من دبي

املتخ�ص�ص���ة  الكا����رس،  جمموع���ة  طرح���ت 
يف جت���ارة املجوه���رات، بالتعاون م���ع املكتب 
اخلا�ص ل�صمو ال�صيح اأحمد بن عبيد اآل مكتوم، 
3 اأ�ص���ول م�صّفرة مًعا ه���ي “املا�ص كوين”، و 
“الفالح كوي���ن”، و “العقيق كوين” واملدّعمة 
بالأملا����ص املعتمد من املعهد الهندي لالأحجار 
الكرمي���ة )GII(، يف دول���ة الإم���ارات العربي���ة 

املتحدة.
واأطلقت املجموعة ر�صمًي���ا من�صة “كا�رس” 
الإلكرتوني���ة الأول���ى عاملًي���ا لت���داول الأ�صول 
امل�صّفرة املدعمة بالأملا�ص املعتمد عرب تقنية 

“البلوك ت�صني”. 
وجمموعة “الكا�رس” هي م�رسوع م�صرتك بني 
رج���ل الأعمال الهندي اآمي���ت لخنبال واملكتب 
اخلا�ص ل�صم���و ال�صيخ اأحمد بن عبيد اآل مكتوم 

التابع لأفراد الأ�رسة احلاكمة يف اإمارة دبي. 
وب���ني اآميت اأن���ه �صخ بامل����رسوع امل�صرتك 
5 ماليني دره���م اإمارات���ي )511.9 األف دينار 
تقريب���ا( وي�صتثمر 2.5 ملي���ون درهم لفتتاح 
متاج���ر بالإمارات مما يرفع حج���م ال�صتثمارات 
احلالية اإلى نح���و 7.5 مليون درهم، متوقعا اأن 
تبلغ اإجم���ايل املبالغ امل�صتثم���رة بامل�رسوع 25 

مليون درهم.
وميك���ن ا�صتخدام تل���ك الأ�ص���ول الرقمية 
امل�صف���رة الث���الث واملدعم���ة بالأملا����ص ل�رساء 
منتج���ات و�صل���ع حم���ّددة، اإذ ميك���ن ا�صتعمال 
“اأملا����ص كوي���ن” ل�رساء قطع اأملا����ص معتمدة، 
بينم���ا ت�صتخدم “الف���الح كوين” ل����رساء العود 
والبخ���ور والعط���ور الفاخرة. فيم���ا ميكن �رساء 
الأحج���ار الكرمية الثمين���ة املعتم���دة بوا�صطة 
الأ�ص���ول  تاأ�صي����ص  ومت  كوي���ن”.  “العقي���ق 

“البل���وك  لتقني���ة  وفًق���ا  الث���الث  امل�صف���رة 
ت�ص���ني”، والتي ت�صاع���د ال�رسك���ة يف خلق بيئة 
�صفافة ووا�صح���ة ذات م�صداقية عالية جلميع 

امل�صتخدمني. 

متوافقة مع الشريعة 
وجمي���ع الأ�ص���ول امل�صّف���رة الث���الث التي 
تقدمها بوابة الكا�رس متوافقة مع اأحكام ال�رسيعة 

الإ�صالمية. 
وعل���ى الرغم م���ن ازدياد �صعبي���ة العمالت 
تقني���ة  عل���ى  املبني���ة  امل�صف���رة  الرقمي���ة 
“البل���وك ت�ص���ني” على نحو كبري ب���ني الأفراد 
اأن  واملوؤ�ص�ص���ات املالي���ة واحلكوم���ات، غ���ري 
الكثري منه���م ينظرون اإليه���ا كاأداة من اأدوات 
امل�صارب���ة وباأنها معر�صة لتقلبات عالية وغري 
مدعمة باأي منتج ذي قيمة، وبالتايل فاإن هناك 
فر�ص���ا للخ�صارة ب�ص���كل جزئي اأو كل���ي. وهذا 

اأدى ل���ربوز احلاجة خلل���ق بديل اأك���ر اأماًنا، اإذ 
تتميز الأ�صول امل�صف���رة يف املقابل باأنها غري 
متقلب���ة، كما اأنه���ا مدعمة بالأملا����ص والأحجار 
الكرمية الأخرى ول ميك���ن ا�صتخدامها اإل ل�رساء 
املنت���ج الذي مت حتديده له���ا، وبناء على ذلك 
يعترب ال�صتثمار يف الأ�صول امل�صفرة اآمًنا؛ لأنه 
باإمكانك احل�ص���ول على ال�صلع���ة التي ت�صاوي 

قيمة ا�صتثماراتك يف اليوم الأول.
و����رسح اآمي���ت �صبب اختي���ار الأملا�ص لدعم 
لدع���م الأ�ص���ول امل�صف���رة؛ كونه �صه���د خالل 
الأع���وام الع�رسة املا�صي���ة ارتفاع���ا يف اأ�صعاره 
دون اأن ي�سج���ل اأي هب���وط يف ذات الفرتة، كما 
اأن���ه يعت���رب اأ�صول اأك���ر اأمانا قيا�ص���ا بالذهب 

والف�صة.

3 أصول مدعومة باأللماس
وه���ذه املرة الأول���ى على الت���ي يتم فيها 

طرح اأ�صول م�صفرة مدعمة بالأملا�ص احلقيقي 
املعتم���د، اإذ يعت���رب الأملا����ص م���ن الأ�ص���ول 
املثالية لكونها نادرة وخمزنا تاريخيا للقيمة، 
ف�ص���اًل عن �صغر حجمها مم���ا يجعل من ال�صهل 
الأ�ص���ول  ت�صمي���م  ومت  ونقله���ا.  تخزينه���ا 
امل�صفرة الث���الث ب�صكل �صل�ص ملعاجلة م�صاألة 

الأمن.
وهذه هي املرة الأولى اأي�ًصا التي �صتتوفر 
فيه���ا اأ�صول م�صف���رة لل�رساء يف خمتل���ف اأنحاء 
الإم���ارات، خ�صو�صا اأن ال�رسك���ة تعتزم افتتاح 
1000 متج���ر ح���ول العامل موزع���ة يف الأ�صواق 
الرئي�صة مبا يف ذل���ك جنوب �رسق اآ�صيا واأوروبا 
واململك���ة املتح���دة والبحرين وجمي���ع البلدان 

اخلليجية با�صتثناء قطر. 
ولف���ت اآميت اإلى اأنه يتم بح���ث التعاون مع 
موزعني ووكالء مبا�رسين لالأملا�ص للح�صول على 
“الفرن�صايز” لفتتاح 400 متجر يف دول اخلليج.

واأ�صاف اأن اإجمايل العائدات املتوقعة من 
من���ح الفرن�صايز اإلى ال���وكالء واملوزعني حول 

العامل اإلى نحو 45 مليون درهم اإماراتي.
وميكن �رساء هذه الأ�صول من خالل البوابة 
�صيت���اح  اإذ  الكا����رس،  ملجموع���ة  الإلكرتوني���ة 
للم�صتثمرين الختيار من بني جمموعة متنوعة 
م���ن الباق���ات، التي ت���رتاوح اأ�صعاره���ا ما بني 
250 دولرا كحد اأدن���ى و250 األف دولر كحد 

اأق�صى. 
و�صيح�ص���ل امل�صتثم���ر مقاب���ل ذلك على 
قط���ع اأملا����ص معتم���دة م���ن املعه���د الهندي 
لالأحجار الكرمية GII بنف�ص القيمة بعد اإمتام 

العر�ص الأويل لالأ�صول امل�صفرة.
واإلى جانب الأملا����ص، ميكن للم�صتثمرين 
اأي�ًص���ا فيما بع���د ا�صتخدام الأ�ص���ول امل�صفرة 
ل����رساء جمموع���ة متنوع���ة م���ن املنتج���ات مثل 
الأحج���ار الكرمي���ة والعط���ور والع���ود والبخور. 
وميك���ن دف���ع 50 % فق���ط من قيم���ة املنتج 
با�صتخ���دام الأ�ص���ول امل�صف���رة، فيم���ا يدف���ع 

الباقي نقدا.
وم���ن املقرر اأن يبداأ ت���داول هذه الأ�صول 
خالل الفرتة م���ن 21 اإلى 24 اأغ�صط�ص 2018، 

اأي بعيد الأ�صحى املبارك. 
ي�ص���ار اإل���ى اأن مرحل���ة م���ا قب���ل تد�ص���ني 
الأ�ص���ول امل�صف���رة تبداأ م���ن 14 يونيو ومتتد 
حت���ى 15 اأغ�صط����ص املقب���ل عل���ى 5 مراح���ل 
يح�صل خالله���ا امل�صتثمر عل���ى ن�صبة اإ�صافية 
عل���ى املبلغ امل�صتثمر، فعلى �صبيل املثال اإذا 
ا�صتثم���ر مبل���غ 250 دولرا يح�ص���ل على ذات 
املبل���غ يف املرحلة الأولى، ثم تنخف�ص اإلى 80 
% يف املرحل���ة الثانية، حتى ت�صل اإلى 20 % 

يف املرحلة الأخرية.

• من حفل الإعالن عن ال�رساكة	 •  اآميت لخنبال	

“اإنف�شتكورب” ي�شتحوذ على “كي اإ�س اآي تريدنغ” 

“موؤ�رض البحرين” يوا�شل ارتفاعه متجاهال “�رضبة �شوريا”

البحرين ت�شارك يف املوؤمتر العاملي لريادة الأعمال 2018 
يقام يف ا�صطنبول بح�صور اأكر من 170 دولة

املنامة - متكني: ي�ص���ارك وفد ر�صمي من 
البحري���ن يف املوؤمت���ر العاملي لري���ادة الأعمال 
)GEC2018( الذي انطلقت اأعماله اأم�ص الأحد 

وي�صتمر حتى 19 اأبريل اجلاري يف ا�صطنبول.
وتاأتي هذه امل�صاركة تزامنا مع ا�صتعدادات 
اململك���ة ل�صت�صاف���ة املوؤمت���ر الع���ام املقب���ل 
2019 بعد الإعالن عن فوز البحرين با�صت�صافة 
املوؤمتر يف ن�صخته احلادية ع�رسة، وذلك يف حفل 
اأقيم يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك يف نوفمرب 

املا�صي.
كم���ا كانت البحرين ممثلة يف وزير ال�صناعة 
والتج���ارة وال�صياح���ة زاي���د الزي���اين حا����رسة يف 
احلوار الوزاري للدول ذات املوؤ�ص�صات النا�صئة 
بح�ص���ور عدد من قادة وخ���رباء �صيا�صات ريادة 
الأعمال وت�صجيع من���و امل�صاريع النا�صئة، اإذ مت 
طرح 3 حماور اأ�صا�صية تتمثل يف احلوكمة يف ظل 
ت�صارع منو الأعم���ال، ودور بيئة ريادة الأعمال، 

والت�صمني الرقمي يف بيئة ريادة الأعمال.
واأّك���د الرئي�ص التنفي���ذي ل�صندوق العمل 
)متك���ني(، وه���ي اجله���ة املنظم���ة للموؤمتر يف 
البحري���ن، اإبراهيم جناح���ي، اأن “هذه امل�صاركة 
هي عبارة عن فر�صة لاللتقاء مبمثلي القت�صاد 
و�صناع القرار من خمتلف دول العامل ومد ج�صور 
التوا�ص���ل م���ع هذه اجله���ات وتب���ادل اخلربات 

واملقرتح���ات ملا م���ن �صاأنه امل�صاهم���ة يف اإثراء 
خربتن���ا يف تنظيم املوؤمت���ر يف اململكة واإظهاره 

ب�صورة م�رسفة”.
وع���ن اأهمي���ة ا�صت�صافة املوؤمت���ر بالن�صبة 
ف���اإن  �ص���ّك  “ب���ال  جناح���ي  اأ�ص���اف  للبحري���ن 
ا�صت�صاف���ة هذا احل���دث العاملي املهم ي�صاهم 
يف تعزي���ز مكان���ة مملكة البحري���ن يف املنظومة 
الريادية العاملية، وي�ص���ع على عاتق ’متكني‘ 
املزيد م���ن امل�صوؤولي���ة يف موا�صل���ة م�صريتنا 
التي بداأناها منذ ن�صاأة ’متكني‘ يف تعزيز ثقافة 
ري���ادة الأعم���ال يف اململكة، وتكثي���ف جهودنا 
يف دع���م رواد الأعمال يف خمتل���ف تخ�ص�صاتهم 
وقطاعاته���م؛ ليتمكن���وا م���ن املناف�ص���ة حملًيا 

واإقليمًي���ا؛ حتقيًق���ا لروؤي���ة اململك���ة يف بن���اء 
اقت�صاد حيوي وم�صتدام”.

وم���ن املزم���ع اإقام���ة العديد م���ن الأن�صطة 
والفعالي���ات عل���ى هام�ص م�صارك���ة البحرين يف 
املوؤمتر، كم���ا �صيت�صمن احلدث جل�صة انتقالية 
لت�صلي���ط ال�ص���وء عل���ى اململكة كوجه���ة تالية 

ل�صت�صافة املوؤمتر يف العام املقبل.
يذك���ر اأن املوؤمتر العاملي لري���ادة الأعمال 
هو ح���دث �صنوي ي�صتقطب العدي���د من القادة 
القت�صادي���ني ورواد الأعمال و�صّناع القرار من 
اأكر م���ن 170 دولة ح���ول الع���امل، وي�صاهم يف 
ت�صجيع رواد الأعمال على الطالع على اخلربات 

الدولية وال�صتفادة منها يف خمتلف املجالت.

ا�صتح����وذ  اإنف�صتك����ورب:   - املنام����ة 
اإنف�صتكورب، على �رسكة “كي اإ�ص اآي تريدنغ”، 
امل����زود الرائ����د لقطع غي����ار هي����اكل ال�صيارات 
يف الولي����ات املتح����دة، دون الك�ص����ف عن بنود 

ال�صفقة.
وتاأ�ص�ص����ت �رسك����ة “ك����ي اإ�����ص اآي” الع����ام 
1984، وتخدم اأكر من 10 اآلف عميل من ور�ص 
ترميم هياكل ال�صيارات املت�رسرة من احلوادث 
وال�صطدامات واإ�صالحه����ا يف 25 موقًعا �صمن 

14 ولية. 
واإ�صاف����ة اإل����ى منتجاته����ا عالي����ة اجل����ودة، 
جنحت “كي اإ�ص اآي” عل����ى مدى العقود الثالثة 
املا�صية يف توفري خدم����ة عمالء متفوقة وتلبية 
طلب����ات عمالئها ب�رسع����ة، بجانب توف����ري اأ�صعار 
تناف�صي����ة. واملق����ر الرئي�����ص لل�رسك����ة يق����ع يف 
مدين����ة �ص����اوث بلينفيلد، بولية ني����و جري�صي، 
ويعم����ل لديها اأك����ر من 600 موظ����ف موزعني 
عل����ى فروعها املنت�رسة يف جمي����ع اأنحاء الوليات 

املتحدة.
التنفي����ذي اجلدي����د  الرئي�����ص  و�صيتول����ى 
لل�رسك����ة كري�صتوفر باتي، زمام قي����ادة اأعمالها 
م�صتنًدا اإلى خربت����ه الطويلة يف قيادة ال�رسكات 

اخلا�صة والعامة. 
امل�ص����ارك  التنفي����ذي  الرئي�����ص  وق����ال 
لإنف�صتك����ورب حمم����د ال�رسوق����ي “نح����ن �صعداء 
ب�رساكتن����ا مع ’كي اإ�ص اآي‘ التي اأظهرت قدرتها 

عل����ى موا�صل����ة النم����و وحتقي����ق اأداء قوي خالل 
خمتل����ف دورات ال�صوق. كما اأنن����ا نقدر م�صتوى 
كفاءة فريق عمل ال�رسكة والتزامه الذي �صاهم يف 
تر�صيخ ريادتها و�صمعته����ا يف القطاع. ونتطلع 
اإل����ى العم����ل م����ع كري�صتوف����ر وجمي����ع موظفي 
ال�رسك����ة، ونحن على ثق����ة بقدرتها على موا�صلة 
اأدائها املتميز وزيادة ح�صتها ال�صوقية وت�رسيع 

عجلة منوها على املدى البعيد”.
من جهته، قال كري�صتوفر باتي “ي�صعدين 
الن�صم����ام اإلى فري����ق عمل ’كي اإ�����ص اآي‘ الذي 
ي�صم نخبة م����ن اخلربات والكف����اءات التي تعد 
الأف�ص����ل يف القط����اع. ومع دخ����ول اإنف�صتكورب 
ك�رسيك، بات����ت ال�رسكة اليوم متتل����ك الإمكانات 
كاف����ة التي توؤهلها ملوا�صل����ة حتقيق منو قوي 

وتوفري خدمة عمالء ا�صتثنائية”. 

املنام����ة - مبا�����رس: جتاه����ل موؤ�����رس ال�صوق 
البحرين����ي التوت����رات اجليو�صيا�صي����ة التي متر 
به����ا املنطق����ة، عل����ى اإث����ر ال�رسب����ات الع�صكرية 
الت����ى �صنته����ا الولي����ات املتح����دة، بريطاني����ا، 
وفرن�صا على �صوريا، و�صط ترقب امل�صتثمرين 
لتداعاياته����ا و�صط ت����دين م�صتوي����ات التداول 

وال�صيولة، بحًثا عن حمفزات داخل ال�صوق.
ووا�ص����ل املوؤ�رس الع����ام لبور�ص����ة البحرين 
ارتفاع����ه خ����الل جل�ص����ة اأم�����ص الأح����د، مدفوًع����ا 
بالأ�صه����م اخلدمي����ة اأبرزه����ا “بتلك����و”، ليتلون 
باللون الأخ�رس مع اإقفال اجلل�صة، وي�صجل �صابع 

�صعود على التوايل.
و�صع����د املوؤ�رس العام بن�صب����ة 0.08 % اإلى 
م�صت����وى 1292.47 نقط����ة مبك�ص����ب بلغ 1.02 
نقطة، ليدخل املنطقة اخل�����رساء للمرة ال�صابعة 
عل����ى الت����وايل، متجاوًب����ا م����ع انته����اء ال�رسب����ات 
الع�صكري����ة. وتقل�صت حرك����ة التداولت مقارنة 
بجل�ص����ة اخلمي�ص املا�صى لت�ص����ل اإلى 763.25 
األ����ف �صه����م مقاب����ل 2.56 مليون �صه����م، فيما 

ارتفع����ت قيم����ة الت����داول لتبل����غ 240.19 األف 
دينار مقابل 1.49 مليون دينار.

ودفع املوؤ�رس ملوا�صلة اللون الأخ�رس، قطاع 
اخلدم����ات بن�صب����ة 0.99 %، بف�ص����ل انتعا�ص 3 
اأ�صهم خدمية ت�صدرها موؤ�ص�صة نا�ص 3.81 %، 

وبتلكو 1.94 %، وعقارات �صيف 0.96 %.
ووافق جمل�ص ال�صورى يف جل�صته املنعقدة 
اأم�����ص، عل����ى مر�صوم بقانون يه����دف اإلى ف�صل 
�رسكة البحرين لالت�صالت ال�صلكية والال�صلكية 
البحري����ن  �ص����وق  يف  املدرج����ة   ،BATELCO
املالية، اإلى كيان����ني منف�صلني، واأو�صح مدير 
هيئة تنظيم الت�ص����الت ال�صيخ نا�رس بن حممد 
اآل خليف����ة، اأن����ه �صيك����ون اأحدهما م�ص����وؤول عن 
ال�صبك����ة الوطني����ة للكاب����الت الأر�صي����ة، والآخر 

م�صوؤول عن تقدمي خدمات التجزئة.
وفى �صياق اآخ����ر، تراجع قطاع البنوك بنحو 
0.06 %، بع����د اأن هب����ط �صهما م�����رسف ال�صالم 
والبحري����ن الإ�صالمي بن�صبة 1.67 %، و0.79 % 

على التوايل.

• حممد ال�رسوقي	

الزياين ي�شتعر�س واقع ريادة الأعمال بالبحرين يف تركيا
مبينا جهود احلكومة يف تقدمي الت�صهيالت ل� “ال�صغرية واملتو�صطة”

املنام����ة - ال�صناع����ة والتج����ارة: �صارك 
وزي����ر ال�صناع����ة والتج����ارة وال�صياح����ة زايد 
العم����ل  ور�ص����ة  يف  كمتح����دث  الزي����اين، 
املتخ�ص�صة ح����ول دور املنظوم����ة الداعمة 
لريادة الأعمال، وذل����ك �صمن اأعمال موؤمتر 
ريادة الأعمال العاملي 2018، الذي انطلق 
يف ا�صطنبول �صباح اأم�ص، ويف اإطار م�صاركة 
البحري����ن يف احل����وار ال����وزاري لل����دول ذات 

املوؤ�ص�صات النا�صئة. 
وا�صتعر�����ص الوزير واقع قط����اع ريادة 
الأعمال يف البحرين وجهود احلكومة يف و�صع 
ال�صرتاتيجي����ات الهادفة اإل����ى تطوير بيئة 
ريادة الأعم����ال وتقدمي كاف����ة الت�صهيالت 
التي م����ن �صاأنها تعزيز املنظوم����ة الداعمة 

لري����ادة الأعم����ال واعتم����اد ال�صرتاتيجيات 
الداعم����ة لها، خ�صو�صاً يف ظل جمل�ص تنمية 
املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة الذي جاء 
تنفيذاً لتوجيهات ويل العهد، نائب القائد 
الأعلى، النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 
اآل خليفة، لتن�صي����ق جهود اجلهات املعنية 
م����ن القطاع����ني الع����ام واخلا�����ص وتوثيق 
الروابط والتع����اون وال�رساكة والتكامل فيما 
بينه����ا. و�صاركت يف ور�ص����ة العمل جمموعة 
من ال����دول: البحرين، اجلمهوري����ة الرتكية، 
جمهوري����ة  افريقي����ا،  جن����وب  جمهوري����ة 
الكام����ريون، جمهورية هندورا�����ص، تايوان، 

نيجرييا، واإثيوبيا. 
• الزياين متحدثا يف ور�صة العمل 	
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“الغرفة” تدعو اأع�ضاءها الجتماع “العمومية العادية” 

“ن�ضيج” ت�ضارك يف “اخلليج للعقار 2018”

البحرين ت�ضتورد �ضلًعا بـ 1.3 مليار دينار بالربع االأول

ال�ضناعية  على اإن�ضاء “مركز للمناولة”  امل�ضعل يحث “الغرفة” 

“وقفي” تطلق من�ضتها الرقمية من اجليل اجلديد 

بارتفاع 15 % عن 2017

من اأجل حتقيق ال�ستخدام الأمثل لطاقات الإنتاج 

تعمل من البحرين وتقدم خدماتها لأ�سواق اخلليج 

بلغ اإجم���ايل الواردات ال�سلعي���ة للبحرين حوايل 
1.3 مليار دينار خ���ال الربع الأول من العام 2018، 
مقاب���ل 1.1 مليار دينار خال الرب���ع الأول من العام 
2017، اأي بارتفاع مقداره 15 %، وفق بيانات اأولية 
م�سدرها �سوؤون اجلم���ارك وين�رشها اجلهاز املركزي 

للمعلومات امل�سوؤول عن الإح�سائيات الر�سمية.
واأو�سح���ت البيانات اأن حجم ال�سترياد يف يناير 
بلغ 411 مليون و668 األفا و639 دينارا، وكانت اأبرز 
5 �سلع هي اأوك�سيد الأملنيوم ب� 10.3 مليون دينار، 
وجاءت خام���ات احلديد ومركزاته���ا باملرتبة الثانية 
باأكرث م���ن 10.1 مليون دين���ار، و�سجلت املحركات 
التوربيني���ة النفاثة التي تتجاوز قوة دفها 25 كيلو 
نيوت���ن املرتب���ة الثالثة بح���وايل 9.7 ملي���ون دينار، 
وثم �سيارات اجلي���ب موديل �سنة التخلي�ص اأو التي 
تليه���ا )تتجاوز 3000 �س���م3( باأكرث من 9.3 مليون 
دينار، وباملرتبة اخلام�سة ال�سيارات اخلا�سة موديل 
�سنة التخلي�ص اأو التي تليها )1501-3000 �سم3( 

باأكرث من 6.7 مليون دينار.
واأظهرت البيان���ات الر�سمية اأن حجم ال�سترياد 
ارتف���ع خال فرباي���ر اإذ بلغ 440 ملي���ون و377 األفا 
و536 دين���ارا، وج���اءت اأوك�سيد الأملني���وم باملركز 
الأول �سمن اأب���رز 5 �سلع مت ا�ستريادها خال ال�سهر 
اإذ بلغت قيمتها اأكرث م���ن 31.5 مليون دينار، فيما 

ج���اء مولدات تيار مرتدد تتج���اوز قدرتها 750 كيلو 
فولت امب���ري باملرتب���ة الثانية بقيم���ة 17.7 مليون 
دين���ار تقريب���ا، خامات حديد ومركزاته���ا غري مكتله 
باملرتب���ة الثالثة ب����15.4 ملي���ون دين���ار، و�سجلت 
�سي���ارات اجلي���ب، موديل �سن���ة التخلي����ص اأو التي 
تليه���ا )تتج���اوز 3000 �س���م3( املرتب���ة الرابع���ة ب� 
12.2 مليون دين���ار، وجاءت اأجهزة هاتف لل�سبكات 
اخلليوي���ة اأو غريها من ال�سبكات الا�سلكية باملرتبة 

اخلام�سة بقيمة 8.5 مليون دينار تقريبا.
و�سج���ل �سه���ر مار����ص 441 ملي���ون و139 األفا 

و429 دين���ارا، وم���ن اأب���رز 5 �سل���ع مت ا�سترياده���ا 
ت�سدرت القائمة اأوك�سيد الأملنيوم كما يف ال�سهرين 
املا�سي���ن ب���� 18.3 ملي���ون دينار، وخام���ات حديد 
ومركزاتها غري مكتلة باملرتبة الثانية ب� 15.9 مليون 
دين���ار، �سي���ارات اجليب، موديل �سن���ة التخلي�ص اأو 
التي تليها )تتج���اوز 3000 �سم3( باملرتبة الثالثة 
ب�11.3 مليون دينار، واملرتبة الرابعة كانت ل�سبائك 
الذهب بقيمة 8.7 مليون دين���ار، واملرتبة اخلام�سة 
لأجه���زة الهات���ف لل�سب���كات اخلليوي���ة اأو غريها من 

ال�سبكات الا�سلكية ب� 8.4 مليون دينار.

