


اأو�س���ح اأ�س���تاذ الفيزي���اء التطبيقي���ة بجامع���ة 
البحري���ن رئي�س اجلمعية الفلكي���ة البحرينية وهيب 
النا����ر، اأن  احل�س���ابات الفلكي���ة ت�س���ر ب���اإذن اهلل 
تعالى اإلى اأن عدة �س���هر �سعبان �ستكتمل 30 يوًما، 

واأن اخلمي����س 17 مايو مب�س���يئة اهلل هو غرة �س���هر 
 رم�سان، واأن عدة ال�س���هر الف�سيل لهذه ال�سنة 29 
يوًما، واجلمعة 15 يونيو �س���وف يكون اأول اأيام عيد 

الفطر املبارك.
اأر�س���اد  اأ�س���ار خ���راء  وعل���ى جان���ب مت�س���ل 
خليجي���ون اإل���ى اأن �س���هر رم�س���ان �س���يتخطى هذا 

العام حاجز احلر الالهب و�س���تكون الأج���واء معتدلة 
احلرارة، واأن يف ن�سفه الأول لن يكون هناك اختالف 
يف درجات احل���رارة عن الأجواء ال�س���يفية املعتادة، 
و�ستزداد درجات احلرارة يف ن�سفه الثاين و�ستكون 

الأجواء حارة يف فرتة النهار اإلى وقت الع�ر 
ومعتدلة يف اأوقات الليل.

�سلة املنامة واملحرق تتخطيان الريان والعربي القطريني 

• املحرق يكت�سح العربي القطري اأم�س	 • املنامة يتخطى الريان يف بطولة ال�سلة اخلليجية اأم�س	

�أ�سعار  رفع  بعدم  “�لتجار” يتعهدون 
رم�سان “�لأغذية” يف 

 “�لأمم �ملتحدة”: �لبحرين قطعت �سوطا 
كبري� يف �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة
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اخلليجية  لل�سوق  اخلليج” مدخال  “بوابة 
�أ�ساد مب�ستوى �لتفاعل �لالفت يف �ملوؤمتر... �سمو نائب جاللة �مللك: 

املنام���ة - بنا: لدى ح�س���ور نائب جاللة امللك 
ويل العهد �س���احب ال�س���مو امللكي الأمر �س���لمان 
ب���ن حمد اآل خليفة، اأم�س، موؤمتر بوابة اخلليج الذي 
نظم���ه جمل����س التنمية القت�س���ادية حت���ت رعاية 
�س���موه يف الفرتة ما بني 8 و10 مايو، اأ�س���اد �سموه 
مب�س���توى التفاعل بني امل�س���اركني البالغ عددهم 
500 م�ستثمر واأ�سحاب اأعمال وم�سوؤولني من خالل 

فعاليات املوؤمتر الذي حتت�سنه مملكة البحرين.
وقال �سموه “اإن ما �س���كله املوؤمتر من من�سة 
حيوية جمعت م�ستثمرين على امل�ستويني الإقليمي 
وال���دويل يوؤكد اأهمية اأهداف هذه الفعالية الرامية 
اإلى توفر مدخل مبا�ر اإلى ال�س���وق اخلليجي وخلق 
الفر�س من خالل الإمكانيات التي توفرها الفر�س 
ال�س���تثمارية اإقليمًيا ودولًيا”. ونوه �سموه مبا مت 
الإع���الن عنه من جملة من امل�س���اريع احليوية، وهو 
الأم���ر الذي يج�س���د ا�س���رتاتيجية مملك���ة البحرين 

لتعزيز دور القطاع اخلا�س كمحرك رئي�س 
للنمو مع دعم البتكار والتناف�سية. 

اخلري” “ماجلة  مبادرة  “اجلنوبية” تطلق 

“امل�ساحة”: اإ�سدار جيل جديد من اخلرائط ثالثية الأبعاد

487.6 األف دينار ملحطات وقود املالحة البحرية “بابكو”: 

امل�س���احة  جه���از  اأعل���ن  بن���ا:   - املنام���ة 
لإ�س���دار  خط���ة  ع���ن  العق���اري  والت�س���جيل 
اجلي���ل اجلدي���د م���ن اخلرائ���ط ثالثي���ة الأبعاد 
ململك���ة البحرين، مما يتواكب م���ع البتكارات 
امل�ستقبلية يف تكنولوجيا املركبات والقيادة.

ومت الإع���الن عن امل�روع اجلدي���د يف اإطار 
انعق���اد موؤمتر بوابة اخللي���ج الذي ينعقد حتت 
رعاية نائب جاللة امللك ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى رئي����س جمل����س التنمية القت�س���ادية 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمر �سلمان بن حمد 

اآل خليفة يف الفرتة ما بني 8 و10 مايو.

امل�س���احة  جله���از  الع���ام  املدي���ر  وق���ال 
اإن ه���ذه  والت�س���جيل العق���اري ناج���ي �س���بت 
اخلرائ���ط عالية اجلودة �س���توفر حتديًثا مبا�رًا 
لل�س���ور ثالثي���ة الأبع���اد ل���كل الط���رق والبنى 
التحتية املحيطة، مما �س���يكون له دور مهم يف 
دعم منو امل�س���اريع امل�س���تقبلية يف القطاعني 
الع���ام واخلا����س املتعلق���ة ب�س���يانة الط���رق 
والأمن وال�سالمة والتخطيط احل�ري واخلدمات 
الريدية والنقل العام اإ�س���افة اإلى ا�س���تيعاب 
تط���ور التقني���ات يف املركب���ات ذات القي���ادة 

الذاتية.

جل�س���ته  يف  املناق�س���ات  جمل����س  نظ���ر 
الأ�س���بوعية اأم����س مناق�س���تني ل�رك���ة نف���ط 
البحري���ن “بابك���و”، اأهمه���ا ل����راء 3 حمط���ات 
وقود متنقل���ة للمالح���ة البحرية، تق���دم اإليها 
عط���اء وحيد بقيمة 487.6 األف دينار، والثانية 

لتقدمي خدم���ات الأجهزة الكهربائية والأجهزة 
الدقيق���ة لق�س���م الهند�س���ة، تق���دم اإليه���ا 7 

عطاءات، اأقلها بنحو 3 ماليني دينار.
وفت���ح املجل�س نح���و 25 مناق�س���ة، تابعة 
اإل���ى 9 جهات حكومي���ة، باإجم���ايل 127 عطاء، 

وبل���غ جمموع اأقل العط���اءات املقدمة 
8.129 مليون دينار تقريًبا.

املنام���ة - بن���ا: انطلق���ت مب���ادرة “ماجل���ة 
اخلر” الت���ي تنظمها املحافظة اجلنوبية �س���من 
املبادرات ال�ستثنائية اخلرية التي يحر�س على 
تنفيذه���ا حمافظ اجلنوبية �س���مو ال�س���يخ خليفة 
ب���ن عل���ي اآل خليف���ة قبل واأثناء �س���هر رم�س���ان 
املبارك، يف اإطار الأن�سطة والفعاليات التي تعزز 
قيم التوا�س���ل والتكاف���ل والتعاون ب���ني اأفراد 

وموؤ�س�سات املجتمع.
وق���ام فريق مك���ون من منت�س���بي املحافظة 
اجلنوبية بقيادة ال�س���يخ اأحمد بن حمود اآل خليفة 
بزيارات ميداني���ة لالأ�ر والعوائل امل�س���تحقة يف 
جمي���ع اأرج���اء م���دن وق���رى املحافظ���ة اجلنوبية؛ 

الغذائي���ة  الأ�س���ناف  م���ن  جمموع���ة  لت�س���ليمها 
الأ�سا�س���ية الت���ي توؤم���ن اإفط���ار ال�س���ائم خ���الل 
�س���هر رم�س���ان املبارك. وبهذه املنا�سبة اأكدت 
مدير اإدارة الرامج الجتماعية و�س���وؤون املجتمع 
فاطم���ة الغت���م حر����س املحافظ���ة اجلنوبية على 
تنفي���ذ الأعم���ال اخلري���ة ال�س���تثنائية العائدة 
بالنف���ع واخلر والفائدة على مواطني املحافظة، 
موؤكدة يف الوقت نف�س���ه اأن م�روع “ماجلة اخلر” 
م�روع خري يه���دف بالدرجة الأول���ى اإلى تعزيز 
قيم الرتابط والتالحم الإن�س���اين اخلري وحتقيق 

ال�راك���ة املجتمعي���ة عر الو�س���ول اإلى 
6الأ�ر املتعففة وتلبية احتياجاتهم.
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اأوله يخرج من عباءة ال�سيف...اخلمي�س املقبل غرة رم�سان

• �سمو نائب جاللة امللك لدى ح�سوره موؤمتر “بوابة اخلليج”	 2
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بدور املالكي

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

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “�ل�سحافة �ل�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

فئة “�لتحقيق �ل�سحايف” 
فئة “عمود �لر�أي”

يف موؤمتر بو�بة �خلليج: 

وزير النفط: التحدي يف كلفة ا�ستخراج “ال�سخري” والتكنوجليا �ست�ساعدنا
جديدة رقمية  مالية  ملوؤ�س�سة  �لرتخي�ص  ندر�ص  �ملعر�ج: 
“�لأ�سغال” لـ  ��ستثمارية  ا  فر�سً دينار  مليون   718.5 خلف: 
�خلا�ص  �لقطاع  ميوله  �لقطار  م�سروع  �ملو��سالت:  وزير 
بامل�ست�سفيات  �ل�ــســتــثــمــار  تــبــحــث  تــركــيــة  ــات  ــرك ــس �

)ت�صوير: خليل ابراهيم( 11تغطية: علي الفردان, اأمل احلامد  10

يف �إطار حر�ص �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي

زينب العكري
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�سمو رئي�س الوزراء يهنئ باإعادة انتخاب نظريه املاليزي
“بوابة اخلليج” هدفها توفري مدخل مبا�رش اإلى ال�سوق اخلليجي 

اهتمام متزايد بالتعليم والتدريب املوائم الحتياجات ال�سوق

ال�رشكات الرتكية تبدي رغبة يف امل�ساركة مب�ساريع الكهرباء

اأ�شاد مب�شتوى التفاعل الالفت يف املوؤمتر... �شمو نائب جاللة امللك:  

تعزيز اآليات توظيف املواطنني يف القطاع اخلا�س... حميدان: 

مريزا م�شتقبال ال�شفري كمال دميريجيلر 

املنامة - بنا:  لدى ح�ش���ور نائ���ب جاللة امللك 
ويل العه���د �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري �ش���لمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة اأم�س موؤمتر بواب���ة اخلليج الذي 
نظم���ه جمل����س التنمي���ة االقت�ش���ادية حت���ت رعاي���ة 
�ش���موه يف الفرتة ما بني 8 و10 مايو، اأ�ش���اد �ش���موه 
مب�ش���توى التفاعل ب���ني امل�ش���اركني البالغ عددهم 
500 م�ش���تثمر واأ�شحاب اأعمال وم�شوؤولني من خالل 

فعاليات املوؤمتر الذي حتت�شنه مملكة البحرين.
وقال �ش���موه “اإن ما �ش���كله املوؤمتر من من�ش���ة 
حيوية جمعت م�شتثمرين على امل�شتويني االإقليمي 

وال���دويل يوؤكد اأهمية اأهداف ه���ذه الفعالية الرامية 
اإل���ى توفري مدخل مبا�رش اإلى ال�ش���وق اخلليجي وخلق 
الفر�س من خالل االإمكاني���ات التي توفرها الفر�س 

اال�شتثمارية اإقليمًيا ودولًيا”.
ون���وه �ش���موه مب���ا مت االإع���الن عن���ه م���ن جمل���ة 
م���ن امل�ش���اريع احليوي���ة، وه���و االأم���ر الذي يج�ش���د 
ا�ش���رتاتيجية مملك���ة البحري���ن لتعزي���ز دور القطاع 
اخلا����س كمح���رك رئي����س للنم���و م���ع دع���م االبتكار 
والتناف�ش���ية. ياأتي هذا اإلى جانب ا�ش���تعرا�س جملة 
م���ن امل�ش���اريع اال�ش���تثمارية الواع���دة يف املنطق���ة 

اإ�ش���افة اإلى منظومة امل�ش���اريع التنموية الكربى يف 
مملكة البحرين بقيمة تتجاوز 32 مليار دوالر.

واأ�شاد �ش���موه مب�شتوى التنظيم للفعالية الذي 
ج�ّشد مفهوم “فريق البحرين” الذي يعمل وفق روؤية 
موح���دة لتعزيز املكت�ش���بات وبن���اء الفر�س النوعية 

للمواطنني.
هذا واأقام �ش���احب ال�ش���مو امللكي نائب جاللة 
املل���ك ويل العه���د ماأدب���ة غ���داء عل���ى ����رشف كب���ار 
امل�ش���اركني يف املوؤمت���ر يف موقع الفعالي���ة بفندق 

فور�شيزنز خليج البحرين.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
االجتماعي���ة: نيابة ع���ن نائب رئي�س جمل����س الوزراء 
ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، افتتح وزير العمل 
والتنمية االجتماعية جميل حميدان “معر�س البحرين 
للتدري���ب والتعليم م���ا قبل العم���ل 2018”، وذلك 
اأم����س اخلمي�س يف فندق ال�ش���رياتون، ال���ذي تنظمه 

�رشكة ميد بوينت لتنظيم الفعاليات.
وي�ش���م املعر����س اأجنح���ة لعدد من موؤ�ش�ش���ات 
التعلي���م الع���ايل واجلامعات املعتم���دة لدى جمل�س 
التعليم العايل بوزارة الرتبية والتعليم، فيما ت�ش���م 
اأجنحة التدريب العدي���د من املعاهد البحرينية التي 
ت����رشف عليه���ا وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة، 
اإ�ش���افة اإل���ى خمتلف املعاه���د واملراك���ز التدريبية 
اخلا�ش���ة. كما يقام على هام����س املعر�س “امللتقى 
احل���واري االأول لري���ادة االأعمال ودوره���ا يف حتقيق 
االبت���كار وخل���ق فر����س العم���ل”، وال���ذي ي�ش���تمل 
على جل�ش���ات عمل، وتناول متحدثون متخ�ش�ش���ون 
اأم���ام امل�ش���اركني حماور مهم���ة ح���ول دور التعليم 
والتدريب يف رفد االقت�ش���اد والتنمية، واأهمية دعم 
ريادة االأعمال. واأ�ش���اد حمي���دان برعاية نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء لهذا املعر�س، والذي يعك�س اهتمام 
احلكوم���ة املتزاي���د بالتعلي���م والتدري���ب النوع���ي 
املوائ���م الحتياج���ات �ش���وق العم���ل، موؤك���دا اأهمية 
معر����س البحرين للتدريب والتعلي���م ما قبل العمل 
للباحث���ني عن عمل للتعرف عل���ى الفر�س التدريبية 
والتعليمي���ة ل���دى القط���اع اخلا����س، الفت���اً اإلى اأن 
املتغ���ريات املتالحقة يف �ش���وق العمل وا�ش���تحداث 
اأمناط مهنية خمتلفة عن الوظائف التقليدية تفر�ض 
عل���ى الباحثني عن عم���ل املتوقع تخرجه���م، االإملام 
بتل���ك املتغريات، واالطالع عل���ى خمرجات التدريب 

املنا�شبة التي تتوافق مع احتياجات اأ�شحاب العمل.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن مثل ه���ذه املب���ادرات النوعية 
يف اإقامة املعار�س املتخ�ش�ش���ة تلتق���ي مع اأهداف 
احلكوم���ة ال�ش���اعية اإل���ى رب���ط خمرج���ات التعلي���م 
والتدريب باحتياجات �ش���وق العمل، والتي ت�شهم يف 
تعزيز اآليات توظيف املواطنني يف من�ش���اآت القطاع 
اخلا����س، موؤك���داً اأن �ش���وق العمل مبملك���ة البحرين 
ي�ض���هد منوا وتط���ورا نوعيا بف�ض���ل دع���م احلكومة 

ملختلف القطاعات االإنتاجية.
ويف كلم���ة لها خالل احلفل، اأكدت رئي�س جمل�س 
اإدارة ال�رشكة املنظمة ال�ش���يخة ن���ورة بنت خليفة اآل 
خليفة اأن ه���ذه الفعالية تاأتي ا�ش���تجابة لتوجيهات 
قيادة �ش���احب اجلاللة امللك نحو اال�ش���تثمار املثل 
يف امل���وارد الب�رشي���ة، وخا�ش���ة ال�ش���باب البحرين���ي 
وتهيئته���م علمي���ا ومهني���ا ل�ش���وق العم���ل، وذل���ك 
بتوطي���د العالقة بني اأطراف االإنت���اج العمل الثالثة، 
واملوؤ�ش�ش���ات التعليمي���ة والتدريبي���ة، الفت���ة اإل���ى 

اأن امللتق���ى يه���دف اإل���ى حتفي���ز خي���ارات التنويع 
االقت�ش���ادي وحت�ش���ني االإنتاجي���ة من خ���الل توجيه 
الطاقات نحو االبتكار والتناف�ش���ية وت�ش���جيع الدعم 
االإداري واملايل للم�ش���اريع املتو�ش���طة وال�شغرية، 
وتعزيز م�شاركة ال�شباب البحريني يف هذه املجاالت.

م���ن جانبه، اأو�ش���ح ال�رشي���ك املنظ���م للمعر�س 
اأهمي���ة االعتم���اد عل���ى امل�ش���اريع  ح�ش���ني حبي���ب 
ال�ش���غرية واملتو�ش���طة؛ من اأجل حتقيق اال�شتقرار 
االقت�شادي نظرا الإ�شهامها يف النمو االقت�شادي من 
خالل االإبداع واالبت���كار وخلق املعرفة واإيجاد فر�س 
عم���ل وحتقيق تنويع اقت�ش���ادي ي�ش���توعب العديد 
من ال�رشائح يف املجتمع، الفتا اإلى اأن هذه امل�ش���اريع 
توؤث���ر اإيجابا يف اإجمايل الن���اجت املحلي ملعظم الدول 
املتقدمة، خا�ش���ة اأن هذه امل�رشوع���ات تعمل يف ظل 
ظروف خمتلفة عن امل�ش���اريع الكبرية التي تقودها 
املن�ش���اآت الك���ربى واحلكوم���ات، وت�ش���هم يف تنوع 

االإنتاج وتعزز كفاءة االقت�شاد.

وامل���اء:  الكهرب���اء  �ش���وؤون  هيئ���ة   - املنام���ة 
ا�ش���تقبل وزير �ش���وؤون الكهرباء واملاء عبداحل�شني 
مريزا مبكتبه �ش���فري جمهورية تركي���ا املعتمد لدى 
مملك���ة البحرين كمال دميريجيل���ر. ويف بداية اللقاء 
رح���ب الوزير بال�ش���فري، م�ش���يًدا مبا يرب���ط البلدين 
ال�ش���ديقني من عالق���ات وطي���دة متمي���زة يعززها 
التع���اون امل�ش���رتك يف �ش���تى املج���االت خ�شو�ش���ا 
جماالت الكهرباء وامل���اء والطاقة املتجددة ومتمنًيا 

لل�شفري كل التوفيق وال�شداد يف مهام عمله.
وا�ش���تعر�س مع���ه اأب���رز امل�ش���اريع الت���ي يت���م 
تنفيذه���ا يف ه���ذه املجاالت، اإذ ق���ام الوزير بتقدمي 
عر�س مرئي عن م�شاريع هيئة الكهرباء واملاء ووحدة 
الطاقة امل�ش���تدامة مب���ا فيها اخلط���ة الوطنية لرفع 
كف���اءة الطاقة واخلط���ة الوطنية للطاق���ة املتجددة 
وبع����س امل�ش���اريع املهم���ة كم����رشوع اإن�ش���اء حمطة 
للطاقة ال�شم�شية بقدرة اإنتاجية تبلغ 100 ميغاوات 
وفر�س اال�ش���تثمار املتاحة لل�رشكات الرتكية يف هذا 

امل�رشوع وامل�شاريع االأخرى.

من جهته، اأعرب ال�شفري الرتكي عن بالغ �رشوره 
لالطالع على مث���ل هذا التقدم الكب���ري الذي اأحرزته 
مملك���ة البحرين يف قط���اع الكهرباء وامل���اء والطاقة 
املتج���ددة واأبدى رغبة ال�رشكات الرتكية للم�ش���اركة 
يف هذه امل�ش���اريع بح�ش���ب الفر�س املمكنة وكذلك 

تفعيل املزيد من التعاون يف تلك املجاالت، وتقدم 
بجزي���ل �ش���كره وتقديره للوزي���ر مريزا على ح�ش���ن 
اال�ش���تقبال والرتحيب واحلفاوة، موؤكًدا ا�ش���تعداده 
لتعزي���ز هذا التع���اون القائ���م مبا يخدم امل�ش���الح 

والتطلعات كافة.

املنام���ة - بنا: اأع���رب رئي�س 
امللكي  ال�ش���مو  الوزراء �ش���احب 
االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
ومتنيات���ه  تهاني���ه  اأطي���ب  ع���ن 
لرئي����س وزراء ماليزي���ا مهات���ري 
حمم���د؛ مبنا�ش���بة اإع���ادة انتحابه 
رئي�ًش���ا لوزراء ب���الده، مبا يعك�س 
الثق���ة الغالية الت���ي يوليها اإياه 

�شعب ماليزيا ال�شديق. 
ج���اء ذل���ك يف برقي���ة تهنئ���ة 
بع���ث به���ا �ش���موه اإل���ى رئي����س 
وزراء ماليزي���ا، �ش���منها �ش���موه 
ل���ه بالتوفي���ق  اأطي���ب متنيات���ه 
التق���دم  يف حتقي���ق مزي���د م���ن 
والنماء لبالده، م�ش���يًدا �شموه مبا 
يربط بني البحري���ن وماليزيا من 
روابط �ش���داقة وتعاون وثيقني، 
وموؤكًدا �شموه تطلع البحرين اإلى 
موا�ش���لة العم���ل لتعزيز وتدعيم 

هذه الروابط القوية بني البلدين 
ملا فيه �شالح ال�شعبني.

• �شمو رئي�س الوزراء	

�سمو ويل العهد يتلقى �سكر الرئي�س امل�رشي 

امل�سري: فوز ال�ساعر باجلائزة اإجناز مرموق

القائد العام: رفع اجلهوزية القتالية واالإدارية

املنامة - بن����ا: تلقى ويل العهد 
نائب القائ����د االأعلى النائ����ب االأول 
�ش����احب  ال����وزراء  لرئي�����س جمل�����س 
ال�ش����مو امللك����ي االأمري �ش����لمان بن 
حم����د اآل خليفة برقية �ش����كر جوابية 
م����ن رئي�����س جمهورية م�����رش العربية 
عبدالفتاح ال�شي�شي؛ رًدا على برقية 
�ش����موه املهنئة له مبنا�شبة فوزه يف 
الرئا�شية لفرتة رئا�شية  االنتخابات 

جديدة. واأع����رب الرئي�س امل�رشي يف 
الربقية عن خال�س �ش����كره وتقديره 
م�ش����اعر  عل����ى  العه����د  ويل  ل�ش����مو 
�ش����موه ال�ش����ادقة والنبيل����ة، موؤكًدا 
عمق العالقات الت����ي تربط البلدين 
وال�شعبني، متمنًيا ل�شمو ويل العهد 
موفور ال�ش����حة وال�ش����عادة ول�شعب 
مملك����ة البحرين املزيد م����ن التقدم 

واالزدهار.

الرفاع - قوة الدفاع: هناأ القائد 
العام لق����وة دفاع البحرين امل�ش����ري 
الرك����ن ال�ش����يخ خليفة ب����ن اأحمد اآل 
خليفة الكاتبة ال�شحافية واالإعالمية 
�شو�ش����ن ال�ش����اعر؛ مبنا�ش����بة نيله����ا 
جائ����زة التمّي����ز االإعالم����ي العربي يف 
جمال التلفزي����ون يف الدورة العادية 
ال�����49 ملجل�����س وزراء االإعالم العرب 

بجامعة الدول العربية بالقاهرة.
واأعرب القائ����د العام لقوة دفاع 
البحرين عن خال�س تهانيه واعتزازه 
بفوز االإعالمية �شو�شن ال�شاعر بهذا 

االإجن����از املرموق، م�ش����يًدا بجهودها 
واإ�ش����هاماتها  املخل�شة  ال�ش����حافية 
التلفزيونية املتميزة ومن �ش����منها 
برنامج “على م�ش����وؤوليتي”، ودورها 
االإعالم����ي الكب����ري من خ����الل اأعمالها 
اللحم����ة  توؤك����د  الت����ي  االإعالمي����ة 
الوطني����ة، وما قامت ب����ه خدمًة لهذا 
الوطن العزي����ز، داعًي����ا اهلل عز وجل 
اأن يوفقه����ا دائًم����ا يف �ش����بيل رفعة 
مملكتن����ا الغالي����ة حتت ظ����ل قيادة 
�ش����احب اجلاللة ملك الب����الد القائد 

االأعلى.

الرف����اع - ق����وة دف����اع البحرين: 
تفق����د القائ����د الع����ام لق����وة دف����اع 
البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة 
ب����ن اأحمد اآل خليفة عدًدا من وحدات 
قوة دفاع البحرين، وا�ش����تمع الإيجاز 
و�����رشح ع����ن مه����ام وواجبات و�ش����ري 
العم����ل بتلك الوح����دات، واطلع على 
واملع����دات  واالأ�ش����لحة  التجهي����زات 
اال�ش����تعداد  ودرج����ة  الع�ش����كرية 
واجلهوزية. وقدم امل�شري توجيهاته 
باأهمي����ة احلر�ض  للقادة وال�ض����باط 
لرف����ع م�ش����توى اجلهوزية  والتفاين 
القتالية واالإدارية، وب�رشورة ال�شعي 
ب����كل داأب نحو التطوي����ر والتدريب 
املن�ش����ودين، واأ�ش����ار اإل����ى “اإن م����ا 
اجلهوزي����ة  يف  تط����ور  م����ن  نلم�ش����ه 

القتالية واالإدارية يف خمتلف اأ�شلحة 
ووح����دات ق����وة دف����اع البحري����ن هو 
امل�ش����تنرية لقائد  الروؤي����ة  بف�ش����ل 
الب����الد  عاه����ل  املبارك����ة  امل�ش����رية 
القائد االأعلى �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة”.
وعرب القائ����د العام لق����وة دفاع 
البحري����ن عن “بالغ �����رشوره لالهتمام 
الذي يوليه منت�ش����بي قوة الدفاع يف 
تنفيذ املهام املوكلة لهم بكل دقة 
واهتم����ام، واحلر�س الكبري من جميع 
منت�شبي هذه االأ�شلحة والوحدات يف 
تنفيذ اأدوارهم وواجباتهم الوطنية، 
والتي نرى اأثرها االيجابي ونتائجها 
الباهرة فيما و�ش����لت اإليه قوة دفاع 

البحرين من مكانة مرموقة”.
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خليفة بن را�شد ي�شيد بعمق العالقات مع الفلبني

بحث تعزيز التعاون املايل بني البحرين واملغرب

تعزيز التعاون العمراين مع �شوي�رسا

“الداخلية”: دورتان عن “التوا�شل الفعال” و “املوارد الب�رسية”

الفرقة املو�شيقية ج�شدت كل معاين االنتماء الوطني

وزير الداخلية: التعامل مع امل�شتجدات بجهوزية عالية 

كرَّم جميع منت�سبيها تقديًرا لعطاءاتها... وزير الداخلية:

زيادة كفاءة قوات الأمن اخلا�سة ملواجهة خمتلف الأخطار

املنام���ة - وزارة الداخلية: رع���ى وزير الداخلية 
الفريق الركن ال�س���يخ را�س���د بن عب���داهلل اآل خليفة 
حفل تكرمي قائد وجميع منت�سبي الفرقة املو�سيقية 
لل�رشط���ة، والذي اأقي���م اليوم تقديرا مل�س���رة عطاء 
الفرق���ة واعت���زازا باأدائه���ا املتمي���ز يف املنا�س���بات 

الوطنية واملحافل واملهرجانات العاملية كافة.
واأعرب وزير الداخلية عن �سكره وتقديره لقائد 
الفرقة املو�س���يقية لل�رشطة املو�سيقار اللواء مبارك 
جنم وكافة منت�س���بيها، موؤكدا اأن الفرقة ج�سدت من 
خالل م�س���اركاتها الوطنية معاين الإخال�ص والنتماء 
الوطني، وعك�ست الرتاث البحريني الأ�سيل، وكانت 
جزءا من العديد من ق�س����ص النجاح الوطنية، ف�سال 
ع���ن اأدائها املتميز ومتثيله���ا امل�رشف يف الكثر من 

املهرجانات واملحافل الدولية.
وثمن الوزير م�س���رة الفرقة على مدى ال�سنني، 
حيث مت تاأ�سي�سها مع بدايات �رشطة البحرين وكانت 
دائم���ا العم���ود الفق���ري يف كافة الطواب���ر بالوزارة 
وحم���ل اإعجاب وتقدي���ر يف الداخل واخل���ارج، ملتزمة 
يف ذلك بالعمل على تنمية الوعي الوطني وجت�س���يد 

ال�رشاكة املجتمعية.
واأ�ساد الوزير بالعطاء املتميز للواء املو�سيقار 
مبارك جنم قائد الفرقة وما قدمه من جهود خمل�سة 
بالفرق���ة،  والتطوي���ر  التدري���ب  جم���الت  لتعزي���ز 
منوها اإلى اأن املقطوعات املو�س���يقية “املار�س���ات 
الع�س���كرية” الت���ي قام بتاأليفها، �س���تبقى خالدة يف 
ذاك���رة الوط���ن، كما مل يقت����رش عطاوؤه عل���ى الفرقة 
املو�س���يقية لل�رشطة، واإمن���ا امت���د دوره اإلى تطوير 
املو�س���يقى البحريني���ة واملحافظة على اأ�س���التها، 
م�ستعينا يف ذلك بالطرق احلديثة والآلت املختلفة، 
ونح���ن نفتخ���ر به���ذا العط���اء، فالل���واء مب���ارك جنم 

مو�سيقار متميز، بحرينيا وعربيا.
واأكد الوزير اأهمية تخ�س���ي�ص ي���وم يف كل عام 

لالحتفال بالفرقة املو�سيقية لل�رشطة.
م���ن جهته، األقى جنم كلمة، اأعرب يف م�س���تهلها 
ع���ن خال����ص تقدي���ره لوزي���ر الداخلية، مو�س���حا اأن 
الفرقة و�س���عت ن�س���ب عينها الإ�رشار عل���ى النجاح 
والتمي���ز، حيث مت تطوير الق���درات الفنية ومواكبة 
اخل���رات  تراك���م  عل���ى  واحلر����ص  امل�س���تجدات 
وال�س���تفادة م���ن التج���ارب التي مرت به���ا الفرقة، 
م�سرا اإلى اأن من اأهم عوامل جناح الفرقة ما ميتلكه 
اأع�ساوؤها من العلم واملعرفة واحلما�سة والتفاين يف 

اأداء الواجب.
كم���ا ق���دم قائ���د الفرق���ة املو�س���يقية لل�رشطة 
اإيجازا، اأو�س���ح فيه ن�س���اأة وتاريخ الفرقة وم�سرتها 
يف التطوي���ر والتحديث، كما قدم عر�س���ا مو�س���يقيا 
يب���ني مراح���ل تطوي���ر الن�س���يد الوطني من���ذ مطلع 

الأربعينات من القرن املا�سي وحتى اليوم. 
وت�س���من حف���ل التك���رمي فيلم���ا ت�س���جيليا عن 
الفرق���ة املو�س���يقية لل�رشط���ة حتت عن���وان “تاريخ 
ممت���د وعطاء ماي�س���رتو”، اأب���رز دعم وزي���ر الداخلية 
للفرقة يف م�سرتها الفنية الرائدة وتعزيز ح�سورها 
يف املحاف���ل واملهرجان���ات العاملية كاأق���دم الفرق 
املو�س���يقية باملنطقة، منوها اإلى اأن مملكة البحرين 
تعمل دائما على تعزيز الف���ن والإبداع واإزكاء الروح 
الوطني���ة ويف ه���ذا الإطار تع���د الفرقة املو�س���يقية 
لل�رشطة بتاريخه���ا العريق اإح���دى الأدوات الإبداعية 

امل�سعة مبعزوفاتها وطنية وانتماء.
بع���د ذلك، ك���رم وزير الداخلية بتكرمي �ض���باط 
واأف���راد الفرقة املو�س���يقية لل�رشطة، كما �س���هد يف 
ختام الحتفال ال�س���تعرا�ص الذي قدمته الفرقة يف 

�ضاحة نادي �ضباط ال�رشطة. 