ح���ّث املحلل يف ال�س���وؤون القت�سادي���ة يو�سف 
امل�سع���ل، غرفة جتارة و�سناعة البحري���ن، اإلى اإن�ساء 
مركز فني معلومات���ي متخ�س�ص يهدف اإلى ت�سجيع 
وتفعي���ل عاق���ات التعاق���د ال�سناع���ي اأو املناول���ة 
ال�سناعي���ة بن ال�رشكات ال�سناعي���ة الكبرية �ساحبة 
الأعم���ال وال�رشكات املتخ�س�سة املنفذة لاأعمال من 
اأجل حتقي���ق ال�ستخدام الأمثل لطاقات الإنتاج لدى 
ال�سناعي���ن البحريني���ن وتطوير �سيغ���ة متجان�سة 
للمناول���ة وال�رشاك���ة ال�سناعي���ة البحرينية وم���وؤازًرا 
ملرك���ز البحري���ن للمناولة وال�رشاك���ة ال�سناعية التي 
تبنت���ه وزارة ال�سناع���ة والتجارة منذ ف���رتة وال�سبكة 
وق���ال  ال�سناعي���ة.  وال�رشاك���ة  للمناول���ة  اخلليجي���ة 
امل�سع���ل اإن���ه “اأمام النتائ���ج املتوا�سع���ة لل�سناعة 
والآث���ار ال�سلبي���ة لعومل���ة القت�ساد وتوج���ه الدول 
النامية نحو املزيد من التكتل والتن�سيق يف جمالت 
الإنت���اج والت�سويق ب���رزت اأهمية املناول���ة وال�رشاكة 
ال�سناعية كعامل ديناميكي يف بناء وتفعيل عاقات 
التكامل والت�صابك بني وح���دات الن�صاط ال�صناعي، 
مو�سًح���ا اأن املناول���ة اأو م���ا ي�سم���ى يف بع�ص الدول 
العربي���ة بال�سناع���ات املغذي���ة هي عب���ارة عن عقد 
باطن���ي اأو فرعي يعطي احل���ق ل�رشكة ما حا�سلة على 
عق���د رئي�س���ي مت اإبرامه م���ع جهة ما ت�سم���ى �ساحبة 
الأ�سغال بتكليف �رشكة اأو جهة اأخرى ت�سمى املتعاقد 
من الباطن بتنفيذ ج���زء من هذا العقد اأو كله. لذلك 

فاملناولة ه���ي كل عملية ت�ساه���م يف مرحلة اإنتاجية 
من خال الت�سميم اأو الإجناز اأو الت�سنيع اأو ال�سيانة. 
واأكد امل�سعل اأن حكومة البحرين الر�سيدة ممثلة 
يف وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة تدرك اأهمي���ة املناولة 
كو�سيل���ة فعالة لتنظيم الإنت���اج ال�سناعي وحت�سن 
ا�ستخدام طاقات ال�رشكات ال�سناعية الكربى لزيادة 
الإنتاج والت�سغيل لل�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة 
ورفع قدرتها الإنتاجي���ة من خال م�ساركة اأكرب عدد 
من هذه ال�سناعات ليتكون ل���دى القطاع ال�سناعي 
البحريني مناولة �سناعي���ة وطنية تعمل على تطوير 
ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة وتفعيلها وحتقيق 
التكام���ل بينه���ا وبن ال�سناعات الكب���رية يف �سبيل 
اإنت���اج وا�سته���اك القط���ع واملكون���ات واخلدم���ات 

وال�ستغ���ال الأمث���ل للم���وارد والطاق���ات املحلي���ة 
املتاحة بهدف بن���اء قاعدة �سناعية �سلبة ومتكاملة 
قادرة على خلق اأ�سواق للمنتجات الو�سيطة مرتكزة 
م���ن حيث الطلب ومنت�رشة من حي���ث العر�ص و�سولً 
اإلى تنمي���ة اقت�سادي���ة متوازنة ت���وؤدي اإلى تن�سيط 
الن�سي���ج ال�سناع���ي م���ن خ���ال تخ�س����ص ال�رشكات 

وتوزيع املهام على ال�سعيدين التقني واجلغرايف.
واأ�س���ار امل�سع���ل اإل���ى اأن املناول���ة ال�سناعي���ة 
�ستحقق للبحرين نتائ���ج ملمو�سة يف ميدان التوازن 
الجتماع���ي. واأ�س���اف مب���ا اأن ال�سناع���ات ال�سغرية 
واملتو�سط���ة تواجه حتديات جوهري���ة لي�ص فقط يف 
جمال الآثار ال�سلبية للعوملة القت�سادية واملناف�سة 
ال�سديدة املفرو�سة عليها، بل لفتقارها كذلك اإلى 
التنظيم اجليد مع العلم باأنها ت�سكل العمود الفقري 
لأي���ة تنمية �سناعية حقيقية، وذل���ك من خال تلبية 
ال�سوق املحل���ي بال�سلع الو�سيط���ة والنهائية وخلق 
فر�ص العمل، لذل���ك اأ�سبحت تنمية هذه ال�سناعات 
تتطل���ب اإحي���اء فك���رة ه���ذا املرك���ز كجه���از فن���ي 
معلوماتي متخ�س�ص لاإ����رشاف املبا�رش على عمليات 
التعاق���د، حيث اإن القطاع ال�سناعي البحريني موؤلف 
م���ن ال����رشكات ال�سناعية الك���ربى �ساحب���ة الأعمال 
واململوك���ة للحكومة وال�رشكات املتخ�س�سة املنفذة 
لاأعمال والتي ميلكها القطاع اخلا�ص، وجهاز كهذا 
ميك���ن اأن يحق���ق الربط ب���ن العر����ص والطلب بل 
ميكن اأن يتج���اوز ذلك اإلى تقدمي الدعم واملعونات 

الفنية الازمة لل�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة. 

املنام���ة - وقف���ي: اأعلنت وقف���ي، املزود 
خلدمات التقنية املالية “فينتيك” يف البحرين، 
عن اإط���اق من�ستها املطورة للخدمة امل�رشفية 
الإلكرتوني���ة حلل���ول الإي���داع الرقم���ي، مبزيج 
م���ن التقنيات التي متتاز بالعم���ل يف اأي مكان 

وبا�ستخدام البيانات والذكاء ال�سطناعي.
وتق���دم املن�س���ة جترب���ة م�رشفي���ة للعماء 
باملنطقة، حيث ت�ساع���د يف تعزيز العاقة بن 
امل����رشف والعم���اء، وذلك عرب خدمته���م وفًقا 
ملنحه���م  اإ�ساف���ة  ال�سخ�سي���ة،  لتف�سياته���م 
فر�س���ة امل�ساهم���ة ودع���م املجتم���ع م���ن خال 
اأن�سطتهم امل�رشفية. ومت ت�سميم املن�سة عرب 
 )API( ا�ستخ���دام واجهة برجم���ة التطبيق���ات
مما يجعل ا�ستخدامها اأك���رث ب�ساطة. كما متتاز 
بكلفته���ا القت�سادية، مما ي�سه���ل للم�سارف 
اإدراجه���ا �سم���ن جمموع���ة خدماته���ا وتطوي���ر 

منتجاتهم الرقمية.
وق���ال رئي�ص جمل�ص اإدارة “وقفي” ال�سيخ 
خال���د بن حممد اآل خليف���ة “تهدف املن�سة اإلى 
تقدمي جتربة ا�ستثنائية للعماء عرب ال�ستفادة 
م���ن التقني���ات احلديثة، وتوف���ري و�سائل اأكرث 

�سهولة لإجناز املعامات امل�رشفية”.

واأ�ساف “ت�سعى املن�سة مل�ساعدة �رشكائنا 
من امل�سارف والبنوك لك�سب مليون عميل وما 
يق���ارب 10 مليارات دولر م���ن ودائع التجزئة 
خ���ال ال�سن���وات اخلم����ص املقبلة، الأم���ر الذي 
م���ن �ساأنه اإحداث تغيري ج���ذري يف عمل القطاع 

امل�رشيف”.
من جانبه، اأكد املدير التنفيذي ل� “وقفي” 
ع�س���ار ناظ���م اأن املن�س���ة تتي���ح مل�ستخدميها 

جترب���ة م�رشفي���ة �ساملة ومرنة، كم���ا ت�ساعدهم 
على ك�س���ب ا�ستح�سان العماء الذين يتطلعون 
لتنفي���ذ معاماته���م امل�رشفي���ة بط���رق �سهلة 
و�رشيع���ة، حيث ي�ستطي���ع العماء فت���ح ح�ساب 
م����رشيف با�ستخ���دام املن�س���ة خ���ال 7 دقائ���ق 
فق���ط وم���ن اأي مكان يف دول جمل����ص التعاون، 
وبا�ستخدام الأجهزة الذكية ال�سخ�سية مبا فيها 

الهاتف.
وحتوي املن�س���ة على جمموعة من امليزات 
واخلدم���ات املخ�س�سة للعماء يف دول اخلليج، 
حي���ث ت�سمل مي���زة التع���رف الإلك���رتوين على 
العمي���ل )eKYC(، وحتليل البيانات، وعر�ص 
وترقي���ة  املتواف���رة،  واملنتج���ات  اخلدم���ات 

احل�ساب، اإ�سافة خلدمة اإدارة الهوية الرقمية.
���ا يف البحرين  وتعم���ل من�سة “وقفي” حاليًّ
وتق���دم خدماتها لإح���دى املوؤ�س�س���ات املالية 
م���ن  ع���دة  اأب���دت  كم���ا  الرائ���دة،  الإ�سامي���ة 
املوؤ�س�سات املالية من اململكة و�سلطنة ُعمان 
والإمارات وال�سعودية اهتماًما كبرًيا باملن�سة، 
حيث جتري حاليًّا حمادثات لدمج املن�سة �سمن 

ا�سرتاتيجياتهم اخلا�سة بال�سريفة الرقمية.

ال�سناب�����ص - الغرفة: دعا رئي�ص 
غرفة جت����ارة و�سناعة البحرين �سمري 
نا�ص اأع�ساء الغرفة امل�سجلن لديها 
العمومية  اجتم����اع اجلمعي����ة  حل�سور 
العادية للغرفة لل����دورة “29” الذي 
م����ن   )15( للم����ادة  �سيعق����د وفق����اً 
املر�س����وم بقانون رق����م )48( ل�سنة 
2012 ب�س����اأن الغرفة، وذلك يف متام 
ال�ساع����ة الرابع����ة م�س����اء ي����وم الأح����د 
22 اأبري����ل 2018 يف قاع����ة اململكة 
“بي����ت  مبن����ى  م����ن  الأول  بالطاب����ق 

التجار”.
و�سيتم يف ه����ذا الجتماع مناق�سة 
البن����ود املدرج����ة يف ج����دول الأعمال 
فق����ط واملن�سو�����ص عليها يف املادة 

)17( من القانون، وهي:
اأول: الت�سديق على حم�رش اجتماع 
اجلمعية العمومي����ة العادية املنعقد 

بتاريخ 17 اأبريل 2017.
ثاني����ا: مناق�س����ة واإق����رار التقرير 
ال�صن����وي ملجل�����س الإدارة عن ن�صاط 

الغرفة لعام 2017.
ثالث����ا: مناق�س����ة واإق����رار الو�سع 
امل����ايل وتقري����ر مدق����ق احل�ساب����ات 

اخلارجي عن ال�سنة املالية 2017.
رابعا:  تعين مدق����ق احل�سابات 

اخلارجي.
خام�س����ا: م����ا ي�ستج����د م����ن اأعمال 

اأخرى .
وق����ال رئي�����ص الغرفة اإن����ه وفقاً 
للم����ادة )19( م����ن القان����ون فاإن����ه ل 
يعت����رب اجتم����اع اجلمعي����ة العمومي����ة 
العادي����ة �سحيح����اً اإل اإذا ح�رشه 200 
ع�س����واً اأو 10 % م����ن ع����دد الأع�ساء 
الغرف����ة وامل�سددين  امل�سجل����ن يف 
ل�سرتاكاته����م ال�سنوي����ة اأيهما اأقل، 
ف����اإذا مل يكتمل ه����ذا الن�ساب يوؤجل 
الجتم����اع ليعق����د يف مت����ام ال�ساع����ة 
الرابعة من م�ساء يوم الأحد 29 اأبريل 
ويك����ون  نف�س����ه،  امل����كان  2018 يف 
الجتم����اع الثاين �سحيح����اً مبن ح�رش، 
وي�س����در القرار يف هذين الجتماعن 
باأغلبي����ة الأع�س����اء احلا�رشي����ن، فاإذا 
ت�ساوت الأ�سوات ُيرجح اجلانب الذي 

منه رئي�ص الجتماع.
وا�س����اف نا�����ص اأنه يح����ق جلميع 
بالغرف����ة  امل�سجل����ن  الأع�س����اء 

ال�سنوية  وامل�سددي����ن ل�سرتاكاتهم 
وكاف����ة املبال����غ امل�ستحق����ة عليه����م 
للغرف����ة يف ميعاد ل يق����ل عن �سبعة 
اأي����ام م����ن موع����د انعق����اد اجلمعي����ة 
العمومي����ة فقط دخول قاعة الجتماع 
الت�سوي����ت  يف  حقه����م  وممار�س����ة 
في����ه  �سيتخ����ذ  الت����ي  الق����رار  عل����ى 
ح�س����ب امل����ادة )14( م����ن القان����ون 
بحي����ث مُيث����ل الع�س����و يف اجتماعات 
اجلمعي����ة العمومية والقرتاع �ساحب 
املمث����ل  اأو  الفردي����ة  املوؤ�س�س����ة 
القانوين لل�رشك����ة الع�سو، فاإن تعدد 
املمثلن القانونين لل�رشكة الع�سو 
فيج����ب عليه����م اأن ينيب����وا اأحده����م 
العمومية  اجتم����اع اجلمعي����ة  حل�سور 
يف  التوكي����ل  يج����وز  ول  والق����رتاع، 
ح�سور اجتماع اجلمعي����ة العمومية اأو 
القرتاع ، ويكون لكل ع�سو عدداً من 
الأ�سوات يف القرتاع ح�سب راأ�سماله 

املقيد ب�سجات الغرفة.
كما ن����وه رئي�ص الغرف����ة اأنه على 
ال�سادة الأع�ساء ممن يود ح�سور هذا 
الجتماع طل����ب احل�سول على بطاقة 
الدخ����ول الت����ي �سيت����م اإ�سدارها من 
قبل الغرفة يف ي����وم الجتماع، والتي 
تبن ال�س����م التج����اري للموؤ�س�سة اأو 
ال�رشك����ة التي ميثله����ا الع�سو، ورقم 
الع�سوي����ة بالغرفة، وا�سم من له حق 
احل�سور والت�سويت وعدد الأ�سوات، 
موؤكداً على وجوب اإبراز اأحد الوثائق 
التعريفي����ة الأ�سلي����ة )ج����واز ال�سفر، 
بطاقة الهوية( للع�سو عند احل�سور.

املنام����ة - ن�سي����ج: اأعلنت �رشكة 
ن�سي����ج ع����ن م�ساركته����ا يف معر�����ص 
البحرين الدويل للعقار 2018، الذي 
يعقد يف املنامة حت����ت رعاية رئي�ص 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة ب����ن �سلم����ان اآل خليفة، خال 
الفرتة من 24 اإلى 26 اإبريل اجلاري.
ويجم����ع املعر�����ص امل�ستثمري����ن 
العقاري����ن الرئي�سي����ن يف البحرين 
املالي����ة  واملوؤ�س�س����ات  وال�����رشكات 
لعر�����ص  القانوني����ة  واملوؤ�س�س����ات 

م�ساريعهم احلالية وامل�ستقبلية.  
وقال املدير الع����ام لن�سيج اأحمد 
احلمادي “�سنقدم م�ساريعها املميزة 
يف املعر�ص ال����ذي يجذب الكثري من 
ال����زوار وامل�ستثمرين من جميع اأنحاء 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي”. 
واأك����د اأن����ه م����ن ب����ن امل�رشوعات 
الت����ي �ستعر�سها ن�سيج “كنال فيو” 
يف جزي����رة دملونيا، مو�سًح����ا اأنه يقع 
يف قل����ب جزي����رة دملوني����ا باملحرق، 

حيث تتميز اجلزيرة ببيئتها ال�سحية 
وتخطيطها املتميز”.

وتابع احلمادي “�سي�سيد امل�رشوع 
على م�ساح����ة اأر�ص تزيد عن 13 األف 
مرت مرب����ع، وهو يتكون م����ن �سل�سلة 
مباين متع����ددة الطوابق، ي�سم 246 
�سق����ة �سكنية فخم����ه للتمل����ك احلر، 
ومتاج����ر لقط����اع التجزئ����ة ومطاع����م 
وحم����ات جتارية، تتمت����ع يف جمملها 
باإطال����ة مبا�رشة على حو�����ص القناة، 
اخل�����رشاء  امل�ساح����ات  اإل����ى  اإ�ساف����ة 
واملم�س����ى املمتد على ط����ول القناة 

الذي يطل عليه امل�رشوع مبجمله”.
انته����ت  ال�رشك����ة  اأن  واأو�س����ح 
م����ن جميع اأعم����ال اإن�س����اء الأ�سا�سات 
عل����ى اأر�ص امل�����رشوع وف����ق اجلدول 
الزمني املح����دد، والتي ت�سمل اأعمال 
الأ�سا�سات العميقة وال�سياج واحلفر 
و�سخ املياه، واإع����داد موقع امل�رشوع 
يف  الرئي�س����ي  للمق����اول  لت�سليم����ه 

الأ�سابيع املقبلة”.

• �سمري نا�ص	

• يو�سف امل�سعل	

• ال�سيخ خالد بن حممد 	

املحرر االقت�ضادي



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب اسم جتاري فعلى كل من 
لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :عبد العزيز محمد علي مريد

االسم التجاري احلالي : جالس مارت للمقاوالت
االسم التجاري اجلدي :ورشة جالس مارت لالملنيوم

قيد رقم :96998-1

بناء على قرارالسيدة رقيه علي ابراهيم املالكة لشركة حصاد اخلير للتجارة 
واخلدمات ش.ش.و املسجلة  مبوجب القيد رقم 81200    

  بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيني السيد:  السيدة رقيه علي 
ابراهيم  كمصفي للشركة بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا 
لنص املادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون 

رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع 
دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 

يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي :  السيدة رقيه علي ابراهيم

MOOSAALALI64@GMAIL.COM : الهاتف:39682292  البريد االلكتروني

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد 
تقدم اليها السيد / خديجة حبيب علي احمد باعتبارها املصفي  

القانوني   لشركة كارز فور شو للتجارة ش.ش.و
املسجلة كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد رقم 68931 
طالبا اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة نصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون 
الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه 
قد تقدم اليها السيد /سعود عبد العزيز يوسف املوسى واحالم 
ابراهيم محميد احملميد - باعتبارهم املصفني القانونني  ل شركة 

مكتبة البحرين شركة تضامن بحرينية
املسجلة كشركة تضامن بحرينية مبوجب القيد رقم 45251-1 
طالبا اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة نصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون 
الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ :11/4/2018
وزارة الصناعة والتجارة

CR2018-61009 : اعالن رقم
تسجيل إسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة  

شركة حصاد اخلير للتجارة واخلدمات ش.ش.و
سجل جتاري رقم 81200

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ادارة التسجيل

اعالن رقم 52244(2018
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية

شركة كارز فور شو للتجارة ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ادارة التسجيل
اعالن رقم )---(2018

بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة مكتبة البحرين شركة تضامن بحرينية
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غارات مكثفة على مواقع ميل�شيات احلوثي االإيرانية
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

�شنت مقاتالت التحالف العربي، اأم�س االأحد، غارات مكثفة على مواقع ميل�شيات احلوثي االإيرانية 
يف حمافظات �شنعاء والبي�شاء وحلج و�شعدة وتعز، بالتزامن مع تقدم ميداين لقوات ال�رشعية. وذكرت 
م�ش���ادر ميدانية اأن مقاتالت التحالف ا�شتهدفت مع�شك���ر األوية ال�شواريخ يف جبل عطان جنوب غربي 
�شنعاء، واآليات ع�شكرية مليلي�شيات احلوثي يف مواقع الي�شبل وحوران بجبهة قانية مبحافظة البي�شاء.

وا�شتهدفت اأي�شا مواقع املتمردين يف جبل الكوكب وحميط جبل احلمام مبديرية القبيطة، �شمايل 
حمافظ���ة حلج. كما ق�شفت مواقع واأهدافا لهم يف مديرية حيدان مبحافظة �شعدة، ومواقع متفرقة يف 
مديري���ة موزع غربي حمافظة تع���ز. وا�شتعادت قوات ال�رشعية اليمنية مواق���ع جديدة يف اأطراف منطقة 

قانية، مبحافظة البي�شاء، بعد مواجهات مع ميلي�شيات احلوثي االإيرانية.
و�شيط���رت ق���وات ال�رشعية، باإ�شناد م���ن التحالف العربي، على �شل�شلة جبلي���ة كانت تتمركز فيها 

امليلي�شيات احلوثية، واأجربتها على الفرار نحو مناطق اأخرى يف مديرية ردمان.

السنة العاشرة - العدد 3471 
االثنين

16 أبريل 2018 
30 رجب 1439

international@albiladpress.com
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دبي ـ العربية.نت:

 اأكد وزير دولة االإمارات لل�شوؤون 
اخلارجية، اأنور قرقا����س، اأم�س االأحد، 
اأن املل���ك �شلم���ان ق���ادر عل���ى جم���ع 
العرب. وق���ال يف تغريدة على ح�شابه 
عل���ى تويرت: “تاأتي قم���ة الظهران يف 
مفرتق مه���م للغاية يف العامل العربي، 
الظ���روف  احلاج���ة �رشوري���ة يف ه���ذه 
اال�شتثنائي���ة جلم���ع كلم���ة الع���رب و 
تفعي���ل عمله���م امل�ش���رتك، و امللك 
�شلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز، حفظه اهلل، 

قادر على ذلك”.
يذكر اأن العدي���د من قادة الدول 
العربي���ة توافدوا ال�شب���ت اإلى منطقة 
اأج���ل  م���ن  ال�شعودي���ة  يف  الظه���ران 

امل�شاركة يف القمة العربية.
القم���ة ملفات  اأجن���دة  وتت�ش���در 
اإقليمي���ة ع���دة، باالإ�شاف���ة اإلى جهود 
حمارب���ة التنظيم���ات االإرهابية و�شبل 
مواجهة التدخالت االإيرانية يف �شوؤون 

دول املنطقة.

لندن ـ رويترز: 

قال���ت م�ش���ادر اأمني���ة اإن بريطاني���ا 
تدر�س �شن هجوم اإلكرتوين اإنتقامي �شد 
رو�شيا ردا عل���ى هجوم تتهم فيه مو�شكو 
با�شته���داف البني���ة التحتي���ة الربيطانية، 
ح�شبما نقلت رويرتز عن �شحيفة �شنداي 

تاميز، اأم�س االأحد.
وو�شلت عالقات بريطانيا مع رو�شيا 
اإلى اأدن���ى م�شتوى له، م���ع اتهام مو�شكو 
االأع�ش���اب  بغ���از  هج���وم  وراء  بالوق���وف 
عل���ى اجلا�شو�س الرو�ش���ي �شابق �شريجي 
�شكريبال وابنته يف بريطانيا، وهو ما اأدى 
اإلى اندالع اأزمة مت على اإثرها طرد ع�رشات 

الدبلوما�شيني.
ونف���ت رو�شي���ا تورطه���ا يف الهجوم، 
واأدان���ت ال�شبت اأي�ش���ا ال�رشبات املوجهة 

�شد �شوريا، مب�شاركة بريطانيا.

القدس المحتلة ـ رويترز:

 حذرت جم���دداً اإ�رشائيل م���ن اأنها لن 
ت�شم���ح للتواج���د االإي���راين يف �شوري���ا من 
تهدي���د اأمنها وحدودها، م�ش���رية اإلى اأنها 

�شت�شتمر يف حتركها �شد اإيران.
وحذر وزي���ران اإ�رشائيليان اأم�س االأحد 
“التح���رك”  اإ�رشائي���ل �شتوا�ش���ل  اأن  م���ن 
�شد اإي���ران يف �شوريا، وذل���ك بعد اأ�شبوع 
عل���ى ق�شف مط���ار التيفور، ال���ذي اأ�شفر 
عن مقت���ل 7 ايرانيني. وق���ال وزير االأمن 
يف  الع�ش���و  اأردان،  جلع���اد  الداخل���ي، 
احلكومة االأمني���ة امل�شغرة الإذاعة اجلي�س 
�ش���د  التح���رك  “�شنوا�ش���ل  االإ�رشائيل���ي 
التمركز الع�شكري الإي���ران يف �شوريا، الأنه 

ي�شكل تهديداً الأمن اإ�رشائيل”.
من جهته، �رشح وزير التعليم، نفتايل 
بيني���ت، وه���و ع�ش���و اأي�ش���اً يف احلكوم���ة 
االأمني���ة اأن اإ�رشائي���ل متل���ك “حرية حترك 
كاملة”. وقال “لن ن�شمح الإيران بالتمركز 
يف �شوري���ا. ال ميك���ن اأن ت�شب���ح حدودن���ا 

ال�شمالية باحة مفتوحة لب�شار االأ�شد”.

موسكو ـ رويترز:

اأنب���اء رو�شي���ة ع���ن   نقل���ت وكاالت 
الرو�ش���ي  الرئي����س  اإن  الكرمل���ني قول���ه 
فالدمي���ري بوت���ني اأبل���غ نظ���ريه االإيراين 
ح�ش���ن روحاين اأم�س االأحد ب���اأن اأي �رشبات 
�شاروخية جديدة على �شوريا �شتوؤدي اإلى 

فو�شى يف العالقات الدولية.
وحت���دث بوت���ني وروح���اين هاتفي���ا 
لبح���ث الو�ش���ع يف �شوريا بع���د اأن وجهت 
الوالي���ات املتح���دة وبريطاني���ا وفرن�ش���ا 
�رشبات �شاروخية على �شوريا لال�شتباه يف 

�شن النظام هجوما ب�شالح كيماوي.
وذكرت وكاالت االأنب���اء اأن الزعيمني 
اتفقا عل���ى اأن ال�رشب���ات الغربي���ة اأ�رشت 
بفر����س التو�ش���ل اإل���ى ح���ل �شيا�شي يف 

�شوريا.
ونقلت وكال���ة االإع���الم الرو�شية عن 
بي���ان للكرمل���ني “اأكد فالدمي���ري بوتني، 
على وجه اخل�شو�س، اأنه اإذا ا�شتمرت هذه 
االأعمال التي متثل انته���اكا مليثاق االأمم 
املتحدة فاإنه���ا �شتوؤدي حتما اإلى فو�شى 

يف العالقات الدولية”.

قرقا�س: امللك �شلمان 
قادر على جمع كلمة العرب

بريطانيا ت�شتعد ملهاجمة 
رو�شيا “اإلكرتونيا”

اإ�رشائيل: �شنوا�شل حتركنا 
�شد اإيران يف �شوريا

بوتني: �رشب �شوريا 
جمدداً �شيحدث فو�شى

قمة القد�س.. حت�سني الأمة العربية ودعم قيام دولة فل�سطني
خادم احلرمني يدعو ملوقف اأممي قوي �شد �شلوك اإيران

 وكان العاه����ل ال�شع����ودي، املل����ك �شلمان بن 
عبدالعزي����ز، قد اأعلن، اإط����الق ا�شم “قمة القد�س”، 
على اأعمال القمة العربية ال�29 املنعقدة يف مدينة 

الظهران باململكة، اأم�س االأحد.
كم����ا اأك����د البيان على �����رشورة حت�ش����ني االأمة 
للتدخ����الت  والت�ش����دي  االإره����اب،  العربي����ة �ش����د 

االإقليمية يف �شوؤون الدول العربية.
االأخط����ار  اإزاء  “التيق����ظ  اأن����ه يج����ب  واأ�ش����اف 
املحيط����ة باأم����ن املنطقة ج����راء االأطم����اع االإقليمية 
الت����ي ت�شتبيح اأر ا�شي ال����دول العربية وت�شتهدف 

عوا�شمها وهويتها الوطنية”.
ودع����ا البي����ان “دول اجلوار االإقليم����ي العربي 
لاللت����زام مبب����ادئ ح�شن اجل����وار و اح����رتام �شيادة 
الدول العربية، )...(، والت�شدي ملحاوالت تقوي�س 
�شلطته����ا م����ن قب����ل االأط����راف االإقليمي����ة والوكالء 
واالأح����زاب وامللي�شيات التابعة له����م داخل الدول 

العربية”.
كم����ا جدد الدعوة لالأط����راف االقليمية لالمتناع 
ع����ن تزويد امللي�شيات التي ته����دد الدول العربية 
وا�شتقراره����ا، بال�ش����الح واالأم����وال، موؤكدا على حق 
اأي دولة عربية يف احلف����اظ على اأمنها وا�شتقرارها 

والدفاع عن نف�شها.
واأ�شاف البيان اأنه �شيت����م ت�رشيع وترية اآليات 
العمل العربي امل�ش����رتك يف املجاالت االقت�شادية 
اال�شرتاتيجيات  والتنموية، وتنفي����ذ  واالجتماعي����ة 
التنمي����ة  لتحقي����ق  املج����الت  تل����ك  يف  العربي����ة 

امل�شتدامة.
ومت تكلي����ف االأمان����ة العامة للجامع����ة ملتابعة 
تنفيذ م�شام����ني هذه الوثيقة بالتن�شيق مع الدول 

االأع�شاء من خالل اال�شرتاتيجيات واالآليات العربية 
املعمول بها يف االإطار العربي للعمل امل�شرتك، مبا 
يف ذل����ك جلنة مبادرة �شالم عربي����ة واآليات التكامل 
العربي����ة  واال�شرتاتيجي����ة  العرب����ي  االقت�ش����ادي 
الرباعي����ة  الوزاري����ة  واللجن����ة  االإره����اب  ملكافح����ة 
املعنية مبتابعة تطورات االأزمة مع اإيران والت�شدي 

لتدخالتها يف ال�شوؤون الداخلية للدول العربية.
واختتم����ت اأعمال القمة العربي����ة 29 يف مدينة 
الظه����ران �رشق����ي ال�شعودي����ة، اأم�س االأح����د، و�شط 
م�شارك����ة وا�شعة م����ن املل����وك والروؤ�ش����اء والقادة 

العرب وامل�شوؤولني الدوليني.
و�ش����ارك يف القمة 17 مل����كا ورئي�شا عربيا من 
22 دولة، باالإ�شافة اإلى االأمني العام لالأمم املتحدة 
اأنطوني����و غوتريي�����س ورئي�����س مفو�شي����ة االحت����اد 
االإفريقي مو�شى فك����ي، واملمثل االأعلى لل�شيا�شة 
اخلارجي����ة واالأمني����ة لالحت����اد االأوروب����ي فيدري����كا 
موغرين����ي. وقال العاهل ال�شع����ودي امللك �شلمان 
ب����ن عبدالعزيز، يف كلمته بع����د ت�شلمه رئا�شة القمة 
29 : “اإن الق�شية الفل�شطينية هي ق�شيتنا االأولى 
و�شتبق����ى كذلك حتى ح�ش����ول الفل�شطينيني على 
حقوقهم يف الدولة امل�شتقل����ة وعا�شمتها القد�س 
ا�شتن����كار  ال�شع����ودي  العاه����ل  ال�رشقي����ة”. وج����دد 
اململكة للقرار االأمريك����ي بخ�شو�س نقل ال�شفارة 
االأمريكي����ة اإل����ى القد�س، موؤكدا عل����ى “اأن القد�س 

ال�رشقية جزء ال يتجزاأ من االأرا�شي الفل�شطينية”.
واأعل����ن خادم احلرمني تقدمي 50 مليون دوالر 
لوكالة االأون����روا، و150 مليون دوالر لربنامج دعم 

االأوقاف االإ�شالمية يف القد�س.
واأطل����ق املل����ك �شلم����ان عل����ى القم����ة العربية 

احلالي����ة قم����ة القد�س، ليعل����م “القا�ش����ي والداين 
اأن فل�شط����ني يف �شم����ري ال�شعوب العربي����ة”. واأكد 
امللك �شلمان عل����ى “وحدة اليمن وا�شتقالله واأمنه 
و�شالم����ة اأرا�شي����ه”، واأعرب ع����ن تاأيي����ده للجهود 
املبذول����ة من اأجل ح����ل �شيا�شي لالأزم����ة يف اليمن، 
وفق املب����ادرة اخلليجية ومق����ررات احلوار الوطني 
وتنفي����ذ ق����رار جمل�����س االأم����ن 2216. وحم����ل ملك 
ال�شعودي����ة امليلي�شي����ات احلوثية التابع����ة الإيران 
“كام����ل امل�شوؤولية حيال االأزم����ة اليمنية واملعاناة 

االإن�شانية التي ع�شفت باليمن”.
ورح����ب امللك �شلمان ببيان جمل�س االأمن الذي 
دان ب�ش����دة اإط����الق ميلي�شي����ات احلوث����ي االإيرانية 
�شواريخ بالي�شتية جت����اه ال�شعودية، قائال اإن عدد 
هذه ال�شواريخ بل����غ 119 �شاروخا، وقد ا�شتهدف 

عدد منها مكة املكرمة.
وحذر العاهل ال�شع����ودي من “خطورة ال�شلوك 
االإي����راين يف املنطق����ة وجمافات����ه حل�ش����ن اجلوار”، 
وطال����ب املجتمع الدويل باتخ����اذ “اإجراءات حازمة” 
يف هذا االإطار. وجدد امللك �شلمان االإدانة ال�شديدة 
لالأعمال االإرهابية التي تقوم بها اإيران يف املنطقة 
العربية، معربا عن رف�شه لتدخالت طهران ال�شافرة 

يف ال�شوؤون الداخلية للدول العربية.
وكان العاهل االأردين امللك عبد اهلل الثاين قد 
اأك����د يف كلمته اأمام القمة على “احلق االأبدي اخلالد 
للفل�شطينيني والع����رب وامل�شلمني وامل�شيحيني 
يف القد�����س”، وو�ش����ف املدين����ة املقد�ش����ة باأنه����ا 

“مفتاح ال�شالم يف املنطقة وحجر االأ�شا�س”. 
و�شدد على �رشورة قي����ام الدولة الفل�شطينية 
عل����ى ح����دود 1967 وعا�شمتها القد�����س ال�رشقية، 

ا�شتن����ادا اإل����ى ح����ل الدولت����ني ومب����ادرة ال�ش����الم 
العربي����ة، موؤكدا عل����ى احلفاظ على هيئ����ة االأونروا 
لدعم الالجئني الفل�شطيني����ني اإلى حني اإيجاد حل 

لق�شيتهم.
ويف كلمته اأم����ام القمة العربي����ة، قال الرئي�س 
الفل�شطين����ي، حمم����ود عبا�����س اأن “القد�س ت�شهد 
هجم����ة ا�شتيطانية غ����ري م�شبوقة بدعم م����ن االإدارة 
االأمريكي����ة”، م�شريا اإلى اأن اإعالن الواليات املتحدة 
القد�س عا�شم����ة الإ�رشائيل جعلها طرف����ا يف ال�رشاع 

ولي�شت و�شيطا.
واأ�ش����اف “القد�����س ال�رشقية كان����ت و�شتبقى 
اإل����ى االأب����د عا�شمة لدول����ة فل�شطني”، موؤك����دا اأنه 
“مل نرف�����س املفاو�ش����ات يوم����ا وا�شتجبن����ا جلميع 

املبادرات التي قدمت لنا”.
ب����دوره اأ�ش����اد االأم����ني الع����ام جلامع����ة الدول 
العربية اأحمد اأب����و الغيط باجلهود العربية الجتثاث 
االإره����اب وتغيري ثقاف����ة التطرف، م�ش����ريا اإلى اأن 
االأزم����ات امل�شتعلة يف منطقتن����ا تخ�شم من ر�شيد 

اأمننا العربي.
وق����ال اأب����و الغي����ط اإن اجلهد العرب����ي جنح يف 
اتخاذ موقف حازم �شد اع����رتاف الواليات املتحدة 
بالقد�س عا�شمة الإ�رشائي����ل، موؤكدا على اأن الوحدة 

الفل�شطينية هدف ملح تاأخر حتقيقه.
واأو�ش����ح اأب����و الغي����ط اأن دوال عربي����ة اأ�شبحت 
�شاحة لتدخالت دولية ومناف�شات اإقليمية، قائال اإن 

االإيرانيني ا�شتفادوا من ه�شا�شة الو�شع اليمني.
وطالب اأبو الغيط الدول العربية ب�رشورة و�شع 
ا�شرتاتيجية م�شرتكة ب�شاأن اأزمة �شوريا قائمة على 

القرار الدويل رقم 2254.

الظهران ـ وكاالت:
 �سدد البيان اخلتامي للقمة العربية التي عقدت اأم�س الأحد حتت ا�سم “قمة القد�س”، على 

“الدعم العربي لقيام دولة فل�سطينية م�ستقلة عا�سمتها القد�س ال�سرقية على حدود عام 1967”، 
و�سرورة الت�سدي “ملحاولت تهويد القد�س”.

وجاء يف البيان: “يجب العمل على الدعم العربي لن�سرة الق�سية الفل�سطينية، ولقيام دولة 

فل�سطينية م�ستقلة عا�سمتها القد�س ال�سرقية على حدود 4 يونيو من عام 1967، وفقا لقرارات 

�سد  واح���دا  �سفا  وال��وق��وف   ،)...( ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����س��ام  وم��ب��ادرة  ال�سلة،  ذات  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية 

املحاولت لت�سفية ق�سية فل�سطني وتهويد القد�س ودعم �سمود اأهلها”.

واشنطن ـ رويترز: 

قال���ت املندوب���ة االأمريكي���ة ل���دى االأم���م 
املتح���دة نيكي هيلي اأم����س االأحد اإن الواليات 
املتح���دة ل���ن جت���ري اأي حمادث���ات مبا�رشة مع 

الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد.
وقال���ت هيلي يف مقابلة مع قناة تلفزيون 
)�شي.بي.اإ����س( اإن �شوريا رف�ش���ت حتى االآن 
امل�شارك���ة يف مفاو�شات متع���ددة االأطراف يف 
اإط���ار عملي���ة �شيا�شية ترعاه���ا االأمم املتحدة. 
واأ�شاف���ت اأن على رو�شي���ا اأن “تدفع” �شوريا 

اإلى مائدة املفاو�شات.
لك���ن هيل���ي قال���ت اإن �شوري���ا “لي�ش���ت 
جديرة” باإج���راء حمادثات مبا�رشة مع وا�شنطن. 
وم�شت تق���ول “لن جنري اأي حمادثات مبا�رشة 

مع االأ�شد”. وقالت �شف���رية الواليات املتحدة 
يف االأمم املتحدة، اإن بالدها لن ت�شحب قواتها 

من �شوريا اإال بعد اأن حتقق اأهدافها.
ذك���رت هيل���ي ثالث���ة اأه���داف للوالي���ات 
املتحدة، وهي �شم���ان عدم ا�شتخدام االأ�شلحة 
الكيماوية باأي �شكل ميكن اأن يعر�س م�شالح 
الوالي���ات املتح���دة للخط���ر وهزمي���ة تنظي���م 
داع����س، و�شم���ان وج���ود نقطة مراقب���ة جيدة 

ملتابعة ما تقوم به اإيران.
واأك���دت، يف حديث مع �شبكة “وك�س نيو” 
االأمريكية، “هدفنا اأن تعود القوات االأمريكية 
للوط���ن لكننا لن ن�شحبها اإال بعد اأن نتيقن من 

اأننا اأجنزنا هذه االأمور”.
وكان الرئي�س االأمريك���ي، دونالد ترامب، 

قد اأر�ش���ل اإ�ش���ارات مت�شاربة ب�ش���اأن الوجود 
االأمريكي يف �شوريا، اإال اأن ذلك كان قبل توجيه 

ب���الده وفرن�ش���ا وبريطانيا �رشب���ات �شاروخية 
�شد اأهداف للنظام ال�شوري، فجر ال�شبت.

وق���ال ترام���ب اإنه يري���د �شح���ب القوات 
االأمريكي���ة الت���ي تبل���غ نح���و األفي جن���دي من 
�شوري���ا، والتي ت�ش���ارك يف احلملة على تنظيم 

داع�س االإرهابي.
لكنه بدا اأنه يناق����س هذه الر�شالة عندما 
ق���ال ال�شبت، اإن احللف���اء الغربيني م�شتعدون 
“ملوا�شل���ة” الرد الع�شكري اإذا مل يكف االأ�شد 

عن ا�شتخدام االأ�شلحة الكيماوية املحظورة.
وردا على �شوؤال ع���ن العالقات االأمريكية 
الرو�شي���ة، قالت هيل���ي اإن العالقات “متوترة 
للغاي���ة”، لكن الواليات املتح���دة التزال تاأمل 

يف عالقات اأف�شل.

قواتنا لن تغادر سوريا حتى تتحقق األهداف
استبعدت إجراء محادثات مباشرة مع األسد... أميركا:

•  نيكي هيلي تتحدث يف نيويورك  )رويرتز(	
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تن�س����ط كثري من الدول التي تن�س����د ال�سبق 
واالقت�س����ادي  وال�سناع����ي  والتج����اري  العلم����ي 
املتقدم، يف مراقبة االأداء الوظيفي املن�سبط يف 
كل جماالت العمل، وحث جميع الكوارد الوظيفية 
على �رشع����ة اال�ستجاب����ة بالرد ال�سفه����ي املبا�رش، 
اأو الكتاب����ي واالإلك����روين، عل����ى كل ما ي����رد اإلى 
اأية جهة من اجله����ات الر�سمية من ا�ستف�سارات، 
وحما�سب����ة كل اإدارة على من����ط و�رشعة الرد الذي 
يجب اأن ي�ستويف اجلواب ال�سايف لل�سائل يف جميع 
امل�س����ارات، االجتماعي����ة والتجاري����ة وال�سناعية 
وال�سيا�سي����ة، الأن اأي ب����طء اأو اإهمال يف الرد على 
ع على الدولة واالآخرين  اأي ا�ستف�سار، رمب����ا ُي�سّيْ
فر�ص����ة ثمين����ة، كما اأن����ه يولد نوعا م����ن الإحباط 

القاتل للإبداع.  
موظف����ي  بع�����ض  لأداء  فاح�ص����ة  نظ����رة  اإن 
ال����وزارات واملوؤ�س�سات اأو الهيئ����ات احلكومية، 
خلل �ساعات الدوام الر�سمي، من ال�ساعة ال�سابعة 
�صباحاً وحتى ال�صاعة الثانية والربع ظهراً، كفيلة 
بتحديد منط ووترية اإجناز املعامالت، �صواًء كانت 
اجتماعية اأو مدنية اأو جتارية، وُتِظهر حجم معاناة 

املراجعني خالل تلك الفرتة، التي تتقل�ض فيها 
�صاعات العمل لطالب����ي اخلدمات من املراجعني 
من �صب����ع �صاعات وربع اإلى �ص����ت �صاعات فقط، 
وذل����ك لالأ�صب����اب التالي����ة: اأولً، �صي����اع ن�ص����ف 
ال�صاعة الأولى م����ن العمل ما بني ت�صجيل ح�صور 
املوظف����ني وتهيئ����ة املكاتب ل�صت����الم طلبات 
املراجع����ني، ه����ذا من ناحي����ة. وثانياً، م����ن ناحية 
تنع الأمني امل����ايل عند ال�صاعة الواحدة  اأخرى، يمَ
ظه����راً ع����ن ا�ست����لم ر�سوم اأي����ة معامل����ة جديدة 
وذلك ح�صب النظام الداخلي لتلك اجلهات، على 
�صن����د من القول لتمك����ني ِفرق العمل م����ن اإنهاء 
املعاملت التي لديها اإال اأن احلقيقة رمبا تكون 
مغاي����رة، فنظ����رة اإلى داخ����ل املكات����ب من خلف 
الأب����واب الزجاجي����ة امُلغلقة فاإنك ل����ن ترى خلف 
تلك املكاتب اإل موظفا اأو موظفني قابعني على 
اأدراجه����م اأما املكاتب الأخ����رى فهي خالية متاماً 
من املوظفني، هنا تتقافز الأ�صئلة، ملاذا ت�صمح 
الدول����ة باإ�صاع����ة ال�صاع����ات الأخرية م����ن اأوقات 
العم����ل، وملاذا ل ي�صتمر الأمني املايل يف ا�صتالم 
ر�ص����وم الطلب����ات اجلدي����دة طامل����ا مت تقديها 

خالل �صاعات ال����دوام الر�صمي ليت����م اإجنازها يف 
ال�صاعات الأولى من �صباح اليوم التايل بدل �صد 

املراجعني واإرغامهم على العودة مرة اأخرى!
نح���ن بح���ق نتمنى غر����ض ثقاف���ة الإجناز 
لأنها مك�صب عظيم للمجتمع وُتدخل ال�صعادة 
�صعد  وال����رور على طالبيه���ا فخذ مثالً ك���م يمَ
طالب���وا جتدي���د ج���وازات ال�صف���ر والهويات 
ال�صخ�صي���ة الت���ي ُتنج���ز يف غ�ص���ون ي���وم اأو 
�صع���د متداول���وا العقارات مبا  يوم���ني وكم يمَ
يقدم���ه جهاز امل�صاح���ة والت�صجي���ل العقاري 
م���ن �رعة اإجن���از الوثائق العقاري���ة مما ُي�رّع 
حركة تداولها والتحي���ة اأي�صاً لرئي�ض �صوؤون 
اجلم���ارك ال���ذي ن�ص���ط ب�ص���كل ا�صتثنائي يف 
ت�ري���ع وترية حركة ال�صاحنات عرب ج�ر امللك 
فه���د وميناء خليف���ة بن �صلمان خ���الل العمل 
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سوالف

الأ�صبوع���ي  املجل����ض  يح����ر  م���ن 
ل�صي���دي �صاحب ال�صم���و امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة رئي�س 
الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه، ي�صعر 
اأن���ه ي�ص���ي يف موك���ب جماع���ي مليء 
بالوطنية والق���وة، واخلطى اإلى الأمام، 
ف�صم���وه اأيده اهلل يدخ���ل قلوب اجلميع 
ويتبادل الود واملحبة وي�صغي اإلى كل 
من يف املجل�ض ويح���ب اأن يتعرف على 
احتياجاته���م عن قرب وب�ص���كل اأعمق، 
وهن���ا تتجل���ى عظم���ة القائ���د ومنزلته 

الرفيعة يف قلوب �صعبه.
ي���وم اأم����ض ت�رفن���ا بال�ص���الم على 
�صم���وه اأيده اهلل يف جمل�ص���ه الأ�صبوعي، 

وحت���دث �صموه يف جمالت ع���دة ولكنه 
ب���داأ بالعالقة التي ت�صب���ه اجلواهر بينه 
وبني اأبناء �صعبه الويف، وهي عالقة من 
ط���راز خا�ض مكتوبة مب���داد من املحبة 
لن جت���د له���ا مثيال عل���ى م���ر الدهور، 
يقول �صموه عن ه���ذه العالقة: )اإننا يف 
البحري���ن ترابطنا قوي ومتا�صكنا متني 
و�صنبق���ى كذلك بقي���ادة جاللة العاهل 
“اأ�سع���د  �صم���وه  واأ�ص���اف  املف���دى”، 
اأوقاتي حينما األتقي املواطنني وحينما 
اأزور مناطقه���م واأطل���ع عل���ى اأحوالهم 
ومتطلباته���م  للتطوي���ر،  وحاجته���ا 
اخلدماتي���ة وتلبيتها، فالهدف الأ�صمى 
عن���د اأي م�سوؤول حكومي يجب اأن يكون 

ريادة البحري���ن وخدمة املواطن كل يف 
جماله(.

اإن النجاح امل�صطرد للبحرين يف كل 
املجاالت على ال�ساحة العربية والعاملية 
من���ذ القدم، اإمنا يع���ود بالدرجة االأولى 
اإل���ى ق���وة العالقة ب���ني اأبن���اء ال�صعب 
الواح���د والن�صج���ام املتوا�ص���ل، وقوة 
ومتانة العالقة ب���ني احلاكم واملحكوم 
فق���د  مثي���ل،  له���ا  ي�صب���ق  مل  الت���ي 
ا�صتطاعت البحرين اأن يكون لها تاأثري 
كب���ري يف العامل ومكان���ة متميزة بف�صل 
اهلل ثم بتمي���ز تلك العالق���ة، و�صتبقى 
راية البلد خفاقة اإل���ى االأبد ولن تعرف 

غري املجد والنت�صارات الدائمة. 

وم���ن مب���داأ را�ص���خ ويق���ني وا�صح 
وحمب���ة ل حدود له���ا لل�صقيقة الكربى 
اململكة العربي���ة ال�سعودية قال �سموه 
اأيده اهلل مبنا�صبة ا�صت�صافة ال�صعودية 
القم���ة العربي���ة: )اأملنا كب���ري يف جناح 
القم���ة، وبالن�سبة يل اإن عق���د القمة يف 

ال�صعودية جناح بحد ذاته(.
ال�سعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة  اإن 
بقيادة خادم احلرمني ال�ريفني حفظه 
اهلل تعم���ل جاه���دة م���ن اأج���ل اأن ياأخذ 
الوط���ن العربي مكان���ه الطبيعي، وهي 
ق���ادرة عل���ى ذل���ك كونها ق���وة فاعلة 
وموؤث���رة يف التاريخ وه���ي �صند للعرب 

وامل�صلمني يف كل زمان ومكان.

سيدي سمو رئيس الوزراء ومنزلة 
رفيعة في قلوب شعبه 

ُيعت���رب انعقاد القمة العربي���ة �رورة من 
����رورات التوا�ص���ل العرب���ي ب���ني حكومات 
العربي���ة، وتنعق���د يف كل م���رة يف  الأقط���ار 
بح�ص���ب  العربي���ة  العوا�ص���م  م���ن  عا�صم���ة 
الرتتيب الأبج���دي اأو بح�ص���ب التفاق، وقمة 
2018م العربية �صتنعقد يف مدينة الظهران 
ال�سعودي���ة، والقم���ة مبثاب���ة لق���اء �سيا�سي 
ب���ني احلكوم���ات العربية ملناق�ص���ة الأو�صاع 
وامل�صاكل الت���ي تتعر�ض لها الأم���ة العربية 
وتختتم مبجموعة من التو�صيات والقرارات. 