املنامة - وزارة الداخلية: �س���هد وزير الداخلية 
الفريق الركن ال�س���يخ را�س���د بن عب���داهلل اآل خليفة 
حفل تخريج دورة ال�س���اعقة التاأ�سي�س���ية امل�سرتكة 
الثالث���ة والثالثني، والتي ت�ض���م عددا من ال�ض���باط 
والتالميذ الع�س���كريني والأفراد م���ن وزارة الداخلية 
واحلر����ص الوطني.  وكان يف ا�س���تقبال الوزير، لدى 
و�س���وله، �س���مو حمافظ املحافظة اجلنوبية ورئي�ص 
الأمن العام والقائم باأعمال قائد قوة الأمن اخلا�سة.

ويف م�س���تهل احلف���ل، اأعرب الوزي���ر عن خال�ص 
�س���كره وتقديره لعاهل البالد القائد الأعلى �ساحب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل خليف���ة ورئي�ص 
ال���وزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�س���لمان اآل خليفة، وويل العه���د نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء �س���احب ال�سمو 
امللكي الأمر �س���لمان بن حمد اآل خليفة على الدعم 
وامل�س���اندة التي تلقاه���ا وزارة الداخلي���ة، مبا يزيد 
م���ن كفاءة الأداء ال�رشطي، م�س���ددا على اأهمية العمل 
على موا�س���لة م�س���رة التحديث والتطوير ملواجهة 
التحدي���ات الأمني���ة كاف���ة والتعام���ل م���ع خمتل���ف 
امل�س���تجدات بجهوزي���ة عالية وان�س���باطية ودقة يف 
الأداء. فيم���ا األق���ى القائ���م باأعمال قائد ق���وة الأمن 
اخلا�س���ة، كلمة اأ�س���اد فيه���ا بالتوجيه���ات والدعم 
امل�س���تمر الذي تلق���اه القوة من وزي���ر الداخلية مبا 

يزي���د من كفاءتها، منوها اإلى اأن العملية التدريبية، 
ه���ي و�س���يلة الرتق���اء بامله���ارات والق���درات التي 
تع���ود بالنفع على كفاءة وم�س���توى الإجن���از، وحتى 
يتم حتقيق هذه الأهداف الإ�سرتاتيجية، كانت روؤية 
الوزير حجر الأ�س���ا�ص التي بف�س���لها احتل التدريب 

واملن�ساآت التدريبية موقعا حموريا . 
و�س���دد عل���ى اأن ق���وة الأم���ن اخلا�س���ة اجتهت 
نحو الأخذ بو�س���ائل التدريب املتق���دم لرفع وزيادة 

الكفاءة ملواجهة خمتلف الأخطار.
بعد ذلك، قّدم خريجو الدورة عدًدا من املهارات 
العملية الت���ي اأظهرت كفاءتهم العالية، جم�س���ّدين 
م�س���توى التدريب الذي تلقوه وما و�س���لوا اإليه من 
جهوزية عالية لأداء الواجبات. ثم قام الوزير بتكرمي 
الأوائل، مهناأ بالنتائج الطيبة التي حققها اخلريجون 
مب���ا ينعك�ص عل���ى اأدائهم يف تعزيز الأم���ن، ومتمنًيا 

لهم التوفيق وال�سداد خلدمة الوطن. 

املنام���ة - بنا: ا�س���تقبل ال�س���يخ خليفة 
بن را�س���د اآل خليفة املبعوث اخلا�ص لرئي�ص 
جمهوري���ة الفلبني ال�س���ديقة ل���دول جمل�ص 
التعاون لدول اخلليج العربية امابيل اأغليو�ص، 
لدى و�س���وله اإلى مطار البحرين الدويل اأم�ص 
يف زيارة اإلى اململكة. ورحب ال�سيخ خليفة بن 

را�س���د اآل خليفة بزيارة اأغليو�ص اإلى اململكة، 
م�سيدا بعمق روابط ال�س���داقة والتعاون بني 
البلدي���ن يف املجالت كاف���ة، متمنيا له طيب 
الإقام���ة يف مملك���ة البحرين. ح�رش ال�س���تقبال 
ع���دداً م���ن امل�س���وؤولني بديوان �س���مو رئي�ص 

الوزراء ووزارة الرتبية والتعليم.

املنامة - بنا: اأكد وزير املالية ال�س���يخ 
اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليف���ة عم���ق عالقات 
التع���اون امل�س���رتك ب���ني مملك���ة البحري���ن 
واململكة املغربية واملراحل املتقدمة التي 
بلغته���ا ه���ذه العالقات يف املج���الت كافة، 
خ�سو�س���ا فيما يتعل���ق باملج���الت املالية 

والقت�سادية.
جاء ذلك خ���الل اجتماعه اأم����ص مع وزير 
املغربي���ة  باململك���ة  واملالي���ة  القت�س���اد 
ال�س���قيقة حممد بو�س���عيد، يف اإط���ار زيارته 
اإل���ى مملك���ة البحري���ن للم�س���اركة يف اأعمال 

املوؤمتر ال�ستثماري الدويل )بوابة اخلليج(، 
وبح�س���ور ال�س���فر املغرب���ي ل���دى اململكة 

اأحمد خطابي.
ومت خ���الل املقابل���ة بح���ث �س���بل دعم 
وتطوي���ر التع���اون الإيجاب���ي القائ���م ب���ني 
البلدي���ن يف جوانب���ه املالية والقت�س���ادية، 
على النحو الذي يحقق امل�س���لحة امل�سرتكة 
للبلدي���ن و�س���عبيهما ال�س���قيقني، كم���ا مت 
الإقليمي���ة  التط���ورات  جمم���ل  ا�س���تعرا�ص 
والدولي���ة اجلاري���ة على �س���عيد القت�س���اد 

العاملي.

و�س���وؤون  الأ�س���غال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: ا�س���تقبل 
وزير الأ�س���غال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين ع�س���ام خل���ف يف مكتب���ه بدي���وان 
الوزارة القن�سل الفخري لالحتاد ال�سوي�رشي 

لدى مملكة البحرين همرت بوميي.
وخالل املقابلة اأ�ساد الوزير مبا ت�سهده 
العالق���ات ب���ني البلدي���ن من تط���ور ورقي، 
بعدها مت ا�س���تعرا�ص جمالت التعاون بني 
البلدين ال�س���ديقني، والتباحث يف م�ساريع 
البني���ة التحتية التي تق���وم بتنفيذها وزارة 

والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�س���غال 
العمراين، ومدى اإمكان ا�ستفادة الوزارة من 
اخلرات ال�س���وي�رشية يف جمالت التعاون ملا 
تتمت���ع به ال����رشكات ال�س���وي�رشية من جتارب 

طويلة و�سمعة عاملية يف هذه املجالت.
م���ن جهت���ه، اأثن���ى القن�س���ل الفخ���ري 
لالحتاد ال�س���وي�رشي على املب���ادرات اجلادة 
و�س���وؤون  الأ�س���غال  وزارة  تتخذه���ا  الت���ي 
البلدي���ات والتخطيط العمراين، م�س���يًدا مبا 
تقوم به الوزارة من جهود وا�س���حة يف جمال 

النهو�ص بالبنية التحتية يف اململكة.

نظم���ت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اإدارة �ض���ئون ال�ض���باط بالتع���اون مع معهد 
الدرا�س���ات الق�س���ائية والقانوني���ة التاب���ع 
لوزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف، 
دورت���ني تدريبيت���ني �س���ارك فيهم���ا اأكرث 
من 47 �س���ابطا وباحثا قانوني���ا من خمتلف 

اإدارات الوزارة.
والت���ي  الأول���ى،  ال���دورة  وت�س���منت 
دارت ح���ول “التوا�س���ل الفع���ال”، تعري���ف 
الفع���ال  التوا�س���ل  باأهمي���ة  امل�س���اركني 
وعنا�رشه الأ�سا�سية، زيادة الإدراك ملعوقات 
التوا�س���ل الفعال، بيان بع�ص احلالت التي 
ميتنع النا�ص فيها من التوا�س���ل وت�س���جيع 
امل�س���اركني لع���دم امل���رور بتل���ك احلالت، 

وغرها من املحاور املهمة. 
وتطرقت الدورة الثاني���ة، والتي كانت 
ح���ول “اإدارة امل���وارد الب�رشي���ة م���ن منظ���ور 
قانوين”، وحا�رش فيها م�ست�س���ار وزير العدل 

وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف اأحمد دروي�ص 
اإلى اإبراز اأهمية الثقافة القانونية وانعكا�ص 
موجبات مبداأ �س���يادة القان���ون على املراكز 
القانوني���ة للموظف���ني العمومي���ني، حتديد 
ماهي���ة املوارد الب�رشية ور�س���د مراحل تطور 
اإداراته���ا، الأمن والر�س���ا الوظيفي، الإملام 
باحلق���وق واملزاي���ا الوظيفي���ة، وغرها من 

املو�سوعات.
ويف خت���ام هذه ال���دورات، اأع���رب مدير 
اإدارة �ضوؤون ال�ض���باط ح�ضن املالكي �ضكره 
وتقدي���ره لوزي���ر الداخلي���ة عل���ى الدعم الال 
حم���دود الذي تتلق���اه الإدارة من���ه، مثمًنا يف 
الوق���ت ذاته توجيهات رئي����ص الأمن العام، 
واملتابعة امل�س���تمرة لوكيل وزارة الداخلية، 
حي���ث وزع ال�س���هادات على امل�س���اركني يف 
هذه الدورات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، 
وموؤك���دا حر�ص ال���وزارة على الرتق���اء باأداء 

من�سوبيها وتاأدية مهامهم بكفاءة ومهنية. 
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للمتقاعدين ال��ث��ال��ث  االح��ت��ف��ال  يف  م��ك��رًم��ا   150
�ضمو رئي�س الوزراء اأناب حممد بن عبداهلل حل�ضور الفعالية

املنام���ة - بن���ا: اأن���اب رئي����س الوزراء �ض���احب 
ال�ض���مو امللكي الأمري خليفة بن �ض���لمان اآل خليفة، 
رئي����س املجل�س الأعلى لل�ض���حة رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية احلكم���ة للمتقاعدين الفريق طبيب ال�ض���يخ 
حممد بن عبداهلل اآل خليفة؛ حل�ضور الحتفال الثالث 
لتكرمي املتقاعدين يف القطاعني العام واخلا�س من 
ذوي اخلدم���ة الطويلة، والذي نظمت���ه الهيئة العامة 
للتاأم���ني الجتماعي، بالتن�ض���يق م���ع جمعية احلكمة 
للمتقاعدين بفندق الدبلومات - رادي�ضون بلو، يوم 

الأربعاء املوافق 9 مايو 2018.
وافتتح احلفل باآي���اٍت عطرة من الذكر احلكيم، 
تالها كلمة نائب راعي احلفل الفريق طبيب ال�ض���يخ 
حممد بن عبداهلل اآل خليف���ة، اأعرب فيها عن خال�س 
ال�ض���كر والتقدير ل�ض���احب ال�ض���مو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء على ت�رشيف �ض���موه ل���ه باإنابته باحل�ض���ور، 
موؤكًدا فيها اللفتة احل�ض���ارية بتكرمي املتقاعدين 
الت���ي و�ض���فها باأنه���ا “حتمل ب���ني طياتها اأ�ض���مى 
معاين الإن�ض���انية والتالحم، واأن ياأتي م�رشوع التكرمي 
الذي هو �ض���من توجهات وزي���ر املالية امل�رشف على 
الهيئ���ة العام���ة للتاأم���ني الجتماع���ي ال�ض���يخ اأحمد 
بن حمم���د اآل خليفة وجمل����س اإدارة الهيئة والإدارة 
التنفيذي���ة ومنت�ض���بيها” وبالتن�ض���يق م���ع جمعي���ة 
احلكم���ة للمتقاعدي���ن.  كم���ا رفعت القائ���م باأعمال 
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي 
اإميان املرباطي ال�ضكر والعرفان اإلى �ضاحب ال�ضمو 
امللكي رئي�س الوزراء على تف�ضله بالرعاية الكرمية 

للحفل ال�ض���نوي الثال���ث، الأمر الذي يج�ض���د حر�س 
�ض���موه واهتمامه البال���غ باملتقاعدين و�ض���وؤونهم؛ 

تقديًرا لعطائهم املثمر يف اململكة.
تق���ف  “ل  كلمته���ا  يف  املرباط���ي  واأو�ض���حت 
تطلعاتن���ا الي���وم بتك���رمي املتقاعدي���ن فق���ط، بل 
متت���د اإلى املحافظة عل���ى كنز ال���روة املعلوماتية 
واخلربات املتنوعة لديهم، من خالل ال�ضتفادة منها 

يف م�رشوع “نبع اخلرباء”، الذي يتوج امل�ضاعي الطيبة 
التي تبذلها جمعية احلكم���ة للمتقاعدين اإلى جانب 
الهيئ���ة، لتوظيف خ���ربات املتقاعدي���ن يف جمالت 
التعليم والتدريب وال�ضت�ضارات املعتمدة”، موؤكدًة 
اعت���زاز وفخر الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي بهذا 
العر����س الوطن���ي ال�ض���نوي لالحتفاء باأهل الف�ض���ل 
والعرفان من املتقاعدي���ن؛ ليكون “واجًبا ل منا�س 

من تاأديته، ونهًجا لبَدّ من موا�ضلته وتر�ضيخه”.
كم���ا مت خالل احلفل عر�س فلم وثائقي يتناول 
اإجن���ازات �ض���احب ال�ض���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء 

واهتمامه بفئة املتقاعدين خ�ضو�ضا. 
وم���ن ثمَّ مت تكرمي 150 متقاعًدا من القطاعني 
الع���ام واخلا����س وفًقا ملعاي���ري اختي���ار املكرمني، 
ا�ض���تناًدا اإلى عدد �ض���نوات اخلدمة الأطول مع الأخذ 

يف عني العتبار �ضن املتقاعد و�ضبب انتهاء اخلدمة.
ال�ض���نوية تقدي���ر  الحتفالي���ة  وتعك����س ه���ذه 
واهتم���ام قي���ادة اململك���ة باملتقاعدي���ن، وحر����س 
الهيئ���ة العامة للتاأم���ني الجتماعي عل���ى تكرميهم 
والحتفاء بهم �ض���نوًيا؛ عرفاًنا لهم ولدورهم الفاعل 
يف بناء وتنمية نه�ض���ة مملكة البحرين، يف ظل قيادة 

وتوجيه �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء.

بحث تعزيز العالقات الثقافية مع اإيطاليا

ال�شفري الياباين ي�شيد باحلراك الثقايف البحريني 

ال�شيخة مي: املعامل الوطنية جزء من هوية املكان 

تاأمني امل�شاكن �شد احلريق معمول به اأ�شال
خلف رًدا على مقرتح “بلدي ال�ضمالية”:

اأكد وزير الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين ع�ض���ام خلف ملجل����س بلدي ال�ض���مالية اأن 
مقرتحهم ب�ض���اأن تطبيق التاأم���ني الختياري للمباين 

ال�ضكنية متحقق على اأر�س الواقع.
واأ�ضار يف رده على مقرتح املجل�س اإلى اأن تاأمني 
املباين �ضد احلرق متاح للراغبني بذلك، واأن �رشكات 
التاأم���ني لديه���ا مث���ل هذا الن���وع من التاأمني �ض���د 

احلريق للمنازل.
و�ض���بق اأن ناق�س املجل����س مقرتحا قدمه رئي�س 
جلن���ة اخلدم���ات واملراف���ق العام���ة باملجل����س ط���ه 
اجلنيد باإلزامية التاأمني �ض���د احلريق جلميع املباين 

ال�ض���كنية، اإل اأن املجل����س وبع���د عر�س املو�ض���وع 
للنقا����س خالل الجتم���اع العتيادي انته���ى اإلى رفع 
التو�ض���ية للوزير م���ع ا�ض���تبدال الإلزام ب���اأن يكون 
اختياريا. وجاء يف التقرير الذي عر�ض���ته اللجنة خالل 
اجتم���اع املجل�س اأن املقرتح يهدف اإلى احلفاظ على 
�ض���المة املواطنني واملقيمني، و�ض���مان التعوي�س 
املادي واملبا�رش عن اخل�ضائر، وتوفري املبالغ الالزمة 
للت�ض���ليح واإعادة التاأثيث، اإلى جانب توفري م�ضكن 

موؤقت حلني اإ�ضالح املنزل املت�رشر.
ولفت���ت اإل���ى اأن ه���ذا املق���رتح ياأت���ي يف وقت 
تزاي���دت معه حالت احلريق خ�ضو�ض���ا يف املحافظة 
ال�ض���مالية، وتوف���ر خدمة التاأمني مببال���غ يف متناول 

اليد ترتاوح بني 30 و40 دينارا �ضنويا.

املنام���ة - هيئة البحرين للثقاف���ة والآثار: 
�ضعًيا لتعزيز العالقات الثقافية ما بني البلدين، 
ا�ضتقبلت رئي�ض���ة هيئة البحرين للثقافة والآثار 
ال�ضيخة مي بنت حممد اآل خليفة يف مكتبها اأم�س 
ال�ض���فري الإيط���ايل دومينك���و بيالت���و، اإذ تباحث 
الطرف���ان �ض���بل التع���اون امل�ض���رتك وحتقي���ق 
منج���زات ثقافية خالل العام الذي تكر�ض���ه هيئة 
الثقاف���ة لالحتف���اء باملح���ّرق عا�ض���مة للثقاف���ة 

الإ�ضالمية 2018. 
وتوجهت ال�ض���يخة مي بنت حممد اآل خليفة 
بال�ض���كر لل�ض���فري الإيطايل جلهوده التي يبذلها 
م���ن اأج���ل تعزيز العالق���ات الثنائي���ة التي جتمع 
البحرين باإيطاليا، م�ض���رية اإلى احل�ضور الإيطايل 

امل�ضتمر يف امل�ضهد الثقايف البحريني. 
وكانت هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار قد 
افتتح���ت خالل مهرجان ربيع الثقافة الثالث ع�رش 
وبالتزام���ن م���ع الي���وم العاملي للم����رشح معر�س 
“�ض���ينمادري” املقبل م���ن اأكادميي���ة األبريتينا 
للفن���ون امل�رشحية، اإذ اأقيم بتعاون مع ال�ض���فارة 
الإيطالية يف م�رشح البحرين الوطني وي�ضتمر حتى 
27 مايو اجلاري.  بدوره �ض���كر ال�ضفري الإيطايل 
ال�ض���يخة مي بنت حممد اآل خليفة؛ لعملها الدائم 
لتوثي���ق العالق���ات الثقافي���ة م���ا ب���ني �ض���عبي 
البلدين ال�ض���ديقني، موؤكًدا ا�ضتعداده للتعاون 
مع هيئة الثقافة؛ من اأجل تقدمي اأن�ضطة ثقافية 

وح�ضارية تري الأجواء الثقافية البحرينية. 

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: 
ا�ض���تقبلت رئي�ض���ة هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
والآثار ال�ض���يخة مي بنت حمم���د اآل خليفة يف 
مكتبها اأم�س �ضفري اليابان يف مملكة البحرين 
هيديكي اإيتو؛ مبنا�ضبة تعيينه �ضفرًيا جديًدا 
لبالده يف مملكة البحري���ن.  وتبادل الطرفان 
وجهات النظر حول �ض���بل التعاون امل�ضرتك 
التي حتقق امل�ض���اريع الثقافي���ة واملنجزات 
احل�ضارية. واأ�ض���ادت ال�ضيخة مي بنت حممد 
اآل خليف���ة بال���دور امل�ض���تمر والفع���ال الذي 
تق���وم ب���ه ال�ض���فارة اليابانية لإث���راء احلراك 
الثقايف املحلي، موؤك���دًة اأن الثقافة هي ج�رش 

يخت�رش امل�ض���افات ما بني ال�ضعوب. واأطلعت 
ال�ض���فري على اآخر تطورات احل���راك الثقايف، 
اإذ ت�ض���تعد هيئة الثقافة ل�ضت�ض���افة مملكة 
البحرين لالجتم���اع 42 للجنة الرتاث العاملي 
نهاية يوني���و املقبل، كما وتعمل على اإطالق 
ن�ضخة هذا العامل من مهرجان �ضيف البحرين 
خالل ال�ض���هر نف�ضه.  من جهته، اأ�ضاد ال�ضفري 
هيديك���ي اإيت���و باحل���راك الثق���ايف البحريني 
والغنى احل�ض���اري الذي تتمتع ب���ه اململكة، 
مبدًيا ا�ض���تعداده للم�ض���اهمة يف اإثراء الأجواء 
الثقافية البحرينية و�ض���ناعة تبادل ثقايف ما 

بني �ضعبي البلدين ال�ضديقني. 

املنام����ة - هيئ����ة البحرين للثقاف����ة والآثار: 
ا�ض����تقبلت رئي�ض����ة هيئة البحرين للثقافة والآثار 
ال�ضيخة مي بنت حممد اآل خليفة اأم�س وزير �ضوؤون 
ال�ضباب والريا�ضة ه�ضام اجلودر، اإذ متت مناق�ضة 
اأه����م امل�ض����اريع احلفاظي����ة العمراني����ة الت����ي من 
�ضاأنها حتقيق التنمية امل�ضتدامة وتعزيز الهوية 
الوطني����ة.  وتط����رق الجتم����اع اإلى م�����رشوع ترميم 
نادي البحرين وعملية ا�ضتعادة واجهته الأ�ضلية، 
اإذ اأكدت ال�ض����يخة مي بنت حمم����د اآل خليفة على 
اأهمية التعاون امل�ض����رتك الذي يجم����ع الهيئة مع 
وزارة �ضوؤون ال�ض����باب والريا�ضة �ض����اكرًة الوزير 
على م�ض����اهمته الفعالة يف توطيد ه����ذا التعاون. 

كما اأ�ض����ارت اإلى اأن هيئة الثقافة حتتفي بعمران 
مدينة املحرق ومنجزاتها احل�ض����ارية عرب العديد 
من امل�ضاريع �ضمن عام “املحرق عا�ضمة الثقافة 
الإ�ض����المية 2018”، م�ض����رية اإل����ى اأن كل املعامل 
الوطني����ة ه����ي جزء م����ن هوية املكان.  واأ�ض����افت 
اأن ا�ض����تعادة واجهة النادي عل����ى هيئتها الأولى، 
�ض����يعيد الذاكرة املرتبطة باملبنى و�ضيعمل على 
اإحياء املالمح التاريخية للمنطقة، م�ض����رية اإلى اأن 
الهيئة تتم�ض����ك باأ�ضلوبها احلفاظي الذي ي�ضون 
ال�ضكل الأ�ضلي العريق للمبنى مع اإ�ضافة مل�ضات 
ع�رشية حديثة تنا�ض����ب اآخر ما تو�ضل له العامل يف 

جمال احلفاظ على املباين الرتاثية. 

�شيدعلي املحافظة

• ع�ضام خلف	

“املرن” مينح �شوق العمل درجة عالية من التناف�شية 

16 مدر�شة �شتخ�شع لزيارة املتابعة خالل الف�شل املقبل

العب�ضي ل�ضندوق النقد الدويل:

بعد ح�ضولها على تقدير “غري مالئم”... “جودة التعليم”:

املنام���ة - هيئ���ة تنظيم �ض���وق العم���ل: اجتمع 
الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة تنظي���م �ض���وق العم���ل 
اأ�ض���امة بن العب�ض���ي، اأم�س اخلمي�س م���ع وفد البعثة 
ال�ضت�ضارية ل�ضندوق النقد الدويل برئا�ضة بيكا�س 

جو�ضي، يرافقه اخلبري القت�ضادي، حممد زاهر.
وا�ض���تعر�س الرئي�س التنفيذي خ���الل الجتماع 
جمموعة من املوؤ�رشات القت�ض���ادية املتعلقة ب�ضوق 
العمل، موؤكًدا ا�ضتمرار عملية اإ�ضدار ت�ضاريح العمل 
ب�ش���ورة طبيعية، وهو ما يدلل على م�شتوى الن�شاط 
القت�ضادي يف اململكة بف�ض���ل املرونة التي يتمتع 
به���ا، والق���درة عل���ى التاأقلم م���ع خمتل���ف الظروف 
القت�ض���ادية. كما اأطلع العب�ضي وفد �ضندوق النقد 
ال���دويل عل���ى اأح���دث م�ض���اريع الهيئة وه���و ت�رشيح 
العم���ل املرن، الذي ُيع���د الأول من نوعه يف املنطقة 
يحظى بدعم واإ�ض���ادة دولية واأممية، م�ض���رًيا اإلى اأّن 

الأهمية التي يكت�ض���بها ت�رشي���ح العمل املرن تتمثل 
يف تقدميه حاًل مبتكًرا لتح�ضني بيئة العمل ومعاجلة 
مل���ف العمالة غري النظامي���ة، يف الوقت الذي يحفظ 
لالقت�ض���اد الوطني املرونة الالزم���ة للنمو والتطور 
دون الإخالل بالقانون اأو النتقا�س من حقوق اأي من 
اأطراف العمل، م�ض���رًيا اإلى اأن “املرن” مينح �ض���وق 

العمل البحرينية درجة عالية من التناف�ضية كما مينح 
العمال���ة الوافدة اإمكان ت�ض���حيح و�ض���عها القانوين 
م���ع حرية العمل، مبا يت�ض���ق مع احلق���وق واملواثيق 
الدولية ول�ض���يما العه���د الدويل اخلا����س باحلقوق 
القت�ضادية والجتماعية والثقافية والذي �ضادقت 

عليه مملكة البحرين يف العام 2007.

التعلي����م  ج����ودة  هيئ����ة   - ال�ض����يف  �ض����احية 
والتدري����ب: عقدت هيئة ج����ودة التعليم والتدريب 
ور�ضة عمل تدريبية ل� 16 مدر�ضة حكومية �ضتخ�ضع 
لزيارة متابعة خالل الف�ض����ل الدرا�ض����ي املقبل؛ يف 
دورة مراجع����ات الهيئ����ة، ي����وم الأربع����اء املوافق 9 
مايو 2018، مب�ض����اركة مديرين واأع�ضاء من الهيئة 

التعليمية يف تلك املدار�س. 
املدار�����س  تعري����ف  اإل����ى  الور�ض����ة  وته����دف 
وتدريبها على اإجراءات زيارة املتابعة ومتطلباتها، 
وطريقة ملء ا�ض����تمارة بيان اأثر التح�ض����ن؛ متهيًدا 
لبدء زي����ارات املتابعة التي �ض����تقوم به����ا الهيئة، 
خالل الف�ض����ل الدرا�ض����ي املقبل، اإذ �ضتخ�ض����ع 10 
مدار�����س لزيارة متابع����ة اأولى، و6 مدار�����س لزيارة 
متابعة ثانية من دورة املراجعات الثالثة للمدار�س 

احلكومية. 
وقال����ت الرئي�����س التنفي����ذي للهيئ����ة جواه����ر 
امل�ض����حكي: اإن مواكبة تطوي����ر التعليم يف مدار�س 
مملك����ة البحري����ن، من خ����الل الرتق����اء مب�ض����تواها، 
والو�ض����ول به اإلى التميز واملحافظة عليه، يتطلب 
جه����وًدا ت�ض����اركية وتعاوني����ة، وتر�ض����يًخا ملفاهيم 
�ض����مان اجل����ودة. كما اأن للتو�ض����يات ال�ض����ادرة يف 
تقارير املراجعات املتعلقة به����ذه املدار�س، دوًرا 
ب����ارًزا يف ه����ذه العملي����ة، ت����زداد اأهميته يف و�ض����ع 
املدار�����س ذات الأداء غ����ري املالئ����م، اإذ ُتع����دُّ ه����ذه 
التو�ض����يات نقطة النطالق لتوجيه جهود املدر�ضة 
نحو تطوير الأداء العام. واأثبتت النتائج اأن املدر�ضة 
الت����ي تتعامل بجدية م����ع هذه التو�ض����يات، تلم�س 
تقدًم����ا ملحوًظ����ا يف جوان����ب الأداء املختلف����ة، فيما 

تواجه املدار�س التي ل تنفذ التو�ض����يات بالكفاءة 
املطلوبة �ضعوبات يف حت�ضني اأدائها. 

وذكرت الرئي�س التنفيذي اأنَّ الهيئة بو�ضفها 
جهة تقييم م�ض����تقلة ت�ض����عى مع اجلهات امل�ضاركة 
يف عملي����ة تطوير التعليم والتدريب يف اململكة اإلى 
حت�ض����ني اأداء املوؤ�ض�ض����ات التعليمي����ة والتدريبية؛ 
احلكومية منها واخلا�ضة با�ضتدامة وتوا�ضل، وفق 
معاي����ري واآليات علمية تلتزم ال�ض����فافية، والعدالة، 
وامل�ض����ارحة فيما يتعلق بواقع التعليم ومتطلبات 
تطويره، كما حتر�س كل احلر�س على بناء وتوثيق 
اأوا�رش التعاون بينها وبني اجلهات املعنية بتطوير 
التعلي����م يف مملكة البحري����ن؛ من اأج����ل العمل على 
تعزيز اإمكاناتها، واالرتقاء مب�ش����توى اأدائها ب�شكل 

م�ضتدام.

• خالل الجتماع	
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لدينا الكثري لنتعلمه من البحرين يف الت�سامح وقبول الآخر
ا�ستعرا�ش روؤية جاللة امللك يف التعاي�ش ال�سلمي بق�رص ويند�سور... دوق يورك:

ال�س���مو  ي���ورك �س���احب  ا�ست�س���اف دوق 
امللك���ي الأم���ر اأن���درو يف ق����رص )ويند�س���ور( 
بلندن اأم�ش اخلمي�ش، جمعية هذه هي البحرين، 
ا�س���تعر�ش خاللها للمجتمع الإجنليزي، التجربة 
البحرينية الرائدة يف جمال الت�سامح والتعاي�ش 
بني الأديان، والتي و�سفها �سموه “باملذهلة”.
وجاءت ه���ذه البادرة الكرمي���ة بعد الزيارة 
واحلفاوة التي تلقاها اأم���ر يورك اأثناء زيارته 
الأخ���رة ملرك���ز امللك حمد العامل���ي للتعاي�ش 
ال�س���لمي، والتي ع���ر خاللها عن جم �س���عادته 
بال�ش���وط ال���ذي قطعت���ه مملك���ة البحري���ن يف 
التعاي�ش ما ب���ني الأديان واملذاهب املختلفة، 
والتع���دد الإثني، والنفتاح على الآخر. واأ�س���اد 
دوق ي���ورك يف كلمة �س���امية األقاه���ا على جمع 
احل�س���ور الغفر الذين تكد�س���ت بهم القاعة، 
الريطاني���ة  املوؤ�س�س���ات  ميثل���ون  والذي���ن 
املعنية بالتعاي�ش والت�س���امح الديني، والذين 
حر�ش���وا عل���ى احل�ش���ور بقوله بال�ش���وط الذي 
قطعته مملكة البحري���ن يف التعاي�ش والنفتاح 
على الآخر بقوله “يج���ب علينا جميعاً اأن نتعلم 
م���ن النم���وذج البحرين���ي للتعاي�ش وال�س���الم، 
وال���ذي جنح يف تقدمي جترب���ة يحتذى بها على 
م�ستوى العامل”. ويف معر�ش تعليقه على جهود 
جمعي���ة هذه البحرين، ومن خالل زياراتها لأكرث 
من 11 دولة خالل ال�س���نوات الأربع املا�س���ية، 
اأكد �س���احب ال�س���مو امللك���ي ب���اأن “بريطانيا 
لديها الكث���ر للتعلمة من البحرين، يف جمالت 
التعاي�ش والت�س���امح، حيث اإنها بالبحرين لي�ش 
هدفا وامنا واقعا حقيقيا يعي�س���ه اجلميع على 
اأر�ش اململكة، ب�س���كل يومي، وبان�س���جام تام، 

كعائلة واحدة”.
وبحديثه عن كر�سي جاللة امللك بروما قال 
“هي اأولى املبادرات على م�س���توى العامل، من 
جانب جاللة امللك حمد، بخطوة اأولى واأ�سا�سية 
للو�س���ول الى العاملية، من خ���الل مركز امللك 

حمد للتعاي�ش ال�سلمي”.
وتابع �س���موه “جاللة امللك حمد بن عي�سى 
يوؤم���ن باأن ما نعي�س���ه اليوم عل���ى اأر�ش مملكة 
البحري���ن من ت�س���امح وتعاي�ش، يعود الف�س���ل 
فيه لل�سيا�س���ة احلكمية والنظرة الثاقبة حلكام 
اآل خليفة الكرام منذ 200 عام، وباأنهم اجتهوا 

لل�رصاكة والتعاون مع بريطانيا، دون غرها من 
دول العامل الأخرى”.

وقال �س���موه “البحري���ن تعلمت الكثر من 
بريطانيا قبل 200 �سنة، اأوؤكد لكم باأن البحرين 
متتل���ك الآن الكث���ر مم���ا ميك���ن لريطانيا اأن 
ت�ستفيد منه على م�ستويات التعاي�ش والنفتاح 

على الآخر، والتجارب الثقافية والإن�سانية”.
واأكد �سموه” ما �سهدته بنف�سي يف زيارتي 
الأخ���رة للبحري���ن، وم���ن خ���الل للجه���ود التي 
تبذله���ا مملك���ة البحرين بهذا ال�س���ياق، باأن ما 
و�س���لت اليه هو واقع ملمو�ش تعي�سه اململكة، 
بينم���ا نح���ن نتح���دث ع���ن ه���ذه الطموحات يف 

اململكة املتحدة”.
ووا�سل �سموه” ناأمل باأن ت�سهم التفاقية 
م���ا بني مرك���ز امللك حم���د العامل���ي للتعاي�ش 
ال�س���لمي، و”�س���انت جورج هاو����ش” يف توثيق 
العالق���ات التاريخي���ة الت���ي ترب���ط العائلتني 

املالكتني، اآل خليفة وعائلة ويند�سور”. 
من جهته، األقى ال�س���يخ ف���واز بن حممد اآل 
خليف���ة كلمة للح�س���ور، قال فيه���ا” نيابة عن 
ح�رصة �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة حفظه اهلل ورعاه، ي�رصفني اأن اأزجي اآيات 
ال�سكر والمتنان ل�س���احب ال�سمو امللكي دوق 
يورك؛ لدعوته الكرمية ل�ست�سافة هذا احلدث 

يف ق�رصه التاريخي”.
واأ�س���اف “لطامل���ا كانت ومازال���ت مملكة 
البحري���ن مرك���زا للح���وار والتعاي�ش ال�س���لمي، 
والوجود امل�س���رك، لقرون م�ست، اأن موقعنا 
التاريخ���ي كمين���اء للتج���ارة، وبواب���ة مفتوحة 
على ال����رصق والغرب، جعلت من مملكة البحرين 
جمتمع���ا منفتح���اً، ومتمي���زاً، مع ت���راث عريق، 

وحممود للتنوع، والت�سامح”.
وتاب���ع “اإن البحري���ن احلديث���ة ه���ي بح���ق 
جمتمع متعدد الديانات، يحتوي على امل�ساجد، 
والكنائ����ش، واملعابد، لل�س���الة، كملل خمتلفة 
تتعاي����ش ب�س���الم، وتناغ���م، وتفه���م، وتفاهم، 
ويف هذه الأيام احلالي���ة نرى يف البحرين تعمر 
وبن���اء كاتدرائي���ة ال�س���يدة، اأك���ر كني�س���ة يف 
اجلزيرة العربية، تبنى على اأر�ش مت منحها من 
لدن �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليفة حفظه اهلل ورعاه، وجتاور م�س���جدا حديثاً 

كذلك”.
وق���ال “اإن���ه من دواع���ي ����رصوري اأن اأرحب 

بكم جميعا يف هذا احل���وار حول التنوع الديني، 
والتعاي�ش ال�س���لمي، من خالل مركز امللك حمد 
العامل���ي للتعاي�ش ال�س���لمي، وح���وار الأديان، 
لفتني اإلى الأهمية البالغة للقيم التي يتبناها 
العامل احلدي���ث، والدور الذي ميك���ن اأن يلعبه 

للتغلب على عدم التطرف”.
ووا�سل “اأمتنى اأن جتدوا هذا احلدث هاديا 
ودليال يفي�ش باملعلومات املفيدة، مما ي�سمح 
لنا الي���وم مبزيد من التفاهم امل�س���رك، حول 
حاجتن���ا للح���وار، والوجود امل�س���رك ملواجهة 

التحديات على ال�ساحة الدولية”.
م���ن جهته���ا، اأعرب���ت نائ���ب رئي����ش مركز 
امللك حمد العاملي للتعاي�ش ال�سلمي، ورئي�ش 
جمعية هذه هي البحرين بيت�س���ي ماثي�سون عن 
�س���عادتها بهذه ال�ست�س���افة امللكي���ة، والتي 
احت�س���نتها قلع���ة )ويند�س���ور( ع���ن تقديرها 
العميق له���ذه ال�ست�س���افة، م�س���يفة” جاءت 
جترب���ة “جمعي���ة ه���ذه ه���ي البحري���ن” بدع���م 
وم�س���اندة م���ن جاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليفة، والذي ترجمت م�ساريع اجلمعية الرائدة 
ف�س���لفته امللكية نحو عامل يخل���و من الكراهية 
وال�س���غينة، والتي ت�س���طر املجتمعات، وتوجد 
الفرقة بها، بناء على اللون واملذهب والعرق”. 
واأردفت بيت�س���ي” بناء على ه���ذا امل�رصوع 
الطم���وح والناه����ش، كان���ت هنال���ك حمط���ات 
متنوع���ة ومتج���ددة يف عدد من عوا�س���م العامل 
للحوار والنقا�ش �سدت هذه هي البحرين رحالها 

اليه���ا، لنق���ل فل�س���لفة جاللة املل���ك نحو عامل 
يتعاي�ش مع بع�سه يف اأجواء من الألفة واملحبة، 

بعيداً عن التع�سب والت�سدد والكراهية “.
واأ�س���افت “بناء على هذه اجلهود امللكية 
الفري���دة، والت���ي ت�س���عى لإيجاد عامل اأف�س���ل 
يرتكز على خمتلف الثقافات واحل�س���ارات، مت 
تد�س���ني كر�س���ي با�سم �س���احب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة يف جامعة ل�س���بينزا 
لتدري�ش احلوار وال�س���الم والتفاه���م والأديان 
بروم���ا، بخطوة كبرة وواثق���ة لتدري�ش احلوار، 
وال�سالم، والتفاهم بني الأديان، مبختلف دول 
الع���امل، ارت���كازا على مملكة تتمرغ باحل�س���ارة 
الإن�س���انية القائم���ة عل���ى املب���ادئ ال�س���امية 
للتعاي����ش، بني جميع الطوائف، والأديان، الأمر 
الذي مييز البحرين منذ الق���دم”. واأكملت “اإن 
العامل لهو بحاجة ما�س���ة ملثل ه���ذه املبادرات 
العظيم���ة والت���ي ت�س���اهم يف التقري���ب ب���ني 
الأدي���ان، واملذاه���ب، وتن�رص ثقافة الو�س���طية، 
والعت���دال، وتبع���د التطرف، والتع�س���ب، عن 
املجتمع���ات، والت���ي ه���ي باأم�ش احلاج���ة لهذا 
التن���وع الذي داأبت عليه مملكة البحرين وباتت 
النم���وذج الأف�س���ل عاملي���اً يف التعاي����ش ب���ني 
اجلميع، مهما اختلف���ت اأديانهم، اأو عرقياتهم، 

اأو خلفياتهم الدينية”. 
وقالت ماثي�سون “اإن كر�سي جاللة امللك، 
الإيطالي���ة  اجلامع���ات  لأف�س���ل  من���ح  وال���ذي 
واأعرقه���ا، �سي�س���هم يف تدري����ش ال�س���باب من 

خمتل���ف مناط���ق العامل، ح���ول القيم الأ�س���يلة 
التي متيز �س���عب البحرين، خا�سة يف التقريب 
م���ا بني املذاه���ب والأديان، اإميان���ا من جاللته 
العميق مبكانة البحرين كمملكة زاهرة وملهمة، 
ترع���ى الو�س���طية، والعت���دال املنفت���ح عل���ى 

العامل، بجميع ثقافاته، واأديانه، ومعتقداته”.
واأ�س���ارت ب�س���ياق حديثه���ا اإل���ى اأن ه���ذه 
اجله���ود ال�س���تثنائية جلاللة امللك، اأ�س���همت 
باإع���الن تد�س���ني مرك���ز املل���ك حم���د العاملي 
للتعاي�ش ال�سلمي، والذي ميثل انطالقة كبرة 
نحو عامل اآم���ن، يخلو من الكراهي���ة، والتطرف، 
وليوؤك���د – ب���ذات الوق���ت- عل���ى اأن البحرين 
ه���ي الدول���ة الرائ���دة واملتقدمة دائم���ا يف ن�رص 
قيم الت�س���امح، والتعاي�ش، والتعددية الدينية، 
وباأنه���ا موئ���ل ل���كل الذين ين�س���دون ال�س���الم 
والتعاي�ش الآمن. وبينت ماثي�س���ون باأن” اإن�ساء 
املركز يعك�ش حالة التم���ازج املجتمعي املميز 
للمكون���ات البحريني���ة، وباأن���ه ميث���ل انطالقة 
نح���و العاملي���ة، بر�س���الة تقوم على بث �س���ور 
التعاي����ش املميزة يف اململكة، عر خلق م�س���ار 
تعاون م�س���رك مع مراكز الت�س���امح والتعاي�ش 
بني الأديان، وال�سالم يف ال�رصق الأو�سط، ودول 
العامل، وباأن يكون ه���ذا املركز العاملي مرجعاً 
مرموق���اً لتوفر املعلوم���ات البحثية املتنوعة 
التي تخ�ش جم���الت التعاي�ش بني ال�س���عوب، 
وللنظ���ر واملعاجل���ة عل���ى ح���د �س���واء ملعاجلة 
الق�س���ايا وللنظ���ر واملعاجل���ة على حد �س���واء 

ملعاجلة الق�سايا الإن�سانية”.
واأردفت بفخر “ويف �س���ياق هذه املبادرات 
العظيمة، جاءت امل�رصوع الثالث والتي تفخر به 
مملكة البحرين، وهو اإطالق وثيقة اعالن مملكة 
البحري���ن، والتي مت توقيعها يف لو�ش اأجنلو�ش 
بولي���ة كاليفورني���ا الأمركية يف 13 �س���بتمر 
2017، حيث قامت جمعية “هذه هي البحرين” 
بتنظي���م احلف���ل ال���ذي اأقيم حت���ت رعاية ملك 

البحرين”.
بعدها مت عر�ش فيديو جلمع احل�س���ور عن 
مركز املل���ك حمد العاملي للتعاي�ش ال�س���لمي، 
معرا عن روؤى وفل�س���فة جالل���ة امللك احلكيمة 
نحو عامل يخلو من التطرف والكراهية، لتن�س���ئة 
اأجيال نقي���ة، ترتبط فيما بينه���ا على التفاهم 

واملحبة، والندماج.
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بمزيد من الحزن واألسى يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

                                                    وجميع منتسبي    

بأحر التعازي والمواساة إلى نائب رئيس مجلس اإلدارة

سلمان المحميد
لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

 عمته
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح 

جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

إيداعات لدى مؤسسات مالية
استثمارات في صكوك

استثمارات في أوراق مالية
استثمارات عقارية

استثمار في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية
 موجودات أخرى

مجموع الموجودات

المطلوبات 
إيداعات من مؤسسات مالية

مطلوبات التمويالت
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
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احتياطي قانوني
أرباح مستبقاة

احتياطي القيمة العادلة للعقارات
احتياطي عام

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك

حصص غير مسيطرة

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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احتياطي 
عام
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مسيطرة

مجموع حقوق 
الملكية

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك

أنشطة التشغيل
ربح الفترة

تعديالت لـ:
استهالك وإطفاء

 خسارة  القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية
ربح من بيع استثمارات في صكوك

ربح من بيع استثمارات عقارية 
إيرادات أخرى

مخصصات االنخفاض في القيمة 
حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية

صافي إطفاء العالوة على الصكوك

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ذمم تمويالت مدينة 

إيداعات لدى مؤسسات مالية

موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار

شراء استثمارات في أوراق مالية
أرصدة البنوك(غير متوفرة للعمليات)

المستلم من بيع استثمارات في أوراق مالية
شراء استثمارات عقارية

المستلم من بيع استثمارات عقارية
مدفوعات لشراء معدات

موجودات مشتراة لغرض التأجير 

صافي النقد (المستخدم في )  / الناتج من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
إيداعات من مؤسسات مالية

 مطلوبات التمويالت، صافي 
 توزيع لحصص غير مسيطرة

صافي النقد الناتج من /  (المستخدم في ) أنشطة التمويل

صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه 
النقد وما في حكمه في 1 يناير

مارس النقد وما في حكمه في 31

يشتمل النقد وما في حكمه على:
نقد وأرصدة لدى البنوك

إيداعات لدى مؤسسات مالية (بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90 يومًا أو أقل)

إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية                       
إيراد الخدمات االستشارية 

إيراد الصكوك
إيراد من استثمارات في أسهم

إيراد التمويل 
حصة المجموعة في ارباح الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية 

إيراد من استثمارات عقارية
إيرادات أخرى 

المصروفات
تكاليف الموظفين

مصروفات تشغيلية أخرى

مجموع المصروفات

ربح الفترة قبل تغيرات القيمة العادلة و مخصصات االنخفاض في القيمة

صافي تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية 
عكس مخصصات  االنخفاض في القيمة 

ربح الفترة 

العائد إلى:
مساهمي البنك

حصص غير مسيطرة

الرصيد في 1 يناير  201٨
أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30

ربح الفترة 
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حصص غير مسيطرة متعلقة بشركات تابعة  

2017 مارس الرصيد في 31

بيان المركز المالي الموحد المختصر 
كما  في 31 مارس 2018             

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر 
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر              

 المختصر   دحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 

ًتم استخراج البيانات المالية أعاله من البيانات المالية المرحلية  الموحدةالمختصرة للفترة المنتهية

 في 31 مارس 2018 و التي تم مراجعتها من قبل كي بي ام جي. تم اعتماد البيانات المالية من قبل 
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العمليات الغير مستمرة:
إيراد من العمليات الغير مستمرة، صافي

مجموع اÂيرادات
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الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية 
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خسائر 
متراكمة

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018          

أرباح
مستبقاة

3291،163

- للفترة
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مجموع اÂيرادات من العمليات المستمرة 

(مدققة)(مراجعة)
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للثالثة أشهر المنتهية

للثالثة أشهر المنتهية

(مراجعة)(مراجعة)

مجلس االدارة.

للفترة

مبالغ مستحقة من مستثمري اÕجارة

“دانة” يطلق م�رسوع دعم الأ�رس حمدودة الدخل

“اجلنوبية” تطلق م�رسوع “ماجلة اخلري”  

بعد زيارة خالد بن حمد للمركز 

�ضمن حزمة الربامج اخلريية يف جميع مدن وقرى املحافظة 

الرفاع - املكتب الإعالمي ل�ض���مو ال�ضيخ خالد 
ب���ن حمد: تفاع���ل مركز دان���ة للرتبية اخلا�ض���ة مع 
زيارة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�ضباب 
والريا�ض���ة الرئي����س الفخ���ري لالحت���اد البحرين���ي 
لريا�ض���ة ذوي العزمية �ض���مو ال�ض���يخ خالد بن حمد 
اآل خليفة للمركز مبنا�ض���بة الي���وم العاملي للتوحد 
يف �ض���هر اأبري���ل املا�ض���ي، باإطالق املرك���ز مل�رشوع 
دع���م اأطف���ال التوح���د و�ض���عوبات التعل���م مبركز 
دانة للرتبية اخلا�ض���ة، وذلك مبنا�ض���بة حلول �ضهر 
رم�ض���ان املبارك. وقال �ضمو ال�ض���يخ خالد بن حمد 
اآل خليف���ة “اإنن���ا �ض���عداء باإط���الق املرك���ز مل�رشوع 
دعم اأطفال الأ����رش ذات الدخل املحدود مبركز دانة 
للرتبية اخلا�ض���ة، والذي يعرب ب�ض���ورة وا�ضحة عن 
الر�ض���الة ال�ض���امية التي يحملها املرك���ز لدعم هذه 
الفئ���ة؛ ليكون���وا قادرين على اكت�ض���اب املهارات 
الأ�ضا�ض���ية واملعرفي���ة على اأ�ض���ا�س علمي حديث، 

ياأهلهم اأن يكون���وا قادرين على الندماج باملراحل 
التعليمية املقبلة”، م�ض���يدا �ض���موه باجلهود التي 

يبذله���ا املرك���ز به���دف توف���ري البيئ���ة العالجي���ة 
املالئمة لأطفال التوحد و�ض���عوبات التعلم، والذي 

ي�ضاهم يف دجمهم باملجتمع، ويكونوا قادرين على 
امل�ضاركة يف العملية التنموية باململكة.

من جهتها، قالت رئي�ض���ة جمل�س اإدارة املركز 
�ض���مية �ض���الح “بداي���ة، نثم���ن اجله���ود املتمي���زة 
ل�ضمو ال�ض���يخ خالد بن حمد اآل خليفة برعاية ودعم 
خمتلف احلالت الإن�ضانية. فاإن زيارة �ضموه للمركز 
مبنا�ض���بة اليوم العاملي للتوحد يف اأبريل املا�ضي، 
كان لها الأثر الإيجاب���ي التي دفعت املركز لإطالق 
م�رشوع دعم اأطفال التوحد و�ض���عوبات التعلم لالأ�رش 
ذات الدخل املحدود مبنا�ض���بة حلول �ضهر رم�ضان 
املبارك، من خالل منحهم فر�ض���ة ت�ض���جيل اأبنائهم 
باملركز وال�ض���تفادة م���ن اخلدمات الت���ي يقدمها 
املركز، وفق برنامج عالجي مهاري تعليمي متكامل 
ي�ض���اهم يف تنمية قدرات اأطفال التوحد و�ضعوبات 
التعل���م وي�ض���اعدهم للعي�س ب�ض���ورة اأكرث طبيعية 

ويوؤهلهم لالندماج يف احلياة املدر�ضية املقبلة”.

• جانب من زيارة �ضمو ال�ضيخ خالد بن حمد ملركز دانة للرتبية اخلا�ضة	

املنامة - بن���ا: اأعلن جهاز امل�ض���احة 
والت�ض���جيل العق���اري ع���ن خطة لإ�ض���دار 
ثالثي���ة  اخلرائ���ط  م���ن  اجلدي���د  اجلي���ل 
الأبعاد ململك���ة البحرين، مما يتواكب مع 
البت���كارات امل�ض���تقبلية يف تكنولوجي���ا 
املركب���ات والقي���ادة. ومت الإع���الن ع���ن 
امل����رشوع اجلدي���د يف اإطار انعق���اد موؤمتر 
بواب���ة اخلليج ال���ذي ينعقد حت���ت رعاية 
نائب جاللة امللك ويل العهد نائب القائد 
الأعلى رئي�س جمل�س التنمية القت�ضادية 
�ضاحب ال�ض���مو امللكي الأمري �ضلمان بن 
حم���د اآل خليفة يف الفرتة م���ا بني 8 و10 
مايو. وقال املدير العام جلهاز امل�ض���احة 
والت�ض���جيل العقاري ناجي �ض���بت اإن هذه 
اخلرائ���ط عالية اجل���ودة �ض���توفر حتديًثا 
مبا�رشًا لل�ض���ور ثالثية الأبعاد لكل الطرق 

والبنى التحتية املحيطة.

“امل�ضاحة”: اإ�ضدار جيل جديد 
من اخلرائط ثالثية الأبعاد 

املنام���ة - بن���ا: انطلق���ت مب���ادرة “ماجلة 
اخلري” التي تنظمها املحافظة اجلنوبية �ضمن 
املبادرات ال�ض���تثنائية اخلريي���ة التي يحر�س 
عل���ى تنفيذها حمافظ اجلنوبية �ض���مو ال�ض���يخ 
خليف���ة بن عل���ي اآل خليف���ة قبل واأثناء �ض���هر 
رم�ضان املبارك، يف اإطار الأن�ضطة والفعاليات 
التي تعزز قيم التوا�ض���ل والتكافل والتعاون 

بني اأفراد وموؤ�ض�ضات املجتمع.
وق���ام فريق مكون من منت�ض���بي املحافظة 
اجلنوبي���ة بقي���ادة ال�ض���يخ اأحمد بن حم���ود اآل 
والعوائ���ل  لالأ����رش  ميداني���ة  بزي���ارات  خليف���ة 

امل�ضتحقة يف جميع اأرجاء مدن وقرى املحافظة 
اجلنوبي���ة؛ لت�ض���ليمها جمموع���ة من الأ�ض���ناف 
الغذائية الأ�ضا�ض���ية التي توؤمن اإفطار ال�ضائم 

خالل �ضهر رم�ضان املبارك.
وبهذه املنا�ضبة اأكدت مدير اإدارة الربامج 
الجتماعي���ة و�ض���وؤون املجتم���ع فاطم���ة الغتم 
حر�س املحافظ���ة اجلنوبية على تنفيذ الأعمال 
اخلريي���ة ال�ض���تثنائية العائ���دة بالنفع واخلري 
والفائدة عل���ى مواطني املحافظ���ة، موؤكدة يف 
الوقت نف�ض���ه اأن م����رشوع “ماجلة اخلري” م�رشوع 
خريي يه���دف بالدرجة الأولى اإل���ى تعزيز قيم 

الرتاب���ط والتالحم الإن�ض���اين اخل���ريي وحتقيق 
ال�رشاك���ة املجتمعي���ة عرب الو�ض���ول اإل���ى الأ�رش 

املتعففة وتلبية احتياجاتهم.
واأ�ضارت مديرة الربامج الجتماعية و�ضوؤون 
املجتمع اإلى اأن املحافظة اجلنوبية اأعدت حزمة 
من الربام���ج والأن�ض���طة اخلريية ال�ض���تثنائية 
ا�ض���تعداًدا ل�ض���هر رم�ض���ان املبارك اإلى جانب 
الأيام املباركة التي �ض���تتخلل ال�ض���هر الكرمي 
انطالًق���ا من م�رشوع “ماجلة اخلري” و�ض���وًل اإلى 
العديد م���ن الأعم���ال اخلريية املتع���ددة التي 

تخدم �رشائح كثرية من جمتمع املحافظة.
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بنك سيتي اإلسالمي االستثماري
ألف دوالر أمريكيبيان المركز المالي الموجز كما في 31 مارس 2018

31 مارس 2018
)تمت مراجعته(

31 ديسمبر 2017
)تم تدقيقه(

الموجودات

أرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة للمرابحة - صافي

المعدات و الموجودات األخرى

 32,167 
 13,018 

 446 

 446 
 12,508 

 614 

 13,568  45,631 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

 287  32,147 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

  287    32,147 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

رأسمال األسهم
االحتياطي القانوني
اإليرادات المستبقاة

 10,000 
 3,243 
  241  

 10,000 
 3,243 

 38 

 13,281  13,484إجمالي حقوق المساهمين

 13,568  45,631إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

البيان الموجز للتدفقات النقدية للثالثة شهورالمنتهية في 31 مارس 2018

2018
)تمت مراجعته(

2017
)تمت مراجعته(

أنشطة العمليات
قبض من استحقاق حساب استثمار مقيد

قبض اإليرادات االستشارية
قبض اإليرادات من عقود المرابحة

قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة
المدفوعات للموظفين والموردين

رسوم اإلدارة المدفوعة

 31,885 
 530 

 55 
 57 

)203( 
)86(  

   - 
 76 
 34 
 43 

)449( 
)145( 

 )441( 32,238 صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

 )441( 32,238 صافي النقص/الزيادة في النقد ومعادالت النقد

 13,239  12,954 النقد ومعادالت النقد كما في 1 يناير

 12,798  45,192 النقد ومعادالت النقد كما في 31 مارس

يشمل النقد ومعادالت النقد:
أرصدة لدى البنوك

ذمم مدينة للمرابحة - إجمالي
 32,167 
 13,025 

 381 
 12,417 

 12,798  45,192 النقد ومعادالت النقد كما في 31 مارس

               ألف دوالر أمريكيبيان الدخل الموجز

اإليرادات
31 مارس 2018

)تمت مراجعته(
31 مارس 2017

)تمت مراجعته(

اإليرادات من الخدمات االستشارية
الربح من حسابات االستثمار المقيدة

اإليرادات من عقود المرابحة

 55 
 57 

371 

 34 
 43 

 133 

 210  483 إجمالي اإليرادات

المصروفات
تكاليف الموظفين

مصروفات أخرى
 91 

182 
 93  
187 

 280  273 إجمالي المصروفات 

 )70(   210   الربح  / )الخسارة( للفترة

 البيان الموجز للتغيرات في حقوق المساهمين للثالثة شهورالمنتهية في 31 مارس 2018                                                         ألف دوالر أمريكي

المجموعاالحتياطي القانونياإليرادات المستبقاةرأسمال األسهم2018 )تمت مراجعته(

 13,281  3,243 38 10,000كما في 1 يناير 2018

 )7( -    )7( -    اثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )30(

 13,274  3,243  31 10,000الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2018

210-  210-  الربح للفترة

 13,484  3,243  241  10,000 كما في 31 مارس 

المجموعاالحتياطي القانونياإليرادات المستبقاةرأسمال األسهم 2017 )تمت مراجعته(

 12,802  3,195  )393( 10,000 كما في 1 يناير 2017

 )70( -    )70( -   الخسارة للفترة

 12,732  3,195  )463( 10,000 كما في 31 مارس

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في 10 مايو 2018

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم مراجعتها من قبل شركة كيه بي إم جي 
التي أعربت عن رأيها في المراجعة من دون تحفظ  في 10 مايو 2018

  عثمان أحمد
الرئيس التنفيذي

محمد جعفر نيني
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

البحرين قطعت �سوطا كبريا يف اأهداف التنمية امل�ستدامة
لديها جتارب منوذجية بينها الإ�سكان و “متكني”... “الأمم املتحدة”:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وف���د اإدارة التنمي���ة 
القت�س���ادية  ال�س���وؤون  ب���اإدارة  امل�س���تدامة 
والجتماعي���ة ل���دى الأم���م املتح���دة اأن حكومة 
البحرين قطعت �س���وطا كب���را يف تنفيذ اأجندة 
التنمي���ة امل�س���تدامة 2030 وذل���ك ملا مل�س���ه 
الوف���د خ���ال زيارته البحرين على م���دى 5 اأيام 
من جتاوب وتعاون من اجلهات امل�س���وؤولة وملا 
اطلع عليه من جتارب وممار�سات ناجحة نفذتها 
حكومة البحرين على اأر�ض الواقع وجعلت منها 
منوذجا للعديد من دول العامل، حيث �سي�ساهم 
ذلك يف جن���اح اإعداد التقري���ر الوطني الطوعي 
الذي �س���تقدمه اململكة لاأمم املتحدة يف يوليو 

املقبل.
وق���د اأعرب���ت امل�س���وؤولة ب���ادارة التنمي���ة 
امل�ستدامة يف ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية 
لدى الأمم املتحدة �سارا�ض جاغنواث عن �سكرها 
وتقديره���ا حلكومة مملكة البحرين على ح�س���ن 
ترحيبه���ا وتعاونه���ا يف حتقيق اأه���داف التنمية 
امل�س���تدامة 2030، م�س���رة اإل���ى اأن البحري���ن 
متتل���ك العدي���د من املب���ادرات واملمار�س���ات 
الناجحة التي متكنها من حتقيق هذه الأهداف.