وتنعق���د القم���ة )29( العربي���ة يف مركز 
املل���ك عبدالعزي���ز الثقايف العلم���ي يف مدينة 
الظهران باملنطقة ال�رقية باململكة العربية 
ال�صعودي���ة ال�صقيقة بح�ص���ور ممثلي اأع�صاء 
اجلامع���ة العربي���ة، )22( دول���ة، ه���ذه القمة 
يج���ب اأن تك���ون تعب���رًيا ع���ن االإرادة العربية 
امل�سرك���ة واأن تك���ون ق���ادرة عل���ى تقدمي 
حلول حقيقي���ة وفاعلة لالأزم���ات التي تعاين 
منها العديد من الأقطار العربية، واأن ل تكون 
زاهدة يف تطبيق ما ي�صدر عنها من القرارات 

والتو�صي���ات، خ�صو�ص���ا اأن اأمتن���ا تعي�ض يف 
وق���ٍت ع�سي���ب مل���يء باالأزم���ات ال�سيا�سية 
واالقت�سادية والع�سكرية واالأمنية، يتقدمها 
الو�ص���ع املي���داين يف �صوريا واليم���ن وليبيا، 
والع���دوان احلوث���ي الإي���راين امُلمنه���ج على 
ال�صعودية والإمارات وا�صتمرار تدخل النظام 
الإي���راين يف �ص���وؤون اأقط���ار اخللي���ج العربي 

والعراق واليمن و�صوريا ولبنان. 
املطل���وب من القم���ة العربي���ة اأن تتبنى 
م�رشوعات وروؤي���ة �ساملة حلل ه���ذه االأزمات، 

ومناق�صة م�صبباتها، وو�ص���ع احللول الناجعة 
لها، مب���ا ي�صم���ن حتقي���ق الأم���ن ال�صيا�صي 
واالقت�س���ادي والع�سكري واالأمني واملايل يف 
جمي���ع الأقط���ار العربية، مب���ا ي�صمن حتقيق 
التنمية املفق���دوة و�صمان كرام���ة املواطن 
العرب���ي، ووق���ف ا�صتنزاف ثروات���ه املعدنية 
الت���ي ي�صتفي���د منها اأبن���اء الغ���رب اأكرث من 
العرب، املطلوب م�روع نه�صوي عربي بجميع 
الأقطار العربية، م�روع �صيا�صي واقت�صادي، 
ترب���وي ومع���ريف، ينه�ض بال���رتاب والإن�صان 

العربي، املطل���وب م�صاريع اقت�صادية حتمي 
ثرواتن���ا العربية من ال�صي���اع، وتبني �صدوًدا 
اأمنية حتمينا من التدخالت وحتمي اأموالنا من 

قر�صنة امل�صارف والبور�صات الغربية.
كل م���ا يحتاجه وطنن���ا العربي هو �رورة 
تفعي���ل التعاون القوم���ي ال�سيا�سي واالأمني 
واالقت�سادي العربي، وت�سكيل قوة �سيا�سية 
ملواجه���ة  م�سرك���ة  حقيقي���ة  وع�سكري���ة 
التحديات التي تواجه اأمتنا العربية يف الداخل 

واخلارج.

القمة العربية

علي محمد جبر المسلمثقافة االستجابة

علي نــون 

باإلذن

يف  وليتي  اأك��رب  علي  يتبخرت 
وكاأّنه  ال�رقية،  الغوطة  �صوارع 
ليحتفل  وج����اء  ال��ق��د���ض  ح����ّرر 
ال�صكل  يف  امل���زل���زل!  ب��احل��دث 
م�سمون  م��ن  ال��ك��ث��ري  ال��ك��ي��دي، 
التي  ال�صتعرا�صية  تلك اخلطوة 
عربية  حا�رة  رك��ام  فوق  خطاها 
ب�”البعث”  اأخرى، ُنكبت  اإ�صالمية 
املتاأ�صلم  وبالإرهاب  وتراكماته، 
ال��دويل  وبالتكالب  وخ��ط��اي��اه، 
بامل�روع  ثم  اأ�صحابه،  وح�صابات 
والواعد  للبليا  احلامل  االإي��راين 

بها اأينما حّط ومتّكن.
م�صت�صار  ���ص��ع��ادة  ينتبه  مل 
زوغ���ان  اإل����ى  الفقيه”  “الويل 
تبعاً  ي��ت��ح��رك  ال��ت��ي  ال��ب��و���ص��ل��ة 
يتفقد  اأن  من  ب��دلً  لإ�صاراتها: 
ال��ت��ي  الإيرانية”  “القاعدة 
مطار  يف  الإ�رائيليون  ق�صفها 
والتي  ت��دم��ر،  ق��رب  فور”  “تي 
فيها  �صقط  ن  ممَ عدد  باأن  يرتّدد 
اإلى  جاء  امُلعلن،  الرقم  من  اأكرب 
تغا�صى،  ث��م  ال�رقية!  الغوطة 
وه���و ال���ع���ارف وال��ق��ا���ص��د، عن 
حقيقة اأن احل�صابات التي اأف�صت 
الدم�صقية  ال�صاحية  �صقوط  اإلى 
ه��ّج��رت مئات  ك��ث��اف��ة،  الأك����رث 
الألوف من املدنيني، ومل تف�صل 
بني فعل التهجري، والفعل الآخر 
اجلماعات  عنا�ر  باإجالء  املّدعى 
التي  امل�صلحة،  “االإ�سلمية” 
احلديث  ال�سيا�سي  العهر  ج��اء 
خ��ان��ة  ل��ي�����ص��ع��ه��ا جم��ت��م��ع��ة يف 
اأن توُ�صف من قبل  اأو  الإره��اب! 
ف�����ص��ائ��ل ال��ت��ن��وي��ر الإي������راين – 
 االأ�سدي ب�”الع�صابات امل�صلحة”!
املنت�صي  امل�����ص��ت�����ص��ار  وف����ات 
اأن  ال��غ��وط��ة،  رك��ام  ف��وق  بكيده 
االإ�سلمية،  العربية  الناحية  هذه 
���ص��ّدت ج��م��اع��ات��ه ع��ن اأب��واب��ه��ا 
ع��ل��ى م����دى ����ص���ن���وات ط��وي��ل��ة! 
والدمار  النار  على  ع�صت  واأنها 
وامليلي�صيات املذهبية الإيرانية 
واأن��ه  والنتماء!  والأه���واء  الهوى 
ل���وال ال����دور ال��رو���س��ي، ال��ن��اري 
وال�����س��ي��ا���س��ي وال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي، 
وال�������س���ف���ق���ات وامل�����ب�����ادالت 
وغرابة  املو�صعية،  والت�صويات 
املجتمع  يعتمده  ال��ذي  امليزان 
الدويل لقيا�س م�ستويات واأبعاد 
الب�ر،  حقوق  وانتهاك  التوّح�ض 
وارتكاب اجلرائم �صد الب�رية مبا 
فيها التطهري العرقي وا�صتخدام 
الأ�صلحة املحّرمة... لول ذلك ملا 
متكن ال�سيد واليتي من الدخول 
ل�صتعرا�ض انت�صاره املّدعى، اأو 
��ْن؟!(  ممَ )قبل  للم�صارعة  بالأحرى 
“النت�صار”!.  ذل��ك  اأب��ّوة  لّدع��اء 

“اأمل�ستقبل”. 

واليتي في الغوطة! )1(

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

العربي���ة  القم���ة  تاأت���ي 
يف  الظه���ران  يف  املنعق���دة 
اأخط���ار  في���ه  حت���دق  وق���ت 
كث���رية باأمتن���ا العربية، فهناك 
الأزم���ة ال�صورية وم���ا يكن اأن 
تتمخ�ض عن���ه الأيام القادمة يف 
ه���ذا املل���ف يف ظ���ل الت�سعيد 
الإعالم���ي والدبلوما�ص���ي ب���ني 
اأط���راف ه���ذه الأزم���ة اخلطرية، 
وهن���اك الأزم���ة القطرية، حيث 
العن���اد القطري والإ����رار على 
العمل �صد م�صال���ح الأمة كلها 
واالرمت���اء يف احل�س���ن االإيراين 
واإطالق ت�ريحات غري من�صبطة 

وموا�صلة ال�صباب الإعالمي.
الإي���راين  التدخ���ل  وهن���اك 
يف �س���وؤون دول عربي���ة كث���رية 
وتهديد اأمننا من خلل جماعات 
اإي���ران  باأوام���ر  تاأمت���ر  معين���ة 
وتقوم ب���دور الطابور اخلام�ض. 
وهن���اك مل���ف الإره���اب ال���ذي 
ل ي���زال يه���دد ا�صتق���رار واأمن 
دولنا العربية دون ا�ستثناء، وال 
تزال الهجمات الإرهابية حت�صد 
الأمنية  الأجهزة  الأبرياء وترهق 

العربية.
وبني هذه امللفات تفجرت 
م�ص���رية الع���ودة الفل�صطيني���ة 
و�سق���ط الكث���ري م���ن القتل���ى 
اأي���دي قوات  وال�سه���داء عل���ى 

االحتلل االإ�رشائيلي.
كيف �ستتعام���ل هذه القمة 
مع كل ه���ذه امللفات اخلطرية 
عملي���ة  ب�صي���غ  تخ���رج  وه���ل 

حللها؟.

قمة الظهران 



علي مجيد

حج��ز فريق األه��ي املقع��د الثاين يف 
نه��ايئ دوري زين الدرج��ة األوىل لكرة 
الس��لة، بعد أن قهر املحرق يف املباراة 
الفاصلة، متمكنا من الفوز عليه بنتيجة 
87/90 بعد مباراة مث��رة ومتقاربة مل 
تحسم إال يف الثواين األخرة منها، ضمن 
منافسات الجولة الثالثة لحساب الدور 

نصف النهايئ لبطولة الدوري.
وج��اء رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عيىس بن عي بن خليفة آل خليفة، يف 

مقدمة الحضور خالل اللقاء.
وس��يالقي األه��ي بذل��ك املنام��ة يف 
املواجهات النهائي��ة للبطولة املقرر أن 
تنطلق يوم األربع��اء املقبل عىل صالة 
خليفة. وعىل رغم خس��ارته يف املباراة 
األوىل يف ال��دور نصف النهايئ للبطولة، 
إال أن األهي عاد بقوة يف املباراة الثانية 
الت��ي فاز فيها، قبل أن يحس��م التأهل 

بفوزه يف املباراة الفاصلة يوم أمس.
وتع��ادل الفريق��ان يف الش��وط األول 
بنتيج��ة 34/34 بع��د أن ف��از األهي 
بالرب��ع األول 20/19، فيام فاز املحرق 

بالربع الثاين 15/14.
وتق��دم املح��رق يف النتيج��ة بفوزه يف 
الرب��ع الثالث 31/23، قبل أن يحس��م 
األه��ي اللق��اء بف��وزه يف الربع األخر 

.33/22
ويرجع األهي الفضل يف فوزه إىل نجمه 
هشام سحران الذي متكن من تسجيل 
22 نقط��ة منها 4 تصويب��ات ثالثية، 3 
منها جائت حاسمة مطلع الربع األخر.
يف املقاب��ل، تأل��ق من جان��ب املحرق 
بدر جاس��م بتس��جيله 26 نقطة منها 
3 ثالثي��ات، غ��ر أنه مل يكم��ل املباراة 

لحصوله عىل األخطاء الخمسية.

الشوط األول

وبدأ املحرق املباراة بتش��كيلة ضمت 

كال من ج��واد عبدالله، بدر جاس��م، 
عي عب��اس، محمد ن��ارص، واألمري 

آرنيت.
فيام ب��دأ األه��ي بتكش��يلة ضمت 
محمد حس��ن، حسني ش��اكر، كاظم 

ماجد، هشام رسحان واألمريك لورن.
متكافئ��ة  املب��اراة  بداي��ة  وج��اءت 
املس��توى من الفريقني تب��ادال خاللها 
الثتائية مع  والتصويب��ات  الهج��امت 
مح��اوالت للتصويب الثاليث الذي أخذ 
ب��ه املحرق التق��دم األول 5/4 بثالثية 
جواد عبدالله، قبل أن يستعيد األهي 
تقدمه رسيعا ب�4 نقاط متتالية لحسني 
ش��اكر ومحم��د حس��ن 8/5. وواصل 
األهي ف��رض تقدم��ه منتصف الربع 
األول 10/7 بفض��ل التصويب الناجح 
من الرميات الح��رة، يف املقابل اعتمد 
املحرق عىل الدخول والتصويب الثنايئ 
والحصول ع��ىل الرمي��ات الحرة بعد 
ليتمكن  الثالثية،  التصويب��ات  إخفاق 
من تعديل النتيج��ة والتقدم 15/13، 
قب��ل أن يعود األهي ويحس��م الربع 
ملصلحته بفارق نقطة واحدة 20/19.

ودف��ع مدرب املحرق بعي ش��كرالله 
مطل��ع الربع الث��اين لتقوي��ة الدفاع، 
وأخ��ذ األحمر التقدم رسيع��ا بثالثية 

محمد بوعالي 22/20.
وع��ادل األهي النتيجة يف مناس��بتني 
آخره��ا 24/24، قبل أن متن��ح ثالثية 
جواد عبدالل��ه املحرق التقدم مجددا 

.27/24
ومنحت األخط��اء الهجومية للمحرق 
األهي فرصة العودة والتقدم 28/27، 
ليتدخل مدربه الرصيب تورمان بالوقت 

الفني.
التصويب  تفعي��ل  املح��رق  وح��اول 
الثاليث من جديد عرب بدر جاس��م بعد 
أن عزز االهي تقدمه بفارق 3 نقاط، 
لينجح يف تعديل النتيجة للمرة الرابعة 

يف ه��ذا الرب��ع 34/34، وهي النتيجة 
التي انتهى علها الشوط األول.

الشوط الثاني

وتبادل الفريقان التس��جيل والتقدم 

يف النتيجة التي جاءت سجاال بينهام 
بداية الش��وط الث��اين، وظل الفارق 
متقاربا ومل يتس��ع ألكرث من نقطتني 

يف الدقائق الثالث األوىل.
ومن��ح الع��ب املح��رق املتألق بدر 

جاس��م فريقه األفضلية انطالقا من 
منتصف الرب��ع الثالث، عرب 8 نقاط 
متتالي��ة منه��ا ثالثيت��ني متتابعتني 
50/46، ليظه��ر الالعب نفس��ه من 
جديد ويوس��ع الفارق للمحرق إىل 

10 نقاط ب�4 نقاط أخرى 56/46.
وقل��ص األه��ي الف��ارق رسيعا ل�4 
نق��اط 56/52، بواس��طة الهجامت 
املرت��دة نتيج��ة أخط��اء التصويب 
للمح��رق التي أوقفت��ه عىل النقطة 

ال�56.
وأعاد املحرق بقيادة بدر جاسم رفع 
الف��ارق مع نهاية ه��ذا الربع الذي 

حسمه ملصلحته بنتيجة 65/57.
وش��هدت بداية الرب��ع األخر، إثارة 
رسح��ان  هش��ام  ابتدءه��ا  كب��رة 
بثالثيت��ني قلص بها ف��ارق النتيجة، 
لرد جواد عبدالل��ه بثالثية أعاد بها 
فارق الخمس نق��اط للمحرق، قبل 
أن يع��ود األهالوي رسح��ان بثالثية 
ثالثة متقن��ة تبعها ل��ورن بنقطتني 
قربت الفارق لسلة واحدة أشعلت 

هدير املدرجات األهالوية 70/68.
واستغل حسني سلامن كرة مقطوعة 
ترجمها لهجمة رسيعة س��جل منها 
نقطتني منحت األهي التقدم األول 

يف الشوط الثاين 73/71.
ووق��ع نجم املحرق بدر جاس��م يف 
املحظور بعد أن اس��تكمل األخطاء 
الشخصية الخمس��ة وغادر تشكيلة 

فريقه.
وتبادل الفريقان التس��جيل والتقدم 
وظل فارق التقدم بالنقطة الواحدة 
قامئا حتى الثالثني ثانية األخرة التي 
منح فيه��ا األهالوي محمد حس��ن 

التقدم لفريقه 86/83.
ويف الس��ت ث��واين األخ��رة، قّل��ص 
املح��رق النتيج��ة لنقط��ة واح��دة 
87/86 بثالثية هاشم حبيب، غر أن 
كرثة األخطاء الشخصية رجحت كفة 

األهي مع نهاية املباراة 90/87.

النسر العطشان.. يطير لنهائي “زين” بتألق سرحان
أخللرج المحللرق خالللى الوفاض من الموسللم السللاوي

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد اللقاء

فرحة أهالوية كبيرة بالتأهل للنهائي     )تصوير رسول الحجيري(

محمد الدرازي

هن��أ رئي��س االتحادي��ن الع��ريب 
والبحرين��ي للكرة الطائرة الش��يخ 
عي ب��ن محم��د آل خليفة فريق 
الن��ادي األه��ي للك��رة الطائ��رة، 
مبناسبة فوزه بلقب بطولة الدوري 
للم��رة الثالث��ة يف تاريخ��ه له��ذا 
املوس��م 2017/2018 بع��د الفوز 

عىل املحرق يف املباراة النهائية.
وأك��د الش��يخ عي ب��ن محمد أن 
فوز فريق األهي بهذا اللقب جاء 
التي  القوي��ة  التحض��رات  بفضل 
خاضها وال��روح القتالي��ة والرتكيز 
الع��ايل الذي ظهر به العبو الفريق 
يف ه��ذا اللق��اء، ك��ام أن��ه يعترب 
تتويًجا للمس��رة الرائع��ة للفريق 

طوال املوس��م بعدما تصدر الدور 
التمهيدي بكل جدارة واستحقاق.

ك��ام أش��اد بالجهود الكب��رة التي 
النادي األهي برئاسة  بذلتها إدارة 
خال��د كان��و يف دعمه��ا املتواصل 
للفريق وتهيئ��ة األجواء املالمئة له 
من أجل الوصول لهذه املرحلة من 
املنافس��ات، والتي تكللت بالنجاح 
والتتوي��ج باللقب، مثنًيا يف الوقت 
ذاته عىل جهود رئيس جهاز اللعبة 
ع��الء الحلواج��ي يف رس��م طريق 
اإلنج��از لرتقي باللعب��ة إىل آفاق 
أرحب م��ن التميز مش��يًدا كذلك 
بجهود الجهازي��ن الفني واإلداري 
وما قاما به من جهد كبر يف سبيل 

إعداد الفريق.
وأضاف الش��يخ عي بن محمد أن 

األهي ف��از بلقب ال��دوري عطًفا 
عىل ما قدمه من مستويات رائعة، 
منّوًها كذلك مبا قدمه نادي املحرق 
من مستوى فني عال وظهور قوي 
هذا املوس��م يعكس م��دى الدعم 
واالهتامم ال��ذي حظي به الفريق 
من قبل إدارة النادي برئاسة الشيخ 
أحمد بن عي آل خليفة متمنيًّا له 

ا أوفر يف املرات القادمة. حظًّ
كام أش��اد رئيس االتحاد بالحضور 
منح  وال��ذي  الغفر،  الجامه��ري 
ه��ذه املواجهة نكه��ة خاصة عرب 
التفاعل واملؤازرة والتشجيع والذي 
ساهم يف إبراز وإنجاح هذه املباراة 

النهائية.

علي بن محمد: األهلي استحق بطولة دوري الطائرة 
الرفاع         االتحاد البحريني للكرة الطائرة
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أك��د م��درب النادي األه��ي لكرة 
القدم التونيس يوس��ف املناعي أن 
فريقه مل يهبط “رس��ميا” إىل دوري 
الدرج��ة الثاني��ة، وأن “النس��ور” 
س��تقاتل حتى الرمق األخر للبقاء 
الوطني  البحري��ن  بن��ك  ب��دوري 
)NBB( ألندية الدرجة األوىل دون 
االكرتاث إىل ما يرتدد بشأن احتامل 
تعرض النادي للعقوبة بالخصم من 
نقاطه؛ نظرًا لع��دم إكامل الالعب 
من سن 21 عاما الدقائق املطلوبة 
للمش��اركة، مش��رًا إىل أن األم��ل 
مازال قامئًا للبق��اء بدوري األضواء 
حتى الجولة األخرة والتي سيلتقي 

فيها أمام املحرق )بطل الدوري(.

الحظوظ تقلصت واألمل موجود

واع��رتف املناعي بتقل��ص حظوظ 
فريق��ه بع��د التع��ادل يف الجولة 
املاضية أمام الشباب )2/2( ليحصد 
األهي نقطة واحدة رفعت رصيده 
إىل 16 نقط��ة مقاب��ل 17 نقط��ة 
للرف��اع الرشق��ي أقرب منافس��يه 
عىل الهبوط وخوض مباراة امللحق 
م��ع ثال��ث دوري الدرج��ة الثانية 
البس��يتني، لكنه شدد عىل أن األمل 

مازال موجودا.

وأض��اف أن ما يتم تداوله بش��أن 
خصم النقاط هو أمر إداري بحت 
وإنه كمدرب س��ركز عىل النواحي 
الفنية، لكنه أوضح أنه يف حال طبق 
القرار رس��مًيا فإنه س��يكون ظاملا 
بح��ق الفريق ألن الالع��ب أحمد 
جعف��ر عىل س��بيل املث��ال تعرض 
لإلصاب��ة ملدة ش��هرين ومل يتمكن 
من املش��اركة يف بع��ض املباريات، 
كام أنه أجرى تغيرا اضطرارًيا أمام 
الرف��اع الرشقي أخرج م��ن خالله 
عي العصف��ور رغ��م الحاجة إليه 
وأدخ��ل أحمد جعفر عىل اس��اس 

هذه الالئحة.

أداء يشرف األهلي

وق��ال م��درب األه��ي ل��� “البالد 
س��بورت” إن الفريق سرمي بكل 
ثقل��ه يف املواجه��ة املقبل��ة أم��ام 
املح��رق، فه��و ي��درك م��دى قوة 
املناف��س ومب��ا يضمه م��ن العبني 
أع��ىل  ع��ىل  محرتف��ني ومحلي��ني 
الفري��ق  وسيس��عى  مس��تويات، 
لتقديم أداء يليق بس��معة النادي 
األهي وس��يلعب م��ن أجل املتعة 
واقتن��اص النقاط الث��الث رغم أن 
البق��اء لن يكون بيده، إذ إن مصر 

الفري��ق مرتب��ط بنتيج��ة الرف��اع 
الرشق��ي )17 نقط��ة( واالتحاد يف 
الجول��ة األخ��رة، الت��ي يجب أن 
تنتهي لصالح األخر أو التعادل مع 
فوز األهي عىل املحرق؛ ليك يضمن 

البقاء واللعب يف مباراة امللحق.

انتشال الفريق

وعرب املدرب املناعي عن رضاه من 
النتائج واملس��تويات الت��ي قدمها 
م��ع الفريق بع��د تس��لمه قيادة 
“النس��ور”، والتي أح��دث خاللها 
نقل��ة نوعية تعكس��ها اإلحصاءات 
واألرقام، مضيفا “عندما تس��لمت 

قي��ادة الفري��ق كان بحوزته نقطة 
الفري��ق  وكان  مباري��ات   6 م��ن 
منهارا م��ن الناحية الفنية والبدنية 
الفريق  قي��اديت  وبعد  والتكتيكية، 
أحرز لغاية اآلن 15 نقطة وس��جل 
18 هدف��ا وهو ما يعك��س التغر 
امللح��وظ يف أداء الفري��ق تح��ت 
قياديت بفضل تعاون جميع الالعبني 
والطاق��م الفن��ي واإلداري ودع��م 

إدارة النادي والجامهر..”.

محترفون عديمو الخبرة

وفي��ام يتعل��ق بالتعاق��دات م��ع 
املحرتف��ني األجان��ب ق��ال املناعي 

إنه فضل االس��تغناء عنهم؛ بسبب 
وع��دم  الخ��ربة  امتالكه��م  ع��دم 
قدرتهم عىل تحقيق اإلضافة الفنية 
الشتوي  املرجوة، وأثناء “املركاتو” 
مل تنج��ح املح��اوالت يف إب��رام أي 
صفقة رغ��م التوصل إىل اتفاق مع 
بعض املحرتفني الذي��ن اعتذروا يف 
اللحظ��ات األخ��رة، ك��ام أن هذه 
الفرتة ال تشهد محرتفني من الطراز 
العايل، وهن��اك محرتفون اختربهم 
النادي مل يكونوا مبستوى الطموح، 
ومن غر املنطقي أن نستزف أموال 
النادي ونغيب الفرصة أمام الالعب 
املواط��ن ع��ىل هك��ذا محرتفني ال 

يقدمون إضافة فنية كبرة.

الهبوط ال يقلل من قيمة النادي

وطالب املدرب الجامهر األهالوية 
بالصرب ع��ىل الفريق وعدم الضغط 
ع��ىل الالعبني وتحميله��م أكرث من 
طاقته��م يف ظل الظ��روف الصعبة 
التي مروا بها، مشرًا إىل أن الفريق 
يض��م عنارص واعدة لها مس��تقبل 
رائ��ع، وأوضح أن��ه يف حال هبوط 
الفريق ال س��مح الل��ه فإن ذلك ال 
يعني نهاية املط��اف، فهناك أندية 
أوروبي��ة ذاقت من نف��س الكأس 
مثل ن��ادي ميالن وبارما اإليطاليان 
وفالنسيا اإلسباين وموناكو الفرنيس 
ومانشسرت سيتي اإلنجليزي لكنهم 

عادوا بشكل أقوى فيام بعد. 

العروض تحدد مصيري

ول��دى س��ؤالنا امل��درب املناع��ي 
ع��ام إذا كان س��رحل أم يبقى مع 
الفري��ق يف حال الهبوط قال “إنني 
م��درب محرتف ومس��ألة وجودي 
ع��ىل رأس الجهاز الفن��ي مرتبطة 
بالع��رض والطل��ب.. عمل��ت عىل 
تأسيس فريق للمستقبل والالعبون 
مل يق��رصوا وكل ما أمتناه هو الصرب 
عىل الفري��ق وعندما يتحدد مصر 

الفريق لكل حادث حديث”.

األهلـــي لــم يهبـــط وسنقـــاتـــل آلخـــر لحظــة
اعترف بتقلص حظوظه... المناعي: 

أحدثـــت نقلـــة للفريــق.. وبقائـي تحــدده العــروض
أندية عمالقة هبطت وعادت بقـوة.. وأطالـب الجماهيـر بالصبـر
حسن علي
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فريق األهلي لكرة القدميوسف المناعي

لقاء سابق بين الفريقين

أقيمت يوم أمس قرعة البطولة اآلسيوية السادسة عرشة للشباب واملؤهلة لنهائيات كأس العامل املقرر إقامتها يف إسبانيا العام 
املقبل.

وأسفرت نتيجة القرعة التي أقيمت يف السلطنة العامنية “صاللة” باعتبارها مستضيفة البطولة من 15 حتى 25 يوليو املقبل 
ومبشاركة 16 منتخًبا، عن وقوع منتخبنا الوطني يف املجموعة الثالثة بجانب املنتخبات )السعودية، أوزبكستان، تايبيه(. أما 

املجموعة األوىل فتشكلت من املنتخبات )كوريا الجنوبية، اليابان، الصني ولبنان(، واملجموعة الثانية تضم كل من )قطر، العراق، 
فلسطني وسوريا(، وأخرًا املجموعة الرابعة تكونت من املنتخبات )عامن، إيران، الهند واليمن(. 

ومل تكن مشاركة منتخبنا الوطني يف نسختها األخرة والتي أقيمت باألردن جيدة بتاتاً، إذ كانت املستويات باهتة والنتائج سيئة 
للغاية عقب ما خرج مبركز متأخر للغاية ودون الطموح ومبعدل انتصارين و4 هزائم. وسيتوىل قيادة “األحمر” يف هذه البطولة 

املدرب إبراهيم عباس ويعاونه أمني القالف.

“أحمر اليد” في المجموعة الثالثة آلسيوية الشباب

  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(

طاقم بحريني لمباراة بدوري 
أبطال آسيا

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: أسند االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم مهمة إدارة لقاء فريقي 
جوانجزو إيفرجراند الصيني وسريزو أوساكا 
الياباين ضمن الجولة 6 للمجموعة 7 بدوري 
أبطال آسيا إىل طاقم تحكيم دويل بحريني. 

وسيقام اللقاء املهم غًدا الثالثاء يف الصني.
وسيدير اللقاء الحكم نواف شكرالله، 

ويعاونه املساعدان يارس تلفت ومحمد 
جعفر، والحكم الرابع إسامعيل حبيب.

ويأيت تواجد حكامنا يف البطولة اآلسيوية تأكيًدا عىل املكانة املميزة 
للصافرة البحرينية، خصوًصا عرب التألق الالفت يف جميع املحافل.

ويعد الحكام الثالثة نواف شكرالله، يارس تلفت ومحمد جعفر ضمن 
قامئة النخبة اآلسيوية للعام الجاري )2018(، كام أن إسامعيل حبيب 

يتواجد ضمن قامئة النخبة كحكم رابع، كام اختر الحكامن نواف 
شكرالله ويارس تلفت للمشاركة يف إدارة مباريات كأس العامل 2018 

التي ستقام يف روسيا.

نواف شكراهلل قال مدرب الفريق األول لكرة السلة 
بالنادي األهي القربيص غافريل، إن 
فريقه لن يكون صيدا سهال لفريق 

املنامة يف املواجهات النهائية.
وذكر يف املؤمتر الصحايف الذي عقب 

اللقاء، أن الفريق سيحرض جيًدا 
للمنافسة، مؤكًدا بأن الجهاز الفني 

واإلداري والطبي سيبذل قصارى 
الجهود للوقوف عىل جهوزية الفريق.

وأوضح غافرييل أن األهي يسعى 
لتحقيق البطولة وسيقاتل من أجلها، 

مشرا إىل أن الفريق سيلعب النهائيات 
بشكل أكرث تنظيام وتركيزا.

وأكد غافريل صعوبة الدور النهايئ، 
الفتا إىل قوة منافسه الذي يعد األفضل 
محليا وميتلك العبني عىل طراز أورويب.

بدوره، قال مدرب فريق املحرق 
الرصيب تورمان، إن ثالثيات هشام 
رسحان مطلع الربع األخر شكلت 

نقطة التحول يف املباراة.
وأضاف تورمان بأن الفريق تأثر أيضا 
بخروج  بدر جاسم لألخطاء الخمسة.

وأوضح تورمان أن العبي فريقه قدموا 
مباراة جيدة قاتلوا فيها حتى الرمق 

األخر، غر أن الحظ وقف حجر عرثة 
أمام الفريق نهاية املطاف.

عاد فريق األهي لكرة السلة إىل 

املباريات النهائية للمسابقات 

املحلية، بعد أن غاب عنها يف 3 

مناسبات، اثنتني منها يف املوسم 

املايض بعد ان ابتعد عن نهايئ 

دوري زين ونهايئ كأس خليفة بن 

سلامن، وواحدة منها هذا املوسم 

بعد أن أخفق يف بلوغ نهايئ 

بطولة كأس خليفة بن سلامن.

وأىب فريق االهي أن يخرج خايل 

الوفاض مبكرًا للموسم الثاين عىل 

التوايل، إذ كانت النسور الصفراء 

عىل املوعد يف موقعة أمس، 

وحققت فوزا مهام أعاد بريق 

الفريق.

ورغم عدم تحقيق سلة األهي 

ألية بطولة يف املواسم السبعة 

املاضية، إال أنه مل يعتد مغادرة 

النهائيات والغياب عن منصات 

التتويج كام حدث للفريق 

باملوسم املايض.

غافريل: سننازل المنامة على اللقب
تورمان: ثالثيات سرحان نقطة التحول

األهلي يعود للنهائيات

غافريل تورمان

األربعــــــاء النهائــــــي األول
ستنطلق أوىل مواجهات الدور 

النهايئ لدوري زين، يوم األربعاء 
املقبل، فيام ستقام املباراة 

الثانية يوم السبت 21 أبريل 
الجاري، عىل أن تقام املباراة 

الثالثة بني الفريقني يوم الثالثاء 
24 الشهر نفسه، والتي فيها ميكن 

ألحد الفريقني أن يحسم البطولة إذا 
ما فاز بجميع املباريات الثالث األوىل.

وحدد اتحاد السلة يوم الجمعة 27 أبريل موعًدا للجولة 
الرابعة من النهائيات، ويوم اإلثنني 30 الشهر نفسه للجولة 

الخامسة واألخرة.
ومن املقرر أن تحتضن صالة مدينة خليفة الرياضية مبدينة 

عيىس مواجهات الدور النهايئ.
وسيقام نهايئ الدوري بنظام السلسلة من 5 لقاءات، يتّوج فيها 

الفائز من 3 لقاءات بطال للبطولة.

علي مجيد

تقام اليوم )اإلثنني( مباراة تحديد 
املركزين الثالث والرابع ملسابقة 
دوري أندية الدرجة األوىل لكرة 
اليد والتي تجمع فريقي األهي 
والدير، وذلك عىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم يف متام الساعة 
7 مساًء.

ومن املؤمل أن تشهد املدرجات 
حضورًا جامهريًّا من ِقبل أنصار 

الفريقني ملؤازرة العبيهم والظفر 
باملركز الثالث. ووصل الفريقان 

لهذه املرحلة بعدما خرسا فرصة 
الوصول للمباراة النهائية، فالدير 

خرس مباراتني متتاليتني أمام باربار 
فيام األهي فقد خرس مباراتني 

مقابل فوز له.
لقاء ورغم أنه دون طموح 

الفريقني وخصوًصا لألهالوية 

إال أن التوقعات تشر إىل وجود 
القوة الندية بني الطرفني، من 

أجل اعتالء منصة التتويج والتقلد 
بامليداليات الربونزية.

الفريقان ميتلكان عنارص وخامات 
جيدة املستوى بإمكانها صنع 

الفارق وتحقيق االنتصار رشط 
أن تكون يف “فورمتها” املعهودة، 

فاألهي بقيادة رشيد رشيح 

يعول عىل عنارصه املمزوجة بني 
الخربة والشابة، أمثال صادق عي، 

عي حسني، حسن السامهيجي، 
مهدي مدن، جاسم السالطنة، 

سيد أحمد فائق، والدير بقيادة 
املدرب محمد املراغي يعتمد عىل 

األخوين حسن ومحمد مدن، 
محمد عبدالهادي ومحمد مرزا 

ومحمد رسحان وعي زهر.

المـــركــــز الثـــالــــث.. بيـــــن الديــــر واألهلــــي اليـــــــوم

علي بن محمد

يحل ممثل اململكة فريق املنامة 
ضيًفا عىل فريق الزوراء العراقي 
اليوم )اإلثنني( يف لقاء مؤجل من 
الجولة 3 للمجموعة األوىل بكأس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، إذ 
ستقام املباراة عىل استاد كربالء.
وتعترب املباراة هامشية بالنسبة 
لفريق املنامة؛ كونه خرج من 

حسابات التأهل للدور التايل يف 

كأس االتحاد اآلسيوي، لكن اللقاء 
يعد تاريخيًّا؛ كونه سيكون الفريق 

البحريني األول الذي يلعب عىل 
املالعب العراقية بعد رفع الحظر 

الدويل عنها.
ويشر ترتيب املجموعة األوىل حاليًّا 

إىل صدارة العهد اللبناين برصيد 8 
نقاط، ثم الجيش السوري والزوراء 
العراقي برصيد 6 نقاط لكل واحد 

منهام، وأخرًا املنامة الذي ميتلك 
نقطة وحيدة من 4 مباريات لعبها.

ويسعى املنامة للظهور بشكل إيجايب 
يف لقاء اليوم، وتحقيق فوزه األول 

يف البطولة اآلسيوية، يف وقت يستمر 
فيه افتقاده للمهاجم محمد الرميحي 

املوقوف بقرار من االتحاد اآلسيوي.
ويعول مدرب املنامة محمد 

الشمالن عىل مجموعة جيدة من 

األسامء املحلية كالحارس أرشف 
وحيد، هشام منصور، عي حبيب، 

عي حرم، أحمد موىس وسعد 
العامر، باإلضافة إىل 3 محرتفني 
برازيليني هم: إيريك، رونينهو 

ولويس جوستافو.
وكان لقاء الذهاب بني الطرفني 
انتهى ملصلحة الزوراء العراقي 

فريق المنامةبنتيجة )3-1(.

المنامــة يحــل ضيًفــا علــى الــزوراء العراقــي “آســيويًّا”
أحمد مهدي
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أكد نائب رئيس اتح��اد البحرين 
للدفاع ع��ن النفس أمني رس لعبة 
الجودو عمر بوك��ال أن االتحاد 
يس��تعد لتنظيم البطول��ة الرابعة 
البحرين��ي للجودو  ال��دوري  من 
التي س��تقام يوم الجمعة 4 مايو 
االتح��اد  الق��ادم، مش��رًا إىل أن 
حريص عىل اس��تمرار الدوري يف 
ظ��ل حرصه ع��ىل إخ��راج كوكبة 
م��ن الالعب��ني والالعب��ات ومتثيل 
يف  للجودو  الوطني��ة  املنتخب��ات 

الفرتة القادمة.
وأوض��ح بوكال أن دع��م ممثل 
الخرية  لألع��ال  املل��ك  جالل��ة 
وش��ئون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئيس 

س��مو  البحرينية  األوملبية  اللجنة 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
يس��اهم باالرتقاء دامئً��ا مبختلف 
وباألخ��ص  الرياضي��ة  األلع��اب 
ألع��اب الدفاع ع��ن النفس، مبيًنا 
أن دعم ومتابعة س��موه ملختلف 
الرياض��ات وتوجي��ه س��موه لها 
إس��هامات عدي��دة لخل��ق جيل 
واعد يف مختلف الرياضات، وأشار 
إىل أن دعم س��موه يدفع االتحاد 
الطموح��ات لتحقيق  ملزيد م��ن 
األبط��ال  وصناع��ة  س��موه  رؤى 
لتمثيل اململكة الغالية يف مختلف 

البطوالت الخارجية.
كا أشار بوكال أن النائب األول 
لرئي��س املجلس األعىل للش��باب 

والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللع��اب القوى الرئي��س الفخري 
لالتح��اد البحريني لفن��ون القتال 
املختلطة س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة يقدم كامل الدعم 
لرياض��ات الدف��اع ع��ن النفس، 
وق��ال إن متابعة س��موه الدامئة 
له��ذه الرياض��ات جعله��ا تحقق 
العدي��د م��ن األه��داف املرجوة 
حت��ى أصبح��ت عالم��ة فارقة يف 
املش��اركات الخارجي��ة من خالل 
تحقي��ق العديد م��ن اإلنجازات، 
مقدًما الش��كر والعرفان لس��موه 
عىل دعمه الدائم لرياضات الدفاع 

عن النفس.
وس��تقام البطول��ة تح��ت رعاية 

رئيس اتح��اد البحرين للدفاع عن 
النف��س املهندس أحم��د الخياط 
يوم الجمعة 4 مايو القادم للفئات 

الرباعم والناشئني والرجال.
وفتح اتح��اد البحرين للدفاع عن 
النفس باب التس��جيل للمشاركة 
يف البطول��ة، حيث س��يغلق باب 
التس��جيل يوم األربعاء املوافق 3 

مايو القادم.
وس��تقام فئة الرباع��م ملواليد من 
2006 إىل 2010، لألوزان تحت 30 
كيلوغراًما،   36 تح��ت  كيلوغراًما، 
تح��ت 42 كيلوغراًم��ا، وفوق 45 
كيلوغراًما، وفئة الناش��ئني ستقام 
ملوالي��د م��ن 2003 حت��ى 2005 
كيلوغراًم��ا،   40 تح��ت  أوزان  يف 

وتح��ت 48 كيلوغراًما، وتحت 55 
كيلوغراًما، وف��وق 60 كيلوغراًما، 
وفئ��ة الرجال س��تكون لفوق 15 

عاًما يف أوزان تحت 60 كيلوغراًما 
وتح��ت 73 كيلوغراًما وتحت 90 

كيلوغراًما وفوق 90 كيلوغراًما.
ودع��ا اتح��اد البحري��ن للدف��اع 
ع��ن النفس الراغب��ني من األندية 
واألكادمييات باملش��اركة التسجيل 
يف مق��ر االتحاد ب��أم الحصم، أو 
Bah� اإللك��رتوين  الربي��د  )���رب 

أو   )rain.judo@gmail.com
التواص��ل مع املدي��ر الفني للعبة 
الجودو خالد العريفي عىل هاتف 
وللتس��جيل  رق��م )36655562(، 
اإللك��رتوين إرس��ال االس��م الثاليث 
والفئة والوزن ونسخة من البطاقة 
الذكية واسم املدرسة أو األكادميية 

أو النادي.

دعم ناصر وخالد بن حمد لالتحاد له إسهامات عديدة
“الدفاع عن النفس” يستعد لتنظيم دوري الجودو... بوكمال:

أم الحصم                اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

اضاف البطل العاملي املحرتف 
س��امي الحداد انجازا بحرينيا 
عامليا جديدا عندما متكن من 
احراز املركز الث��اين وامليدالية 
الفضي��ة يف بطول��ة إيرلن��دا 
للمحرتف��ني الت��ي اختتم��ت 
منافساتها أمس األول السبت 
مبشاركة عاملية كبرة من قبل 
مح��رتيف بن��اء األجس��ام من 

مختلف أنحاء العامل.
وبه��ذه النتيجة يتأهل البطل 
املحرتف الحداد لبطولة مسرت 
أوملبيا التي س��تقام يف الفرتة 
م��ن 13 وحتى 16 من ش��هر 
س��بتمرب املقبل بالس فيغاس 
بالوالي��ات املتح��دة األمركية 
من خالل ع��دد النقاط الذي 

حصده.
ويعت��رب االنجاز ال��ذي حققه 
الح��داد انجاز فريد من نوعه 
حي��ث متك��ن يف ش��هر واحد 
فقط من اح��راز 3 ميداليات 
فضي��ة يف بط��والت املحرتفني 
نيوزيلند  بطول��ة  من  انطالقا 
للمحرتف��ني وبعدها بأس��بوع 
للمحرتف��ني  فيج��ي  بطول��ة 
ايرلن��دا  بطول��ة  وختامه��ا 

للمحرتف��ني، حي��ث ش��هدت 
البط��والت الث��الث مش��اركة 
واس��عة ومنافس��ات رشس��ة 
خصوصاً يف الفئة التي يشارك 
فيها ابن البحرين الحداد 212 

باوند.
وق��د أع��رب البط��ل الحداد 

ع��ن س��عادته الكب��رة بهذه 
االنج��ازات الت��ي حققه��ا يف 
بط��والت املحرتف��ني الث��الث 
يف ش��هر واحد وأكد أن دعم  
قائد الشباب والرياضة ممثل 
جاللة املل��ك لألعال الخرية 
وش��ؤون  الخري��ة  لألع��ال 

الشباب رئيس املجلس األعىل 
رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة هو رس هذا النجاح 
وه��ذه االنج��ازات ووقوف��ه 
ل��ه،  املس��تمرة  ومس��اندته 
مؤك��داً أنه لوال دعم س��موه 
مل��ا متكن من تس��جيل اس��م 
اململكة الحبيبة وبقوة يف أكرب 
وأضخم تجمعات رياضة بناء 
األجس��ام ومحرتفيه��ا، ووعد 
س��موه مبواصلة طريق التألق 
والنج��اح وحص��د املزيد من 
االنجازات خالل مسرته، كا 
اثن��ى بدعم اللجن��ة األوملبية 
البحريني  واالتحاد  البحرينية 
لرف��ع األثق��ال وإىل كل م��ن 
يدعمه ويسانده ويقف معه.

وأح��رز املرك��ز األول الالعب 
هي��ري،  ديفي��د  األم��ريك 
املركز الثاين البحريني س��امي 
الحداد واملرك��ز الثالث أحمد 
وش��هدت  العراق،  من  احمد 
هذه الفئة أرشس املنافس��ات 
وأقواها وشارك فيها 11 العبا 

من مختلف أنحاء العامل.

ع��اد فريق بيس��ت للس��باحة 
مس��اء أمس األول بعد املشاركة 
يف بطول��ة ف��ورث ل��ني الدولية 
التي اس��تضافها مجمع حمدان 
بدول��ة  ديب  الري��ايض  مبدين��ة 

اإلمارات العربية املتحدة.  
واس��تطاع س��باحو بيس��ت أن 
يخطفوا األضواء حيث ش��اركوا 
بأقل عدد من السباحني 5 فقط، 
إعجاب  ينال��وا  أن  واس��تطاعوا 
جمي��ع الف��رق حي��ث حقق 3 
س��باحني تحقي��ق كأس أفض��ل 
ثالثة س��باحني بني أكرث من 300 
سباح من مختلف دول املنطقة.
الس��باحة  اس��تطاعت  حي��ث 
األوملبي��ة فاطم��ة املحميد من 
تحقق كأس ثالث أفضل سباحة 
يف س��ن 17 فا ف��وق. كا فاز 
الس��باح ع��ي ص��ادق عل��وي  
ب��كأس املركز الثال��ث كذلك يف 
س��ن 14�13 س��نه. واستطاعت 
الس��باحة الزين ط��ارق الحلول 

باملرك��ز الث��اين يف س��ن 14�13 
س��نة. وكانت ه��ذه أكرب هدية 
للزي��ن يف عيد ميالده��ا الثالث 
عرش. ومل يحالف السباح أحمد 
عبدالنبي وكذلك مريم العريض 
بالفوز ب��أي كأس، حيث كانت 
ا كب��رة يف فئاتهم  املنافس��ة جدًّ
السنية. وقد شارك السباح أحمد 
عبدالنب��ي والزين طارق ومريم 

العري��ض للم��رة األوىل يف هذه 
الفئة. ومتكن سباحو بيست من 
تحقيق نتائج مثمرة حيث حطم 
جميعه��م ألرقامهم الش��خصية 
وبعضهم حق��ق أرقاًما بحرينية 

جديدة. 
وقد رافق الفريق عدد من أولياء 
األمور والذي ساهم يف إعطائهم 
دافًعا معنويًّا كبرًا ليبذلوا مزيًدا 

م��ن الجه��د والعط��اء، وكذلك 
املستش��ار الفني لفريق بيست 

الكابنت طارق جمعة. 
وبهذه املناس��بة، يتق��دم فريق 
بيس��ت والقامئون عليه بالتهنئة 
بالتربيكات ملمث��ل جاللة امللك 
لألعال الخرية وشئون الشباب 
للش��باب  رئيس املجلس األعىل 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد ال خليف��ة وكذلك النائب 
األول لرئي��س املجل��س األع��ىل 
للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
القوى س��مو  البحريني أللعاب 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وتسهيل  للفريق  متابعتهم  عىل 
تدريباته، وكذلك الشكر موصول 
لرئي��س االتحاد الش��يخ محمد 
ب��ن إبراهيم وإخوان��ه وأعضاء 
مجل��س إدارة االتحاد البحريني 
للس��باحة لتعاونه��م الدائم مع 

الفريق.

تأهل لبطولة مستر أولمبيا بالس فيغاس سبتمبر المقبل

خالل مشاركتهم في بطولة فورث لين الدولية بدبي

الحداد يتوج بفضية بطولة إيرلندا للمحترفين لبناء األجسام

فريق بيست يزيِّن خزائنه بكؤوس أفضل 3 سباحين

أم الحصم              االتحاد البحريني لرفع األثقال

أم الحصم              االتحاد البحريني لرفع األثقال

من مشاركة الحداد ببطولة ايرلندا للمحترفين

فريق بيست للسباحة 

عمر بوكمال

اليوم انطالق الجولة األخيرة 
لدوري “الثانية” الكروي

تمديد فترة التسجيل لفئة 
السوبر لدوري التنس 

أحمد مهدي:

تنطلق اليوم منافسات الجولة 18 
واألخرة لدوري الدرجة الثانية 
لكرة القدم، وذلك بإقامة لقاء 
وحيد يجمع سرتة مع البحرين 

عىل ملعب مدينة حمد عند 6.30 
مساء.

وتستكمل مباريات الجولة غًدا 
)الثالثاء( عرب 3 لقاءات: قاليل مع البسيتني، مدينة 

عيىس مع البديع، التضامن مع الحالة. ويشر ترتيب 
الدوري حاليًّا إىل صدارة البديع برصيد 40 نقطة، 
الحالة 37 نقطة، البسيتني 33، مدينة عيىس 28، 

البحرين 18، سرتة 14، قاليل 11، التضامن 11، االتفاق 
بنقطة وحيدة وأنهى جميع مبارياته.

ولقاء اليوم لن يكون مؤًثرا عىل جدول الرتتيب العام 
بالنسبة للفرق الصاعدة للدرجة األوىل أو التي ستلعب 

امللحق؛ كون البديع والحالة ضمنا الصعود املبارش، 
والبسيتني سيلعب امللحق مع ثامن الدرجة األوىل.

وستحدد مباريات غًدا هوية حامل لقب دوري الدرجة 
الثانية، إذ يكفي البديع نقطة للتتويج، فيا يأمل 

الحالة بتعرث البديع بالخسارة وفوزه؛ لتتويجه بطال.

مدينة عيىس – اتحاد التنس: 
أعلنت اللجنة املنظمة للدوري 

العام للتنس الذي ينظمه االتحاد 
البحريني للتنس عن متديد فرتة 

التسجيل لدوري الفئة األوىل 
)السوبر( والتي تعترب أقوى الفئات 

حتى يوم الجمعة القادم املوافق 
20 من شهر أبريل الجاري.

وسيسمح متديد هذه الفرتة للفرق بالتسجيل يف 
البطولة وهذه الفئة بالتحديد التي تعد من أقوى 

الفئات املنافسة يف الدوري، وحثت اللجنة املنظمة 
للدوري الفرق الراغبة باملشاركة يف الدوري باملسارعة 

يف التسجيل حتى يوم الجمعة القادم وهو اليوم األخر، 
وذلك عن طريق الحضور الشخيص ملمثي الفرق مبقر 

االتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنك البحرين.
وحصب النظام املوضوع للدوري يضم الفريق يف 
صفوفه 4 العبني كحد أدىن و6 العبني كحد أقىص، 
وسيحدد نظام املباريات عىل حسب عدد الفرق 

املشاركة، كا تم تخصيص جوائز مالية للفرق الفائزة 
باملراكز األوىل.

من جهته، دعا رئيس اللجنة املنظمة للدوري عضو 
مجلس إدارة االتحاد البحريني للتنس عدنان كال 

الفرق الراغبة باملشاركة باإلرساع يف عملية التسجيل 
التي تنتهي يوم الجمعة القادم، حيث ينتظر ويتوقع أن 

يشهد دوري السوبر مشاركة واسعة ومنافسات قوية 
نظرًا لرغبة الكثرين بإقامته، وقد حرص اتحاد التنس 
بأن يقيم هذه املنافسات متاشًيا مع هذه الرغبة ومبا 
يساهم يف خلق األجواء التنافسية للعبة بني الجميع.
وقد شهدت املباريات يف الدوري العام لهذا املوسم 

مشاركة مميزة من قبل الفرق املختلفة يف جميع 
الفئات، ومنافسات قوية خالل املباريات نظرًا ملا كسبه 

هذا الدوري من سمعة ومكانة ورغبة من مختلف 
الهيئات واألندية باملشاركة السنوية فيه ملا حققه من 

نجاحات ومكتسبات متنوعة.

عدنان كمال



ت��ّوج األمني الع��ام للجن��ة االوملبية 
ص��ادق  عبدالرحم��ن  البحريني��ة 
عس��كر ورئي��س االتح��اد البحريني 
للك��رة الطائ��رة الش��يخ ع��ي ب��ن 
محم��د آل خليف��ة ورئي��س االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الي��د ع��ي عيىس 
إسحاقي ورئيس��ة االتحاد البحريني 
لك��رة الطاولة الش��يخة حي��اة بنت 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة، فريق س��ار 
بطاًل ل��دوري العموم لك��رة الطاولة 
للموس��م الريايض 2017/2018 بعد 

فوزه عىل البحرين )3/2(.
وق��ام عبدالرحمن عس��كر وعي بن 
محم��د وعي عي��ىس وحي��اة بنت 
الفائزة  الف��رق  عبدالعزي��ز، بتتويج 
باملراكز األوىل، حيث تم تقليد العبي 
ودرع  الذهبي��ة  بامليدالي��ات  س��ار 
الدوري، والعبي البحرين بامليداليات 
ن��ادي االتف��اق  الفضي��ة، والعب��ي 

الربونزية بحصولهم عىل  بامليداليات 
املركز الثالث.

وشهد الحفل الختامي الذي أقيم يف 
صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
بالرف��اع حض��ور ع��دد من رؤس��اء 
األندية املنضوي��ة تحت مظلة اتحاد 
الطاول��ة، وعدد من م��دراء إدارات 
اللجن��ة األوملبية البحرينية ورؤس��اء 
بعض األقسام، إضافة إىل جمهور كبري 

من عشاق فريقي سار والبحرين.
واحتفل العبو سار بدرع الدوري مع 

جامهريه يف صالة وإدارة النادي.
ع��ىل  يحاف��ظ  أن  س��ار  واس��تطاع 
لق��ب الدوري بعد مب��اراة مثرية مع 
البحرين يف املواجهة الفاصلة، حيث 
قلب تأخره بش��وطني إىل فوز بثالثة 
أشواط، وكانت اإلثارة واملتعة حارضة 
يف املواجه��ات، حيث امتدت املباراة 

ألكرث من 3 ساعات متواصلة.
الع��ب  ف��از  املواجه��ات،  أوىل  ويف 
البحري��ن راش��د س��ند ع��ىل العب 

س��ار أنور ميك بثالثة أشواط مقابل 
ش��وطني، واملواجهة الثانية فاز العب 

البحرين إلياس اليايس عىل العب سار 
محم��د عباس بثالثة أش��واط مقابل 

ش��وطني، قب��ل أن يفوز العب س��ار 
سيدمرتىض حسني عىل حمد بوحجي 
بثالثة أش��واط مقابل ش��وطني، وفاز 
محمد عباس عىل راش��د سند بثالثة 

أشواط مقابل شوطني.
وتوجه��ت األنظ��ار نح��و الش��وط 
الخام��س لحس��م املواجه��ة، حيث 
التقى العب البحري��ن الياس اليايس 
مع العب س��ار أنور ميك، واس��تطاع 
أن��ور م��يك أن يف��رض س��يطرته يف 
املواجه��ة ويحس��م اللق��اء لصالحه 
بثالثة أش��واط نظيفة لتنتهي املباراة 

بفوز سار )3/2( ويتوج باللقب.
أدار املباراة الحكم سيدماجد حسني 
وفريد محمد، وسيدجعفر مصطفى 
وش��اكر هاين، والحكم العام منصور 
أحمد  املس��جل  والحك��م  عبدالل��ه 
عبدالله وحكم الشاش��ة االلكرتونية 

ابتسام حبيب.