وقال���ت “خ���ال زيارت���ي مملك���ة البحري���ن 
وبع���د التح���دث والنقا�ض مع خمتل���ف الإدارات 
والهيئ���ات احلكومي���ة والبنوك، ات�س���ح لنا اأن 
البحري���ن بل���د ملت���زم بتنفي���ذ اأجن���دة التنمية 

امل�س���تدامة، ولديه العديد من املبادرات التي 
تاأخ���ذ يف العتبار، وتعترب منوذج���ا ناجحا ميكن 

الحتذاء به”. 
واأعرب���ت عن ثقته���ا باجله���ود التي بذلت 
حكوم���ة البحري���ن، والت���ي باإمكانه���ا اأن تق���دم 
كنم���اذج للعديد م���ن دول الع���امل وكمبادرات 
ناجح���ة يف جم���الت ع���دة كالإ�س���كان ومتك���ني 
وهيئة تنظيم �سوق العمل وغرها من التجارب 
الت���ي اطلع عليه���ا الوفد، والت���ي متتلك درجة 

عالية من اجلودة.

املتمي���ز  مبوقعه���ا  البحري���ن  اإن  وقال���ت 
ومب���ا متتلكه من مقومات وجناح���ات لديها من 
املوؤ����رات املمتازة التي �س���تدعم بها تقريرها 
الطوع���ي ال���ذي �س���يقدم يف يولي���و املقبل يف 

اجتماعات الأمم املتحدة يف نيويورك.
من جانبه، اأكد املمثل املقيم لربنامج الأمم 
املتح���دة الإمنائي، واملن�س���ق املقيم لأن�س���طة 
الأم���م املتحدة اأم���ني ال�رق���اوي اأن زيارة وفد 
التنمية امل�ستدامة باإدارة ال�سوؤون القت�سادية 
والجتماعي���ة ل���دى الأم���م املتحدة اإل���ى مملكة 

البحرين؛ ياأتي بهدف التن�سيق وامل�ساورة حول 
اإع���داد التقرير الوطني الطوع���ي الأول لتنفيذ 
اأه���دف التنمية امل�س���تدامة، والتي ا�س���تهلتها 
يوم الأحد املا�س���ي من هذا ال�س���هر بلقاء وزير 
�س���وؤون جمل�ض الوزراء، رئي����ض اللجنة الوطنية 
للمعلوم���ات حممد املطوع، م�س���را اإلى اأن هذه 
الزي���ارة خرج���ت بكثر م���ن النتائ���ج املبدئية 
املهم���ة، حول اأه���م الرتتيبات وال�س���تعدادات 
املوؤ�س�س���ية الازمة؛ التي جتم���ع اجلهود كافة، 
املحلي���ة منه���ا والأممية؛ للتن�س���يق فيما بينها 

بغي���ة اإع���داد ه���ذا التقري���ر حول م���ا حتقق من 
اأهداف التنمية امل�ستدامة، بال�سكل املطلوب.

لديه���ا  البحري���ن  اأن  ال�رق���اوي  واأو�س���ح 
ق�س����ض جناح وخ���ربات كثرة واإجن���ازات على 
اأر����ض الواق���ع يف جم���ال التنمي���ة امل�س���تدامة 
�س���اهمت يف حل العديد من امل�سكات التنموية 
من خ���ال براجمها، ودورنا الآن ال�س���تفادة من 
هذه الق�س����ض، ونقلها للخارج كتجارب ناجحة، 
خ�سو�س���ا واأن البحري���ن وافق���ت عل���ى اأجن���دة 
التنمية امل�س���تدامة 2030 وقام���ت بتبنيها يف 

برنامج عمل احلكومة -2015 2018.
اأن دور الأم���م املتح���دة  واأك���د ال�رق���اوي 
هو دع���م الدول يف كيفة نق���ل اخلربات لإدخال 
اأه���داف التنمي���ة امل�س���تدامة للفك���ر التنموي، 
ونقل جتارب ال���دول التي قام���ت باإدخال هذه 
اله���داف يف تنميته���ا، م�س���را اإل���ى اأن اأهداف 
التنمية امل�س���تدامة هي عبارة عن اإطار ن�سرتك 
في���ه كب����ر وكحكومات وقط���اع اأهل���ي وخا�ض 
حت���ى نغر من م�س���ار التنمية اإلى م�س���ار تنمية 
م�ستدامة مننح من خالها فر�ض تنموية لاأجيال 
احلالية وامل�ستقبلية، والبحرين لديها مبادرات 
وم�س���اريع تخاطب اأهداف التنمية امل�س���تدامة، 
لذلك البحرين �س���تقدم خرباتها، و�ست�س���تفيد 

من اخلربات التي تقدمها الدول الأخرى.

الوفد الأممي يطلع على �سري العمل يف املدينة ال�سمالية
يف اإطار زيارته للتن�سيق ب�ساأن اإعداد التقرير الطوعي الأول للمملكة

املنامة - بنا:  قام وفد اإدارة التنمية امل�ستدامة 
باإدارة ال�س����وؤون القت�سادية والجتماعية لدى الأمم 
املتحدة برئا�سة �س����ارا�ض جاغنواث، بزيارة تفقدية 
اإلى املدينة ال�س����مالية مبعية وزير الإ�س����كان با�سم 
احلم����ر، وذلك لاطاع على مرافق ومكونات املدينة 
كنموذج ملدن البحرين اجلديدة التي تنفذها وزارة 

الإ�سكان.
وتاأت����ي تلك اجلول����ة امليدانية يف خت����ام الزيارة 
التي قام بها وفد الأمم املتحدة للمملكة  للتن�س����يق 
والت�س����اور ب�س����اأن اإعداد التقرير الوطن����ي الطوعي 
الأول للمملك����ة لتنفي����ذ اأهداف التنمية امل�س����تدامة 
2030، وال����ذي �س����يقدم للمنتدى ال�سيا�س����ي رفيع 
امل�س����توى، املعن����ي بالتنمي����ة امل�س����تدامة، التاب����ع 
للمجل�ض القت�س����ادي والجتماعي لاأمم املتحدة يف 

�سهر يوليو املقبل.
وخال اجلولة باملدينة ا�ستعر�ض وزير الإ�سكان 
با�س����م احلم����ر مراح����ل العم����ل يف تنفي����ذ الوح����دات 
واملرافق، حيث اأ�س����ار اإلى اأن مدن البحرين اجلديدة 
تعد جت�س����يداً واقعي����اً لتوجه احلكومة لإن�س����اء مدن 
اإ�س����كانية ع�ري����ة تتمتع ب����كل املراف����ق واخلدمات 
والحتياج����ات الأ�سا�س����ية الت����ي يحتاجه����ا املواطن 
البحرين����ي، م����ن مرافق جتاري����ة و�س����حية وتعليمية 
وخدمي����ة، مب����ا يتوافق م����ع الهدف احل����ادي ع�ر من 
الأه����داف الإمنائي����ة، الذي ين�ض عل����ى “جعل املدن 
وامل�ستوطنات الب�رية �ساملة للجميع واآمنة وقادرة 

على ال�سمود وم�ستدامة”.
كما ق����دم الوزي����ر �رحاً ح����ول مراح����ل العمل يف 
املدينة ال�س����مالية، حيث اأ�سار للوفد اأن املدينة من 
املق����رر اأن ت�س����توعب لدى اكتمالها نح����و 100 األف 
ن�س����مة يقطنون يف اأكرث من 15 األف وحدة �س����كنية، 
واأن املدينة قد �س����هدت حتى الوقت الراهن تنفيذ 
اأك����رث م����ن 3000 وح����دة �س����كنية، مت تنفيذها من 
قبل وزارة الإ�س����كان بالإ�س����افة اإلى اإح����دى �ركات 
القط����اع اخلا�����ض التي اأبرم����ت وزارة الإ�س����كان اأول 
اتفاقية معها لتنفيذ وحدات �سكنية لذوي الطلبات 

الإ�سكانية يف املدينة اجلديدة.

متت����از  ال�س����مالية  املدين����ة  اأن  احلم����ر  واأردف 
باإطالتها البحرية و�س����واحلها وموقعها على خارطة 
اململكة، واأنها متثل اإحدى الركائز الأ�سا�سية لتنفيذ 
الأمر امللكي ال�س����امي ببناء 40 األف وحدة �س����كنية، 
وما انبث����ق عنها من التزام اإ�س����كاين يف برنامج عمل 
احلكوم����ة ببن����اء 25 األف وحدة �س����كنية خال الفرتة 
م����ن 2014 وحت����ى 2018، م�س����راً اإل����ى اأن املدينة 
�س����يتم افتتاحها قريباً ب�سفة تدريجية متهيداً لبدء 

ت�سكني املواطنني يف وحداتهم.
ون����وه اإل����ى اأن فك����رة تاأ�س����ي�ض م����دن البحري����ن 
اجلديدة م�س����تمدة من بدايات امل�س����رة الإ�سكانية 
يف مملك����ة البحرين الت����ي بداأت مع منت�س����ف القرن 
املا�س����ي، حيث كان روؤي����ة احلكومة  هي تاأ�س����ي�ض 
واإعم����ار م����دن جدي����دة ت�س����توعب اأعداد كب����رة من 
مواطن����ي اململك����ة م����ن ذوي الطلبات الإ�س����كانية، 
حيث مت تاأ�س����ي�ض مدينة عي�سى يف عقد ال�ستينيات 
ومدين����ة حمد يف الثمانين����ات ومدينة زاي����د، لتكون 
م����دن البحرين اجلديدة احلالي����ة وعددها 5 مدن هي 
املدينة ال�س����مالية ومدينة خليفة ومدينة �رق احلد 
ومدينة �رق �س����رتة و�س����احية الرملي امتداًدا لتلك 

امل�ساريع ال�سرتاتيجية.
وجدد وزي����ر الإ�س����كان تاأكيده ب����اأن تلك املدن 
ت�س����ب يف توجه احلكوم����ة لتحقيق اأه����داف الأجندة 
احل�ري����ة 2030 والأه����داف الإمنائي����ة، واأن الوزارة 
عل����ى اأمت ال�س����تعداد لتقدمي جتربته����ا يف بناء تلك 
املدن بالإ�س����افة اإلى املبادرات الأخرى التي قامت 
بتفعيله����ا، اإل����ى اللجن����ة املعني����ة باإع����داد التقرير 

الطوعي الأول للمملكة.
من جانبهم اأعرب وفد اإدارة التنمية امل�س����تدامة 
باإدارة ال�س����وؤون القت�سادية والجتماعية لدى الأمم 
املتح����دة ع����ن اإعجابه����م مبا �س����اهدوه من م�س����اريع 
اإ�سكانية وما تت�س����منه من وحدات �سكنية ومرافق، 
جمددين ا�س����تعدادهم للتعاون مع وزارة الإ�س����كان 
لتقدمي الدعم الفني لنقل تلك اخلربات والتجارب، 
وتوظيفه����ا على النح����و الأمث����ل يف التقرير الطوعي 

الأول.
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�رشع���ت املحكمة الك���رى اجلنائي���ة الرابعة 
يف حماكم���ة 7 متهم���ن بواقع���ة تفج���ر اأنب���وب 
النف���ط مبنطق���ة ب���وري اأواخ���ر العام املا�ض���ي، 
واملتهمن بتاأ�ض���ي�س جماعة اإرهابية واالن�ضمام 
اإليها واإحداث التفجر ف�ض��� اً ع���ن التدرب على 
ا�ضتعمال االأ�ضلحة واملتفجرات يف اإيران. وقررت 
املحكمة تاأجيل النظر يف الق�ضية حتى جل�ضة 31 
مايو اجلاري؛ ل ط ع والرد م���ع الت�رشيح باأوراق 
الق�ض���ية ل���وك ء املتهمن، مع االأمر با�ض���تمرار 
حب�س املتهمن حلن اجلل�ض���ة املقبلة. يذكر اأن 
رئي����س نيابة اجلرائ���م االإرهابي���ة املحامي العام 
امل�ضت�ضار اأحمد احلمادي �رشّح يف وقت �ضابق عن 
انته���اء التحقيقات بواقع���ة التفجر االإرهابي يف 

اأنب���وب النفط مبنطقة ب���وري بتاريخ 10 نوفمر 
2017، ومت اإحالة 7 متهمن للمحاكمة. واأو�ض���ح 
اأنه���م اأ�ض���ند اإليهم ته���م جناية تاأ�ض���ي�س جماعة 
اإرهابية واالن�ض���مام اإليها وجناية حي���ازة واإحراز 
مفرقع���ات وجناية اإحداث تفج���ر، وكذلك جناية 
ا�ض���تعمال مفرقعات وجناية التفج���ر االإرهابي، 
اإ�ض���افةاً جلناية التدرب على ا�ض���تعمال االأ�ضلحة 
واملتفج���رات الرت���كاب جرائم اإرهابي���ة ومتويل 
االإرهاب واال�ض���راك فيها، وحتدد لنظر الدعوى 
جل�ض���ة 10 ماي���و 2018 اأم���ام املحكم���ة الكرى 

اجلنائية الرابعة.
 واأفاد باأن تفا�ض���يل الواقع���ة تعود اإلى اأن 
املتهمن االأول والث���اين والهارَبن خارج الب د 

اأن�ض���اآ جماعة اإرهابي���ة ومتكنوا م���ن جتنيد باقي 
املتهمن، وثبت تلقي املتهمن الثالث والرابع 
التدريبات الع�ض���كرية على ا�ض���تخدام االأ�ض���لحة 
و�ضناعة املتفجرات يف مع�ضكرات تابعة للحر�س 
الثوري االإيراين يف جمهورية اإيران بق�ضد ارتكاب 
اجلرائ���م االإرهابي���ة مبملك���ة البحري���ن، وثبت اأن 
املتهم االأول كّلف باقي املتهمن بتفجر اأنبوب 
النفط الواق���ع مبنطقة بوري وكلفهم با�ض���ت م 
اأج���زاء العب���وة املتفج���رة املخ�ض�ض���ة واالأم���وال 
املخ�ض�ض���ة لتنفي���ذ الواقعة عن طري���ق الريد 
امليت م���ن مواقع متفق عليه���ا بينهم يف مملكة 
البحرين. وتابع باأن املتهم الثالث قاد املجموعة 
االإرهابي���ة يف تنفي���ذ عملي���ة التفج���ر، ويف يوم 

الواقع���ة 10 نوفم���ر 2017 اجتمع مع املتهمن 
وقام���وا بتوزي���ع االأدوار بينهم ث���م قاموا بزراعة 
العب���وة املتفجرة على اأنب���وب النفط وتفجرها، 
مم���ا اأدى اإلى انفجار اأنبوب النفط واندالع حريق، 
والت���ي اأحلقت اأ����رشار باأنبوب النف���ط وباملنازل 
وال�ض���يارات واملح ت التجارية املجاورة ملوقع 
التفجر، فتم القب�س على املتهمن وعر�ض���هم 

على النيابة العامة.
وبّن احلم���ادي اأن النيابة العامة ا�ض���تندت 
يف اإحالة املتهم���ن للمحاكمة اإلى االأدلة القولية 
منها �ض���هادة ال�ض���هود واالأدلة الفني���ة وتقارير 
اإدارة االأدل���ة اجلنائي���ة اإ�ض���افة اإل���ى اعراف���ات 

املتهمن.

نق�ض���ت حمكم���ة التمييز حكم حب�س رجل دي���ن، ُمدان بالتحري�س عل���ى بغ�س طائفة، 
واالإ�ض���اءة جل ل���ة املل���ك يف خطبة جمعة باأحد امل�ض���اجد ويف ماأمت، حمك���وم باحلب�س ملدة 3 
�ض���نوات عن التهمت���ن، واأمرت باإعادة الق�ض���ية ملحكمة اال�ض���تئناف؛ للنظ���ر يف العقوبة 

املحكوم عليه بها وفق قانون العقوبات والتدابر البديلة.
وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها، اإنه ملا كان حتديد العقوبة من �ضميم عمل قا�ضي 
املو�ض���وع، اإذا فا�ض���تبدال العقوبة من العنا�رش التي ت حظها املحكمة عند تقدير العقوبة، 
واأن���ه ملا كان ذلك، وكان���ت العقوبات والتدابر البديلة التي ا�ض���تحدثها القانون رقم 18 
ل�ض���نة 2017 مل تكن حتت ب�رش املحكمة عند اإ�ض���دارها حكمها املطعون فيه، مما ي�ضتوجب 
اإعادة النظر اأمام حمكمة املو�ض���وع يف العقوبة التي يحكم بها مما يتعن معه نق�س احلكم 
املطع���ون ب���ه؛ حتى تت���اح للطاعن فر�ض���ة حماكمته من جديد على �ض���وء اأح���كام القانون 

املذكور ب�ضاأن العقوبات والتدابر البديلة دون حاجة لبحث اأوجه الطعن.
وكان���ت املحكمة الكرى اجلنائية الثانية )ب�ض���فتها اال�ض���تئنافية( قد اأيدت يف وقت 
�ض���ابق احلكم ال�ض���ادر على رجل الدين املذكور باحلب�س ملدة 3 �ض���نوات، فلم يقبل بهذا 

احلكم وطعن عليه بطريق التمييز.

دان���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائية االأول���ى متهما 
اآ�ض���يويا مت القب�س عليه متلب�ض���ا وهو يبيع الهروين 
على م�ض���در �رشي، وعاقبته بال�ض���جن ملدة 10 �ضنوات 
واأم���رت بتغرمي���ه مبلغ وق���دره 5000 دين���ار، وكذلك 
ا عن الب��� د بعد تنفيذ العقوبة املحكوم  باإبعاده نهائياً
عليه بها، ومب�ضادرة امل�ضبوطات، بعدما اأخذته بق�ضط 

من الراأفة.
وت�ض���ر التفا�ض���يل اإل���ى اأن معلوم���ات كانت قد 
وردت الإدارة مكافح���ة املخ���درات، مفادها اأن �ضخ�ض���ا 
اآ�ض���يويا يح���وز ويحرز امل���واد املخ���درة بق�ض���د البيع 
والتعاط���ي، وبن���اء على التحري���ات التي اأكدت �ض���حة 
ه���ذه املعلومات، مت ا�ضت�ض���دار اإذن من النيابة العامة 

ل�ضبطه وتفتي�س �ضخ�ضه وم�ضكنه.
لذا اأعد كمن باال�ض���تعانة مب�ض���در �رشي للقب�س 
على املتهم، والذي ات�ض���ل به امل�ض���در ال�رشي هاتفيا 
وطل���ب منه ����رشاء كمية من م���ادة الهروي���ن املخدرة، 

فوافق املتهم على ذلك.
ويف املكان والزم���ان املتفق عليهما وبعد بتاأمن 
املنطقة، ح�رش املتهم و�ض���ّلم امل�ض���در ال����رشي الكمية 
املتف���ق عليه���ا وا�ض���تلم من���ه املبلغ امل�ض���ّور �ض���لفا 

للكمن، ثم غادر م�رشعا.
وبتتب���ع ال�رشطة للمتهم حلن و�ض���وله مل�ض���كنه، 
مت���ت مداهمته وتوقيفه، وبتفتي�ض���ه ع���ر على املبلغ 
امل�ض���ّور كم���ا عر يف م�ض���كنه عل���ى كي����س نايلون به 
44 كب�ض���ولة م���ن خم���در الهروي���ن واملوؤث���ر العقلي 
امليتافيتامن ومبلغ 185 دينارا يعتقد اأنها متح�ضلة 

من بيع املواد املخدرة.
وثب���ت للمحكم���ة اأن املته���م بتاري���خ 4 نوفم���ر 
2017، اأوال: حاز واأحرز بق�ض���د االجتار خمدر الهروين 
واملوؤثر العقل���ي “امليتافيتامن”، ثانيا: حاز بق�ض���د 
التعاطي املوؤثر العقلي امليتافيتامن يف غر االأحوال 

امل�رشح بها قانونا.

وتاأجيل الق�سية جلل�سة 31 مايو بدء حماكمة مفجري “اأنبوب بوري” 

“التمييز” تنق�س حب�س رجل 
دين اأ�ساء جلاللة امللك 

�سجن اآ�سيوي 10 �سنوات لبيعه الهريوين مل�سدر �رسي

حماكم

حمود بن عبداهلل يح�رض حفل تخريج ال�ضباط اجلامعيني

بناء ال�رساكات مع اجلامعات الدولية املرموقة

اخلمي�س املقبل غرة رم�سان وال�سيام 15 �ضاعة 

دعوة الوزراء العرب للم�ضاركة يف االحتفال مبئوية التعليم 

اأول رم�ضان يخرج من عباءة ال�ضيف... النا�رش ل� “$”:

خ ل كلمة البحرين اأمام االألك�ضو... النعيمي:

اأو�ض����ح اأ�ض����تاذ الفيزي����اء التطبيقي����ة بجامعة 
البحرين رئي�س اجلمعي����ة الفلكية البحرينية وهيب 
النا�����رش، اأن  احل�ض����ابات الفلكي����ة ت�ض����ر ب����اإذن اهلل 
ا،  تعالى اإلى اأن عدة �ضهر �ضعبان �ضتكتمل 30 يوماً
واأن اخلمي�����س 17 مايو مب�ض����يئة اهلل هو غرة �ض����هر 
 رم�ض����ان، واأن عدة ال�ضهر الف�ضيل لهذه ال�ضنة 29 
ا، واجلمعة 15 يونيو �ضوف يكون اأول اأيام عيد  يوماً

الفطر املبارك.
وق����ال النا�����رش يف ت�رشيح����ات ل����� “الب���� د” اإنه 
ح�ض����ب معيار التقومي االإ�ض���� مي املوح����د فاإن غرة 
ا هي االأربعاء 16 مايو 2018،  رم�ض����ان 1439 فلكياً
ولك����ن لكون اأنه لغر�س اال�ض����ته ل يجب اأن يكون 
كل ج����رم القمر فوق االأفق، ولي�س ج����زءاًا منه، وهذا 
يتحق����ق م�ض����اء يوم االأربع����اء 16 مايو، اإذ �ض����يغرب 
اله���� ل ال�ض����اعة 7:19 م�ض����اء بن غروب ال�ض����م�س 
ال�ض����اعة 6:17 م�ضاء اأي زمن مكث لله ل قدره 58 
دقيقة “اأي حوايل ال�ضاعة”، وعليه فاإن غرة رم�ضان 
1439، وفق الروؤية �ضتكون يوم اخلمي�س 17 مايو 
2018. واأو�ض����ح اأن موعد مي د ه ل �ضهر رم�ضان 
1439 �ض����يكون ب����اإذن اهلل تعالى يف ي����وم الث ثاء 
15 ماي����و 2018، املوافق 29 �ض����عبان يف ال�ض����اعة 
2:47 م�ض����اء، ويغرب اله ل يف هذا اليوم ال�ض����اعة 
6:16 م�ض����اءاً، بينما تغرب ال�ضم�س يف ال�ضاعة 6:15 
م�ض����اء و�ض����يكون مكث اله���� ل هو دقيق����ة واحدة، 
وه����ذا الوقت ال يوؤه����ل للروؤية ال بالع����ن املجردة 

وال بالتل�ض����كوب. وبن النا�رش اأن اأيام ال�ضيام هذا 
العام �ض����تكون 29 يوما، و7 �ضاعات، و55 دقيقة، 
واأن �ض����اعات ال�ضيام �ضتتجاوز ال� 15، واأن اجلميع 
�ض����يفطر ب����اإذن اهلل يف ال����� 16 م����ن يوني����و، والذي 

�ضيكون اأول اأيام عيد الفطر. 
واأردف اأ�ض����تاذ الفيزي����اء التطبيقي����ة بجامع����ة 
البحري����ن اأن املجل�س االأعلى لل�ض����وؤون االإ�ض���� مية، 
�ض����يدعو اإل����ى حت����ري ه ل رم�ض����ان ووفق ال�ض����نة 
النبوية لر�ض����ولنا الكرمي )�س( يوم الث ثاء املقبل 
امل�ض����ادف ال� 29 من �ضعبان، وكما يتبع �ضنويا، اإذ 
�ض����تتلقى الهيئة االأنباء وال�ض����هادات بروؤية اله ل 
داخل مملكة البحرين، اأو االأخبار من العامل اال�ض مي 
بثبوت دخول ال�ض����هر الكرمي .. وعلى جانب مت�ضل 
اأ�ضار خراء اأر�ض����اد خليجيون اإلى اأن �ضهر رم�ضان 
هذه العام �ض����يتخطى هذا الع����ام حاجز احلر ال هب 
و�ضتكون االأجواء معتدلة احلرارة، واأن ن�ضفه االأول 
لن يكون هناك اخت ف يف درجات احلرارة عن االأجواء 

ل�ضيفية  ا
و�ض����تزداد  املعتادة، 
احل����رارة  درج����ات 
الث����اين  ن�ض����فه  يف 
و�ض����تكون االأجواء حارة 
اإلى  النه����ار  يف فرة 
وقت الع�رش ومعتدلة 

يف اأوقات الليل.
واأ�ض����ارت امل�ض����ادر الفلكية، اإلى اأن رم�ض����ان 
املقب����ل باأكمل����ه يق����ع يف ف�ض����ل الربيع، وه����و اأول 
����ا بكام����ل اأيامه  رم�ض����ان يخ����رج من ال�ض����يف متاماً

ولياليه منذ اأعوام طويلة.

مدينة عي�ض����ى - وزارة الربي����ة والتعليم: اأكد 
وزي����ر الربي����ة والتعليم ماج����د النعيم����ي اأن مملكة 
البحري����ن اأولت التعلي����م عنايةاً خا�ض����ة منذ بدايات 
الق����رن املا�ض����ي، وجّندت ل����ه طاقات ممت����ازة، مبا 
حق����ق اإجن����ازات تدعو اإل����ى االعتزاز على امل�ض����توى 
الكمي والنوعي، ب�ضمان امل�ضاواة بن اجلن�ضن يف 
توفر فر�س الدرا�ضة على قدم امل�ضاواة، وبذل كل 
جهد ممكن ل رتق����اء بالعملية التعليمية وتطويرها 

با�ضتمرار.
ج����اء ذل����ك خ���� ل الكلم����ة الت����ي األقاه����ا خ���� ل 
م�ض����اركته يف ال����دورة 24 للموؤمت����ر الع����ام للمنظمة 
)األك�ض����و(  والعل����وم  والثقاف����ة  للربي����ة  العربي����ة 
املنعقدة يف اجلمهورية التون�ض����ية، مب�ضاركة وزراء 
الربية والتعلي����م يف الدول العربي����ة، والتي حملت 
�ض����عار “القد�س فل�ض����طينية”، اإذ وّج����ه الوزير خ ل 
الكلمة دع����وةاً اإلى املنظمة العربي����ة ووزراء الربية 
والتعلي����م الع����رب للم�ض����اركة يف االحتف����ال مبئوية 

التعليم النظامي يف مملك����ة البحرين، والذي انطلق 
يف العام 1919 باإن�ض����اء مدر�ض����ة الهداية اخلليفية، 

ا بدخول مرحلة التحديث والتنوير. اإيذاناً
واأ�ض����اد الوزير يف كلمته باخلطة اال�ض����راتيجية 
الطموح����ة التي تنفذها املنظمة ومتت����د حتى العام 
2022م، والهادف����ة اإل����ى م�ض����اعدة ال����دول العربية 
التعليمي����ة  موؤ�ض�ض����اتها  تطوي����ر  عل����ى  االأع�ض����اء 

والثقافية والعلمية، وتعزيز ال�رشاكات مع املنظمات 
واملوؤ�ض�ضات ذات الع قة يف العامل، من خ ل اإن�ضاء 
“مر�ضد االألك�ض����و” لبناء قاعدة بيانات واإح�ضاءات 
ودرا�ض����ات وخ����رات مرتبط����ة بالربي����ة والثقاف����ة 
والعل����وم، وتقيي����م واقع اللغ����ة العربي����ة والرامج 
التعليمية املتعلقة بها يف الوطن العربي، خ�ضو�ضا 

يف �ضوء التحديات التي تواجه االأمة العربية. 

• وزير الربية والتعليم خ ل اإلقاء كلمة مملكة البحرين يف املوؤمتر العام ملنظمة االألك�ضو	

املنام���ة - وزارة اخلارجية: ح�رش 
�ض���فر مملكة البحرين لدى اململكة 
العربي���ة ال�ض���عودية ال�ض���يخ حم���ود 
ب���ن عب���داهلل اآل خليفة حف���ل تخريج 
ال���دورة ال� 29 لل�ض���باط اجلامعيني 
والدفعة ال� 14 من كلية امللك خالد 
الع�ض���كرية الذي اأقيم حت���ت رعاية 
وزي���ر احلر����س الوطن���ي ال�ض���عودي 
ب���ن  عبدالعزي���ز  ب���ن  خال���د  االأم���ر 
عياف، ي���وم االأربعاء يف مق���ر الكلية 

يف مدين���ة الريا�س باململكة العربية 
ال�ضعودية. 

واأعرب ال�ض���يخ حمود بن عبداهلل 
اآل خليفة عن �ضادق التهاين للط ب 
اخلريج���ن ومنهم عدد م���ن الط ب 
البحرينين وذويهم بهذه املنا�ضبة، 
ا مب�ض���توى التدريب واالإعداد  م�ضيداً
املتق���دم ال���ذي تلق���اه اخلريج���ون، 
ا لهم م�ض���تقب اً زاهراًا يف خدمة  متمنياً

وطنهم وقيادتهم.

مدين����ة عي�ض����ى - وزارة الربي����ة 
والتعلي����م: ا�ض����تقبل االأم����ن الع����ام 
ملجل�����س التعلي����م الع����ايل عبدالغني 
ا م����ن جامعة  ال�ض����ويخ مبكتب����ه وف����داً
بروين����ل الريطاني����ة يتقدم����ه نائب 
رئي�س اجلامعة اأندرو جورج، بح�ضور 
رئي�س جمل�س اأمن����اء اجلامعة االأهلية 
عب����داهلل احل����واج، ورئي�����س اجلامع����ة 

من�ضور العايل.
واأ�ضاد ال�ض����ويخ بالتعاون القائم 
بن جامعة برونيل واجلامعة االأهلية 
لتق����دمي برنامج الدكت����وراه يف اإدارة 
جمل�����س  ت�ض����جيع  ا  موؤك����داً االأعم����ال، 
ال�����رشاكات  لبن����اء  الع����ايل  التعلي����م 
الع����ايل  التعلي����م  موؤ�ض�ض����ات  ب����ن 

املحلي����ة ونظراتها على امل�ض����توى 
القط����اع  به����ذا  ل رتق����اء  ال����دويل؛ 
التعليم����ي احليوي على ال�ض����عيدين 
ا الأهداف  االأكادميي والبحثي، حتقيقاً
للتعلي����م  الوطني����ة  اال�ض����راتيجية 
الوطني����ة  واال�ض����راتيجية  الع����ايل 
يف  ي�ض����هم  ومب����ا  العلم����ي،  للبح����ث 
ا  جع����ل مملكة البحرين مرك����زاًا اإقليمياً

للتعليم العايل.
ملجل�����س  الع����ام  االأم����ن  واأك����د 
التعليم العايل اأن االأمانة العامة تقدم 
كل الدع����م وامل�ض����اندة ملوؤ�ض�ض����ات 
التعليم الع����ايل؛ للنهو�����س باأدائها 
على االأ�ض����عدة كافة، ورفع م�ض����توى 

�ضمعتها التعليمية.

بدور املالكي

عاقبت املحكمة ال�ضغرى اجلنائية اخلام�ضة 3 متهمن 
من جن�ضية اآ�ضيوية، باحلب�س ملدة 6 �ضهور مع النفاذ، اإ�ضافة 
حلب�س 2 منهم ملدة �ضهر اإ�ضافية، مع االأمر باإبعادهم جميعا 
نهائيا عن الب د عقب تنفيذ العقوبة املق�ضي بها بحقهم؛ 
الإدانتهم مبمار�ض����ة اأعمال خملة باالآداب مع زبائن �ض����الون 
احل قة وامل�ض����اج اللذين يعملون فيه مبنطقة عراد، مقابل 
مبالغ ب�ض����يطة ال تتعدى الدينارين، ف�ض����  عن اأمر املحكمة 
باإغ ق �ض����الون احل قة نهائيا ومب�ض����ادرة امل�ض����بوطات. 
وت�ض����ر التفا�ض����يل ح�ض����ب حكم املحكمة اإلى اأنه كانت قد 
وردت معلومات الإدارة مكافحة االجتار بالب�رش وحماية االآداب 
العامة، من م�ض����ادر �رشي����ة، مفادها اأن املتهمن يعملون يف 
�ضالون ح قة وم�ض����اج يقع يف منطقة عراد، واأنهم يقومون 
بعر�س اأنف�ض����هم على الزبائن ملمار�ضة الفجور مقابل مبالغ 

مالية. 
وبعد ا�ضت�ض����دار اإذن م����ن النيابة العام����ة مت الرتيب 
لعمل كمن ل�ض����بطهم متلب�ضن بجرمهم، اإذ توجه امل�ضدر 
ال�رشي امل�ض����ار اإليه اإلى املحل وطلب من العاملن فيه عمل 
م�ض����اج، فت����م اإب غه ب����اأن قيمة ال�ض����اعة الواح����دة 8 دنانر، 
وال�ض����اعتن مببلغ 15 دين����ارا، وعر�س علي����ه املتهم االأول 
ممار�ض����ة الفجور فوافق على ذلك، ما اإن ب����داأ املتهم االأول 
بخلع م ب�ض����ه حتى اعطى امل�ض����در ال�رشي االإ�ض����ارة املتفق 
عليها لل�رشطة، فداهمت قوة من اأفراد ال�رشطة املحل واألقت 
القب�����س على املتهم����ن الث ثة. وبالتحقي����ق مع املدانن 
اعرف الث ثة اأنهم ميار�ض����ون الفجور مع زبائن ال�ض����الون، 
مقاب����ل مبالغ مالية تراوح ما بن دين����ار ودينارين، واأنهم 
يفعل����ون ذلك مرة اإلى مرتن يوما، فيما قرر املتهم الثاين 
اأنه ح�رش اإلى مملكة البحرين بتاأ�ض����رة �ضياحية، واأنه امتهن 
عمل امل�ضاج وممار�ضة الفجور مقابل مبلغ دينارين فقط.

هذا وثبت للمحكمة اأنه����م بتاريخ 1 اأبريل 2018، اأوال: 
املتهم����ن جميعا: اعتم����دوا يف حياتهم ب�ض����فة جزئية على 
ما يك�ض����بونه من ممار�ض����ة الفجور، ثاني����ا: املتهمن الثاين 

والثالث: اأقاما يف الب د بطريقة غر م�رشوعة.

حب�س 3 اآ�ضيوين ميار�ضون 
الفجور مقابل دينار يف حمل م�ضاج

    اإعـــداد: عبا�س اإبراهيم



الذهب يرتفع مع توقف �صعود الدوالر 
لن���دن - رويرتز: ارتف���ع الذهب اأم����س اخلمي�س مع 
توق���ف الدولر للتق���اط الأنفا�س م�س���تقرا قرب ذروته 
للع���ام 2018 بينم���ا يرك���ز امل�ص���تثمرون عل���ى بيانات 
الت�صخم االأمريكية التي ت�صدر يف وقت الحق والتوترات 
املحتدمة ب���ن الواليات املتحدة واإي���ران. ونزل الدوالر 
قليال عن ذروته يف اأربعة اأ�ص���هر ون�صف التي �صجلها مع 
ا�ص���تقرار عوائد �صندات اخلزانة االأمريكية قرب م�صتوى 
الثالث���ة باملئة امله���م نف�ص���يا. وبحلول ال�ص���اعة 0959 
بتوقيت جرينت�س كان ال�ص���عر الف���وري للذهب مرتفعا 

0.2 % اإلى 1315.28 دوالر لالأوقية )االأون�صة(.
 وارتفع���ت عقود الذه���ب االأمريكية االآجلة ت�ص���ليم 

يونيو 0.2 % اأي�صا اإلى 1315.50 دوالر.

االأ�صهم االأوروبية تهبط بقيادة “بي.تي” و“رويال اأوف �صكوتلند”
 ميالنو - رويرتز: هبطت االأ�صهم االأوروبية يف التعامالت املبكرة اأم�س اخلمي�س وقادت اأ�صهم بي.تي 
الرتاج���ع بعد اأن اأعلنت �رسكة االت�ص���االت الربيطانية نتائج خميبة لالآم���ال وخططا لت�رسيح اآالف املوظفن. 
وتلق���ى القطاع امل�رسيف دعما من املكا�ص���ب التي حققها �ص���هم رويال بنك اأوف �ص���كوتلند بعد �ص���فقة 
مبلي���ارات الدوالرات لت�ص���وية حتقيقات يف الواليات املتح���دة حول مبيعات �ص���ندات وكذلك من النتائج 
اجليدة التي اأعلنها اأوين كريديت اأكرب بنك يف اإيطاليا. �ص���اعد ذلك على احلد من خ�ص���ائر املوؤ�رس �صتوك�س 
600 االأوروب���ي ال���ذي تراجع 0.1 %. وهبطت اأ�ص���هم بي.تي 6.7 % بعد اأن قالت ال�رسكة اإنها �ص���تخف�س 
ع���ددا الوظائ���ف مبقدار 13 األف وظيفة، يف اأحدث حماولة من اأكرب جمموعة ات�ص���االت يف بريطانيا للتعايف 
من ف�ص���يحة حما�ص���بية وتقل�س االأن�ص���طة التجارية. وق���ال جتار اإن النتائ���ج االأخرية تظه���ر اأن االإيرادات 

والتوزيعات دون التوقعات، بينما جاءت توقعات العام بالكامل خميبة لالآمال.
وارتفع �صهم رويال بنك اأوف �صكوتلند 5.2 % بعد اأن وافق البنك على دفع 4.9 مليار دوالر لت�صوية 

حتقيقات اأمريكية يف بيع اأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري، وهو مبلغ اأقل مما كان متوقعا.
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اقتصاد

جت���ارة  غرف���ة  نظم���ت  الغرف���ة:   - ال�ص���ناب�س 
و�ص���ناعة البحري���ن يوم اأم����س ببيت التج���ار “اللقاء 
ال�صنوي املفتوح مع جتار االأغذية والزراعة ملناق�صة 
ا�صتعدادات التجار ل�صهر رم�صان املبارك”، بح�صور 
كل من رئي�س الغرفة �ص���مري نا����س، والقائم باأعمال 
الرئي�س التنفيذي عارف هجر�س، وع�صو الغرفة خالد 
االأمن، والوكيل امل�ص���اعد للتج���ارة املحلية بوزارة 
ال�ص���ناعة والتج���ارة وال�ص���ياحة حميد رحم���ة، ومدير 
اإدارة حماي���ة امل�ص���تهلك بوزارة ال�ص���ناعة والتجارة 
وال�ص���ياحة �ص���نان اجلابري، وعدد من جتار وموردي 
االأغذية باململك���ة، حيث وقع 101 تاجراً على وثيقة 
تعهد للتجار بعدم رفع االأ�ص���عار اأ�ص���وة مبا قامت به 
الغرفة خالل االأعوام املا�صية. واأعرب رئي�س الغرفة 
عن خال�س �صكره وتقديره لتجار االأغذية يف البحرين 
على هذه املبادرة الطيبة، م�ص���يداً يف الوقت نف�ص���ه 
بجه���ود وزارة ال�ص���ناعة والتجارة وال�ص���ياحة وجتار 
االأغذية يف تنظي���م وتوفري كميات ال�ص���لع الغذائية 
خالل �ص���هر رم�ص���ان املب���ارك.  بدوره، قال ع�ص���و 

الغرف���ة خال���د االأم���ن اإن توقي���ع 101 تاج���را على 
الوثيقة يعك�س مدى حر�س جتار االأغذية على توفري 
الكمي���ات الالزم���ة من ال�ص���لع واملنتج���ات الغذائية 
خالل ال�ص���هر الف�صيل، كما طماأن االأمن خالل اللقاء 
املواطن���ن واملقيم���ن بتوافر جميع اأن���واع املواد 
الغذائية بكميات كبرية، مطالباً بعدم التهافت على 
����رساء كمي���ات كبرية ف���وق احلاجة وتخزينها خا�ص���ة 
واأن الكمي���ات الوف���رية يف ال�ص���وق تغط���ي الطل���ب 
املتوق���ع باأ�ص���عاف.  وع���ربرّ االأمن ع���ن تفاوؤله باأن 

يكون العر�س والطلب على االأغذية طبيعياً خا�ص���ة 
واأن التجار قاموا بعمل الرتتيبات الالزمة قبل فرتة، 
م�ص���رياً اإلى ع���دم وجود اأي���ه خماوف من ح���دوث اأي 
اأزمة حلوم اأو دواجن اأو غريها من ال�ص���لع االأ�صا�ص���ية 
بف�ص���ل اال�ص���تعدادات املبكرة لل�ص���هر الف�ص���يل.  
وثمن احل�صور وامل�صاركون اجلهود واالأدوار البارزة 
التي تقوم بها الغرفة �ص���نوياً لط���رح هذه املبادرة 
االإيجابي���ة، متمنن ا�ص���تمرارها يف االأع���وام املقبلة 

خا�صة واأن امل�صتفيد االأول املواطنن. 

• جانب من لقاء التجار	

“التجار” يتعهدون بعدم رفع اأ�ضعار “الأغذية” يف رم�ضان
 نا�س: املبادرة لها اأثر اإيجابي على املواطن واملقيم

للتخزين داع���ي  وال  االأ����ص���واق  يف  م��ت��واف��رة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 

العب�ضي ي�ضتعر�ض امل�ؤ�رشات القت�ضادية مع “النقد الدويل”
 املنامة - بن���ا: اجتمع الرئي�س التنفيذي 
لهيئة تنظيم �صوق العمل اأ�صامة العب�صي اأم�س 
اخلمي�س بوفد البعثة اال�صت�ص���ارية ل�ص���ندوق 
النقد الدويل برئا�صة بيكا�س جو�صي، يرافقه 
اخلبري االقت�ص���ادي حممد زاهر. وا�ص���تعر�س 
الرئي�س التنفيذي خالل االجتماع، جمموعة من 
املوؤ�رسات االقت�صادية املتعلقة ب�صوق العمل، 
موؤكًدا ا�ص���تمرار عملية اإ�صدار ت�صاريح العمل 
ب�ص���ورة طبيعية، وهو ما يدلل على م�ص���توى 
الن�ساط القت�سادي يف اململكة بف�سل املرونة 
الت���ي يتمت���ع بها، والق���درة عل���ى التاأقلم مع 
خمتلف الظروف االقت�ص���ادية. ولفت العب�صي 
اإل���ى اأن هيئ���ة تنظيم �ص���وق العم���ل تعد اأحد 
م�صاريع االإ�صالح االقت�صادي التي تقع عليها 
م�ص���وؤولية تنظيم العالقة ب���ن اأطراف االإنتاج 
وتقدمي خدمات ر�ص���مية عالية اجلودة ت�صاهم 
يف منح االقت�ص���اد البحريني احليوية، وحتمي 
ال�صوق من اأي اإجراءات قد تعوق منوه، م�صرًيا 
اإل���ى اأن القان���ون فتح اأمام الهيئة كموؤ�ص�ص���ة 
ر�ص���مية م�صاحة وا�ص���عة من ال�صالحيات التي 
ت�ص���في على اخلدم���ات املقدمة م���ن الدولة 
لل�ص���وق خا�صية املرونة وال�رسعة، وهو ما مكن 
الهيئ���ة م���ن اأداء دور ممي���ز يف تقدمي منوذج 

حديث ل�ص���كل وم�ص���مون اخلدمات احلكومية 
�ص���واء تلك اخلدمات املقدمة الأ�صحاب العمل 

واملوؤ�ص�صات اأو املقدمة للعمال.
واأك���د حر����س اململك���ة عل���ى التطوي���ر 
واملراجع���ة امل�ص���تمرة لالأنظم���ة والت�رسيعات 
لتعزي���ز بيئة العمل مبا يحف���ظ حقوق العامل 
و�صاحب العمل على حد �صواء، م�صدًدا على اأنَّ 
اح���رتام حقوق االأفراد وامل�ص���اواة بينهم دون 
النظر اإلى اللون واجلن�س ُيعدرّ جزًءا اأ�ص���يال من 

الثقافة املجتمعية يف اململكة.
اإل���ى  االجتم���اع  خ���الل  العب�ص���ي  واأ�ص���ار 
جمموعة من اخلطوات الت���ي اتخذتها اململكة 
واملتعلقة ب�صون حقوق العمالة الوافدة دون 
االنتقا�س م���ن حقوق اأطراف العم���ل االأخرى، 
مبيناً اأن البحرين �رسرّعت قانون مكافحة االإجتار 
باالأ�ص���خا�س منذ 2008، والذي يعرف بحاالت 
االإجتار باالأ�ص���خا�س ويفر�س العقوبات �ص���د 
كل من يق���وم بحجز حرية العامل وا�ص���تغالله 
واالإجت���ار به، كم���ا كان للمملكة الريادة -على 
م�ص���توى دول املنطق���ة- يف ت�رسي���ع وتطبيق 
حرية انتقال العامل االأجنبي اإلى �ص���احب عمل 
اآخر )حري���ة انتقال العامل( دون معوقات بعد 
ا�ص���تكمال عام من العمل لدى �صاحب العمل. 

الشركةأقل عطاء بالدينارالعددوصف المناقصةالجهة

برنامج تمكين لتطوير السلوك المهني اإليجابي - أصيل في تمكين
Gulf Marcom Marketing Co. W.L.L.724,850.00المدرسة 2017-2018

12875.00Green City Services Company W.L.Lتوفير ايدي عاملة غير مهرة لجامعة البحرينجامعة البحرين

الهيئة العامة للتأمين 
اإلجتماعي

مناقصة أعمال التدقيق الخارجي للهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
460,000.00PricewaterhouseCoopers ME Limitedللسنة المالية 2017-2018

71,388.00BAHRAIN BUSINESS MACHINESالتعاقد لتوفير مبرمجي انظمة الحاسب اآلليهيئة تنظيم سوق العمل

إدارة المخازن المركزية - 
هيئة الكهرباء والماء

1102,668.82ALSTOM MIDDLE EAST FZEقطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

134,496.62ALSTOM MIDDLE EAST FZEقطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

15,328.00ALSTOM MIDDLE EAST FZEقطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

134,511.00ALSTOM MIDDLE EAST FZEقطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

مركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية 
والدولية والطاقة

أعمال التجديد في مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية 
4181,682.28Dadabhai Constructionوالطاقة

وزارة شؤون البلديات 
1Gulf Pharmacy & General Store WLLمزايدة بيع أدوية ومعدات بيطرية بالعيادة البيطرية بالبديعوالتخطيط العمراني

شركة نفط البحرين )بابكو(

313,244.00GATES E&S BAHRAIN WLLاتفاقية توريد قطع غيار السيارات لمدة )5( خمس سنوات

)EIMS ( 187,249.00توفير خدمات نظام إدارة المعلومات اإلكلترونيAtheeb Intergraph Saudi Company

توفير خدمات صيانة أجهزه التحليل المتعدده الموارد في مختبر 
11,642,664.00AL ASHRAF INTERNATIONAL CO. LTDالخدمات التقنية

10153,000.00TIME RECRUITING MANPOWER AGENCYتوفير خدمات العمالة لدائرة المشتريات

تنفيذ ثنائي البيانات لألمن االلكتروني الخاص بشبكة التحكم 
)DATA-DIODES( 172,645.00بالعملياتOregon Systems

تصميم وتوريد لوحات توزيع اإلضاءة المصنفة بالخطرة لوحدات 
463,674.00YUSUF BIN AHMED KANOO W.L.Lمشروع الديزل المنخفض الكبريت

شركة تطوير للبترول

 WELLHEAD, CHRISTMAS TREE EQUIPMENT AND
RELATED SERVICES51,357,200.00.Weir Engineering Services Co عقد لمدة 3 سنوات لتزويد

IBM Maximo1163,238.00PRAXIS SOLUTIONS DMCC عقد زمني لتوفير الصيانة السنوية لبرمجيات
عقد زمني لتوفير خدمات األمن لمرافق ومباني الشركة 

828,200.00Bahrain Services & Maintenance Companyوحقل نفط البحرين

المؤسسة العامة للشباب 
1800.00AMLAK AL KHALEEG CONSTRUCTIONإعادة طرح إستثمار أرض نادي بني جمرةوالرياضة

426,200.00Al Nadeem ITنظام إدارة المكتبة لبوليتكنك البحرينبوليتكنك البحرين

هيئة الكهرباء والماء

فحص وصيانة وإختبار الرافعات العلوية بمحطة سترة إلنتاج 
532,880.00KANOO AUTOMOTIVE EQUIPMENTالكهرباء والماء لمدة عامين

تزويد الهيئة بعمالة ماهرة لدعم بيانات نظم المعلومات 
CONSOLIDATED ENGINEERING COMPANY KHATIB AND 10346,320.00الجغرافية لمدة سنتين

ALAMI FOREIGN BRANCH COMPANY

1.3 ملي�ن دينار لتط�ير املدخل الرئي�ض ملطار البحرين الدويل
“بابكو”: 487.6 األف دينار ل� 3 حمطات وقود متنقلة للمالحة البحرية

طرحت وزارة االأ�ص���غال يف اجلل�ص���ة االأ�ص���بوعية 
ملجل����س املناق�ص���ات واملزايدات اأم����س العطاءات 
املالية؛ ملناق�ص���ة تطوير املدخل املوؤدي اإلى مطار 
البحري���ن ال���دويل )املرحل���ة االأول���ى( - العط���اءات 
املالية، تق���دم اإليها 3 عطاءات اأقلها بقيمة 487.6 

األف دينار.
وفت���ح املجل�س يف جل�ص���ته االأ�ص���بوعية نحو 25 
مناق�ص���ة، تابعة اإلى 9 جهات حكومية، باإجمايل 127 
عط���اء، وبلغ جمموع اأقل العط���اءات املقدمة 8.129 

مليون دينار تقريًبا.
ونظ���ر املجل����س يف 3 مناق�ص���ات اأخ���رى لوزارة 
االأ�ص���غال، اأولها للخدمات اال�صت�ص���ارية الهند�ص���ية 
مل�رسوع تطوي���ر البنية التحتي���ة ملنطقة جنوب احلد 
املرحل���ة الثاني���ة تقدم لها 4 عط���اءات دون اأن يتم 
االإف�ص���اح عن قيم���ة اأي عطاء منه���ا، والثانية ملبنى 
اأكادميي اإ�ص���ايف مبدر�ص���ة الرفاع الغربي االإعدادية 
للبن���ات رق���م امل����رسوع: 011 15، تق���دم اإليه���ا 9 
عط���اءات، واأقل عطاء بنحو 804 األ���ف دينار تقريبا، 
والثالثة لتحويل م�ص���ب مائي لت�رسيف مياه االمطار 
SES-17- :يف منطقة ريف ال�ص���يف رقم امل����رسوع

001-60، تق���دم اإليها 6 عط���اءات، اأقلها ب� 159.4 
األف دينار.

كم���ا نظر املجل����س يف مناق�ص���تن ل�رسكة نفط 
البحرين، اأهمها ل�رساء 3 حمطات وقود متنقلة للمالحة 
البحرية، تقدم اإليه���ا عطاء وحيد بقيمة 487.6 األف 
دين���ار، والثانية لتقدمي خدمات االأجهزة الكهربائية 
واالأجهزة الدقيقة لق�ص���م الهند�ص���ة، تقدم اإليها 7 

عطاءات، اأقلها بنحو 3 مالين دينار.
وكذل���ك فتح املجل�س مناق�ص���تن ل�رسكة مطار 
البحرين، اأولهما لتوريد العمالة الالزمة الإدارة عربات 
الن يف مطار البحرين الدويل بنحو  نق���ل االأمتعة وحمرّ
1.13 مليون دينار، وكان قد تقدم اإليها 21 عطاء، 
والثانية لتنفي���ذ خدمات �ص���يانة وجتميل احلدائق 
وامل�ص���احات اخل�رساء يف املطار ب���� 190 األف دينار، 

وكان قد تقدم اإليها 6 عطاءات.
واأي�ًصا فتح املجل�س 5 مناق�صات ل�رسكة طريان 
اخللي���ج، االأولى خلدمات الغ�ص���يل بخدمات الطريان 
وال���زي الر�ص���مي لطاق���م �رسك���ة ط���ريان اخلليج يف 
البحرين، تق���دم اإليها 6 عط���اءات اأقلها بنحو 86.7 
األف دينار، والثانية ل�ص���كن طاقم ال�ص���يافة ل�رسكة 
ط���ريان اخللي���ج يف حيدراآب���اد ب���� 182 األ���ف دينار، 
وكان قد تقدم اإليها عطاءان، والثالثة للدعم الفني 
وال�ص���يانة يف مطار باكو ال���دويل – اأذربيجان، تقدم 
لها عطاء وحيد بقيمة 189 دينارا، والرابعة لتقدمي 
الدعم الفني وال�صيانة يف مطار كازابالنكا الدويل – 
املغرب، تقدم لها عطاءان، اأقلها بقيمة 284.7 األف 
دوالر، واخلام�ص���ة لتقدمي الدعم الفني وال�صيانة يف 
مطار بنغالور الدويل – الهند، تقدم لها عطاء وحيد 

بقيمة 50.3 األف دوالر. كما فتح املجل�س مناق�ص���ة 
جلامع���ة البحرين لتوريد كتب درا�ص���ية تقدم لها 7 
عط���اات اأقلها بقيمة 151.9 األف دينار، كما تقدمت 
وزارة املالية مبناق�ص���ة م�رسوع اإن�صاء البنية التحتية 
ملوقع ا�صتمرارية االأعمال تقدم لها 7 عطاءات اأقلها 
ب���� 9.9 األف دين���ار، فيما تقدمت هيئ���ة املعلومات 
واحلكوم���ة االإلكرتوني���ة ملناق�ص���تن االأول���ى ل�رساء 

خوادم ملركز البيانات و موقع التعايف من الكوارث، 
وكان ق���د تقدم له���ا 12 عطاء، اأقله���ا بقيمة 58.9 
األف دينار، والثانية لتوفري خدمات االأمن و احلرا�صة 

تقدم لها 4 عطاءات اأقلها بقيمة 2.2 األف دينار.
املخ���ازن  اإدارة  طرح���ت  ذل���ك،  اإل���ى  اإ�ص���افة 
املركزي���ة بهيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء 9 مناق�ص���ات، 
االأولى الأنابيب، تق���دم اإليها عطاءان، اأقلها ب� 73.8 

األ���ف دين���ار، والثانية لتجهي���زات حدي���د الدكتايل 
تقدم له���ا عطاءان اأقله���ا بقيم���ة 70.7 األف دينار، 
والثالث���ة ملراوح كهربائية بعطاء وحيد قيمته 51.7 
األف دينار، والرابعة ل�ص���ناديق اأمت���ار مياه ب� 51.2 
األف دينار، وكان قد تقدم لها 3 عطاءات، واخلام�صة 
الأدوات مي���اه تق���دم له���ا 3 عطاءات اأقله���ا ب� 43.8 
األ���ف دينار، واملناق�ص���ة ال�صاد�ص���ة اأي�ص���ا الأدوات 

مي���اه تقدم له���ا 3 عطاءات كان اأقله���ا بقيمة 36.8 
األ���ف دينار، وال�ص���ابعة لو�ص���الت موا�ص���ري حديدية 
تق���دم لها 6 عطاءات، اأقلها بقيمة 36.7 األف دينار، 
والثامنة ملناق�ص���ة �صمامات ب� 31.7 األف دينار من 
3 عط���اءات تقدموا لها، واملناق�ص���ة االأخرية الأبواب 
فوالذي���ة، تقدم لها 4 عط���اءات، اأقلها بقيمة 12.8 

األف دينار.

زينب العكري
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بوابة الخليج
ت�صوير: خليل ابراهيمتغطية: علي الفردان, اأمل احلامد

اإطالق “�صندوق ال�صناديق” بـ 100 مليون دوالر

�رشكات تركية تبحث اال�صتثمار بامل�صت�صفيات 

والتكنولوجيا �صت�صاعدنا ا ا�صتثمارية لـ “االأ�صغال”وزير النفط: التحدي يف كلفة ا�صتخراج “ال�صخري”  خلف: 718.5 مليون دينار فر�صً

ال�صاعر: اإر�صاء مناق�صة �صوق املباركية قريًبا بـ 15 مليون دينار

ا�صتعرا�ص الفر�ص اال�صتثمارية يف قطاعي العقارات وال�صياحة 

املعراج: ندر�ص الرتخي�ص ملوؤ�ص�صة مالية رقمية جديدة

  وزير املوا�صالت: م�رشوع القطار ميوله القطاع اخلا�صخرباء: مغرية اإذا كانت ما بني 40 و 50 دوالرا

جناحي: البحرين اأف�صل منوذج خليجي داعم لـ “العقارات” 

منح 7 تراخي�ص للدخول يف البيئة التجريبية لـ“الفينتك”

اأكـــد وزيـــر النفط ال�صـــيخ حممد بـــن خليفة اآل 
خليفة على هام�ص موؤمتر “بوابة اخلليج” اأن التحدي 
القـــادم للبحرين هو تقدير تكلفة ا�صـــتخراج النفط 
ال�صـــخري اخلفيف، والتـــي اأعلنت البحرين ال�صـــهر 
املا�صـــي عن اكت�صاف احتياطات �صـــخمة منه تقدر 
بنحو 80 مليار برميل. وقال ال�صيخ حممد “نعرف اأن 
النفط موجود )..( ولي�ص هناك �صـــك، ولكن التحدي 
القادم اأن نعرف التكلفة احلقيقة لالإنتاج، الفتا اإلى 
وجود عدد من العوامل �صت�صاعد اململكة يف التو�صل 

اإلى اأ�صعار اأقل فيما يتعلق باالإنتاج.
اإلـــى ذلك، اأكد خـــرباء م�رشفيون م�صـــاركون يف 
املوؤمتـــر اأن تكلفـــة ا�صـــتخراج النفط ال�صـــخري اإن 
كانـــت مـــا بـــني 40 و50 دوالرا للربميـــل �صـــتكون 
مغريـــة للم�صـــتثمرين يف هـــذا القطـــاع، موؤكدين اأن 
البحرين متتلك فر�صـــا واعدة للح�صول على اهتمام 
امل�صـــتثمرين. واأكـــد ال�صـــيخ حممـــد بن خليفـــة اأن 
البحرين حري�صـــة جـــدا يف تقديراتهـــا، واأنها ال تريد 
اإطـــالق اأرقام مبالغ فيها بخ�صـــو�ص كميـــة االإنتاج، 
م�صـــتدركا اأنـــه علـــى يقـــني مـــن وجـــود احتياطات 
واأ�صول نفطية حقيقية، قائال “لي�ص هناك توقعات 
خارج املعقول”. وبنينَّ ال�صيخ حممد اأن التكنولوحيا 
باال�صتك�صـــاف  يتعلـــق  فيمـــا  البحريـــن  �صـــالح  يف 
النفطي اجلديد، اإذ اإن قرابة 92 % من ال�صـــخور يف 
موقع احلقل اجلديد هي �صـــخور كربونية االأمر الذي 
�صي�صهل عملية اال�صـــتخراج، الفتاً اإلى اأن م�صتويات 
تكلفة اال�صـــتخراج قد و�صلت اإلى م�صتويات عاملية 

متدنية ت�صل حتى لثالثني دوالرا.
وفيما يتعلق بالغاز اأ�صار الوزير اإلى وجود موارد 
حمـــدودة ن�صـــبيا، واأن اململكة �صـــتعمل على م�رشوع 
يتعلق بنحو 20 ترليون من احتياطي الغاز قبل نهاية 

هذا العام. وبخ�صـــو�ص التمويل، اأو�صح وزير النفط 
اإلـــى اأن بنك “جي بي مورغان” قد ي�صـــاعد البحرين 
عل���ى حتدي���د ال�رشوط الالزم���ة لال�س���تثمار يف احلقل 
النفطـــي اجلديـــد، الفتا اإلـــى اأن �رشكـــة “هلربتون” 
�صـــاعدت اململكة  فيمـــا يتعلق بال�صـــندوق القادم 
لتمويـــل امل�رشوعات النفطيـــة، والتي مت العمل على 
اإعداده �صـــنوات عدة، واأنه يتيح عـــدد من املميزات 
من بينها اإمكان التخارج من اال�صـــتثمار، م�صـــيفا اأن 
التجربة اأثبتت اأن امل�صـــتثمرين يثقون ب�صـــكل اأكرب 

مع وجود مثل هذا النوع من ال�صناديق.
وا�صتطرد الوزير “نحن حمظوظون دخلنا ال�صوق 
يف الوقـــت املنا�صـــب”، م�صـــرا الـــى اأن التكلنوجيا 
ت�صر ل�صـــالح البحرين واأن اأ�صعار �رشكات اخلدمات 
النفطية و�صـــلت اإلى م�صـــتويات متدنيـــة ما يجعل 
البحرين حت�س���ل على اأ�س���عار اأف�سل، حمذرا �رشكات 
اخلدمـــات النفطية من االجنـــرار وراء االرتفاع االأخر 

الأ�صعار النفط التي الم�صت ال�صبعني دوالرا.
وقال ال�صـــيخ حممـــد اإن ال�صـــعودية حفرت نحو 
100 بئـــرا يف حو�ص “جافورة”، واإن هذا �صـــيعطي 
التكنولوجيـــا  بخ�صـــو�ص  اأكـــر  معرفـــة  البحريـــن 
امل�صـــتخدمة، الفتـــاً الـــى اأنـــه مـــع وجود نحـــو األفي 
كيلومرت م�صـــاحة عمـــل للحقـــل اجلديد، ف�صـــتكون 
هناك فر�صـــة لل�رشكات الكيبرة وال�صـــغرة الختبار 
التكلنوجيـــات املوجـــودة يف جمال ا�صـــتخراج النفط 
غـــر التقليدي. وبني وزير النفـــط اأن البحرين تنتج  
اليـــا 200 األف برميل من النفـــط ونحو 250 األف من 
الغاز، يف حني يتم اإنتاج 43 األف برميل من النفط من 
االآبار يف اململكة واالأخرى تاأتي من احلقل امل�صـــرتك 
مع ال�س���عودية. وحتدث جيم تايلور من “هيلربتون” 
بخ�صـــو�ص توقعاته عـــن حقل البحرين، م�صـــرا اإلى 
اأنـــه باملقارنـــة بالواليـــات املتحـــدة، فـــاإن البحرين 
متتلك فر�صا كبرة خ�صو�صـــا مع تطور التكلنوجيا 
ومقاربـــة النفط امل�صت�صـــكف يف البحريـــن من نفط 
غرب تك�صا�ص. اأما جيم�ص جان�صوكي من بنك جي بي 
موغان، فاأ�صـــار اإلى اأن �صـــعر التكلفة ما 40 اإلى 50 
دوالرا للربميل �صيكون منا�صبا ومغريا للم�صتثمرين 

للدخول يف ا�صتخراج النفط غر التقليدي.
اأمـــا كري�صـــتوف مـــن �رشكـــة توتـــال فبـــني اأن 
التجـــارب التـــي تتعلـــق بالنفـــط غـــر التقليدي يف 
الواليـــات املتحـــدة واالأرجنتني، هي على الياب�صـــة، 
واأن االكت�صاف النفطي يف البحرين قد يواجهه بع�ص 
ال�صـــعوبات مـــن ناحية اال�صـــتخراج، لكنه �صـــيكون 
ل�صـــالح اململكـــة على النطـــاق اللوج�صـــتي. واتفق 
امل�صـــاركون علـــى اأن الوقـــت مـــازال مبكـــراً للحكم 
على تفا�صـــيل الك�صـــف النفطي اجلديد،  واأن ذلك 

�صيتطلب بع�ص الوقت.