سار يهزم البحرين ويتّوج بطاًل لدوري العموم لكرة الطاولة
عسكر وعلي بن محمد وإسحاقي والشيخة حياة توجوا األبطال

جانب من التتويج

الرفاع              اتحاد الطاولة

باالتح��اد  الث��اين  النائ��ب  أش��اد 
البحرين��ي لكرة الي��د رئيس لجنة 
املس��ابقات صالح خلف��ان باملظهر 
املرشف الذي ظهرت عليه مباريات 
الدور قبل النهايئ ل��دوري الدرجة 
األوىل ب��ني الف��رق األربعة املتمثلة 
يف أندي��ة باربار واأله��ي والنجمة 
والدير، ومبا قدمته من مس��تويات 
متمي��زة يف هذا ال��دور، مؤكًدا أن 
ذل��ك يعكس مس��توى لعب��ة كرة 
الي��د البحرينية وم��ا تتمتع به من 

إمكانيات فنية عالية.
وقال خلف��ان إن ال��روح الرياضية 
العالي��ة لفرق املرب��ع الذهبي وما 
صاحب مباريات الدور قبل النهايئ 
من حضور جامهريي كبري وتشجيع 
مثايل للجامه��ري يؤكد حجم الوعي 
الت��ي يتحىل  الرياضي��ة  والثقاف��ة 
به��ا املش��جع البحرين��ي بص��ورة 

عامة وجمهور ك��رة اليد عىل وجه 
بالتزام رؤس��اء  الخص��وص، منوًها 
مع  وتعاونهم  والجامه��ري  الروابط 
االتحاد من أجل إنجاح املسابقة من 

كافة الجوانب التنظيمية والفنية.
املس��ابقات  لجن��ة  رئي��س  وهن��أ 
بتأهل فريق��ا بارب��ار والنجمة إىل 
املباراة النهائية، مش��يًدا يف الوقت 
نفس��ه ب��األداء الكبري ال��ذي قدمه 
فريق��ا الدير واألهي وقال إن هذه 
الفرق أك��دت جدارتها بالتأهل إىل 
هذا ال��دور عطًفا عىل النتائج التي 
حققته��ا يف ال��دور التمهي��دي من 

املسابقة.
وأشار خلفان إىل املستويات الفنية 
العالية التي قدمتها الفرق املتأهلة 
إىل املرب��ع الذهب��ي، والت��ي كان 
متوقًعا له��ا أن تظهر بهذه الصورة 
س��واء يف مبارايت بارب��ار والدير أو 

يف املباري��ات الثالث التي جمع بني 
لتحديد  األه��ي والنجم��ة  فريقي 
الفريقني املتأهلني إىل نهايئ الدوري 
العام، كام أن املنافسة الرشيفة بني 
الالعب��ني داخل امللع��ب والحضور 
الجامهريي الكبري ساهم يف االرتقاء 

باملستوى العام ملباريات الدور قبل 
النهايئ. 

وأع��رب رئي��س لجنة املس��ابقات 
ع��ن ثقته الكبرية يف نج��اح املباراة 
العام  ال��دوري  ملس��ابقة  الختامية 
والتي س��تقام يوم الخميس املقبل 
بني باربار والنجم��ة وكذلك مباراة 
تحديد املركزين الثالث والرابع يوم 
اإلثنني بني األهي والدير، مشريًا إىل 
أن لجنة املسابقات تعمل عىل إبراز 
بالصورة املطلوبة  النهائي��ة  املباراة 
وتعم��ل عىل إنهاء كاف��ة الرتتيبات 
الالزم��ة إلنج��اح ه��ذا النه��ايئ مبا 
يتوقع أن يشهده من حضور متميز 
من قبل املس��ؤولني والش��خصيات 
الرياضي��ة يف اململك��ة أو من خالل 
الكثاف��ة الجامهريية املتوقع لها أن 
تحرص ع��ىل متابعة اللقاء يف صالة 

املباراة.

أك��د األمني الع��ام للجن��ة األوملبية 
عس��كر  عبدالرحم��ن  البحريني��ة 
جاهزي��ة اللجنة األوملبية البحرينية 
إلطالق النس��خة الرابعة من جائزة 
عيىس بن راش��د للعم��ل التطوعي 
يف املجال الريايض )أمس��ية الوفاء( 
والتي س��تقام مس��اء غ��د الثالثاء 
تحت  ال��زالق  س��وفوتيل  بفن��دق 
رعاي��ة كرمية من ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ئون الش��باب، 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة، رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة س��مو الش��يخ نارص بن 

حمد آل خليفة.
وأضاف عس��كر أن جائزة عيىس بن 
راش��د للعمل التطوع��ي يف املجال 
الريايض التي تقام كل س��نتني تعترب 
واحدة م��ن الفعاليات التي تتصدر 
أجن��دة اللجنة األوملبية بتوجيه من 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
لتكريم وتقدي��ر نخبة من العاملني 

يف الحق��ل الريايض الذين س��اهموا 
يف االرتق��اء بهذا القطاع الحيوي كال 

بحسب موقعه واختصاصه.
وأش��ار ب��أن النس��خة الرابعة من 
الجائزة ستش��هد تكريم أربع فئات 
من الرياضيني وهم مدراء املنتخبات 
الوطنية، فئ��ة الحكام الدوليني، فئة 
رؤساء الفرق، فئة اإلعالميني والذين 
وإس��هامات  ب��ارز  دور  له��م  كان 
واضحة يف االرتقاء بالحركة الرياضية 

وخدمة الرياضة البحرينية.
وأوضح عس��كر أن اللجنة األوملبية 
أكمل��ت كاف��ة الرتتيب��ات الالزم��ة 
إلقامة الحفل الذي سيش��هد تكريم 
كوكبة من الرياضيني تقديرًا وعرفاًنا 
مب��ا قدموه م��ن عط��اء وتضحيات 
يف س��بيل خدم��ة الوط��ن، حي��ث 
وجه��ت اللجن��ة األوملبي��ة الدعوة 
ملختل��ف القي��ادات والش��خصيات 
الرياضي��ة لحض��ور االحتفالية التي 
تشكل واحدة من أفضل األمسيات 

الت��ي يت��م خاللها االحتف��اء بنخبة 
من الك��وادر الرياضي��ة من حكام 
وإداريني ومدربني وإعالميني، مؤكًدا 
أن استمرار الجائزة بنسختها الرابعة 
لهو أك��رب دليل عىل النج��اح الكبري 
ال��ذي أصبحت تحظى ب��ه الجائزة 
واملكان��ة والس��معة العط��رة التي 
تتحىل بها خصوًصا وأنها تحمل اسم 

النائب الثاين لرئيس املجلس األعىل 
الفخري  الرئيس  والرياضة،  للشباب 
للجن��ة األوملبية البحرينية الش��يخ 
عي��ىس بن راش��د آل خليفة والذي 
يعترب أح��د رموز العطاء الريايض يف 

مملكتنا الغالية.
وأكد عس��كر األه��داف التي تقام 
من أجلها الجائ��زة والتي ترمي إىل 
تشجيع العاملني يف الحقل الريايض 
من الجيل القادم عىل البذل والعطاء 
ودفعهم ملواصل��ة خدمة الوطن يف 
املجال الري��ايض وإعالء قيم العمل 

التطوعي يف هذا القطاع.

اتحاد اليد يعمل على إظهار المباراة النهائية بالصورة المطلوبة 

أربع فئات لتكريم الرياضيين غًدا... عسكر: 

 خ��ل��ف��ان ي��ش��ي��د ب��ال��ح��ض��ور ال��ج��م��اه��ي��ري 
وال��ت��ش��ج��ي��ع ال��م��ث��ال��ي ل��م��ب��اري��ات ال��م��رب��ع 

األول����م����ب����ي����ة ج�����اه�����زة إلط��������الق ج���ائ���زة 
ع��ي��س��ى ب���ن راش�����د ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 

اتحاد اليد           اللجنة اإلعالمية

ضاحية السيف            اللجنة األولمبية

صالح خلفان

عبدالرحمن عسكر

 الليلة فعاليات ليالي كانو 
ل� “الدراغ والدرفت”

رشدان والكندري يخطفان لقب 
بطولة الكارتنج المحلية

الصخري – حلبة البحرين الدولية: تنطلق عىل مضامر حلبة 
البحرين الدولية فعالية جديدة من فعاليات ليايل إبراهيم خليل 
كانو ل� )الدراغ والدرفت( والتي ستقام الليلة اإلثنني املوافق 16 

أبريل عىل مضامر الصخري، إىل جانب الفعالية األكرث إثارة “تجارب 
الدراغسرت”، حيث ستشهد الفعاليات إثارة ومتابعة كبرية من 

عشاق السيارات.
وستتاح الفرصة إىل الراغبني يف املشاركة بسياراتهم ودراجاتهم 

النارية الخاصة املشاركة ضمن “ليايل الدراغ” وذلك عىل مضامر 
الربع ميل يف حلبة البحرين، حيث ستكون هذه التجربة حقيقية 

لعشاق الرسعة والتسابق. 
ويف الوقت نفسه، ستشهد الحلبة انطالق فعالية “ليايل الدرفت” 

والتي ستقام يف مواقف السيارات لحلبة البحرين الدولية. 
وتتيح الحلبة للمشاركني بإجراء االختبارات يف واحدة من 

الفعاليتني املثريتني أو االثنتني مًعا مساء اليوم، برسوم اشرتاك 
رمزية تبلغ 10 دنانري لكال الفعاليتني فيام تبلغ رسوم االشرتاك 

لواحدة من الفعاليتني 7 دنانري فقط.
وتقدم حلبة البحرين عىل هامش الفعالية فرصة فريدة أمام 

الحضور، بتخصيص عدد من سيارات “الدراغسرت” املعروفة 
برسعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب 
بجانب سائق محرتف يقودك يف رحلة تنطلق من الصفر وحتى 

100 ميل يف الساعة خالل ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك 
مببلغ 40 دينارًا للشخص الواحد.

وسيكون التسجيل للفعالية يف موقع الحدث بدًءا من الساعة 
الخامسة مساًء، فيام تطلق شارة االنطالق عند الساعة السادسة 

وحتى الحادية عرشة قبل منتصف الليل. 

الصخري - حلبة البحرين الدولية: انطلقت يوم الجمعة املايض الجولة 
الخامسة والختامية من بطولتي الكارتنج املحلية املتمثلة يف بطولة 

الروتاكس موجو ماكس للكارتنج وبطولة سودي سربنت للكارتنج 
وذلك عىل مضامر حلبة البحرين الدولية للكارتنج والتي شهدت 

مشاركة واسعة ومنافسة كبرية.
 CIK�وانطلقت خامس جوالت بطولتي الكارتنج عىل مضامر ال

والبالغ طوله 1.414 كيلومرت، وقد متكن يف ختام الجوالت بطولة 
الروتاكس موجو ماكس للكارتنج من تصدر فئة املاكس نجايش رشدان 

وذلك برصيد 140 نقطة، وثانًيا راشد املعامري وذلك يف 132 نقطة 
ويف املركز الثالث حسني حسن وذلك برصيد 119 نقطة، أما ضمن 

فئة املاكس ماسرتز فتصدرها عيسة عبدالله برصيد 130 نقطة، فئة 
املاكس جونريز تصدرها سليامن الكندري برصيد 141 نقطة، وثانيا 

فهد الخالد برصيد 95 نقطة وثالثا عبدالله الدورسي برصيد 82 نقطة، 
فئة املاكس ميني تصدرها فهد املقلة برصيد 122 نقطة وفئة املايكرو 
ماكس تصدرها سانتوش كومار برصيد 129 نقطة. أما بطولة السودي 
سربنت فتصدرها عبدالله بوهندي برصيد 165 نقطة وثانيا عي بسلر 

برصيد 147 نقطة وثالثا محمد أمني برصيد 128 نقطة. 
وخالل منافسات بطولة الروتاكس موجو ماكس للكارتنج ويف السباق 

الختامي للجولة الخامسة متكن محمد مطر من إنهاء السباق أوالً 
وثانًيا نجايش رشدان، وثالثا حسني حسن، فئة املاسرتز تصدرها عيىس 

عبدالله، فئة املاكس تصدرها فهد الخالد وثانيا سليامن الكندري وثالثا 
عمر الدريان.

أما فئتا املتسابقني الصغار فجاء أوال ضمن فئة املايكرو ماكس لوكا 
كاين وثانيا غريغ روز وثالثا كالن فني، فئة امليني ماكس خطفها 

سانتوش كومار وثانيا فهد املقلة. أما بطولة سودي سربنت للكارتنج 
فتمكن خالد الزايد من تصدر السباق الختامي وثانيا عي بسلر وثالثا 

عبدالله بوهندي، رابعا خالد الوزان وخامًسا أحمد إبراهيم.
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)وكاالت(: يرى بي��ب جوارديوال املدير 
الفن��ي لفري��ق مانشس��ر س��يتي، أن 
الفوز بلقب الدوري اإلنجليزي املمتاز 
أك��ر صعوبة م��ن التتوي��ج بالدوري 
اإلسباين “الليجا” مع برشلونة أو األملاين 

“بوندسليجا” مع بايرن ميونخ.
وأصبح مانشسر سيتي عىل بعد خطوة 
واحدة من التتويج بلقب الربميريليج يف 
املوسم الحايل، بعد الفوز عىل توتنهام 
)1-3( يوم الس��بت، حي��ث يحتاج إىل 
خس��ارة مانشس��ر يونايتد أو االنتصار 
عىل س��وانزي س��يتي األس��بوع املقبل 

لتحقيق اللقب رسمًيا.
وق��ال جواردي��وال يف ترصيحات نقلتها 
صحيف��ة “آس” اإلس��بانية: “التتوي��ج 
بالربمييريليج أك��ر صعوبة من تحقيق 
الليجا أو البوندسليجا، بسبب الظروف 
الجوية، املالعب، عدد املباريات بدون 

راحة”. وأضاف املدرب اإلس��باين: “اآلن 
نأمل أن نفوز األحد املقبل، وإذا فعلنا 
ذلك، فس��يكون إنجازا عظيام سنتذكره 

طوال حياتنا”.
س��يكون  بالربمييريليج  “التتويج  وتابع: 
أحد أعظم إنجازايت، مثل تتويجي بأول 
دوري مع برش��لونة أو الفوز يف وميبيل 
ب��دوري أبط��ال أوروبا ضد مانشس��ر 
يونايتد س��تكون هذه واحدة من تلك 
اللحظات، أردنا القيام بذلك من خالل 
لعب كرة القدم التي نحبها، ونجحنا يف 

ذلك”.
واختت��م: “املباراة ض��د توتنهام كانت 
مبثاب��ة اختب��ار جي��د، بع��د الظروف 
العصيب��ة الت��ي مررن��ا به��ا مؤخ��را 
دوري  ليفرب��ول يف  أم��ام  )الخس��ارة 
األبطال ذهاًبا وإياًبا ومانشسر يونايتد 
يف الربمييريلي��ج(، اآلن نأمل أن نحتفل 

وس��ط جمهورنا يف املباراة املقبلة أمام 
سوانزي”. 

من جهته، قال األرجنتيني ماوريس��يو 
بوكيتينو، املدي��ر الفني لفريق توتنهام 
اإلنجلي��زي، إنه ال يش��عر بالقلق إزاء 
الطريق��ة الت��ي خرس به��ا فريقه أمام 

سيتي.
وقال بوكيتينو، ونقلته صحيفة “إيفننج 
س��تاندرد” اإلنجليزية: “بدأن��ا املباراة 
بش��كل يسء، وأظهر مانشس��ر سيتي 
ش��خصيته، ولعب بطريقة توضح ملاذا 

هو الفريق األفضل”.
وأض��اف: “عندم��ا بدأنا املنافس��ة يف 
املباراة كنا متأخري��ن بهدفني نظيفني، 
مانشس��ر س��يتي كان األفضل بعد 90 
دقيقة، أري��د أن أهنئهم ألنهم األقرب 

دون شك للفوز بالدوري”.
وتاب��ع: “املب��اراة اليوم كان��ت صعبة 

للغاية، افتقدنا املنافسة يف أول 20-25 
دقيق��ة، مل نجد الطريقة املناس��بة ليك 

ندخل املنافسة يف الشوط األول”.

وأكم��ل امل��درب “ال أش��عر بالقلق، مل 
نخرس منذ 14 مباراة يف الدوري، كانت 
آخر هزمية لنا أمام مانشس��ر س��يتي 

أيًضا،  خرسنا أمام بطل املسابقة”.
وأردف: “يج��ب أن نكون مس��تعدين 
ملب��اراة الثالث��اء، األمر الوحي��د الذي 
يقلقن��ي هو طريقة تلقين��ا لألهداف، 
أشعر بخيبة أمل منها، لكن ال يوجد ما 

يدعو للقلق”.
وواص��ل: “املوس��م ال��ذي نقدمه يعد 
جي��ًدا، نحن يف املراك��ز األربعة األوىل، 

ويجب أن نعمل بعد هذه املباراة”.
وعندما س��ئل ع��ام يج��ب أن يفعله 
مس��توى  لنف��س  للوص��ول  توتنه��ام 
الس��يتي، أجاب: “نحن نعمل بطريقة 
مختلفة، م��ا زلنا بحاج��ة لعمل جاد، 
وش��اق للوصول ملستواهم، يف يوم من 
األيام ميك��ن أن نصل إليهم، لكن األمر 
ليس بالس��هل، لدينا فلس��فة مختلفة، 
وما نقوم به أمر رائع، ألننا منلك أدوات 

مختلفة”.

بيب جوارديوال 
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“اللقـب” المرتقـب.. هـو األصعـب  

كيفن دي بروين ومحمد صالح

)وكاالت(: اعرف كيفن دي بروين، 
ألعاب مانشس��ر س��يتي،  صان��ع 
بأحقية محمد صالح، نجم ليفربول، 
يف التتوي��ج بجائ��زة أفض��ل العب 
بإنجلرا، هذا املوس��م، املقدمة من 
رابطة الالعبني املحرفني اإلنجليزية.

ترصيح��ات  يف  البلجي��يك،  وق��ال 
لش��بكة “إن يب يس”: “أعتق��د أنه 
)صالح( يس��تحق الجائزة، وبنسبة 
كبرية س��يفوز بها، لق��د كان رائعا 
ه��ذا املوس��م، وم��ن الصعب أن 
تتناف��س م��ع العب س��جل الكثري 
من األه��داف، ل��ن تف��وز، لكني 
س��عيد جدا بأدايئ هذا املوسم مع 

فريقي”.
كان  إذا  يل،  “بالنس��بة  وأض��اف: 

مس��موحا بالتصوي��ت لالعب من 
نف��س الفري��ق، فإنني س��أصوت 

لصال��ح ديفيد س��يلفا، لق��د تألق 
هذا املوس��م، رغم ظ��روف والدة 
ابن��ه، وابتع��اده لف��رات طويل��ة 
ع��ن التدريبات، ما ق��ام به أمر ال 

يصدق!”.
واختتم دي بروين، بقوله: “لكن إذا 
حصل عليها صالح، فهو يس��تحقها 

كذلك”.
ويتناف��س ع��ىل الجائ��زة كل من، 
بروي��ن،  دي  )ليفرب��ول(،  ص��الح 
ولريوي س��اين، وس��يلفا )مانشسر 
س��يتي(، دافيد دي خيا )مانشسر 
يونايت��د(، ه��اري ك��ني )توتنه��ام 

هوتسبري(. 

دي بـرويـن يقـر بتفـوق صـالح

الصح��ف  رك��زت  )وكاالت(: 
اإلس��بانية، الص��ادرة صباح أمس 
األحد، عىل اقراب برش��لونة من 
تحقي��ق لقب الليج��ا بعد الفوز 
عىل فالنس��يا السبت بنتيجة )-2

1( يف الجولة ال�32 من الليجا.
كام تناول��ت الصحف ترصيحات 
زي��ن الدين زيدان م��درب ريال 
مدريد الت��ي أبدى غضب��ه فيها 
بسبب حديث البعض عن وجود 
رسقة فريقه ملب��اراة يوفنتوس يف 

دوري أبطال أوروبا.
بثالثية نظيفة  يوفنت��وس  وتقدم 
أم��ام ري��ال مدريد ع��ىل ملعب 
س��انتياجو برنابيو، قبل أن ينجح 
كريستيانو رونالدو نجم املرينجي 
يف تس��جيل هدف من ركلة جزاء 
مثرية للج��دل، يف الوقت القاتل، 
ليقود املل��يك لنصف نهايئ دوري 
الفوز  األبط��ال، مس��تفيًدا م��ن 

ذهاًبا بثالثية نظيفة.

وج��اء غالف صحيف��ة “ماركا” 
بعنوان “زيدان:  يزعجني قول 
البعض بأنه��ا رسقة”. وتابعت 
رص��د ترصيحات��ه “أقب��ل أن 
نتناق��ش ح��ول صح��ة رضبة 
الج��زاء ولك��ن لي��س لدرجة 

القول بأن هناك رسقة”.
وتحدث��ت عن فوز برش��لونة 
وقالت “رقم قيايس يف مواصلة 

الزحف”.
املدرب  ونقل��ت ترصيح��ات 
ق��ال “من  الفرن��ي حي��ث 

العار أن يك��ون هناك حديث 
عن رسقة بس��بب رضبة الجزاء. 
ذلك يزعجني، نحن أفضل ناٍد يف 
العامل وعندما تكون األفضل هذا 

يجعلك محط غرية”.
وعلق��ت عىل فوز برش��لونة عىل 
فالنسيا وقالت “3 نقاط وتحقيق 
رق��م قيايس ب��� 39 مب��اراة دون 

هزمية”.

حتفل��ت  ا و
باق��راب  الكتالوني��ة  الصح��ف 
برش��لونة من حس��م اللقب بعد 
الف��وز ع��ىل فالنس��يا، وعنونت 
صحيف��ة “مون��دو ديبورتيف��و” 

وقالت “الربسا نهض”.
وأضاف��ت “اس��تعادة الروح بعد 
الخ��روج م��ن روم��ا )يف دوري 
األبطال(، 70 ألف مش��جع قاموا 

بع��د  للفري��ق  بالتصفي��ق 
الفوز”

الفري��ق  أن  وأوضح��ت 
الكتالوين تتبق��ى له 7 نقاط 
م��ن أج��ل التتوي��ج رس��ميا 
بالليج��ا، ك��ام وص��ل إىل 39 

مباراة بدون هزمية.
وعىل غالف صحيفة “سبورت” 
جاء العن��وان “الليجا بأيدينا.. 
البارسا بالفعل وضع الليجا يف 
جيبه بهديف سواريز وأومتيتي 

أمام فالنسيا”.
فيام أك��دت أن الفريق الكتالوين 
تخط��ى أحزان��ه بع��د الخ��روج 
األورويب بك��رس رقم األكر خوضا 

ملباريات بدون هزمية يف الليجا.
ونقلت الصحيفة ترصيحات قائد 
البلوجرانا آندريس إنييستا عقب 
انته��اء اللقاء حيث قال إنه اتخذ 
قراره بشأن مستقبله مع برشلونة 

ولن يراجع فيه.

)وكاالت(: أكد شون دايك مدرب 
املحتمل��ة  املحاول��ة  أن  برين��يل 
للمش��اركة يف ال��دوري األورويب 
لكرة القدم املوس��م املقبل يجب 
أن متث��ل ش��يئا إيجابي��ا فق��ط 
بالنس��بة للنادي املنتمي للدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ومل يش��ارك برينيل يف أي مسابقة 
أوروبي��ة منذ 51 عام��ا وعاد إىل 
ال��دوري املمت��از يف 2016 لكن 
ف��وزه 1-2 ع��ىل ليس��ر س��يتي 
الس��بت جعله يع��زز موقعه يف 
املركز السابع ويقطع خطوة نحو 
للدوري  التمهيدي  للدور  التأهل 

األورويب.
وقال داي��ك بعدما حق��ق فوزه 
الخامس عىل الت��وايل يف الدوري 
بفضل ه��ديف كريس وود وكيفن 

لون��ج: “ال ميكن لألم��ر أن يكون 
سلبيا.. كيف لهذا األمر أن يكون 

سلبيا؟”
وأضاف: “منذ 5 س��نوات ونصف 
كن��ا نحتل املركز ال�16 يف الدرجة 
الثانية لذا من املستحيل أن يكون 

املوقف الحايل سلبيا”.
وتعتقد بعض الف��رق أن اللعب 
يف ال��دوري األورويب يتس��بب يف 
صعوبات بسبب خوض عدد كبري 
م��ن املباريات وقطع مس��افات 
كب��رية قبل خ��وض املنافس��ات 
املحلي��ة لكن األم��ر ليس كذلك 

بالنسبة للمدرب دايك.
وق��ال داي��ك: “بالنس��بة لنا فإن 
مج��رد الحديث ع��ن اللعب يف 
أوروبا بالنسبة لنادي برينيل لكرة 
الق��دم يختلف متاما عن حالنا يف 

نهاية املوسم املايض”.
وتاب��ع: “لقد وصلنا إىل 40 نقطة 
)يف ال��دوري املمت��از( قبل آخر 
جولتني ومنحن��ا األمر ثقة كبرية. 
هذا املوس��م حصدن��ا 40 نقطة 
ثم امتلكنا العقلية ملواصلة ذلك 
بشكل رائع وس��رى ما سيمكننا 

فعله”.
وميلك برينيل 52 نقطة قبل خوض 
آخر خم��س مباريات يف الدوري 
املمتاز ويتقدم بتس��ع نقاط عىل 

ليسر سيتي ثامن الرتيب.
يف  الرتي��ب  س��ابع  وسيش��ارك 
ال��دوري األورويب إال ل��و أح��رز 
كأس  لق��ب  س��اوثهامبتون 
االتح��اد اإلنجلي��زي، وس��يلعب 
س��اوثهامبتون م��ع تش��يلي يف 
الدور قبل النهايئ األسبوع املقبل.

نهوض برشلونة 

حلــم بيرنلـــي 

غالف موندو ديبورتيفو

تألق جديد لزالتان
)وكاالت(: أحرز املخرضم زالتان إبراهيموفيتش هدفا برضبة رأس 
ليقود لوس أنجليس جاالكي للفوز 1-صفر عىل شيكاغو فاير يف 

دوري املحرفني األمرييك لكرة القدم.
ودخل الهداف السويدي الشهري التشكيلة األساسية لفريقه 

الجديد جاالكي، قادما من مانشسر يونايتد، ألول مرة وترك 
بصمة مؤثرة جديدة. وجاء هدف اللقاء الوحيد يف نهاية الشوط 
األول برضبة رأس من إبراهيموفيتش بعد كرة عرضية من آشيل 

كول. وسجل أوال كامرا هدفني لشيكاغو لكن الحكم ألغاهام 
بداعي التسلل. وضغط فاير بقوة يف الشوط الثاين وحصل عىل 

عرش ركالت ركنية دون أن يرجم هذا التفوق إىل هدف التعادل.
وقبل هذه املباراة شارك إبراهيموفيتش، مهاجم إنرناسيونايل 

ويوفنتوس وميالنو وبرشلونة وباريس سان جريمان السابق، مرتني 
كبديل مع جاالكي منذ انضاممه الشهر املايض.

ويف املرة األوىل سجل هدفني خالل 19 دقيقة وقاد جاالكي للفوز 
3-4 عىل جاره لوس أنجليس إف.يس بينام خرس فريقه يف املرة 

الثانية -2صفر أمام كانساس سيتي.

قمة مصيرية 
)وكاالت(: سيتصارع الريان القطري والعني اإلمارايت عىل بطاقة الصعود 

إىل دور الستة عرش بدوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يلتقي الفريقان 
العربيان يف لقاء مصريي يف ختام دور املجموعات باملسابقة القارية اليوم 
اإلثنني. ففي املجموعة الرابعة تأكد تأهل استقالل طهران اإليراين صاحب 

الصدارة وخروج الهالل السعودي الذي بلغ نهايئ املسابقة العام املايض 
لكنه مل يحقق أي فوز يف خمس مباريات.

وتوج الهالل بلقب الدوري املحيل يف الجولة األخرية ورمبا يبحث عن فوز 
معنوي فقط أمام الفريق اإليراين قبل أن يودع املسابقة ويبدأ االستعداد 

للموسم الجديد. وتبقى املنافسة حائرة عىل بطاقة التأهل الثانية بني 
العني، الذي تأهل إىل نهايئ دوري األبطال 2016، والريان صاحب األرض.
وميلك العني 7 نقاط من 5 مباريات مقابل ست نقاط للفريق القطري 

الذي ال ميلك أي بديل سوى االنتصار للتأهل لدور الستة عرش ألول مرة. 
ويأمل الريان أن يجد الدعم الكايف من مشجعيه يف الدوحة للخروج 
باالنتصار والسري عىل خطى غرميه املحيل الدحيل بطل الدوري الذي 

تأهل مبكرا إىل الدور التايل.
وقال محسن متويل العب الريان ملوقع النادي: “جمهورنا العزيز نحتاج 

لدعمكم الكبري أمام العني كام تعودنا يف املباريات السابقة فأنتم الالعب 
رقم 1 والحافز لنا”. وأضاف: “قدمنا مباريات قوية يف دوري أبطال آسيا 

خالل هذا املوسم ونستحق العبور إىل دور الستة عرش لذلك نحن بحاجة 
لتحقيق الفوز عىل العني من أجل تتويج مجهودات الفريق”.

من جانبه قال سعود الخاطر حارس الريان: “هذه مباراة مصريية ونحتاج 
فيها للفوز لذا أمتنى أن تكون مدرجات ملعب جاسم بن حمد ممتلئة 

عن آخرها”.

)وكاالت(: توج األسرايل دانييل 
ريتشياردو، سائق ريد بول، بلقب 

سباق جائزة الصني الكربى، أمس األحد، 
ضمن بطولة العامل لسباقات سيارات 

فورموال 1.
وكان الفنلندي فالتريي بوتاس، سائق 

مرسيدس، يتصدر السباق حتى األمتار 
األخرية، لكن ريتشياردو ظفر باللقب 

يف النهاية.
وحقق ريتشاردو أول فوز له يف املوسم 

الحايل ووضع حدا لهيمنة األملاين 
سيباستيان فيتيل سائق فرياري والذي 
فاز بأول سباقني يف املوسم يف أسراليا 

والبحرين.
ودخل ريتشاردو وزميله الهولندي 

ماكس فريستابن يف ريد بول إىل مركز 
الصيانة لتغيري إطارات سياراته بعد 

دخول سيارة األمان للمضامر.
ولعبت اإلطارات الجديدة دورا محوريا 

يف تتويج ريتشاردو بسادس سباق له 
يف مسريته.

وحل بوتاس يف املركز الثاين يليه 
الفنلندي كيمي رايكونن سائق فرياري 

يف املركز الثالث.
وجاء الربيطاين لويس هاميلتون سائق 

مرسيدس يف املركز الرابع يليه فريستابن 
الذي أنهى السباق يف املركز الرابع لكنه 

تعرض لعقوبة الراجع خمسة مراكز 
ليحل يف املركز الخامس يف النهاية.

وجاء نيكو هلكنربج يف املركز السادس 
ثم فرناندو ألونسو يف املركز السابع ثم 

فيتيل ثامنا يليه كارلوس ساينز يف املركز 
التاسع وكيفني ماجنوسن يف املركز 

دانييل ريتشياردوالعارش.

ريتشياردو بطال لسباق الصين
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مع استخدام البطاقات عند السفر أو التسوق عالميًا

“الســــالم” يمنـــح عمــالءه 4 أضعــــــاف األميــــــــال 
اأعل���ن م����رف ال�ش���الم - البحري���ن ع���ن 
عر�س خا����س ملكافاأة حامل���ي بطاقات فيزا 
االئتماني���ة ولف���رتة حم���دودة م���ن تاريخ 15 
اأبريل لغاية 14 ماي���و 2018 حيث �شيح�شل 
حامل���و البطاقات على 4 اأ�شع���اف االأميال مع 
كل دين���ار بحرين���ي يت���م انفاق���ه با�شتخدام 
بطاقات االئتمانية اخلا�ش���ة بهم عند ال�شفر 

اأو الت�شوق عاملياً. 
و�رح رئي�س اخلدمات امل�رفية لالأفراد 
حممد بوحج���ي “يف اإطار التزامن���ا املتوا�شل 
يف تقدمي مكافاآت ومزاي���ا ح�رية ذات قيمة 
م�شاف���ة ت�شاعد عمالئنا يف حتقيق تطلعاتهم 

وتلبي���ة احتياجاته���م املالية، فاإن���ه من خالل 
ه���ذه الفرتة احل�ري���ة �شيتمك���ن العمالء من 

احل�شول عل���ى مكافاأة اأميال م�شاعفة فورية 
ت�ش���ل 4 اأ�شعاف من االأميال املعتادة مقابل 

كل دين���ار يت���م انفاقه يف ال�شف���ر اأو الت�شوق 
عاملياً عند ا�شتخ���دام اأي من بطاقات م�رف 

ال�ش���الم في���زا االئتماني���ة التي ت�شم���ل على 
البطاق���ة الذهبية، البطاقة البالتينية وبطاقة 

اإنفينيت االئتمانية.”
واأ�ش���اف حمم���د بوحج���ي “ه���ذه االأميال 
ميكنه���م ا�شتبداله���ا مبا�رة يف اإط���ار برنامج 
الوالء ل�ركة ط���ران اخلليج “فالكون فالير” 
بعدد من املزايا والت���ي ت�شمل على الرحالت 
املجاني���ة، ترقية درج���ة ال�شفر، دخول  �شالة 
ال�شق���ر الذهبي التابعة ل�ركة طران اخلليج 
يف املط���ارات واال�شتف���ادة من مزاي���ا الوزن 
االإ�ش���ايف وكذلك حتدي���ث فئ���ات الع�شوية 

واأكرث من ذلك”.

“لولو البحرين” و”يونيليفر” تستعدان لتنظيف “المنامة المركزي”
ت�شتعد اأ�شواق “لول���و البحرين” بالتعاون 
مع يونيليفر، اإحدى ال����ركات العاملية الرائدة 
يف اإنت���اج ال�شل���ع اال�شتهالكي���ة، وُم�شنعي اهم 
العالم���ات التجارية للرعاية املنزلية كمنظفات 
ف  “ج���ف”، و”لوك�س” لغ�شيل االأطب���اق، وُمنِظّ
غ�شي���ل املالب����س “اأوم���و” وملط���ف االأقم�ش���ة 
“كومفورت” لتنظيف �ش���وق املنامة املركزي 

يف �شهر اإبريل. 
ي�ش���م ال�شوق املرك���زي ال���ذي يبلغ طوله 
ن�شف كيلوم���رت 3 اأ�شواق عامة لبيع املاأكوالت 

البحرية واللحوم والفواكه واخل�روات.
ذل���ك و�شتب���داأ اأن�شطة التنظي���ف يف �شوق 
ال�شم���ك يف 15 اأبري���ل، يليها �ش���وق اللحوم يف 
18 اأبريل و�شوق اخل�شار يف 24 اأبريل، و�شيتم 
تنظي���ف ه���ذه املراف���ق حت���ت اإ����راف بلدي���ة 

البحرين با�شتخدام عالمات يونيليفر ح�رياً.
ومت اإط���اق ه���ذا الن�ش���اط م���ن قب���ل جيم 

ت���ي يوك�ش���ل واملدي���ر التنفي���ذي ليونيليف���ر 
جلف وج���وزر روب���اوال املدير االقليم���ي للولو 
هايربمارك���ت البحري���ن وم����ر، واأم���ن رئي�س 
جمل�س اإدارة �ركة يونيليفر البحرين جا�شم عبد 

الرحم���ن يف مملكة البحرين يف 15 اأبريل ال�شاعة 
9:00 �شباحا يف ا�شواق لولو فرع احلد.

ي�ش���ار بالذك���ر ان مالين م���ن االأ�ر يف 50 
بلًدا خمتلف���ا ي�شتخدمون منتجات جف باأنواعها 

واالأر�شي���ات  واحلمام���ات  املطاب���خ  لتنظي���ف 
واالأ�شط���ح.  توف���ر تركيب���ة ج���ف الفعال���ة 10 
اأ�شع���اف ق���درة التنظي���ف مقارن���ة بالعالمات 
التجاري���ة التقليدي���ة. وتوفر تركيب���ة “لوك�س 

�شن اليت” لغ�شل ال�شحون عملية اإزالة الدهون 
ب�شكل اأ�رع مب�شحة واحدة فقط با�شتخدام مياه 
اأق���ل بن�شب���ة 50 % مقابل العالم���ات التجارية 

التقليدية.

تلبية للطلب المتزايد على خدمات المجموعة 

“رامـــــــــز” يفتــــــــح فرعـــــــا في عسكــــــــــــر
و�ش���ط ح�شور كبر م���ن االأه���ايل واملقيمن 
وعدد م���ن ال�شخ�شيات ورجال االأعم���ال، وموردي 
وعم���الء ومن�شوب���ي املجموع���ة، افتتح���ت جمموعة 
رامز الرائدة يف جمال البيع بالتجزئة بالبحرين اأحد 
فروعه���ا يف منطق���ة ع�شكر؛ امت���دادا ال�شرتاتيجية 
املجموعة التو�شعية لتلبي���ة احتياجات عمالئها يف 

مناطق اململكة باأكملها.
واأ�شاد ع�ش���و جمل�س ال�ش���ورى جمعة الكعبي 
بجهود اأ�شواق رامز و�شعيها خلدمة اأهايل املنطقة 
عرب افتتاحها الفرع الذي من �شاأنه اأن يوفر الكثر 
م���ن اجلهد والوقت واخلدم���ات الفريدة من نوعها 
ل�شاكن���ي املنطق���ة. فيما عرب ع�ش���و جمل�س اإدارة 
غرفة جت���ارة و�شناعة البحرين رئي�س جمل�س اإدارة 
املجموعة رامز العوا�شي عن �شكره وامتنانه الأهل 
املنطقة وحف���اوة ا�شتقبالهم، وك���رم �شيافتهم، 

وحبهم الكبر الأ�شواق رامز.
وق���ال اإن للمجموع���ة خط���ة للتو�ش���ع بح�شب 
احلاج���ة واحتياجات ال�شوق يف مملكة البحرين، واإن 
فرع ع�شك���ر �شمن اخلط���ط التو�شعي���ة للمجموعة 

والهادف���ة الفتتاح فروع اإ�شافي���ة، موؤكدا اأن هذه 
اخلط���وة ته���دف خلدمة اأه���ايل املنطق���ة؛ من اأجل 
ت�شهي���ل عملية ال�راء على امل�شتهلك ومنحه �شلًعا 
اأكرث ج���ودة وباأ�شعار مناف�شة، مع���ربا عن �شعادته 
بتج���اوب اأهل املنطقة مع ه���ذا املوقع واخلدمات 

املتميزة. 
م���ن جهته، ق���ال نائ���ب رئي�س جمل����س اإدارة 

جمموعة رام���ز، من�شور غالب “نح���ن ن�شعر بالفخر 
واالعت���زاز به���ذه االإجن���ازات الت���ي و�شل���ت اإليها 
اأ�شواق رام���ز و�شنبذل ق�شارى جهدنا لتلبية جميع 
احتياجات امل�شتهلك���ن ح�شب املعاير العاملية، 
وبالرتكيز على العالمات التجارية الكربى واأف�شل 
واأج���ود املنتج���ات، مب���ا يلب���ي اأذواق اأك���رب ع���دد 
من الزبائ���ن وتطلعاته���م بجانب تق���دمي خمتلف 

الت�شهي���الت والعرو����س الرتويجي���ة امل�شتمرة يف 
كل املوا�ش���م والتخفي�شات عل���ى املواد الغذائية 
واال�شتهالكي���ة كاف���ة؛ ا�شتع���داد ملو�ش���م �شه���ر 

رم�شان املبارك”. 
واأفاد غالب اأن تطلعات املجموعة امل�شتقبلية 
ترتكز يف تقدمي اخلدم���ات ب�شكل مميز واالهتمام 
باجل���ودة العالي���ة للمنتج���ات وتوفره���ا للعمالء 

ب�ش���كل دائ���م بالتزام���ن م���ع ا�شتع���داد املجموعة 
الإط���الق فروع جدي���دة عدة باململك���ة خالل الفرتة 

املقبلة.
وقال نائب الرئي�س التنفيذي حممد العو�شي 
اإن افتت���اح ف���رع املجموع���ة اجلديد بع�شك���ر ياأتي 
تلبي���ة للطل���ب املتزايد عل���ى خدم���ات املجموعة 
و�شم���ان تق���دمي خدم���ة اأو�ش���ع واأ�شم���ل واأف�شل 
اعتم���ادا عل���ى ثق���ة عمالئن���ا وخربتنا وم���ا توفره 
املجموع���ة من ميزات تناف�شي���ة جتعل رامز تتقدم 

بخطوات عن مناف�شيها حمققة الر�شا لعمالئها.
وق���ال نائب الرئي�س التنفي���ذي املدير العام 
ل�رك���ة رام���ز العاملي���ة جم���ال ال���رازي اإن اختي���ار 
جمموع���ة رامز ه���ذا املوقع جاء بع���د درا�شة جدوى 
امل�روع وحاجة �شكان املناطق القريبة من مناطق 
ع�شكر املختلفة يف توفر اأ�شواق قريبة لالأ�ر توفر 
له���م الب�شائع الالزمة وتلبي احتياجات امل�شتهلك 
الت���ي تتما�شي مع التطور العم���راين الذي ت�شهده 
مناط���ق ع�شكر وج���و والدور وكذل���ك مدينة االأمر 

خليفة خ�شو�شا، وجميع مناطق اململكة عموما.

• حممد بوحجي	

• من�شور غالب	

حاجي يفوز بالجائزة الكبرى مع “الوافر” “دبلومات” أفضل أجنحة فندقية في البحرين
اأكد الرئي����س التنفيذي للم�رف 
اخلليج���ي التجاري �شط���ام الق�شيبي 
اإن حتقيق اأحالم عمالء امل�رف الكرام 
تتب���واأ قم���ة اأولوياتنا، م�ش���راً اإلى ما 
حقق���ه امل�رف على م���دى ت�شع ن�شخ 
م���ن ح�ش���اب “الوافر” وال���ذي �شاهم 
يف حتقي���ق اأحالم ع���دد كبر من عمالء 
امل�رف من خالل ال�شحوبات ال�شهرية 
واجلوائ���ز القيمة الت���ي يقدمها لهم، 
جاء ذل���ك خالل مرا�شم ت�شليم اجلائزة 
الكربى ل�شهر مار����س وهي 50،000 
دينار نقداً للفائز هيثم خليل اإبراهيم 

حاجي. 
وتاب���ع الق�شيب���ي ت�ريح���ه قائالً 
“اإنن���ا يف امل�رف اخلليج���ي التجاري 
ملتزمون مبكافاأة عمالوؤنا الكرام على 
والئهم وثقته���م مبنتجاتنا وخدماتنا 
وذل���ك من خ���الل تق���دمي العديد من 
املزاي���ا القيم���ة له���م. ويع���د برنامج 

الواف���ر اأح���د تل���ك املب���ادرات، حيث 
ن�شع���ى ب���اأن نلع���ب دورا اإيجابي���اً يف 
م�شاعدته���م على اأن تتح���ول اأحالمهم 
اإل���ى حقيق���ة حي���ث يح�ش���ل عمالوؤنا 

عل���ى فر�ش���ة الدخ���ول بال�شحب على 
كل 25 دين���ارا فقط ت���ودع يف ح�شاب 
الوافر وبالتايل نتيح لهم فر�شا اأكرب 

للم�شاركة والفوز”.

ح�شل فن����دق الدبلوم����ات رادي�شون 
بلو ريزيدن�س اأند �شبا البحرين موؤخراً على 
جائزة اأف�ش����ل اأجنحة فندقية لعام 2018 
 Bahrain Food وذلك خالل حفل جوائز
وال����ذي   & Travel Awards 2018
اقي����م يف املنامة وبح�شور عدد من ممثلي 
املطاع����م والفن����ادق الرائ����دة يف البحرين 

لالحتفاء بالفائزين. 
و�����رح مدي����ر ع����ام الفن����دق كو�شتا 
كوروت�شيدي�س، قائ����الً:” اأن هذا التكرمي 
جاء مبثابة تقدير وتاأكيد على ا�شتمرارية 
االأداء املتميز الذي ن�شعى دائماً لتقدميه، 
واجله����د  الري����ادة  روح  عل����ى  موؤكدي����ن 
الدوؤوب يف تقدمي جترب����ة ا�شتثنائية من 
الدرجة االأولى يف جماالت ال�شياحة وح�شن 

ال�شيافة”.
واأ�ش����اف “نود اأن نع����رب عن خال�س 
تقديرن����ا ل�ركائن����ا يف قطاع����ي االأعم����ال 
والرتفيه عل����ى ثقته����م املتوا�شلة فيما 

نقدم����ه م����ن خدم����ات، ويف خ�ش����م العدد 
املتزاي����د من الفن����ادق واأماكن االإقامة يف 
املدين����ة، ي�رنا ا�شتم����رار التعاون معهم، 
ونوؤك����د عل����ى اأن فريقنا �شيظ����ل حمافظاً 
على معاير اجل����ودة حر�شاً على اأن نقدم 
لهم اأف�شل اخلدم����ات واأعلى م�شتوى من 

االإقامة الفاخرة.”
يذكر ان حف����ل توزيع جائزة البحرين 
�شّج����ل جناح����ات  ق����د  وال�شف����ر  للطع����ام 
ملمو�ش����ة يف ن�شخاته ال�شابقة با�شتقطاب 

املطاع����م  م����ن  كب����ر  ع����دد  وم�شارك����ة 
والفن����ادق عل����ى م�شت����وى اململكة، حيث 
وزع����ت اجلوائ����ز عل����ى الفائري����ن بح�شب 
Food & Tra -  ئئاتهم بدعم من جملة

el املتخ�ش�ش����ة يف االأغذية ذات ال�شهرة 
العاملي����ة وال�شف����ر وبالتعاون م����ع فريق 
خ����رباء فئة املاأك����والت وال�شفر. وبال �شك 
ان ه����ذه الفعالي����ة �شت�شاه����م يف الدف����ع 
مبعاير جمال ال�شياف����ة باململكة الأعلى 

م�شتوياتها.
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�ش���اركت النجم���ة نيلل���ي ك���رمي جمهورها، عرب 
ح�ش���ابها الر�شمي على “اإن�ش���تغرام”، �شورة جديدة 
لها من اأحد عرو�ض الباليه التي كانت متار�ش���ه منذ 
فرتات. وظهرت “نيللي” يف ال�ش���ورة بني جمموعة 

من الراق�شني، وهي تقوم بحركة اأده�شت الكثريين، 
وعلق���ت عليها قائلة: “الرق�ض وح�ش���ني”، وتفاعل 
معها الكثريون م���ن متابعيها، ومتنوا اأن تقدم عمال 

ا�شتعرا�شيا جديدا خالل الفرتات املقبلة. 
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ف�������ت�������ح م���������ر 
و�����ص����ق����وط ح�����ص��ن 
عمرو  يد  يف  بابليون 
ب����ن ال���ع���ا����ض ب��ع��د 
 7 ن��ح��و  دام  ح�����ش��ار 

اأ�شهر.

1906
ت�شغيل  ب���داي���ة 
ال��ق��ط��ار ال�����ري��ع من 
كوبه  اإلى  �شينبا�شي 

يف اليابان.

1917
 زع���ي���م احل����زب 
البل�شفي  ال�شيوعي 
ف�����الدمي�����ري ل��ي��ن��ني 
العا�شمة  اإل��ى  يعود 

الرو�شية.

1948
ال�������ن�������ك�������ب�������ة 

الفل�شطينية.

1955
ان���ه���ي���ار م��ن��ج��م 
يف  بوتا”  “جبل 
بناغا�شاكي  �شا�شيبو 

خملفا 68 قتيال.

1972
املكوك  ان��ط��الق 
 16 اأبولو  الف�شائي 

باجتاه القمر.

1975
 الرئي�ض امل�ري 
ال�شادات  اأن��ور  حممد 
ح�شني  حممد  يعني 
مبارك نائبا للرئي�ض.

مسافات

“كوكا كوال” تختار تامر حسني في مونديال 2017

مريم أبوبشيت تتحدث عن المرأة السعودية بكانو الثقافي نـــــادي البحريــــن للسينمـــــا يعـــــرض “مزمـــــن”

�ش���من اإطار جدول���ه الفني املزدح���م باحلفالت، 
الن�ش���اطات والتح�ش���ريات الفني���ة، ك�ش���ف النج���م 
امل�ري تامر ح�شني عن ال�ش���ور االأولى من كوالي�ض 

ت�شوير اأغنية كاأ�ض العامل الر�شمية.
وظهر تامر ح�ش���ني يف ال�شور بقمي�ض املنتخب 
امل�ري يف لقطات �ش���اعف بها م���ن حما�ض اجلمهور 
وحمّبي���ه للعمل ال���ذي تتولى اإخراجه م���رمي اأبو عوف 
ويقّدم���ه بالتع���اون مع �رك���ة “كوكا ك���وال” الراعي 
الر�ش���مي لكاأ�ض العامل، فكتب بتعليقه عليها: “من 
ت�ش���وير كليب اأغنية كا����ض العامل الر�ش���مية ل�ركة 
كوكاك���وال العاملية الراع���ي الر�ش���مي لكاأ�ض العامل 
اإخ���راج مرمي ابو عوف”. اجلدير ذكره اأن �ركة “كوكا 
كوال” العاملية تعاقدت مع تامر ح�ش���ني لتمثيل م�ر 
يف تق���دمي االأغني���ة الر�ش���مية لكاأ�ض الع���امل بعنوان 
“جيل جديد” والتي ي�ش���اركه فيها املغني جي�شون 

درول���و. وم���ن املقرر اأن تط���رح “كوكا ك���وال” اأغنية 
تامر ح�ش���ني “جيل جديد” قريباً ف�شالً عن ن�شخة من 

نف�ض االأغنية لكل بلد ب�ش���وت الفنان الذي ميثله يف 
املونديال.