 ا�صـــتعر�ص وزير االأ�صـــغال و�صـــوؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراين ع�صـــام خلف،يف موؤمتـــر بوابة 
اخلليج ، 3 م�صـــاريع للوزارة تعد فر�ص ا�صـــتثمارية 

ت�صل تكلفتها اإلى 718.5 مليون دينار.
وبني الوزير اأن امل�رشوع االأول ال�صـــارع ال�صمايل 
البحري و�صـــربط املدينة ال�صـــمالية عرب 8 م�صارات 
بع�صـــها طرق واالآخر ج�صور، �صيتم ت�صييده بال�رشاكة 
مع القطاع اخلا�ص بتكلفة تقديرية تبلغ 384 مليون 
دينار، وي�صـــل طوله اإلى 22 كيلو مرت. واأ�صـــاف اأن 
امل�رشوع االآخر هو اجل�ـــرش اخلام�ص الرابط بني منطقة 
احلو�ـــص اجلاف مبنطقة �صـــمال �صـــرتة ال�صـــناعية 
بكلفة 300 مليون دينار، اأما امل�رشوع الثالث ملحطة 
معاجلة ال�رشف ال�صـــحي يف مدينة خليفة ملعاجلة 40 
األـــف مرت مربـــع يومًيا باملرحلة االأولـــى بكلفة 34.5 
مليـــون دينار. مـــن جهتـــه، توقع وزير املوا�صـــالت 
واالت�صـــاالت كمـــال اأحمد بدء قبول عطـــاءات تنفيذ 
م�ـــرشوع القطـــار يف العـــام 2020، م�صـــًرا اإلى طرح 
�صبكة القطارات على القطاع اخلا�ص يف فرتة الحقة، 
و�صـــيتم العمل علـــى تو�صـــيلها باململكـــة العربية 
ال�صـــعودية عرب ج�رش امللك حمد، فيما �صيتم متويله 

عرب القطاع اخلا�ص.
واأعلن الوزير يف جل�صـــة حواريـــة يف موؤمتر بوابة 
اخلليـــج عن ا�صـــتكمال الدرا�صـــات الفنيـــة واملالية 
مل�ـــرشوع ج�ـــرش امللـــك حمـــد اجلديـــد بـــني البحريـــن 

وال�صعودية، بتكلفة اإجمايل تبلغ 4 مليارات دوالر.
بـــني وزارتـــي  جـــاٍر  العمـــل  اأن  الوزيـــر  واأكـــد 
املوا�صـــالت واالت�صـــاالت البحرينيـــة وال�صـــعودية 
الإجنـــاز امل�ـــرشوع يف اأ�ـــرشع وقت ممكن، حيث �صـــيتم 

التفاو�ـــص مع �ـــرشكات بالقطـــاع اخلا�ـــص الإ�رشاكها 
يف تنفيذ ومتويـــل م�رشوع اجل�رش اجلديد،م�صـــرا الى 
اأن ا�صـــتكمال م�رشوع خط ال�صـــكك احلديـــد اخلليجية 
والبحريـــن  ال�صـــعودية  بـــني  اخلليجـــي(  )القطـــار 
مرهـــون باإجناز م�رشوع ج�رش امللك حمـــد اجلديد، )...( 
امل�رشوع اجلديد �صـــيعزز قطاع اخلدمات اللوج�صتية 
يف البلدين عن طريق ال�صـــيارات وال�صاحنات اأو عرب 
القطـــار املرتقـــب. وذكـــر الوزيـــر اأن وزارته تبحث 
عن م�صـــتثمرين لتطوير املرحلـــة الثانية من منطقة 
البحرين العاملية لال�صتثمار، على م�صاحة مليون مرت 
مربع، بكلفة ت�صـــل اإلى 44 مليون دينار، خ�صو�صـــاً 
بعد تاأجـــر ما يزيد عن 80 % مـــن املنطقة احلالية 

حتى الوقت حلا�رش.
واأ�صـــار اإلى م�رشوع تو�صعة مطار البحرين الدويل 

والذي �صـــينتهي يف �صـــبتمرب 2019، مما يزيد قدرة 
ا�صـــتيعاب امل�صـــافرين اإلـــى 14 مليـــون م�صـــافر، 

لرتتفع يف املرحلة التالية اإلى  18 مليونا.
ولفـــت الوزير اإلـــى اأن العمل جاٍر على درا�صـــة 
الإن�صـــاء مطار جديـــد بالكامل، حيـــث مت االنتهاء من 
الدرا�صـــات البيئية واملوقع اجلغرايف وغرها، الفتا  
اإلى اأن امل�رشوع م�صـــتقبلي ويعد مرحلـــة ثانية تالية 
للمطار اجلديد، ومن املتوقع البدء يف اإن�صائه بعد 10 
اأعوام. من جانبها، تطرقت وكيل وزارة املوا�صـــالت 
للنقـــل الربي مـــرمي جمعان اإلى احلديـــث عن م�رشوع 
القطـــارات وتطبيقـــه على اأر�ص الواقـــع بعد تقليل 
املخاطر وامل�صـــاكل من خالل تهيئة البنية التحتية، 
)...( “ننظر اإلى عائدات القطارات التي �صـــتحققها، 

لت�صجيع امل�صتثمرين على الدخول فيها”.

ك�صـــف الرئي�ص التنفيذي ل�رشكـــة ديار املحرق 
ماهر ال�صـــاعر عن اإر�صـــاء مناق�صة �صـــوق املباركية 
خـــالل �صـــهر واحد اإلـــى �صـــهرين للمقـــاول للبدء يف 
امل�ـــرشوع، ويجهز خالل 18 �صـــهًرا بكلفـــة 15 مليون 

دينار تقريًبا. 
واأ�صـــاف يف ور�صة متخ�ص�صـــة عن العقار �صمن 
فعاليـــات موؤمتـــر بوابة اخلليـــج اأن امل�رشوع �صـــيتم 
اختيار ا�صم اآخر له يف ال�صوق التي �صتكون على هيئة 
�صوق املباركية الكويتية مع االعتماد على الت�صميم 
البحرينـــي، وال�صـــبغة البحرينية وال�صـــوق املركزية 

البحرينية وغرها.
واأ�صار اإلى اأن �صـــيتم البدء يف ت�صاميم املرحلة 
الثانيـــة من مدينـــة التنني وعمـــل املخططات التي 
�صت�صـــتغرق 6 اأ�صـــهر لالنتهاء منها، متوقًعا طرحها 
للمناق�صـــة بنهاية العـــام اجلاري و�صت�صـــتغرق 15 
اإلى 16 �صـــهًرا، ليتم افتتاحها بنهاية العام املقبل، 
م�س���ًرا اإلى اأن كلف���ة امل�رشوع �س���يتم حتديدها بعد 
االنتهاء من و�صـــع املخططات، مو�صحا اأن طرح فلل 
البارح يف م�رشوع الن�صـــيم العائمة النموذجية �صيكون 
يف �صهر رم�صان املبارك، اأما الفلل ف�صيتم طرح 50 

فيـــال من اإجمـــايل 300 للبيع بعد عيـــد الفطر، وتبداأ 
اأ�صـــعارها مـــن 200 اإلـــى 460 األف دينـــار، متوقًعا 
االنتهـــاء من الفلل العائمـــة بنهاية العام 2019 كما 

هو مقرر.
و�صـــدد ال�صـــاعر على اأن العمل جـــاٍر على البنية 
التحتيـــة لديار املحـــرق والتي تقـــدر كلفتها باأكر 
مـــن 100 مليـــون دينار، ومـــن املقـــرر بنهاية العام 
ا�صـــتكمال جميع البنيـــة التحتية للجزيـــرة اجلنوبية 

للديار البالغة م�صـــاحتها 5 ماليني مرت مربع، م�صرا 
اإلـــى االنتهاء من اإجناز 90 % من مرا�صـــي رزيدن�زس، 

واإجناز 20 % من جممع “مرا�صي جالريا”.
وعر�صـــت ور�صـــة العمل م�ـــرشوع ديـــار املحرق 
يف  اال�صـــتثمار  وفر�ـــص  غـــاردن،  واتـــر  وم�ـــرشوع 
امل�رشوعني، اإذ حت���دث عنها الرئي�س���ان التنفيذيان 

ل�رشكة ديار املحرق و�رشكة البالد العقارية.
وراأى الرئي�ص التنفيـــذي ل�رشكة البالد العقارية 
زياد جناحي اأن ال�صـــوق البحرينية فريدة و�صـــغرة 
وعند حدوث اأي تغير على االقت�صـــاد يوؤثر ب�صـــكل 
وا�صـــح، )...( يتـــم النظـــر اإلى ال�صـــوق ال�صـــعودية 
املجاورة اإلى جانب املتغرات يف ال�صوق البحرينية، 
م�صـــًرا اإلى اأنه كلما كان الو�صـــع م�صتقًرا فاإن ذلك 
يجلب ا�صـــتثمارات. وعـــرب عن اعتقاده باأن ال�صـــوق 
العقاريـــة �صـــتنمو ويجب اأن نتوقع كم�صـــتثمرين ما 

الذي �صيجري يف االقت�صاد م�صتقبال وقبل البدء به.
ولفت اإلـــى اأن البحريـــن تعترب اأف�صـــل منوذج 
خليجًيا من حيث دعمها ل�صوق العقارات، )...( لديها 
ت�رشيعـــات داعمة للم�صـــتثمرين يف القطـــاع العقاري 
واحلكومة جادة يف هذه امل�صاعي بدعم امل�صتثمرين.

املنامة - جمل�ص التنمية: اطلع امل�صتثمرون 
الدوليون اأم�ص على الفر�ص اال�صتثمارية املتاحة 
يف قطاعات ال�صيافة والتجزئة والعقارات �صمن 
اأعمـــال موؤمتـــر بوابـــة اخلليج، والذي ا�صـــتعر�ص 
�صمن اأعماله م�صاريع جاهزة لال�صتثمار يف القطاع 

ال�صياحي يف املنطقة اجلنوبية من اململكة.
وك�صـــفت �رشكة ممتلكات البحرين القاب�صة 
عن عـــدد مـــن م�صـــاريع املنتجعـــات اجلديدة يف 
جنـــوب اململكـــة ذات االإمكانـــات اال�صـــتثمارية 
العاليـــة اأمـــام امل�صـــتثمرين خـــالل موؤمتـــر بوابة 
اخلليـــج وذلـــك مواكبة مـــع اجلهود الراميـــة اإلى 

تطوير القطاع ال�صياحي.
ومت خـــالل فعاليـــات املوؤمتـــر االإعـــالن عن 
م�صـــاريع “درة داون” و”درة كري�صـــينت” بقيمة 
مليـــاري دوالر، وهـــي م�صـــاريع عقارية ت�صـــتمل 
علـــى املرافـــق ال�صـــكنية والتجاريـــة اإلـــى جانب 
املعامل ال�صياحية لت�صكل جميعها مدينة متكاملة 
لال�صـــتجمام يف جنـــوب �ـــرشق البحريـــن. كما جرى 
االإعـــالن عن م�رشوع تطوير منطقة بالج اجلزائر من 

خالل اإن�صـــاء فندق “فرمونت” على �صـــاحل بالج 
اجلزائر لي�صـــكل وجهة �صـــياحية جديدة يف جنوب 
غرب اململكة، اإ�صـــافة اإلى م�صـــاريع لتطوير جزر 
حوار لتكون وجهة عاملية و�صديقة للبيئة، حيث 
�صـــيتم االإعالن عـــن املرحلـــة االأولى يف االأ�صـــهر 

املقبلة. 
و�صـــتعلن “اأجمرا مايفر جلوبال ريالتي”، 
وهم���ا مطورت���ان عقاريت���ان هنديت���ان حتظيان 
بخربة تزيد عن القرن يف جمال العقارات و�صـــبق 
واأن قامتـــا بتعمـــر م�صـــاحة وقدرهـــا 40 مليون 
قـــدم مربع لتكون م�صـــاحات جتارية و�صـــكنية يف 
جمهورية الهند، و�صتعلنان عن م�رشوع بقيمة 250 
مليون دوالر يف منطقة خليج البحرين التطويرية 
لبناء اأعلى اأبراج �صكنية  يف البحرين “ذي غولدن 
غيت تاورز”. وقد جرى توقيع عقد امل�رشوع  خالل 
زيارة ويل العهد اإلـــى جمهورية الهند يف 2007، 
حيث ي�صـــم امل�رشوع مرافق عاملية امل�صـــتوى مع 
وجود 750 �صقة فاخرة تتكون من ت�صكيلة منوعة 

من اخليارات. 

ك�صـــف حمافظ م�رشف البحرين املركزي، ر�صيد 
املعراج، عن اأن البحرين تدر�ص الرتخي�ص ملوؤ�ص�صة 
تقدم خدمات مالية رقميـــة قريبا للعمل يف اململكة 
لتكون الثانية بعد اأن رخ�ص امل�رشف املركزي لبنك 

“ميم” الرقمي ل�صالح بنك اخلليج الدويل.
وبني املعراج خالل جل�صة عمل على هام�ص موؤمتر 
“بوابة اخلليج” الذي اختتم اعماله اأم�ص يف املنامة، 
ملناق�صـــة التقنيـــات املاليـــة احلديثـــة، اأن امل�رشف 
املركزي رخ�ص لنحو 7 موؤ�ص�صـــات للدخول يف البيئة 
التجريبيـــة للمنتجـــات املالية التقنيـــة “الفينتك”. 
واأ�صـــار املعراج اإلى اأنه حني بداأت البحرين الرتويج 
للتقنيات املالية قبل عام مل تكن البنوك البحرينية 
متحم�صـــة متاماً، لكن االن نرى الكثر من املبادرات 
من قبل البنوك واملوؤ�ص�صـــات التـــي تقوم بخطوات 
يف هـــذا املجـــال، مو�صـــحا اأن البحريـــن قامت بعدد 
من املبادرات لدعم تقنيـــة املعلومات املالية منها 
تخ�صـــي�ص فريق خا�ص يعمل �صمن م�رشف البحرين 
املركزي لتطوير هـــذا اجلانب مع البنوك، اإلى جانب 
تطوير البيئة التجريبية وتاأ�صـــي�ص حا�صـــنة خا�صـــة 
ال�صت�صـــافة تطبيقات املنتجات املالية وامل�رشفية 

التقنية.
وبـــني اأن م�رشف البحريـــن املركزي منفتح على 
جميـــع التقنيـــات احلديثـــة التي ت�صـــمن احل�صـــول 
علـــى خدمـــات م�رشفيـــة ذات تكاليـــف اأقـــل واكر 
�رشعة، م�صت�صـــهدا بتجربـــة “بنفت” يف م�رشوع حتويل 
االأمـــوال بني البنوك الذي قل�ـــص الوقت كما قل�ص 
التكاليف من عدة دنانر لعميلة التحويل لنحو 100 

فل�صـــا فقط. وا�صـــاف املعراج اأن اجلهـــات الرقابية 
يهمها عدد من االأولويات يف �صـــميم عملها، مثل اأن 
تكـــون هناك حماية حلقوق امل�صـــتهلكني اإلى جانب 
وجود �صـــوابط فيما يتعلق بغ�صيل االأموال ومتويل 
االإرهـــاب وفق القوانني وال�صـــوابط التي و�صـــعها 

امل�رشف املركزي.
واكد املعـــراج اأن مو�صـــوع “الفينتك” اأ�صـــبح 
مو�صـــوعا مطروحا على اأجند امل�صارف املركزية يف 

دول اخلليج ب�صكل دائم.

آلية لمساعدة  الشركات الناشئة
وبخ�صـــو�ص �صـــكوى ال�ـــرشكات النا�صـــئة التي 
راأ�صـــمالها 100 دينار من عدم منحها طلب �صيكات 

مـــن البنوك مببالغ 500 دينار، واإيجاد اآلية الإ�صـــدار 
ال�صـــيكات لها، اأو�صـــح املحافظ اأن هذه امل�صـــكلة 
موجودة، و�صعينا مع البنوك يف اإيجاد اآلية تتكيف مع 
هذه ال�رشكات النا�صئة، وجمل�ص التنمية االقت�صادية 
يدفع با�صـــتمرار باجتاه م�صاعدة هذه ال�رشكات، )...( 
البنوك لهـــا متطلباتهـــا ومعتادة علـــى نظام معني 
النها تتعامل مع موؤ�ص�صـــات كبرة ومتو�صطة وناأمل 
بالتوا�صـــل والنقا�ص مـــع البنوك من التو�صـــل اإلى 
ترتيبات تويف حاجة ال�رشكات النا�صئة واملخاطر التي 

تتعلق بنوعية مثل هذه االأن�صطة.
اأمـــا بالن�صـــبة الرتفاع اأ�صـــعار النفـــط وتاأثرها 
علـــى االقرتا�ـــص يف البحرين، اأكد املحافظ بال�صـــك 
اأن زيادة اأ�صـــعار النفط �صـــرتفع االإيرادات وتخف�ص 
العجـــز، اإال اأن ذلك ال يعني اأن املهمة انتهت، فيجب 
علينا اال�صتمرار يف براجمنا وال نعول على عامل واحد 
هو ارتفاع اأ�صـــعار النفط الن كمـــا ارتفعت قبل نحو 
4 اإلى 5 اأعوام عاودت لتنخف�ص ب�صكل كبر، واالآن 
هنالـــك بع�ص املتغرات لكن يجب اأن ال نرتهن اإلى 
ذلك، فارتفاع اأ�صعار النفط هو عامل م�صاعد وعلينا 

روؤية االأمور على املدى البعيد. 
االقرتا�ـــص  اإلـــى  البنـــوك  توجـــه  وبخ�صـــو�ص 
بال�صـــندات الرتفـــاع عائدها، راأى املعـــراج اأن تقوم 
البن���وك بدورها الأ�س���لي واملنوط به���ا وهو توفر 
القرو�ـــص اإلى القطـــاع اخلا�ص وهذا هو االأ�صـــا�ص، 
النها ت�صـــتفيد مـــن فوائ�ص املدخـــرات الوطنية يف 
هيئـــة ودائـــع ويجـــب اأن توظفها ب�صـــكل اأ�صا�صـــي 

لالقرتا�ص، )...( هذا هو الدور الرئي�صي للبنوك.

• وزير النفط	

• وزيرا “االأ�صغال” و”املوا�صالت واالت�صاالت” اأثناء  اجلل�صة	

• ال�صاعر متحدثا يف ور�صة عن العقارات	

• �صيد املعراج	

التنميـــة:  جمل�ـــص   - املنامـــة 
اأطلق بنك البحريـــن للتنمية م�رشوع 
راأ�ص املال اال�صـــتثماري “�صندوق 
 100 بقيمـــة  اأم�ـــص  ال�صـــناديق” 
مليـــون دوالر والـــذي يعتـــرب دفعة 
نوعيـــة للبيئة الداعمـــة للم�رشوعات 
النا�صئة يف البحرين ومنطقة ال�رشق 
االأو�صـــط، وذلـــك بتوجيهـــات مـــن 
ويل العهـــد نائـــب القائـــد االأعلـــى 
رئي�ص جمل�ص التنمية االقت�صادية، 
االأمـــر  امللكـــي  ال�صـــمو  �صـــاحب 

�صلمان بن حمد اآل خليفة. 
و�صي�صتثمر �صندوق ال�صناديق 
)الواحة( يف الر�صاميل اال�صتثمارية 
يف البحريـــن وهـــو ما �صـــيتيح راأ�ص 
املال االإ�صايف الالزم لدعم ومتويل 
النا�صـــئة يف اململكـــة  امل�رشوعـــات 

ومنطقة ال�رشق االأو�صط.
واأطلق ال�صندوق يف موؤمتر بوابة 
اخلليج، اذ قال رئي�ص جمل�ص اإدارة 
بنك البحرين للتنمية خالد الرميحي 
“يعترب “�صندوق ال�صناديق” خرباً 

جيـــداً للبيئـــة الداعمـــة للم�رشوعات 
النا�صئة �صواء يف البحرين اأو منطقة 

ال�رشق االأو�صط. 
يف  ال�صـــندوق  وي�صـــاعد 
الر�صـــاميل  ا�صـــتقطاب املزيد من 
اال�صـــتثمارية اإلـــى البحرين وتعزيز 
البيئة الداعمة للم�رشوعات النا�صئة 
الر�صـــاميل  توفـــر  جانـــب  اإلـــى 
االإ�صـــافية للم�رشوعات النا�صـــئة يف 

املنطقة. 
وعك�ـــص تقرير البيئـــة الداعمة 
للم�رشوعات النا�صـــئة العاملي الذي 
اأ�صـــدرته ال�صـــبكة العاملية لريادة 
اأب جينومي”  االأعمـــال و”�صـــتارت 
املكانة املتقدمـــة للمملكة يف دعم 
النا�صـــئة، والذي و�صع  امل�رشوعات 
البحرين يف االإطار العاملي “البيئات 
الداعمة للم�رشوعات النا�س���ئة حتت 
املراقبة” فيما يتعلق بالتكنولوجيا 
البحرين  اأ�صـــبحت  املاليـــة، حيـــث 
الدولة الوحيدة التي مت ت�صـــنيفها 

يف هذه القائمة.

ت�صارك �رشكات من تركيا يف موؤمتر 
“بوابة اخلليج” الذي اأنهى اأعماله اأم�ص 
يف املنامة لبحث الفر�ص اال�صتثمارية 

املتاحة يف منطقة اخلليج.
وقـــال م�صت�صـــار رئا�صـــة الـــوزراء 
الرتكية ل�صـــوؤون اال�صتثمار، م�صطفى 
جوك�صـــو، اإن اأكر من 13 �رشكة تركية 
ت�صـــارك يف املوؤمتـــر، بع�صـــها يعمـــل 
يف جمـــال امل�صت�صـــفيات وترغـــب يف 
ا�صـــتثمارية  فر�ـــص  علـــى  احل�صـــول 

باملنطقة.
املتاحـــة  الفر�ـــص  وبخ�صـــو�ص 
يف القطـــاع ال�صـــحي، اأ�صـــار الـــى اأن 
امل�صـــتثمرين االأتـــراك الذيـــن يزورن 
املنامـــة يبحثـــون فر�ـــص الدخول يف 
البحريـــن  يف  امل�صت�صـــفيات  اإدارة 
وال�صـــعودية خ�صو�صا مع منو القطاع 
اأن  مو�صـــحا  املنطقـــة،  يف  ال�صـــحي 
هدف ال�رشكات الرتكية هو “ت�صـــغيل 

امل�صت�صفيات”.
وبني جوك�صو اأن ال�رشكات الرتكية 
ر�صـــخت اأقدامها يف قطـــاع املقاوالت 
والت�صـــييد يف البحريـــن واملنطقة من 

خـــالل م�رشوعـــات املطـــارات وغرها، 
الفتا اإلى اأن �رشكـــة تركية تقوم حالياً 
بتنفيذ م�رشوع تو�صـــعة مطار البحرين 
الدويل والذي تقـــدر كلفته باأكر من 

مليار دوالر.
واعتـــرب “بوابـــة اخلليج” فر�صـــة 
كثـــب  عـــن  لالإطـــالع  للم�صـــتثمرين 
علـــى الفر�ـــص املتاحة بـــدول اخلليج 
خ�صو�صـــا يف البحرين، الـــذي اعتربها 
وجهة ا�صثثمار مثالية ملا تتمتع به من 

مرونة يف الت�رشيعات.

قال م�صـــوؤولون يف �رشكات ا�صتثمار بحرينية 
اإن �رشكاتهم تتبع �صيا�صـــة “حـــذرة” فيما يتعلق 
بالدخول يف اال�صـــتثمارات، م�صـــتدركني اأنه البد 
من الدخـــول يف مغامـــرات ا�صـــتثمارية اإن ارادوا 
عوائـــد جمزية. وذكـــر الرئي�ص التنفيـــذي ل�رشكة 
“اأ�صـــول” البحرينية ال�صـــيخ عبـــداهلل بن خليفة 
اآل خليفة، على هام�ش جل�س���ة ناق�س���ت حتديات 
اال�صتثمار يف موؤمتر “بوابة اخلليج”، اأن املخاطرة 
ال بـــد منها يف عملية اال�صـــتثمار مهما كانت، واأن 
عدم اأخـــذ املخاطر يعني “ف�صـــل” املوؤ�ص�صـــات 

اال�صتثمارية.
وقال ال�صــــيخ عبداهلل اإن العامني املا�صيني 
كانت من اأف�صــــل ال�صــــنوات يف جمال اال�صــــتثمار 

بالن�صــــبة ل�رشكــــة “اأ�صــــول” دون اأن يخو�ــــص يف 
التفا�صــــيل. اأما ممثل �رشكة “ممتلكات” فاأكد اأن 
ال�رشكة “حــــذرة” عند الدخول يف اي ا�صــــتثمار وال 
تاأخذ ن�صــــب خماطرة ب�صفتها �صــــندوق �صيادي، 
الفتــــا اإلى اأن ال�رشكة تتعامــــل باأموال البحرينيني 
وهذا يجعلها على قدر اأكرب من امل�صوؤولية مقارنة 
مــــع ال�رشكات االأخــــرى التي قد تتعامــــل مع اأموال 
امل�صــــتثمرين. اأما فاروق الب�صــــتكي من موؤ�ص�صة 
الكويت لال�صــــتثمار، فقال “ نريد نخاطر عندما ال 
يريــــد االآخرين اأخذ املخاطــــرة، يف العام 2009 مل 
يرغب اأحد يف اال�صتثمار لكننا قمنا بذلك واعتقد 

اأن هذه اال�صتثمارات بداأت بتحقيق العوائد”.
من جانبه، قال يونغ كيو بنغ من �رشكة انفيت 

اال�صــــتثمارية القاب�صــــة، اإنه حني دخلــــت �رشكته 
ال�صوق ال�صــــينية كان اجلميع ينعتهم باملجانني 
باأخذ قدر كبر من املخاطرة، ولكن بعد مرور 18 

عاماً اأدرك اجلميع اأن ال�رشكة كانت على �صواب.
وفيمــــا يتعلق مبدد اال�صــــثتثمار، قال، يونغ 
اإن ا�صــــرتاتيجية �رشكتــــه هــــي اال�صــــتثمار ملدة 5 
اأع����وام وحتقيق عوائد. وراأى ممث����ل ممتلكات اأن 
ال�رشكة ت�صــــتثمر على املدى الطويل واأنها تتحلى 
بال�صرب للح�صــــول على نتائج اال�صــــتثمار، الفتة 
اإلى اأن البحرين تعمل علــــى اعداد البنية التحتية 
للح�صول على ا�صــــتثمارات طويلة االمد، وهذا ما 
جعــــل من �رشكات مثــــل امــــازون وموندليز القيام 

با�صتثمارات يف اململكة. 

اأ�صحاب �رشكات: البد من الدخول يف “مغامرات ا�صتثمارية”
اال�صتثمارات الطويلة اخليار املف�صل لل�صناديق ال�صيادية

البحر �سي�س���كل حتديا بال�س���تخراج لكنه عامل لوج�س���تي م�ساعد

خلليـــج  التنفيـــذي  الرئي�ـــص  اأكـــد 
�صـــعد  خالـــد  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
و�صـــع البحرين على اخلارطـــة العاملية 
للتكنولوجيا املالية “فينتك”، حيث اإن 
منذ عام واحد مل يكـــن هناك “فينتك”، 
والقطـــاع املايل يعـــد ثاين م�صـــاهم يف 
الناجت املحلي االإجمايل بعد قطاع النفط 
والغاز، م�صًرا اإلى �رشورة اأن نكون على 
ا�صـــتعداد لهـــذا التغير يف االقت�صـــاد. 
واأ�صـــار اإلـــى اأنـــه مت العمـــل مـــع م�رشف 
الت�رشيعـــات  علـــى  املركـــزي  البحريـــن 
واآليـــات العمـــل يف التكنولوجيا املالية، 
)...( البحريـــن توؤخذ اإلـــى “فينتك” من 
وجهـــة نظر جدية، وت�صـــاهم يف التطوير 
واالبتـــكار، وال نـــزال يف البدايـــة يف هذا 
املجـــال، معترًبا اأن جتربـــة “فينتك” يف 

البحرين �صتكون فريدة.
وذكر �صعد اأن الكثر جرى يف جمال 
“فينتك” يف البحرين، اإال اأنه يجب تغير 
طريقـــة التفكر وفتح املجال اأمام رواد 
الأعم���ال لالختالط مع متخ���ذي القرارات 

والعاملني يف القطاعات املختلفة.
وعر�صـــت جل�صـــة نقا�صـــية بعنوان 
“بنـــاء م�صـــتقبل دول اخلليـــج – قـــادة 
مب�صـــاركة  ال�صـــباب”  مـــن  امل�صـــتقبل 
جمموعة من رواد االأعمال وامل�صـــوؤولني 
واخلليـــج،  البحريـــن  يف  ال�صـــباب  مـــن 
من بينهـــم الرئي�ـــص التنفيـــذي خلليج 
البحرين للتكنولوجيا املالية خالد �صعد. 
وتطرقـــت اجلل�صـــة  اإلـــى احلديـــث عن 
البحرينيني  التحفيزية لل�صباب  الربامج 

للعمـــل يف القطاعـــني العـــام واخلا�ص، 
وتطوير اأدائهم.