موسم التوت البحريني.. وكنز من الفوائد الصحية

ينت�ر التوت البحريني هذه االيام يف اال�شواق واملجمعات 
وعند االحياء والقرى، وباأ�شعار رمزية، وهذه الفاكهة البحرينية 
املو�شمية املحببة عند البحرينيني منذ القدم والتي ال ي�شتمر 

مو�شمها لالأ�شف طويال يف البالد.
الفواك����ه البحرينية تنتج يف موا�ش����م حم����ددة، ففي يناير 
يبداأ مو�ش����م الكنار، ويف الن�ش����ف الثاين من فرباير الى ابريل 
مو�شم التوت وال�شبار الهندي والباباي، ويقبل امل�شتهلكون 
على �راء التوت البحرين����ي لتنوع طعمه بني احلام�ض واحللو، 
حيث يتواف����ر منه نوع����ان، االأول اأحمر ويكون طعمه حام�ش����ا، 
والثاين اأ�ش����ود وطعمه حلو، على عك�ض التوت اال�ش����يوي الذي 

يتميز لونه االأحمر باحلمو�شة، واالأ�شود من دون طعم.
وللت����وت طع����م لذي����ذ وباأحجام واأل����وان متع����ددة االأحمر، 
االأرجواين، االأ�ش����ود واالأزرق، ولعل اال�ش����هر يف البحرين االحمر 
املائل لل�شواد وله عنا�ر ومركبات مهمة جداً ل�شحة االإن�شان، 
فه����و يقلل من م�ش����تويات الكولي�ش����رتول يف الدم وحت�ش����ني 

ال�ش����يطرة على م�ش����تويات اجللوكوز وح�شا�ش����ية االأن�شولني، 
وخف�����ض خماطر االإ�ش����ابة باأمرا�����ض القلب وال�ش����كري، وكما 
هو معروف �ش����حيا اأن ع�ش����ري التوت يغذي ال����دم بالكثري من 

م�شادات االأك�شدة التي تواجه االأمرا�ض.
وي�ش����اعد التوت عل����ى تقليل الده����ون يف منطقة البطن، 
حيث اأ�ش����ارت درا�شة مبركز القلب واالأوعية الدموية يف جامعة 
مي�ش����يغان اأن تناول التوت ي�شاعد يف التخل�ض من الدهون يف 
منطقة البطن وذلك عن طريق تقليل م�ش����تويات االأن�ش����ولني 
يف ال����دم، وي�ش����اعد يف منع وع����الج التهاب امل�ش����الك البولية، 
حيث ان����ه يحتوي على مركبات متنع من����و البكترييا على جدار 

امل�شالك.
ويحتوي م�شتخل�ض التوت االأزرق على مادة االأنثو�شيانني 
التي له����ا دور يف منع م�ش����كالت العني املتعلق����ة بالعمر مثل 
ال�ش����مور البقعي، اإعتام عد�ش����ة العني، ق�ر النظر ومد الب�ر، 
وجف����اف والتهابات العني خ�شو�ش����ا تلك املتعلقة ب�ش����بكية 
العني. باالإ�شافة اإلى الفيتامني A،C،E، ال�شيلينيوم والزنك 

والفو�شفور، وهي مفيدة جدا و�رورية ل�شحة العني.

الذوادي: سنبدأ أوال بعمل تقليدي ثم ننطلق للجديد 

بيومي فؤاد يسعى لتنفيذ عدد من األعمال الفنية بالبحرين
كان لقاوؤن���ا االأول م���ع الفن���ان بيوم���ي ف���وؤاد 
من���ذ عدة �ش���هور ودار احلديث ع���ن انطالقة قريبة 
م���ن البحري���ن ومن الوا�ش���ح انه حان وق���ت االإقالع 
و�شينطلق النجم املتنوع �شانع االبت�شامة وامللقب 

بفنان ال�شعب من البحرين بالفعل.
والأنه عا�ش���ق لوطن���ه تزامن وج���وده بالبحرين 
اأثن���اء االنتخاب���ات الرئا�ش���ية للمقيم���ني باخل���ارج 
وبالفع���ل اأدى دوره الوطن���ي وف���رح كث���رياً بذلك 
وقال لو ا�شتطيع اأن اديل ب�شوتي يف كل بقعة على 

�شطح االأر�ض لن اتردد.
وجاءت زيارته هذه املرة للبحرين عقب عودته 
مبا�رة من رو�شيا و�رح لنا باأنه كان هناك لالإعداد 
لربنام���ج من رو�ش���يا.. م���ع التحية واملقرر عر�ش���ه 
قريباً على �شا�ش���ة mbc م����ر بالتزامن مع انطالق 

مونديال رو�شيا 2018.
 وق���ال الفن���ان بيوم���ي ف���وؤاد اإنه يه���وى كرة 
الق���دم من���ذ �ش���غره، وكان يتمن���ى اأن يكون العب 
كرة، واأ�ش���ار اإلى اأن املنتخ���ب امل�ري لكرة القدم 
وال���ذي يعود اإلى كاأ�ض الع���امل بعد غياب 28 عاماً، 
قادر على مناف�شة املنتخبات االأخرى خالل فعاليات 
املونديال، وك�شف عن فكرة اأغنية “جايني من كل 
حتة” الت���ي قدمها فريق عمل الربنام���ج، واأكد اأنه 
اأثناء تواجده يف رو�ش���يا لت�ش���وير حلقات الربنامج 
وخالل جلو�ش���ه بغرفت���ه، طراأت للفنان م�ش���طفى 
اأبو �ريع كلم���ات االأغنية وظل يردد جايني من كل 
حتة، واأنه مت العمل على ا�ش���تكمال كلمات االأغنية 
وو�ش���عها يف �ش���ياق متناغم حتى تظهر بال�ش���ورة 
احلالي���ة، واأن���ه مت ت�ش���وير اأج���زاء منها يف رو�ش���يا 

واأخرى يف م�ر.
واأجرين���ا احل���وار هذه امل���رة مع بيوم���ي فوؤاد 

ومنتج اأعماله املقبلة بالبحرين اإبراهيم الذوادي:

ما استعداداتكم لما ستقدموه لنا من البحرين؟
بالفع���ل بداأنا اأن���ا واملنتج اإبراهي���م الذوادي 
يف التفك���ري يف ع���دة اأعم���ال منها العم���ل امل�رحي 
وال�ش���ينمائي والتلفزيوين ولكننا مل ن�ش���تقر حتى 

االآن مب���اذا نب���داأ ولكن من املوؤكد اأننا �شن�ش���تعني 
بفري���ق عم���ل بحريني م����ري واحتمال م���ن بلدان 

خليجية اأخرى و�شيكون هذا قريباً جداً.

كيف ترى األعمال الفنية المتعددة الجنسيات؟
راأيي هو اأن له����ا جناحا مبذاق خا�ض وبالذات 
عندم����ا يك����ون الفن����ان اخلليج����ي او ال�ش����وري او 
اللبن����اين واالأردين يتحدث����ون لهجته����م الأنن����ا يف 
االأعمال امل�ش����رتكة والتي تتم يف م�ر الفنان غري 
امل�����ري يتكلم لهج����ة م�رية واأن����ا ال ارف�ض ذلك 

ولكني اف�ش����ل اأن يتكلم كل فنان بلهجته ويكون 
العم����ل الفني مزيجا من عادات وتقليد ال�ش����عوب 

املختلفة.

لماذا اخترت البحرين؟ 
يف رحالتي الى الدول االأوربية اأ�ش���ادف الكثري 
من اخلليجيني الذي يرغبون يف الت�ش���وير معي واأنا 
ال ا�ش���تطيع اأن افرق بينهم م���ن اي دولة باخلليج، 
اما البحرين فاملو�ش���وع بداأ بدعوات من اأ�ش���دقاء 
بالبحري���ن وم���رة بعد اأخرى �ش���عرت باالألفة مع هذا 

ال�شعب وتبلورت اأفكارنا الأعمال فنية �شيكون لها 
الن�ش���يب باإذن اهلل من النجاح، واأنا اأعترب اأن جيلنا 
حمروم ب�ش���كل كبري من الت�ش���وير يف اإ�شتديوهات 
خارج م�ر فاالأجيال ال�ش���ابقة حظيت بالت�شوير يف 
ا�شتوديوهات اوروبية وعربية كثريا لذلك اأحب اأن 

اأعمل اأنا هذا االآن.

ننتقل للحوار مع المنتج إبراهيم 
الذوادي

ال���ذوادي طبيب ب�ري ولكنه ترك الطب واجته 

الى التجارة وعامل البيزن�ض ومل يتوقف عند االأعمال 
التجاري���ة التقليدية ولكنه ق���رر اأن يخو�ض جتربة 
جديدة على اأعماله وهو االإنتاج الفني، �شداقته مع 

بيومي فوؤاد دفعته الأخذ هذا القرار.

من أين جاءت لك فكرة اإلنتاج الفني؟
اأن���ا ال اأعت���رب االإنت���اج الفني بعي���دا عن جمال 
اأعمايل فالعمل الفني �شناعة وجتارة مثلها كباقي 
االأعم���ال التجارية وحب���ي لبيومي ف���وؤاد واقتناعي 
مب���ا يقدم���ه م���ن اأعمال فني���ة دفعن���ي للتفكري يف 
اال�شتثمار يف عمله، كما اأنني اأحب اأن اقدم للبحرين 

فن هادف ور�شالة فنية ذات م�شمون وقيمة.

كيف ستكون البداية؟
نح���ن بالفع���ل بحثنا ع���دة اأعمال فني���ة ولكن 
للحقيق���ة مل ن�ش���تقر على �ش���يء حمدد حت���ى االآن 
ولكن املي اأن نبداأ قريباً واإذا القى ما �ش���نقدمه من 
اعمال جن���اح وكان هنا رغبة م���ن املهتمني يف هذا 
املجال االن�ش���مام اإلينا نحن نرح���ب بالفعل نرحب 

باأي تعاون.

هل ستكون البداية غير تقليدية؟
على العك�ض متاماً �ش���تكون بداياتنا بال�ش���يء 
املاألوف يف الفن وعندما يحقق قبوال �شننطلق لغري 

املاألوف وهذا يقيني يف كل اأعمايل وجتارتي.

    BUZZ      
أحداث

مناعة وبرودة اأع�ش���اب على الرغم من 
التعب.

ح���اول �لرتوي و�لتقاط �أنفا�ص���ك قبل 
الغو�ض اأكرث.

اإنه اليوم املثايل التخاذ قرار للتخل�ض 
من الك�شل.

احتم���ال انخفا����ض احليوي���ة وزي���ادة 
الت�شنج الع�شبي.

اإذا كنت متاأملا اأو تعبا فاإنك ت�ش���تعيد 
عافيتك ب�رعة.

تغي���ريات وتبدالت جذري���ة يف جمالك 
املهني.

قل���ق ب�ش���اأن �ش���حتك وق���د تعمل من 
احلبة قبة.

اأن�ش���طتك املتعددة متنح���ك القوة يف 
مواجهة االآخرين.

تنفت���ح يف وجه���ك جم���االت ال�ش���هرة 
والنجاح.

تخرج باآراء واأفكار ا�ش���تثنائية ي�شفق 
لها الزمالء.

تكون ات�ش���االتك �شهلة وتتخل�ض من 
العراقيل.

ي�ش���تدعي هذا اليوم االنتباه والتيقظ 
ب�شاأن بع�ض الظروف.
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ينظم مركز عبدالرحم���ن كانو الثقايف 
يوم الثالث���اء الق���ادم املواف���ق 17 ابريل 
حما�رة بعنوان “املراأة العربية ال�شعودية 
من االتباع الى االبداع” للباحثة ال�ش���عودية 
مرمي �ش���عود ابو ب�ش���يت و�ش���يدير احلوار 
خليف���ة.  عب���داهلل  عل���ي  القدي���ر  ال�ش���اعر 
واملع���روف ان املحا�رة مرمي ابو ب�ش���يت 
م���ن  الكث���ري  وله���ا  تربوي���ة  م�شت�ش���ارة 
الدرا�شات واملقاالت عن املراأة ال�شعودية.

يعر�ض نادي البحرين لل�ش���ينما و�ش���من فعالياته االأ�ش���بوعية يوم االأربعاء 
املقبل الفيلم املك�شيكي الفرن�شي امل�شرتك “مزمن”.

ت���دور اأح���داث الفيل���م حول رج���ل يدعى ديفي���د يعمل كممر����ض يف اإحدى 
امل�شت�ش���فات مع احلاالت امل�شتع�ش���ية طويلة املدى ونظرا ملهارته واجتهاده 
يف العمل ا�ش���تطاع اأن يكون عالقات قوة ومتينة مع مر�ش���اه الذين يعمل معهم 
لكن خارج نطاق العمل كان ال يجيد اإجناز اأي �ش���يء على االإطالق ب�ش���بب اإ�شابته 
باالكتئاب املزمن فهو يف حاجة ما�شة لكل مري�ض يعمل معه بقدر ما يحتاج اإليه 
املر�ض ومن اأجل �ش���فائه كان عليه اأن يواجه ما�ش���يه. فاز الفيلم بجائزة اأف�شل 

�شيناريو كما مت تر�شيحه جلائزة ال�شعفة الذهبية يف مهرجان كان ال�شينمائي.

حمرر م�سافات 

هبة حم�سن

طارق البحار

26

استعدادا للمشاركة في مهرجان الكويت للمينودراما

الصقر يبدأ بروفات “سأبحر” مع الفنان حسن محمد
ب����داأ الفن����ان واملخ����رج جمال ال�ش����قر 
بروف����ات م�رحيت����ه اجلدي����دة مينودرام����ا 
بعنوان “�ش����اأبحر” بنادي مدينة عي�شى من 
متثيل الفنان ح�ش����ن حممد و�ش����ينوغرافيا 
عب����داهلل ال����درزي وتنفي����ذ الديك����ور حمد 

عا�شور واإنتاج م�رح البيادر. 
املخرج ال�ش����قر حتدث لل�”البالد” عن 
ثيم����ة امل�رحي����ة مو�ش����حا اأن العم����ل ي�رد 
ق�شة اإن�شان يحلم بعد تخرجه من املدر�شة 
اأن ي�شبح مدر�شا يف مدر�شته وهي مدر�شة 
�شالح الدين االأيوبي، نظرا لتعلقه ال�شديد 
به����ذه ال�شخ�ش����ية وكذلك يعت����ز بالقومية 
العربية. هذا االإن�شان يعي�ض احالم اليقظة 
يف حجرت����ه، ونتيجة لهذه احلالة ت�ش����ور اأن 
ق����رار تعييه مدر�ش����ا قد �ش����در وعلى هذا 
اال�ش����ا�ض بداأ ي�ش����تعد يف كيفي����ة التعامل 
مع الطلبة ومع املدر�ش����ني وكيف �شيكون 

الو�شع العام يف املدر�شة. 
واأ�شاف ال�شقر اأن امل�رحية �شت�شارك 
يف مهرج����ان الكويت ال����دويل للمونودراما 
ال����ذي �ش����يقام يف الفرتة م����ن 25 الى 30 
ابريل اجلاري ومن ثم �ش����تعر�ض يف ملتقي 
م����ن  3 ماي����و  بتاري����خ  البي����ادر امل�رح����ي 
تاليف واخراج جمال ال�ش����قر انتاج البيادر 

وتنفي����ذ  ال����درزي  عب����داهلل  �ش����ينوغرافيا 
الديكور حمد عا�شور. 

يج����در بالذك����ر ان املخ����رج الكويت����ي 
ح�ش����ني املفي����دي يراأ�����ض جلن����ة االختي����ار 
وامل�شاهدة باملهرجان والذي يحمل يف كل 
دورة ا�ش����م احد الفنانني الكبار يف الكويت 
واخلليج العربي، فالبداية كانت مع الفنان 
عبدالعزيز احلداد، وم����ن ثم الفنان الراحل 
احمد ال�ش����الح وبعدها الفنان �شعد الفرج 
والدورة االخرية حملت ا�ش����م الفنان حممد 

املن�شور.

• •مرمي ابو ب�شيت	 علي عبداهلل خليفة	 • لقطة من الفيلم 	

• جمال ال�شقر	

• بيومي والذوادي مع “البالد”	
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األخيرة

�أج������������رت ����رك���ة 
 ”Y o u G o v “
�ل��ري��ط��ان��ي��ة �ل��دول��ي��ة 
�مل���ت���خ�������ص�������ص���ة يف 
ب����الإح���������ص����ائ����ي����ات 
و�ل��در����ص��ات، در����ص��ة 
حول �أكرث �ل�صخ�صيات 
�مل��ث��رة ل���إع��ج��اب من 
�جلن�صني لعام 2018.

�لت����ي  �لقائم����ة 
ن�رته����ا �ل�رك����ة �صم����ت 
20 �صخ�صي����ة م�صه����ورة 
م����ن ك� �جلن�ص����ني، ومت 
�ختياره����م م����ن قبل 37 

�أل����ف �صخ�����س م����ن 35 دولة. وت�صدر كل م����ن بيل غيت�س رج����ل �لأعمال �لأمريك����ي و مو�طنته 
�ملمثل����ة �ل�صهرة �أجنلينا جويل �لقائمتني لأكرث �ل�صخ�صي����ات �ملثرة ل�إعجاب يف هذ� �لعام. 
فف����ي قائمة �لرجال ج����اء �لرئي�س �ل�صابق للولي����ات �ملتحدة �لمريكية ب����ار�ك �أوباما باملركز 
�لث����اين ومن ثم �ملمثل جاكي �صان ثالث����ا و�لرئي�س �ل�صيني ر�بعا ورجل �لأعمال �ل�صيني جاك 
م����ا خام�صا. �أما قائم����ة �لن�صاء فاحتلت زوجة �لرئي�س �ل�صابق للولي����ات �ملتحدة مي�صيل �أوباما 
�ملرتب����ة �لثانية ومن ثم جائت مقدم����ة �لر�مج �ل�صهرة �أوبر� وينفري ثالثة و�مللكة �إليز�بيث 
ر�بعة ووزي����رة �خلارجية �لأمريكية �ل�صابقة هي�ري كلينت����ون خام�صة. يذكر �أن ك� �لقائمتني 

خلت من �أي �صخ�صية عربية.

 Social
media

حممـد بـن ر��شــد 
يفـاجـئ �ملت�شوقـني يف 

جممـع �لظهـر�ن

فاجاأ حممد بن ر��صد �آل مكتوم، نائب رئي�س دولة �لإمار�ت حاكم دبي، �ملو�طنني 
�ل�صعوديني م�صاء �ل�صبت، بتجوله يف “جممع �لظهر�ن”، ع�صية �نط�ق �لقمة �لعربية.
ويظه���ر فيديو تد�وله رو�د مو�ق���ع �لتو��صل �لجتماعي، حممد بن ر��صد يتجول 
يف �ملجم���ع ويحت�صي �لقه���وة يف �أحد مطاعم���ه، فيما �لتقط له مت�صوق���ون وز�ئرون 

�صعوديون �صور� وفيديوهات.
يذكر �أن �ل�صيخ حممد بن ر��صد قد و�صل �لظهر�ن ممث�ً لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة يف �لقمة �لعربية �لتي �أقيمت يف مركز �مللك عبد�لعزيز �لثقايف.

بيون�شيه ت�شنع �لتاريخ يف “كوت�شيل”
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@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �لإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�س �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن د�ر �لب�د لل�صحافة و�لن�ر و�لتوزيع 

  للتو��صل مع ق�صم �لع�نات : �ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            �ل�صرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة �لأيام للن�ر

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 03:54
الظهـر: 11:38 
العصــر: 03:08
المغرب: 06:02
العشاء: 07:32

مواقيت 
الصالة

�شجـرة �لعائلـة مللكـة بريطانيـا توثـق ن�شبهـا �إلـى �لنبـي �لأعظـم
ن����رت �صحيفة “ديلي مي���ل” �لريطانية 
خر� حول ن�صب �مللك���ة �لريطانية �إليز�بيث 
�إل���ى �لنبي حممد )�س(، و�أوثقت �خلر ب�صجرة 
عائل���ة �مللكة �لذي وبح�ص���ب �ل�صحيفة يظهر 

ن�صب �مللكة �إلى �لنبي �لعظم.
تقاري���ر عديدة حتدثت ع���ن ن�صب �مللكة 
�لريطانية �إلى �لنب���ي حممد )�س( و كيف �أن 

جدتها هي �أمرة م�صلمة وحتديد� من �لأندل�س.
ه���ذ� وتناولت �لعديد م���ن و�صائل �لإع�م 
ق�ص���ة ن�صب �مللك���ة لن�صل �لنب���ي حممد، مما 

يجعلها �بنة عم ملوك �لأردن و�ملغرب. 
و��صتن���دت �ملجل���ة يف خرها عل���ى تقرير 
�ل�صحف���ي”  “�لأ�صب���وع  ل�صحيف���ة  �صاب���ق 
�ملغربية، و�لتي ن�رت خر� حول ذلك وتتبعت 

ن�صب �مللكة �إلى مايرجع ل�43 جي�. 
بع���د �صم هذ� “�لفخر” �إلى �صجل �لأن�صاب 
“بوركيزبريج” �ملكتوب يف 1826.  وبح�صب 
�ل�صحيف���ة �ملغربي���ة ف���اإن �لعائل���ة �ملالك���ة 
)����س(  حمم���د  بالنب���ي  تت�ص���ل  �لريطاني���ة 
م���ن مل���وك �إ�صبيلي���ة �لذين حكمو� م���ن د�خل 

�إمر�طورية �إ�ص�مية هي �خلام�صة يف �لتاريخ.

 وي�صيف �لتقري���ر �ن ن�صب �لر�صول �متد 
يف �صل�صل���ة �ملل���وك �لأوربي���ني ع���ر �إدو�رد 
�لتا�صع لي�صل �إل���ى �مللكة �إليز�بيث وحتديد� 
يف �لق���رن �خلام����س ع�ر.  من جهت���ه ن�ر موقع 
“economist” مق���ال يدعو �مللكة للمطالبة 
بحقه���ا بحك���م �مل�صلمني، بع���د �لدر��صة �لتي 

�أثبتت ن�صبها �إلى �لر�صول حممد )�س(.

�أمريكية تتفاجاأ بتحدثها لهجة 
�أجنبية بعد ��شتيقاظها

تع���اين �لأمركي���ة مي�صيل ماير����س، 45 عاما، من 
مر����س نادر ي�صم���ى مت�زم���ة �للهج���ة �لأجنبية، جتعل 
�ملري�س بها يتحدث لهجة �أجنبية ب�صكل مفاجئ ودون 

�أن يكون له ع�قة م�صبقة بها.
وذكرت �صبك���ة فوك�س ني���وز �لإخبارية �لأمركية 
�أن���ه مت ت�صخي�س حالة ماير����س مبت�زمة �للهجات عام 
2015، وذل���ك بعد �أن ذهبت �إلى فر��صها وهي ت�صعر 
ب�ص���د�ع �صديد يف �لر�أ����س، وعندما ��صتيقظت فوجئت 
�أنها غر قادرة على �لك�م، مع فقد�ن �ل�صعور بالن�صف 
�لأي�ر من ج�صدها، و�ختل���ط �لأمر على �لأطباء �إذ تظهر 
تلك �لأعر��س عند �لإ�صابة باأكرث من م�صكلة �صحية، �إل 
�أن �للتبا����س ز�ل عندما بد�أت �ل�صيدة تتحدث. حاولت 
�ل�صيدة �لنطق با�صمها “مي�صيل”، �إل �أن �ل�صوت �لذي 
�صدر منه���ا كاأن غريبا حتى �أن �أحد� مل ي�صتطع فهمها، 
لك���ن �رعان ما بد�أت �لعبار�ت �لت���ي تنطق بها تعطي 
معنى مفهوما، كاأن حددت مكان ن�صاأتها، لكن �ملفاجاأة 
�أن تلك �لعب���ار�ت خرجت من فمها باللهجة �لريطانية 
ولي�ص���ت �لأمركي���ة �لت���ي �عت���ادت ��صتخد�مها طيلة 
حياته���ا. وبعد ��صتدع���اء طبيب نف�ص���ي، مت ت�صخي�س 
حالته���ا باأنه���ا مت�زم���ة �للهج���ة �لأجنبي���ة، و�لت���ي مت 
ت�صخي�س 60 �صخ�صا بها منذ عام 1907، ما يعني �أنها 

حالة مر�صية �صديدة �لندرة.

ا�صتعرا�ض فر�صان بالزي العربي �صمن الفعالية التي نظمتها حمافظة العا�صمة على �صاحل كرباباد يوم اجلمعة.  )ت�صوير: خليل ابراهيم(
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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

�لطق�س معتدل يتحول 
�إلى غائم جزئيا �حيانا 

يف وقت لحق.

�لرياح �رقية بوجه عام من 5 �إلى 
10 عقد وت�صل من 12 �إلى 17 

عقدة �حيانا يف �لنهار.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى قدمني قرب �ل�صو�حل ومن 
2 �إلى 4 �قد�م يف عر�س �لبحر.

درجة �حلر�رة �لعظمى 33 و�ل�صغرى 22 درجة مئوية.

�نتهاكات “في�شبوك” تخطت كل �حلدود
ل ي����ز�ل موقع في�صب����وك للتو��صل �لجتماعي يعي�س �أ�ص����و�أ فرت�ته منذ �نط�قه قب����ل �أكرث من عقد، 
فبعدم����ا كان �جل����دل حمتدما حول مدى �حرت�م �ملوق����ع خل�صو�صية �لبيانات، �ت�ص����ع نطاق �ملخاوف �أكرث 

لي�صمل �ملعلومات �لتي يجمعها عن غر �مل�صتخدمني.
وياأت����ي ذلك بعد �أن قال رئي�س �ل�رك����ة �لتنفيذي مارك زوكربرغ �إن �أكر �صبكة للتو��صل �لجتماعي 
يف �لعامل تتعقب وجتمع بيانات م�صتخدمي �لإنرتنت، �صو�ء كانت لهم ح�صابات لهم على �لفي�صبوك �أم ل.

�����ص����ن����ع����ت �مل����ط����رب����ة 
�لتاريخ،  بيون�صيه،  �لأمركية، 
�صمر�ء  فنانة  �أول  تكون  ب��اأن 
حتيي حف� غنائيا يف مهرجان 
و�لذي  �ل�صنوي،  “كوت�صي�” 
كاليفورنيا  ولي���ة  يف  �أق��ي��م 
�لأمركية. وحر�صت بيون�صيه، 
على توجيه �ل�صكر جلمهورها، 
تكون  باأن  لها  �صماحهم  على 
ت�صارك  ���ص��م��ر�ء  �م�����ر�أة  �أول 
“كوت�صي�”،  م��ه��رج��ان  يف 
�إن”  �إن  “�صي  ل�صبكة  وف��ق��ا 
�لأم���رك���ي���ة. وح��م��ل��ت ف��ق��رة 
بيون�صيه يف �ملهرجان، و�لتي 
�لعديد  �صاعتني،  ��صتمرت 
غنائها  ومنها  �ملفاجاآت،  من 
ل��ع��دد م���ن �أغ���ن���ي���ات �أح����دث 
“ليمونا�صة”،  �أل��ب��وم��ات��ه��ا 
زوجها  مع  “ديجافو”  وغنائها 
جاي  �لأمركي،  �ل��ر�ب  مطرب 
�صقيقتها  مع  ورق�صها  زي، 

�صولجن.
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