اجلل�صـــة  يف  املتحدثـــون  وتطـــرق 
النقا�صـــية اإلـــى ا�صـــتخدام التكنولوجيا 
املتقدمة يف املنطقة �صـــواء يف البحرين 
اأو ال�صـــعودية، موؤكديـــن اأن العمل بني 
القطاعـــني متكامـــل دون متييز لقطاع 

على اآخر.
فيمـــا راأت الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة 
“اأوبـــي اند هيل” وفا عبيـــدات اأنه رغم 
توفـــر م�رشعـــات االأعمـــال واحلا�صـــنات 
مركـــزا  اململكـــة  واعتبـــار  البحريـــن  يف 
اإال  “فينتـــك”،  املاليـــة  للتكنولوجيـــا 
اأن رواد الأعم���ال يواجه���ون حت���دي يف 
االلتقـــاء مـــع امل�صـــوؤولني، ولـــذا فاإننا 
بحاجة لتغير طريقة التفكر وت�صـــهيل 

ترتيب االلتقاء. 

اأعلن املحافـــظ العام للهيئة العامة 
لال�صـــتثمار ال�صـــعودي اإبراهيـــم العمـــر 
اأن اململكة �صـــتطلق اأطل�ص لال�صـــتثمار 
بال�صـــعودية، و�صتتوفر املعلومات على 
االإنرتنـــت، كما بلغ جممـــوع االنفاق على 
التعليـــم يف اململكة اإلى 51 مليار دوالر 
وهناك العديد من الفر�ص اال�صتثمارية.

واأ�صـــار اإلى اأن ال�صـــعودية �صـــمحت 
يف  باال�صـــتثمار  اخلا�ـــص  للقطـــاع 
القطاعات املختلفة مـــن بينها التعليم 
وال�صـــياحة والرتفيه، كما �صـــيتم اإن�صاء 
اخلا�ـــص،  للقطـــاع  للطاقـــة  م�صـــنع 
و�صـــيكون جاهًزا يف العـــام 2023، حيث 
بهـــذا  املتعلقـــة  العقـــود  توقيـــع  مت 
امل�رشوع، م�صـــيًفا اإلى خ�صخ�صة �صناعة 
البرتوكيماويـــات، اإذ توجـــد الكثر من 
الإنتـــاج كيماويات متخ�ص�صـــة  الفر�ص 

ولي�صت االعتيادية.
ولفـــت العمر اإلـــى اأن البنك الدويل 
اعـــرتف بجهود اململكة، و�صـــيعر�ص يف 
العام اجلاري االإ�صالحات احلكومية التي 
قامـــت بها 37 جهـــة حكومية خالل فرتة 

ق�صرة.
وعر�صـــت جل�صة نقا�صـــية للتعريف 
يف  املبا�ـــرشة  االأجنبيـــة  باال�صـــتثمارات 
ال�س���عودية، حيث حت���دث فيها حمافظ 
الهيئـــة العامـــة لال�صـــتثمار ال�صـــعودي 
اإبراهيـــم العمـــر، والرئي�ـــص التنفيـــذي 

ملدينة “نيوم” ال�صعودية”.
وذكـــر الرئي�ص التنفيذي لـ “نيوم” 
اأن اال�صـــتثمار يف املدينة �صـــهل الفهم 
كثـــًرا؛ الن هناك الكثر من االأمور التي 

�رشعت، ومنذ االإعالن عن اإن�صائها هنالك 
احلديـــث عـــن التكنولوجيـــا، ويجب اأن 

تدخل �رشيًكا.
واأ�صـــار اإلى اأن م�رشوع املدينة ملدة 
50 �صنة قادمة وبا�صتثمارات ت�صل اإلى 
الـ 50 مليار دوالر، مع دخول ا�صتثمارات 
مـــن القطاع اخلا�ص، وهنـــاك اهتمامات 

بعقد �رشاكات. 
وذكـــر اأن بع�ص الفنادق يف “نيوم” 
على ال�صـــاطئ وامل�صـــاريع قيد االن�صاء، 
هـــذه الفنـــادق �صـــتكون جاهـــزة نهاية 
�صـــيف هذا العام.وتطرق اإلـــى “نيوم” 
�صتكون مكاًنا منا�صًبا لتجربة تكنولوجيا 
اجليل اخلام�ص وتطبيقاته، )...( �صـــيتم 
تطويـــر البنية التحتية جلـــذب ال�رشكات 
الكبرة وال�صـــناديق الكبرة لال�صتثمار 
واأي�صـــا ا�صـــتقطاب ال�رشكات النا�صـــئة 

و�صتارت اب اإلى املدينة.

نقا�صـــية  جل�صـــة  ا�صتعر�صـــت 
م�صـــتقبل  اخلليـــج  بوابـــة  موؤمتـــر  يف 
ا اأن  ا�صـــتثمارات التكنولوجيا خ�صو�صً
اال�صتثمارات التكنولوجية يف الع�رشين 
عاًما املا�صية كانت يف �صيلكون فايل، 
وكيفي���ة حتوي���ل وجهة امل�س���تثمرين 

ا عنها. اإلى اخلليج عو�صً
وركـــزت اجلل�صـــة على م�صـــتقبل 
اال�صـــتثمار يف التكنولوجيـــا، وكيفية 
تطبيقهـــا يف العامل العربـــي واخلليج، 
وما الأمور املفقودة التي اإذا حتققت 
باالإمـــكان اأن تـــوؤدي اإلى ا�صـــتثمارات 
اأف�صـــل، كما ركزت على مـــا اإذا كانت 
املنطقة �صتح�صـــل على ا�صـــتثمارات 
اأف�صـــل من عدمه، وتطرقت اأي�صا اإلى 
مـــا اإذا كانـــت التكنولوجيـــا توؤثر على 

الوظائف اأم ال.

 Graphene“ موؤ�صـــ�ص  واأ�صـــار 
Ventures” نبيـــل برهانـــو اإلـــى اأن 
العـــامل العربـــي يفتقـــد اإلـــى اخلـــربة 
التقنية العالية؛ الأن الغالبية تاأتي من 
خلفية جتاريـــة، فيلجـــاأوا اإلى احللول 
الب�سيطة التي بالإمكان حت�سن الأعمال 
التجارية، ولي�ص ما هو يف اأ�صل العمل، 

وبالتايل حماولة تطوير االأعمال.
ودعت اجلل�صة اإلى اأهمية اأن تقوم 
ال�ـــرشكات التكنولوجيـــة ببنـــاء الوعي 
بعدم اخلـــوف مـــن التكنولوجيا؛ الأنها 
تاأتـــي باأمور جيـــدة يف نهاية املطاف، 
ويجـــب تغير هـــذا يف التفكر، فعلى 
�صـــبيل املثال عندما اأن�صئت حمركات 
بالبخـــار خـــاف النا�ص، ثم اأ�صـــبح هذا 
االأمـــر  وذات  مل�صـــلحتهم،  التطـــور 

ينطبق على التكنولوجيا.

رئي�ـــص  و�صـــف 
جمعيـــة  اإدارة  جمل�ـــص 
امل�صتثمرين االأجانب يف 
البحرين، فادي املجايل 
موؤمتـــر بوابـــة اخلليـــج 
الذي اختتم اأعماله اأم�ص 
باحلـــدث اال�صـــتثنائي، 
مثمنـــا اجلهـــود اجلبارة 

التي بذلها جمل�ص التنمية االقت�صادية وفريق 
البحريـــن يف اخراجه بامل�صـــتوى االحرتايف الذي 
ظهر عليه. واأ�صـــاف املجـــايل ان املوؤمتر الذي 
ا�صـــتعر�ص حمـــاور هامـــة وعديـــدة يف جماالت 
النفط والغاز وريادة االعمال والتجارة الرقمية 
وا�صت�صـــاف اكر من 500 م�صارك من اأ�صحاب 
اخلربات والب�صـــمات يف عامل اال�صتثمار جنح يف 
حتقي���ق اأهدافه الرئي�س���ة وهي توجيه ر�س���الة 
البحريـــن يعتمـــد  اقت�صـــاد  اأن  اأجمـــع  للعـــامل 
دائمـــا على املبـــادئ الثالثـــة لروؤيـــة البحرين 
االقت�صادية- اال�صتدامة والتناف�صية والعدالة، 
مـــع  للتعامـــل  الهادفـــة  للجهـــود  كاأ�صـــا�ص 
املتغرات القت�سادية وحتويل التحديات اإلى 
فر�ـــص وتاأكيد دور اململكة يف ريـــادة االأعمال 
واعتبارهـــا املنـــاخ اال�صـــتثماري االأكـــر جذباً 
باملنطقـــة. واأكد املجايل اأن اال�صـــم الذي حمله 
املوؤمتر “بوابة اخلليـــج” يعك�ص حالة التكامل 
التي تعي�صـــها البحريـــن مع اخواتهـــا من دول 

اخلليج العربي االأخرى. 

�صعد: و�صع البحرين على اخلارطة العاملية لـ “فينتك”

اإطالق “اأطل�ص” لال�صتثمار ال�صعودي

ا�صتعرا�ص م�صتقبل ا�صتثمارات التكنولوجيا وا�صتقطابها

املجايل: “بوابة اخلليج” اأكد 
جاذبية مناخ اال�صتثمار بالبحرين

• اإبراهيم العمر متحدثا يف املوؤمتر	

• �صعد م�رشحا على هام�ص املوؤمتر	

• فادي املجايل	



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: خاتون السيد ناصر حيدر حسني
االسم التجاري احلالي: عبير الورد للخضروات والفواكه

االسم التجاري اجلديد: بوتيك جنوم املالكية

التاريخ: 03/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-62803( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

31237-8

لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: هادي محمود محمد العرب
االسم التجاري احلالي: جيك أوت أكسبرس للتجارة اإللكترونية

االسم التجاري اجلديد: جيك أوت أكسبرس للحلول اإللكترونية الذكية

التاريخ: 20/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-65210( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

75906-2

 بناء على قرار الشركاء في شركة اجملموعة للخدمات التربوية ذ م م املسجلة 
مبوجب القيد رقم 64235، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السيد / مشعل 

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

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

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي

الهاتف :39981211 )973+( 
 wedaei82law@gmail.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية
شركةاجملموعة للخدمات التربوية ذ م م ذ.م.م

سجل جتاري رقم 64235

 بناء على قرار املالك لـشركة جفلني للشحن ش.ش.و املسجلة مبوجب القيد رقم 
71826، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السيدة / مرمي سليم عيسى السبيعي 

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

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

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي

الهاتف :36633480 )973+( 
)+973( 33483028              

الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة
شركة جفلني للشحن ش.ش.و

سجل جتاري رقم 71826
 بناء على قرار الشركاء في شركة اصيل ملواد البناء ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 

رقم -93651، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السيد / حسني محمد علوي 
العلوي مصفياً للشركة   

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

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

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: سيد حسني محمد علوي العلوي

الهاتف :39688825 )973+( 
aljinan@hotmail.com :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة
شركة اصيل ملواد البناء ذ.م.م

سجل جتاري رقم 93651-1

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة / اصحاب شركة شركة عريش فود كلوب ش.ش.و ملالكها محمد عوني 

احلديدي، املسجلة مبوجب القيد رقم 92144، طالبني تغيير االسم التجاري 
من: شركة عريش فود كلوب ش.ش.و ملالكها محمد عوني احلديدي

إلى: شركة فود كلوب الدارة املطاعم ش.ش.و ملالكها محمد عوني احلديدي

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 09/05/2018  -  القيد: 32144-2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عريش فود كلوب ش.ش.و

ملالكها محمد عوني احلديدي
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السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مبوجب  املسجلة  ش.م.ب   - االخطار  وادارة  للتأمني  اخلليج  احتاد  شركة  شركة  مؤسسو 
ذات  شركة  إلى  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبني   ،  35761 رقم  القيد 

مسئولية محدودة، برأسمال وقدره 1٫131٫000 دينار، بني كل من:
1- عصام بن عبدالقادر بن عبداحملسن املهيدب
2- عبداهلل بن عبداللطيف بن احمد الفوزان
3- شركة عبدالعزيز وسعد احملمد املعجل

4- شركة احتاد اخلليج القابضة ش.م.ب )مقفلة(
5- عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن التركي

وتغيير االسم التجاري من: شركة احتاد اخلليج للتامني وادارة االطار ش.م.ب
إلى: شرمة احتاد اخلليج لألوراق املالية ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 09/05/2018 -  القيد: 35761
إعالن رقم )000( لسنة 2018 

بشان حتويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة ذات مسئولية محدودة

رقم القيد

99546-01

محل 

1337

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

4541

العنوان

745

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
 التاريخ 09/05/2018

)CR2018-69614( اعالن رقم
معاملة ) تغيير اسم جتارى( 

تقدم ألينا السيد املعلن بطلب أدناه بطلب تغيير اسم جتارى. فعلى كل من 
لديه إي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ 

نشر اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

أسم التاجر: زهرة ابراهيم سلمان ابراهيم  
االسم التجاري احلالي : ابو اخلير للخياطة 

االسم التجاري املطلوب : ابو اخلير للمنسوجات
االنشطة التجارية املطلوبة: جتارة/بيع املنسوجات 

13الجمعة 11 مايو 2018 - 25 شعبان 1439 - العدد 3496



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

�شلطان بن �شحيم: نظام احلمدين يقف مع اإيران �شد عمقه العربي
اأبوظبي � �ش���كاي نيوز عربية: اأكد ال�ش���يخ، �شلطان بن �ش���حيم اآل ثاين، اأن النظام القطري اختار االنحياز 
اإلى “�ش���ف اإيران �ش���د جريانه وعمقه العربي”، وذلك يف معر�س تعليقه على البيان القطري حول ان�ش���حاب 
الواليات املتحدة من االتفاق النووي. ويف تغريدة على تويرت، قال بن �ش���حيم “ا�ش���طفاف نظام احلمدين مع 
اإيران عقب االن�شحاب االأمريكي من االتفاق النووي، يثبت اأن ال�شلطة القطرية تورط �شعبنا يف موقف مرتبك 
من اأجل امل�ش���الح االإيرانية”. وقال بن �ش���حيم اإن النظام القطري �ش���مح لقطر “اأن ت�شبح األعوبة لدى النظام 
االإيراين”، الذي يعمل منذ �ش���نوات على ن�رش الفو�ش���ى يف املنطقة لتنفيذ اأجندته التو�شعية، عرب ميلي�شياته 
الطائفي���ة. واأردف قائال: “ب���دالً من الوقوف مع امل�رشوع العربي ملواجهة اخلط���ر االإيراين، جند نظام احلمدين 
يقف يف �ش���ف اإيران �ش���د جريانه وعمقه العربي.. اإلى متى وبالدنا خمتطفة مل�ش���الح عبثية؟!”. وكانت وزارة 
اخلارجي���ة القطري���ة اأعلنت عن موقف حمايد م���ن التطورات االأخرية واإعالن الرئي�س االأمريكي ان�ش���حاب بالده 
من االتفاق النووي بني ال�شدا�ش���ية واإيران، واأ�ش���ارت ب�شكل خا�س اإلى اأنه “من م�شلحة جميع االأطراف �شبط 

النف�س والتعامل بحكمة وتاأن مع املوقف وحماولة ت�شوية اخلالفات القائمة من خالل احلوار”.
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

واشنطن ـ اب: 

كوااللمبور ـ اف ب: 

لندن ـ رويترز: 

ب�شطت قوات احلزام االأمني والتدخل 
امل�ش���لحة  الق���وات  م���ن  بدع���م  ال�رشي���ع، 
االإماراتية العاملة �شمن التحالف العربي، 
�ش���يطرتها الكاملة على وادي عذبه، ثاين 
اأكرب معقل لتنظي���م القاعدة مبنطقة خرب 

املراق�شة مبحافظة اأبني جنوبي اليمن.
ني���وز  ل�”�ش���كاي  م�ش���ادر  وذك���رت 
عربي���ة”، اأم�س اخلمي����س، اأن جنود احلزام 
االأمني والتدخل ال�رشيع جنحوا يف ال�شيطرة 
على وادي عذب���ه، وذلك بعدما متكنوا من 
مباغت���ة عنا����رش القاع���دة يف وادي دريهم 

بخرب املراق�شة اأبني، �شباح اخلمي�س.
وق���ال م�ش���وؤل اأمني كب���ري اإن معارك 
عنيفة �ش���هدتها املنطقة، �شقط خاللها 6 
قتل���ى من مقاتلي القاع���دة وجرح اأخرون، 
بينما فر البقية باجتاه ال�شال�ش���ل اجلبلية 
القريبة. وكانت حمل���ة اأمنية بقيادة قائد 
احلزام االأمني قد انطلقت �شباح اخلمي�س 

على املحورين ال�رشقي والغربي.

اأعل���ن الرئي����س االأمريك���ي، دونال���د 
ترام���ب، اأم����س اخلمي����س، اإن���ه �ش���يقابل 
زعيم كوريا ال�ش���مالية، كيم جونغ اأون، يف 

�شنغافورة يوم 12 يونيو القادم.
“توي���رت”:  عل���ى  ترام���ب  واأ�ش���اف 
“اللق���اء املرتقب بيني وب���ني كيم جونغ 
اأون�ش���يعقد يف �ش���نغافورة يف 12 يوني���و. 
�ش���نحاول كالن���ا اأن جنعلها حلظة خا�ش���ة 
ج���دا لل�ش���الم العاملي”. وياأت���ي ذلك بعد 
اأن التقى وزي���ر اخلارجية االأمريكي، مايك 
بومبيو، بزعيم كوريا ال�ش���مالية للتح�شري 
للقم���ة التاريخي���ة املرتقب���ة م���ع الرئي�س 
االأمريك���ي، وبع���د �ش���اعات م���ن ع���ودة 3 

اأمريكيني اأفرجت عنهم كوريا ال�شمالية.
وهبط���ت طائ���رة تق���ل 3 اأمريكيني، 
اأفرجت كوريا ال�ش���مالية عنهم، يف قاعدة 
ع�ش���كرية قرب وا�شنطن �ش���باح اخلمي�س 
حيث ا�ش���تقبلهم الرئي����س دونالد ترامب 

وزوجته ميالنيا.

اأدى ال�شيا�ش���ي املخ����رشم مهاتري 
حممد )93 عاما( اليمني الد�ش���تورية 
امللك���ي  الق����رش  يف  لل���وزراء  رئي�ش���ا 
اأمام �ش���لطان ماليزيا حمم���د اخلام�س 
كيالنتان، اإث���ر فوز حتالف جبهة االأمل 

بقيادته يف االنتخابات العامة.
وحق���ق حتال���ف املعار�ش���ة الذي 
يق���وه مهاتري حممد فوزرا �ش���احقا يف 
االنتخاب���ات الربملاني���ة وح�ش���ل على 
133 مقعدا من اأ�شل 222 من جمموع 
مقاعد الربملان املاليزي، فيما تراجع 
التحالف احلاكم “ اجلبه���ة الوطنية”، 
بقيادة جنيب عبدالرزاق وح�ش���ل على 
79 مقعدا، يف انتخابات اعتربت االأكرث 
تناف�ش���ا يف تاريخ الب���الد. وقال حممد 
اأثن���اء اأداء اليمني، “ان���ا مهاتري حممد 
وبع���د انتخابي رئي�ش���ا للوزراء اأق�ش���م 
بان اأتولى مهامي بكل قواي وان اأكون 

وفيا ملاليزيا واأ�شون الد�شتور”.

احلكي���م  لعب���د  بريطاني���ا  اعت���ذرت 
بلحاج، القيادي ال�ش���ابق لف�ش���يل ليبي، 
وزوجته فاطمة بود�ش���ار على الدور الذي 
ق���ام به جوا�ش���ي�س بريطاني���ون يف 2004 
لنقلهما من تايلند لت�ش���ليمهما اإلى ليبيا، 
حيث تعر����س بلح���اج للتعذي���ب على يد 

موالني للزعيم الراحل معمر القذايف.
الربيط���اين،  الع���ام  املدع���ي  وق���ال 
جريميي رايت، اإن مطالبات ق�ش���ائية من 
بلحاج وزوجته �ش���د م�شوؤولني بريطانيني 
ووكاالت اأمنية مت �ش���حبها يف اإطار ت�شوية 
�ش���املة ونهائي���ة بينهما وب���ني احلكومة 
الربيطاني���ة. وتواج���دت بود�ش���ار داخ���ل 
الربمل���ان الربيط���اين م���ع ابنه���ا ل�ش���ماع 
بي���ان رايت. وكان���ت بود�ش���ار حبلى عند 
ت�شليمهما اإلى ليبيا وظلت حمتجزة هناك 

حتى اأفرج عنها قبل الوالدة بقليل.
وقال رايت:”اأر�ش���لت رئي�شة الوزراء 
اأن  ر�ش���الة لكليهما لالعت���ذار”، م�ش���يفاً 
احلكومة الربيطانية ت�ش���دق رواية بلحاج 

وبود�شار ملا حدث لهما.

دحر “القاعدة” من ثاين 
اأكرب معاقلها يف اأبني

ترامب يعلن موعد 
ومكان لقائه بكيم جونغ 

مهاتري يوؤدي اليمني 
رئي�ًشا لوزراء ماليزيا

بريطانيا تعتذر لعبد 
احلكيم بلحاج وزوجته 

اإ�رسائيل توؤكد تدمري قواعد اإيران يف �سوريا كافة
نتنياهو: طهران جتاوزت اخلط االأحمر وردنا كان مالئما

وق���ال “اآمل اأن نكون انتهينا من هذا الف�ش���ل 
واأن يك���ون اجلمي���ع ق���د فه���م الر�ش���الة”. واأكد اأن 
اإ�رشائي���ل ال تريد ت�ش���عيد الو�ش���ع. كما اأو�ش���ح اأن 
اأي �ش���واريخ اإيرانية مل ت�ش���قط داخ���ل اأرا�س حتت 

�شيطرة اإ�رشائيل.
م���ن جانب���ه، ق���ال رئي����س ال���وزراء االإ�رشائيلي  
نتنياهو اأن التحرك االإ�رسائيلي “كان ر�شالة وا�شحة 
لالأ�ش���د اأنه اإذا حترك اجلي�س ال�ش���وري �شد اإ�رشائيل 

ف�شوف نتحرك �شده”، ح�شب “رويرتز”.
واأ�ش���اف نتنياهو اأن اإيران “جتاوزت خطا اأحمر 

والرد االإ�رشائيلي كان منا�شبا”.
يذك���ر اأن جي�س االحت���الل االإ�رشائيل���ي اأعلن يف 
بيان لو�ش���ائل االإعالم املحلية، �شباح اخلمي�س، اأن 
اإ�رسائيل هاجمت ع�رسات االأهداف االإيرانية يف �شوريا 
رداً عل���ى وابل من ال�ش���واريخ ا�ش���تهدف قواعدها 

الع�شكرية يف مرتفعات اجلوالن املحتل فجراً. 
كم���ا اأ�ش���ار اإل���ى اأن اجل���رال االإيراين قا�ش���م 
�ش���ليماين قاد ال�رشبة ال�ش���اروخية على قواعده يف 

اجلوالن.
واأ�ش���اف البيان اأن اإ�رسائيل ق�ش���فت اأي�ش���ا 5 
بطاري���ات �ش���واريخ م�ش���ادة للطائرات ال�ش���ورية 
وجهت نريانها �شوب طائراتها. كما اأعلنت اإ�رسائيل 

اأنها اأبلغت رو�شيا بالغارات اجلوية.
من جانبه، قال اجلي�س ال�ش���وري، يف بيان حول 
ال�رشب���ات الت���ي نفذته���ا اإ�رشائيل ليال عل���ى مواقع 
ع�شكرية يف �شوريا، اإن ال�شواريخ االإ�رسائيلية قتلت 
3 اأ�ش���خا�س، وهو م���ا يخالف االأرق���ام التي ذكرها 

املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.
واأك���دت القي���ادة العام���ة للجي����س والق���وات 
امل�ش���لحة اأن “منظومات الدف���اع اجلوي متكنت من 
الت�ش���دي وتدمري ق�شم كبري من موجات ال�شواريخ 
االإ�رسائيلية املتتالية والتي كانت ت�ش���تهدف عدداً 

من مواقعنا الع�شكرية على اأكرث من اجتاه”.
وتابع���ت قي���ادة اجلي�س اأن “و�ش���ول عدد من 
�ش���واريخ الع���داون االإ�رشائيلي ت�ش���بب يف مقتل 3 
اأ�شخا�س واإ�ش���ابة اثنني اآخرين بجراح، اإ�شافة اإلى 
تدمري حمطة رادار وم�ش���تودع ذخرية واإ�ش���ابة عدد 

من كتائب الدفاع اجلوي باأ�رشار مادية”.
واأو�ش���ح م�ش���در من القوات املوالية لدم�شق 
لوكالة فران�س بر�س اأن “بع�س ال�شواريخ ا�شتهدف 
مواق���ع يف ري���ف دم�ش���ق بينها فوج الدف���اع اجلوي 
قرب ال�ش���مري” يف القلمون ال�رشقي قرب دم�ش���ق. 
واأكد مدير املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان، رامي 
عبد الرحمن، اأن ال�ش���واريخ االإ�رسائيلية ا�شتهدفت 
مواقع ع���دة ايرانية، وتابعة حل���زب اهلل اللبناين يف 

جنوب البالد وو�شطها ويف حميط دم�شق.

وق���ال لفران����س بر����س اإن “ال�ش���واريخ طالت 
مواقع عدة يف حميط دم�شق، بينها يف بلدة مع�شمية 
ال�ش���ام حيث يتواج���د ح���زب اهلل وااليرانيون”، كما 
ا�ش���تهدفت “مواق���ع يعتقد اأنها تابع���ة حلزب اهلل 
جن���وب غرب مدين���ة حم�س )و�ش���ط(، واأخرى تابعة 
للحزب ذاته يف املثلث الوا�ش���ل بني ريف دم�ش���ق 
اجلنوبي وحمافظتي درعا والقنيطرة” جنوباً. ومنذ 
ب���دء النزاع يف �ش���وريا يف 2011، ق�ش���فت اإ�رسائيل 
مرارا اأهدافاً ع�ش���كرية لقوات النظام ال�ش���وري، اأو 
اأخرى حلزب اهلل يف �ش���وريا، لكن اال�ش���تهداف طال 

اأخريا مواقع يتواجد فيها اإيرانيون.
وكان املر�ش���د ال�ش���وري حلقوق االإن�ش���ان قد 
قال اإن ال�رشبات اأ�ش���فرت عن مقت���ل “23 مقاتال” 
عل���ى االأقل، بينهم 5 من قوات النظام ال�ش���وري، و 

18 عن�رشا من القوات املوالية له.

واأ�ش���اف املر�ش���د “قت���ل م���ا ال يق���ل عن 23 
مقات���ال، بينهم 5 من قوات النظام اأحدهم �ش���ابط، 
واآخرين ما بني �شوريني وغري �شوريني، يف الغارات 
االإ�رشائيلية بعد منت�ش���ف اللي���ل يف عدة مناطق يف 
�ش���وريا”. هذا وقالت وزارة الدفاع الرو�شية اإن 28 
طائ���رة اإ�رشائيلية من ط���راز “اإف15-” و”اإف16-” 
�ش���اركت يف ال�رسبات، واأطلقت 60 �ش���اروخ “جو-

اأر�س” على عدة مناطق �شورية.
ال���ى ذل���ك، ن���ددت الوالي���ات املتح���دة، اأم�س 
اخلمي����س، “بالهجمات ال�ش���اروخية اال�ش���تفزازية” 
التي �ش���نتها اإيران من �ش���وريا واأيدت حق اإ�رشائيل 

يف ما اعتربته الدفاع عن نف�شها.
وق���ال البي���ت االأبي����س يف بيان “ن����رش النظام 
�ش���وريا،  يف  هجومي���ة  �ش���واريخ  اأنظم���ة  االإي���راين 
ت�ش���تهدف اإ�رسائي���ل ه���و تط���ور غري مقب���ول وبالغ 

اخلطورة ملنطقة ال�رسق االأو�ش���ط باأ�رسها”. واأ�شاف 
اأن احلر����س الث���وري االإي���راين “يتحمل امل�ش���وؤولية 

كاملة عن عواقب ت�رشفاته املتهورة”.
م���ن جانب���ه، اأدان وزي���ر اخلارجي���ة الربيط���اين 
بوري����س جون�ش���ون الهجمات ال�ش���اروخية االإيرانية 
على ق���وات اإ�رشائيلي���ة وحث اإيران عل���ى الكف عن 
اأي ت�رشفات قد تزعزع ا�ش���تقرار املنطقة. واأ�شاف 
“ندعو اإيران للكف عن اأي ت�رشفات ال توؤدي �ش���وى 
لزي���ادة ع���دم اال�ش���تقرار يف املنطق���ة. م���ن املهم 
تف���ادي مزي���د من الت�ش���عيد ال���ذي ل���ن يكون يف 

م�شلحة اأحد”.
ونف���ت اإيران اأن تكون قد ردت باأي �ش���واريخ 
من �ش���وريا، قائل���ة اإن قوات النظام ال�ش���وري هي 
التي اأطلقت ال�ش���واريخ وامل�ش���ادات، م�شتهدفة 

ال�شواريخ اإ�رشائيل.

• مواجهة بني اإيران واإ�رشائيل يف �شوريا.	

عواصم ـ وكاالت:

البنى  “كل  اأن بالده �ضربت  اأم�س اخلمي�س  اأفيغدور ليربمان  الإ�ضرائيلي  الدفاع  اأعلن وزير 

التحتية الإيرانية تقريباً” يف �ضوريا، كما �ضدد على اأن اإ�ضرائيل لن ت�ضمح لإيران بتحويل �ضوريا 

اإىل قاعدة اأمامية �ضدها.

واأ�ضاف ليربمان يف موؤمتر هرتزليا الأمني قرب تل اأبيب اإنه ياأمل اأن تكون اأحدث جولة من 

العنف مع اإيران على احلدود ال�ضورية قد انتهت. 

عقوبات اأمريكية الأ�شخا�س على �شلة بفيلق القد�س االإيراين

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

�شيطر اخلوف على ال�ش���ارع االإيراين، كما هز 
�ش���فوف امل�ش���وؤولني االإيرانيني، رغ���م “التحدي 
الزائف” يف الربمل���ان االإيراين، للق���رار االأمريكي 
باالن�ش���حاب من االتفاق النووي مع اإيران، بح�شب 

�شحيفة “التاميز” الربيطانية، اأم�س اخلمي�س.
وحرق ن���واب يف الربمل���ان العل���م االأمريكي، 
املتح���دة،  للوالي���ات  مناوئ���ة  �ش���عارات  ورددوا 
وتوعدوه���ا ب����”رد مزل���زل”، لكن هذه ال�ش���ورة 
اأو�ش���اط  ي�ش���ود  كب���ريا  خوف���ا  وراءه���ا  تخف���ي 
امل�شوؤولني االإيرانيني من تداعيات قرار الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب. وغرد املر�ش���د االإيراين، 
علي خامنئي، على ح�شابه يف تويرت، قائال اإن “جثة 
ترام���ب �ش���تكون وجبة غ���داء” لالإيراني���ني، لكن 
ال�ش���ارع االإي���راين املنهك كان ل���ه راأي غري ذلك، 
وف�ش���ل كثري م���ن االإيرانيني عدم اله���روب اإلى 

االأمام كما فعل امل�شوؤولني.
وتلق���ى االإيرانيون قرار ترامب باأمل �ش���ديد، 
وهم ي���رون اآمالهم تتبخ���ر واأحالمهم تدمر يف ظل 
التده���ور االقت�ش���ادي، ال���ذي ت�ش���هده البالد، ال 
�ش���يما مع الهب���وط احلر للريال االإي���راين وارتفاع 

اأ�شعار ال�شلع االأ�شا�شية مثل اخلبز.
وقالت ماهن���از، وهي امراأة يف الع�رسينات من 

عمرها وتعمل يف �رسكة اإنرتنت: “و�شل �شعر �رشف 
الريال يف ال�ش���وق ال�ش���وداء اإلى ما يقرب من 80 
األف ريال مقابل الدوالر الواحد”. و�ش���جل الريال 
االإيراين مقابل الدوالر االأمريكي يف اأبريل املا�شي 
57 األف���ا، وال�ش���نة املا�ش���ية 43 األفا. واأ�ش���افت 
ماهناز: “�شنكون حمظوظني اإذا مل تندلع حرب”.

وعلق قائ���د احلر�س الث���وري االإيراين، حممد 

عل���ي جعفري، على ق���رار ترامب، بالق���ول: “هذا 
الق���رار لي�س جديدا ولن يكون له دور فعال يف اأي 
جمال. من الوا�شح اأن االأمريكيني لي�شوا جديرين 
بالثقة”. وحذت ال�شحف االإيرانية حذو جعفري يف 
التقلي���ل من اآث���ار قرار ترامب، اإذ كتب �ش���حيفة 
كيه���ان املقربة م���ن خامنئي: “لقد م���زق ترامب 

ال�شفقة”، “لقد حان الوقت حلرقها”.

وه���دد الرئي����س االإي���راين باإعادة ا�ش���تئناف 
طهران اأن�ش���طتها النووية، مبا يف ذلك تخ�ش���يب 
اليورانيوم اإلى امل�ش���توى ال�ش���ناعي الذي ميكن 
اإيران من �ش���نع القنبلة النووية”. يف املقابل اأكد 
روح���اين على اأن اإيران �ش���تلتزم ب����رسوط االتفاق 
الن���ووي يف انتظ���ار اإجراء مفاو�ش���ات م���ع القوى 

االأوروبية التي حاولت التو�شط لدى ترامب.

الخوف يسيطر على إيران رغم “التحدي الزائف” لترامب

• حرق العلم االأمريكي يف الربملان االإيراين	

وا�ش���نطن � روي���رتز: اأعلن���ت وزارة اخلزانة 
االأمريكي���ة ع���ن فر����س عقوب���ات جديدة �ش���د 
اإيران، مبا فيها العقوبات على 6 اأ�ش���خا�س على 
�ش���لة بفيلق القد�س التابع للحر�س الثوري و3 

موؤ�ش�شات اإيرانية.
وجاء يف بي���ان لوزارة اخلزانة اأن���ه مت اإدراج 
االأ�ش���خا�س ال�ش���تة واملوؤ�ش�ش���ات عل���ى قائم���ة 

العقوب���ات يف اإط���ار االإج���راءات االأمريكية التي 
ت�شتهدف امل�شتبه ب�شلوعهم يف االإرهاب الدويل 
والن�ش���اط املايل االإيراين. وياأتي ذلك بعد اإعالن 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب يوم الثالثاء عن 
قراره تعليق متديد االلت���زام بتجميد العقوبات 
�ش���د اإي���ران يف اإطار االتفاق ح���ول برنامج اإيران 

النووي الذي مت التو�شل اإليه يف عام 2015.

�ش���تيف  االأمريك���ي  اخلزان���ة  وزي���ر  وكان 
منو�ش���ني اأعل���ن اأن الوالي���ات املتحدة �ش���تتخذ 
اإج���راءات الإعادة فر����س العقوبات عل���ى اإيران، 
وفر����س بع�س العقوبات اجلدي���دة ل� “معاقبة” 
طه���ران عل���ى ن�ش���اطها يف املنطقة. وذك���ر اأن 
االإجراءات �شتتخذ خالل الفرتة ما بني 90 و180 

يوما.
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سوالف

لقد اأعجز �س���يدي �س���احب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �س���لمان اآل خليف���ة رئي�س 
الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه التاريخ بجميع 
�س���فحاته وجوانبه مبواقفه الأبوية مع �س���عبه 
ومتابعت���ه ع���ن ق���رب كل املطال���ب احلياتية 
ونزول���ه ميداني���ا حت���ت اأي ظ���رف كان ويف اأي 
طق����س لالطمئنان على �س���ر العم���ل وتنفيذ 
ي���وم  الربام���ج وامل�س���اريع املختلف���ة. ظه���ر 
الأربع���اء املا�س���ي ويف حرارة تقط���ع الأنفا�س 
وبينما كان امل�س���وؤولون ينعم���ون يف مكاتبهم 
بربودة املكيفات، توجه �س���يدي �س���مو رئي�س 

الوزراء اأيده اهلل �سخ�س���يا اإل���ى مدينة احلد يف 
زيارة ميدانية والتقى املواطنني وا�ستمع اإلى 
مالحظاتهم واحتياجاتهم وجه���ا لوجه، فعالوة 
على اللق���اءات املبا�رشة م���ع اأبنائه املواطنني 
من خالل جمل�س���ه الأ�س���بوعي العامر، اإن �سموه 
اأي���ده اهلل يري���د اأن يكون قريبا عن���د كل بيت 
يف خمتل���ف مناط���ق البحرين لي�س���مع بنف�س���ه 
احتياجات �سعبه وطلباتهم، فتلك هي الزعامة 
احلقيقية واحلب الأبوي العظيم، حاكم يختلف 

عن كل احلكام.
قال �س���موه اأيده اهلل عن زيارته للحد: )اإن 

زياراتن���ا ملنطق���ة احلد وكل املناط���ق غايتها 
اللتقاء باملواطنني والتاأكد من مدى التح�سن 
يف جودة وكفاءة اخلدمات املقدمة لهم، فراحة 
املواطن وتوفر م�س���توى متميز من اخلدمات 
يف اأماك���ن تواجده ت�س���كل اأولوي���ة ذات اأهمية 
ق�س���وى لدى احلكومة... واأكد �س���موه حر�س���ه 
ال�سخ�س���ي على النزول ميدانيا وال�ستماع اإلى 
املواطنني ومتابعة �سوؤونهم، وقال �سموه... ل 
�س���يء يعلو على حتقيق ر�سا املواطن والعمل 
من اأجل �سالح الوطن(.  اإن الدرو�س واملواقف 
الت���ي يعطيه���ا �س���يدي �س���مو رئي�س ال���وزراء 

اأي���ده اهلل اإل���ى امل�س���وؤولني الكبار وال�س���غار، 
درو�س عظيمة غر م�س���بوقة يف عملية التنمية 
والتطوي���ر والبناء، فاأبرز املميزات الرئي�س���ية 
ل�سرتاتيجية �سموه اأيده اهلل يف احلكم اجلولت 
امليدانية وال�ستماع اإلى احتياجات املواطنني 
دون و�س���يط اأو ر�س���ول، فهي من تقاليد “اآل 
خليفة الكرام” التي يتوارثها الأبناء والآباء عن 
الأج���داد، فالقرب من املواط���ن وتفقد اأحواله 
على الدوام من �سمات الزعامة احلقيقية، وكل 
�س���رب يف كل ربوع ه���ذا الوط���ن العزيز عطرته 

قدم �سيدي �سمو رئي�س الوزراء اأيده اهلل. 

القرب من المواطن وتفقد أحواله 
من سمات “الزعامة الحقيقية”

 عل���ي اأك���رب وليت���ي، اأح���د م�ست�س���اري 
“املر�س���د” يف طهران ماأخوذ ب� “النت�سار” 
ال���ذي حّقق���ه “ح���زب اهلل” يف النتخاب���ات 
ال�س���هاينة  ملزاع���م  “خالف���اً  اللبناني���ة 
وموؤام���رات ال�س���عودّية”، ويف قولت���ه ه���ذه 
م�س���مون  ع���ن  التعب���ر  يف  الأمان���ة  ذروة 
اخلطاب الإيراين و�س���كله، حيث كل خ�س���م 
هو “عدّو مت�َس���ْهنينِ ومتاآم���ر” حتى لو كان 
م���ن اأهل البيئ���ة نف�س���ها! وكل معركة حتى 
لو كانت بال�س���وت ل الر�سا�س���ة والقنبلة، 
ه���ي جزء من احلرب الدائرة مع هوؤلء الأعداء 
 بغ����سّ النظ���ر ع���ن اأدواتها وتو�س���يفاتها!

والكي���د هو �س���نو ذل���ك اخلط���اب، وعالمة 
الأداء املن�س���ّل من���ه، وه���ذا يف اأول الرواي���ة 
واآخره���ا، يك���ّرر )ب�س���غف!( الإع���الن امل���ّرة 
تل���َو امل���رَّة، و “املعرك���ة” تل���َو “املعركة” 
اأّن اإي���ران ت�س���ع الفتن���ة يف راأ����س ج���دول 
اأعمالها “الإ�س���المي” وت�ستثمر فيها، متاماً 
مثلما ت�س���تثمر يف اأّي م�رشوع جت���اري اأرباحه 
اأك���رب من خ�س���ائره، وتف���وق يف كل الأحوال 
املدف���وع! الأ�سا�س���ي  امل���ال  راأ����س   حج���م 
وهو ا�س���تثمار مدرو�س وعلمي! وغر متاأثر 
بطبيعة احلال بالأهواء والنفعالت الع�سبية، 
بل يخ�س���ع، مثل اأية عملية جتارية، لدرا�سة 

باردة ورقمية ونا�سفة بالّتمام والكمال تبعاً 
 ملقت�سيات ال�سوق وتقّلباتها اأولً واأ�سا�ساً.
ومث���ل التاج���ر ال�س���اطر ال���ذي يري���د دائماً 
التاأكيد على جودة ب�ساعته، ي�رشّ الناطقون 
با�س���م اإيران يف املركز والأطراف )امللحقة( 
على تثبي���ت مقّومات الفتن���ة، والإكثار من 
ا�س���تخدام مفردة “النت�سار” يف كّل ميدان 
وكي���ان وكل معرك���ة وحركة، ث���مَّ النفخ يف 
حج���م اجله���ة املقابل���ة لتكب���ر اأدواره���ا و 
“رهاناتها” و “موؤامراتها” من اأجل اأن يكرب 
الّدعاء النت�ساري وي�سل يف معظم احلالت 

الى مرتبة الإعجاز الإلهي!. “امل�ستقبل”.

 علي نونفي تجارة الفتن )1(

ك����م هو جميل اأن يحر�س الإن�س����ان على اأداء 
عمله على الوجه الأكمل، وبالإتقان الذي ي�سعره 
بالر�س����ا ع����ن نف�س����ه وُيريح �س����مره، فقد قال 
امل�سطفى عليه اأف�سل ال�س����الة والت�سليم “اإن 
اهلل يح����ب اأن اإذا عمل اأحدكم عم����الً اأن يتقنه”... 
منا�س����بة هذه املقدمة اأنني كنت يف رحلة موؤخراً، 
واأثناء عودتي وبالتحديد يف مطار هيرثو الدويل 
باململكة املتحدة ويف قاع����ة كبار الزوار التابعة 
لناقلتن����ا الوطنية طران اخللي����ج، قامت اإحدى 
العامالت امل�س����وؤولت عن ا�ستقبال امل�سافرين 
و�سيافتهم بعمل غر اعتيادي، فقد كانت تبذل 
ُق�س����ارى جهدها يف اأداء عملها اإل����ى حد التفّوق 
والتمّي����ز الالف����ت، فق����د كان����ت تظه����ر اهتماماً 
وترحيب����اً ب����كل امل�س����افرين، وكان����ت حتر�����س 

عل����ى اإظه����ار اهتمامه����ا ومتابعته����ا متطلب����ات 
امل�س����افرين وتعمل على �س����مان راحتهم وذلك 
على نحٍو مل اأ�س����اهده ق����ط يف حياتي على الرغم 
من كرثة رحالتي املمتّدة على مدار ال�س����نة، نعم 

هذا ما اأوؤكّده واأجزم به.
ل اأخفيكم اأن الف�س����ول انتابني، ومن �سدة 
حر�سي بداأت ال�سوؤال عنها والتعرف عليها اأكرث، 
لرمبا يك����ون الأمر قد التب�����س عليها، واعتقدت 
اأنني �س����خ�س اآخر ولذلك جل����اأت لإظهار كل هذا 
التمّيز يف اخلدمة وال�سيافة، وبعد حديثي معها، 
اكت�س����فت اأنها كان����ت فقط تقوم ب����اأداء عملها 
كما هو مطل����وب منها، وكما ينبغي عليها وذلك 
بكل اإخال�س ومهنّية، وباملنا�سبة هي من اإقليم 
البنجاب بالهند حيث ُيعترب هذا الإقليم املوطن 

الوحيد للديانة ال�سيخية يف الهند. 
بادرتها ب�سوؤال عن �س����بب اهتمامها الكبر 
ج����داً بعمله����ا، واأ�س����لوبها املتميز يف التوا�س����ل 
م����ع امل�س����افرين والتاأّكد م����ن راحته����م التاّمة، 
فاأجابتني باأن لديانتها ال�سيخية ف�سال كبرا يف 
ذل����ك، حيث حتث تلك الديانة اأفرادها على بذل 
ق�سارى اجلهد يف العطاء، واللتزام بالإتقان مع 
الإخال�س يف العمل، باخت�سار، وجدتها ُتطبق كل 
ذلك حرفياً حيث من املعروف عن هذه الطائفة 
التزامهم مببادئ ديانتهم وتع�س����بهم الكبر يف 

الوقت ذاته.
اأجبته����ا باأنن����ي اأمتن����ى ل����و يق����وم اجلمي����ع 
بالقتداء به����ا يف اأداء اأعمالهم وم�س����وؤولياتهم، 
واأخربته����ا اأنن����ي على قناّع����ة تاّمة وكب����رة باأن 

جمي����ع الديانات تتفق عل����ى الإخال�س يف العمل 
واحلر�س عل����ى الإتقان واجلودة، وما ن�س����ادفه 
اأحياناً من تق�سر يف هذا ال�سدد اإمنا هو ب�سبب 

خلل يف التطبيق.
لي�س هناك اأدنى �س����ك ب����اأن العمل الدوؤوب 
واملتق����ن يحت����اج اإل����ى ع����زم وت�س����ميم واإرادة 
بالإ�س����افة اإلى �س����يء م����ن احلر�����س والهتمام 
واملعرف����ة.... ب�رشاح����ه، ق����ادين اإعجاب����ي الكبر 
باإخال�����س هذه امل�س����يفة اإل����ى اأن اأرفع ر�س����الة 
�س����كر وتقدير اإل����ى اإدارة �رشكة ط����ران اخلليج 
كي اأنوه بهذه املوظفة املخل�س����ة التي وجدتها 
بالفع����ل مثالً ي�س����تحق اأن ُيحتذى به يف املهنّية 

والإخال�س يف العمل.
�سخ�س����ياً اأن����ا موؤمن متام����اً باأهمي����ة نقل اأو 

اإي�س����ال الر�س����ائل وردود الأفعال، �سواء كانت 
ر�س����ائل �س����كر اأو عتاب، فالتوا�س����ل �رشوري يف 
كثر م����ن مناحي احلي����اة، اإذ ترتت����ب على ذلك 
فائدة كبرة من �ساأنها م�ساعدة اأ�سحاب القرار 
يف املوؤ�س�س����ات املختلف����ة عل����ى اإ�س����الح اخللل 
وحتدي����د مواط����ن التق�س����ر وعم����ل م����ا ينبغي 
لتطوي����ر العم����ل ومعاجلة اخللل، لب����د من قيام 
خمتل����ف اجلهات بت�س����كيل فرق عمل م�س����وؤولة 
وواعي����ة باأهمّية الإخال�س يف العم����ل واملحافّظة 
على م�سلحة الكيانات و�سمعتها، ول نن�سى هنا 
اأهمّية اأن يقوم اجلانب الآخر باإبداء قدر كبر من 
الثّقة واإظهار التقدير والمتنان وتقدمي ال�سكر 
واملكاف����اأة ل����كل اأولئ����ك الذين يعمل����ون بتمّيز 

و�سمر. واهلل من وراء الق�سد.

ztawfeeqiزهير توفيقيالمثالية وإتقان العمل
@gmail.com

    روح القانون

اأعلن الكثر من اأع�س���اء املجل�س���ني 
يف  الرت�س���ح  نيته���م  والبل���دي  النياب���ي 
النتخاب���ات املقبلة م���ن عدمها، ويلفتني 
حقيقة اأولئك الذين مل يقرروا بعد خو�س 
غمار الرت�سح، معللني ذلك بعدم ح�سمهم 
املو�سوع، وكاأن ال�سنوات الأربع املا�سية 
مل تكن كفيلة باتخاذه���م القرار! اأعزائي، 
النا����س يعرفون قرارهم جي���داً، فال داعي 

للتحذلق.
هن���اك ظاه���رة اأخ���رى ملفتة اأي�س���اً، 
وه���ي ق���رار النتقال م���ن العم���ل البلدي 
اإل���ى النياب���ي؛ فالبع�س عندم���ا ينجح يف 
يف  الرت�س���ح  يق���رر  البلدي���ة  النتخاب���ات 
النتخاب���ات النيابي���ة بعد ذلك، و�س���األت 
اأح���د البلدي���ني قبي���ل ب���دء النتخابات يف 
�سنة ما�س���ية، عن �سبب رغبته يف الرت�سح 
يف النتخاب���ات النيابية ه���ذه املرة، وكان 
وقتئ���ذ مل يكم���ل بع���د فرتت���ه يف العم���ل 
البلدي! فق���ال: “اأنا موؤم���ن بالتطور!”، ل 
اأظن���ه كان موفق���اً يف الإجاب���ة، ول اأعتق���د 
اأن���ه موؤم���ن مبا قال، عل���ى اأية ح���ال، قبل 
�رشوعك���م يف الرت�س���ح ينبغ���ي اأن تعرف���وا 
الف���رق ب���ني العمل���ني البل���دي والنيابي، 
واأنا اأعتق���د اأن اخللط بينهما، وعدم وجود 
الوع���ي ال���كايف ل���دى بع�س املرت�س���حني 
من اأ�س���باب التوا�س���ع الن�س���بي بالأداء يف 
املجل�سني، وبعيداً عن الدخول يف النيات، 
اإنن���ا متاأكدون اأن املكاف���اآت والمتيازات 
املمنوحة لنواب املجل�س النيابي ال�س���بب 
وراء ه���ذا القرار املن�س���ود ل���دى البع�س 
املا�س���ية  النتخابي���ة  التج���ارب  طيل���ة 

والالحقة.
لكن علين���ا اأن نفهم جيداً باأن النا�س 
بحاج���ة اإل���ى ن���واب عل���ى ق���در كاٍف م���ن 
الوعي، يوؤمنون مبدى حاجة الوطن اإليهم، 
ويبذل���ون م���ن وقته���م وجهده���م لأج���ل 
تطور البحرين يف املق���ام الأول، ومنائها، 

و�سالمتها، وحتقيق الرخاء ملواطنيها.

أعلن ترشحي

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com

لمحات

الإداري تطورات  الفك���ر  ي�س���هد 
التغ���رات  بذل���ك  مواكب���ا  عدي���دة 
التكنولوجية والعلمية التي يعي�س���ها 
العامل بوترة �رشيعة اأو كما ي�س���ميها 
العلماء جم���ازا “الوترة املجنونة” يف 
بع�س الأحيان، فالعامل اليوم ل يوؤمن 
�س���وى باملعرفة ك�سبيل لفهم الكون 
والو�س���ول اإلى اأ�رشاره، ونتجيًة لذلك 
ظهرت م�س���اقات متعددة يف املعرفة 
ُت�س���نف الإبداع والبت���كار والتميز يف 
املعرفة ك�رشورات لبقاء الإن�س���ان اأو 

املوؤ�س�سة.
ونتيج���ة له���ذا التط���ور امللحوظ 
تعددت النظري���ات الإدارية وظهرت 
الكثر من املفاهيم والنماذج الإدارية 
احلديث���ة الت���ي اأ�س���بحت متداولة يف 
البحوث املتخ�س�سة وحا�رشة بقوة يف 
املوؤمترات العاملية، منها على �سبيل 
املثال م�س���طلح التفك���ر البتكاري 
ال���ذي ي�س���ر اإلى ق���درة الف���رد على 
اإن�ساء �س���يء جديد انطالقا من املزج 
بني عنا����رش موج���ودة بطريقة مبدعة 
تف�س���ي يف الأخ���ر اإلى قيم���ة فكرية 
جدي���دة، ويتميز التفك���ر البتكاري 
بالطالقة الفكرية واملرونة التلقائية 
والقدرة على التداعي البعيد، وكذلك 
ظهر موؤخرا م�س���طلح لوح���ة القيادة 
ال���ذي ميث���ل جمموع���ة م���ن موؤ�رشات 
املنظم���ة  اأداء  تقي����س  الت���ي  الأداء 
وم���دى حتقيقه���ا اأهدافه���ا بغر����س 
م�س���اعدة املدير على متابعة ومراقبة 
م���دى تقدم الإجن���از ومتابعة التنفيذ 
ال�س���رتاتيجية،  للخط���ط  الفعل���ي 
وم���ن ثم توف���ر اأداة متكن املدير من 
التدخل يف الوقت املنا�سب لت�سحيح 
الأخط���اء وتعدي���ل وتطوي���ر اخلطط، 
فهي عبارة عن جمموعة من املوؤ�رشات 
يت���م اختياره���ا م���ن ط���رف جمموع���ة 
من امل�س���رين ومتكن من اكت�س���اف 

الأخطاء والنحرافات عند وقوعها.
اأم���ا م�س���طلح اإدارة التميز الذي 
من النادر اأن يغيب عن بال املفكرين 
حت���ى  اأو  مداخالته���م  يف  الإداري���ني 
كتاباته���م، فقد ظهر يف العقد الأخر 
موؤك���دا على فك���رة موؤداه���ا اأننا ومن 
خالل التطوير والتح�س���ني امل�س���تمر 
لأ�س���اليب العم���ل وتنمي���ة وتطوي���ر 
الكفاءات وت�سجيع البتكار والرتكيز 
على حت�س���ني بيئة العم���ل ميكننا اأن 
ن�س���ل اإل���ى امل�س���تويات العلي���ا من 
الأداء وبالتايل ر�سا العميل. وي�سيف 
العلماء م�سطلح منحنى التعلم، الذي  
يعرب ع���ن التغ���ر اليجاب���ي والدائم 
وامل�س���تمر ن�سبيا يف �سلوك الفرد من 
خ���الل املع���ارف التي يح�س���ل عليها 
�س���واء ع���ن طري���ق املمار�س���ة اأو عن 

طريق التدريب والتعليم.

مفاهيم إدارية

عباس 
ناصر 

 



أحمد مهدي

ُتوج فري��ق النجمة ب��كأس االتحاد 
البحرين��ي لك��رة اليد إث��ر تغلبه يف 
الوق��ت اإلض��ايف عىل فري��ق باربار 
بنتيج��ة )23/24( يف املباراة النهائية 
التي جمعتهام أم��س الخميس عىل 
صالة مدينة خليفة الرياضية وس��ط 
حض��ور جامه��ريي كبري م��ن أنصار 

الفريقني وعشاق اللعبة.
وكان الش��وط األول قد انتهى بتقدم 
النجم��ة بف��ارق هدف��ني )10/12(، 
النجاموي  “الرهي��ب”  متكن  وبذلك 
م��ن رد الدي��ن لباربار ال��ذي أطاح 
ب��ه يف نهايئ ال��دوري، وأيض��اً كرس 
عق��دة الكأس التي الزمت��ه نحو 13 
س��نة، ليصل اىل  اللق��ب رقم 19 يف 
هذه املس��ابقة، ويدين النجمة بهذا 
االنتصار لالعبه حسني الصياد صاحب 
األهداف الحاسمة يف الوقت اإلضايف 
وإىل حارسه هش��ام عبداألمري الذي 

تألق يف الدقائق املثرية التي لعبها.
وعق��ب اللق��اء، ت��وج األم��ني العام 
للجنة األوملبية عبدالرحمن عس��كر 
مبعية عضو اللجنة األوملبية الش��يخة 
حي��اة بن��ت عبدالعزي��ز آل خليفة 
ورئيس االتح��اد البحريني لكرة اليد 
عيل عي��ى فري��ق النجم��ة بكأس 

البطولة وامليداليات الذهبية وباربار 
بامليداليات الفضية.

 النجمة يتقدم

خطف فريق النجمة أفضلية نس��بية 
من خ��الل الش��وط األول عن نظريه 
باربار، وس��ط تعملق حارسه محمد 
الك��رات،  تص��دي  يف  عبدالحس��ني 
الرسيع��ة  الك��رات  ع��ىل  واللعب��ة 
للمتألق محم��ود الون��ة، فيام ظهر 
هجوم��ه املنظم بش��كل إيجايب من 
حي��ث التنويع والدقة يف التس��جيل 
وتكفل بذلك حس��ني بابور وحس��ني 
بالتصوي��ب  م��ريزا  الصي��اد وع��يل 
البعيد الناجح. الفريق ورغم وصوله 
بالفارق إىل 4 أهداف إال أنه مل ينجح 
يف الحف��اظ علي��ه أو زي��ادة الغلة 
وخصوصاً أنه أضاع الكثري من الفرص 

يف الدقائق األخرية.
 ويف الجهة األخرى باربار، بانت عليه 
املعاناة كثرياً يف الشق الدفاعي وعدم 
الح��د من خط��ورة النجمة يف الخط 
الخلفي، والجانب الهجومي عاىن فيه 
أيضاً يف ظل اقتصار أهدافه عىل عيل 
عبدالقادر وأحم��د املقايب واعتامده 
ع��ىل اخرتاق العمق، ووقع يف أخطاء 

التصويب العشوايئ والدخول السلبي 
عىل الخصم والصيام عن التس��جيل 
لبض��ع دقائق. ُيحس��ب للفريق أنه 
متكن من تقليص الفارق مع الدقائق 
األخرية إال أنه عاد مج��دداً لألخطاء 

الدفاعية والهجومية.

 الفريقان يتعادالن

 واص��ل النجمة ع��ىل  أفضليته من 
خ��الل النص��ف األول بفضل تعملق 
حارس��ه عبدالحس��ني وتأل��ق بابور 
والصياد والعب الدائرة حسن شهاب 

ليأخ��ذ التقدم بالنتيج��ة 15/17، أما 
باربار فكان يسعى جاهداً يف تقليص 
الفارق مس��تغاًل تصدي حارسه عيل 
الطويل لبعض الك��رات ونجاح عيل 
عبدالق��ادر وأحم��د املق��ايب جعفر 
عب��اس يف التس��جيل إال أن ألخطائه 

املستمرة وخصوصاً الهجومية تجعله 
يخفق يف معادلة النتيجة.

مضت الدقائق والفريقان متساويان 
باألخط��اء وإضاعة األه��داف إىل أن 
نج��ح ع��يل عبدالقادر م��ن تقليص 
الف��ارق ويتحص��ل بعده��ا ح��ارس 
النجمة عىل البطاقة الحمراء ويحرز 
محمد حبيب هدف التعديل  18/18 
م��ع الدقيق��ة 22 ويس��تمر التعادل 
بينهام حت��ى نهاية الش��وط 20/20 
وس��ط صحوة حاريّس النجمة هشام 

عبداألمري والبارباري عيل الطويل.

 النجمة يفوز

سارت دقائق الوقتني اإلضافيني بشكل 
متس��اٍو للغاية يف تس��جيل األهداف 
وإضاع��ة الك��رات واالس��تعجال إال 
أن الصياد حس��مها برمية جزائية يف 

الرمق األخري.
أدار اللقاء طاق��م مرصي مكون من 
محم��د س��مري وعالء حس��ن اللذان 
ظهرا بش��كل متذب��ذب ومل يوفقا يف 
قرار ط��رد حارس النجم��ة باإلضافة 

لقرارات أخرى عىل الفريقني.

رده دايم يجي  بالميدان  النجماوي مين قده.. 
ل��ب��ارب��ار ال���ّدي���ن  ال���ك���أس ورد  ع��ق��دة  ك��س��ر  ال��ص��ي��اد 

من تتويج فريق النجمة بالكأس

علي مجيد
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يش��هد مهرج��ان روي��ال ويندس��ور 
الربيط��اين للفروس��ية ظه��ور الفريق 
املل��ي للق��درة للمرة السادس��ة عىل 
التوايل عندما يشارك الفريق يف سباق 
القدرة ال��ذي ينطل��ق يف وقت مبكر 
صب��اح الي��وم “الجمع��ة” يف حديقة 
قلعة ويندس��ور التاريخية يف ضواحي 
العاصمة الربيطانية لندن مبسافة 120 

كيلومرتا و80 كيلومرتا.
وس��يقود ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
رئي��س  الش��باب  وش��ؤون  الخريي��ة 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية قائد 
الفريق امللي س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة كتيبة فرس��ان الفريق 
امللي للق��درة يف هذا الس��باق الذي 
عادة ما يحفل مبشاركة كبرية وواسعة 
من جانب فرس��ان مملك��ة البحرين 
واإلمارات وبريطانيا، إضافة إىل الدول 
األوروبية. وتض��م قامئة الفريق امللي 
للقدرة املشاركة يف السباق إىل جانب 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
كل من الفرس��ان: س��لامن ريض، رائد 
محمود، هود إبراهيم، الشيخة نجالء 
بنت سلامن بن صقر آل خليفة، الشيخ 
محمد ب��ن مبارك آل خليف��ة، إضافة 
س��لامن س��بت ويعق��وب الحامدي. 
وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليف��ة أن العالقات بني 
مملك��ة البحرين وبريطاني��ا عالقات 
متين��ة ومتمي��زة يف النواح��ي كاف��ة، 
وهي متتد إىل أك��ر من قرنني وتجمع 
اململكتني العديد من املصالح املرشكة 
يف مختلف املجاالت؛ األمر الذي يؤكد 
أن هذه العالق��ات قامئة عىل التعاون 
والتش��ارك واملصالح املش��رتكة، مؤكدا 
أن العائلت��ني الحاكمت��ني يف اململكتني 
تسعيان دامئا إىل تعزيز تلك العالقات 
وتنس��يق املواقف مبا يتوافق مع رؤية 

البلدين يف مختلف القضايا.
وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة إىل أن من أه��م الجوانب 
التي جمعت عاهل البالد جاللة امللك 
حم��د بن عيى آل خليف��ة، وصاحبة 
الجاللة امللكة اليزابي��ث الثانية ملكة 
اململك��ة املتحدة وش��امل أيرلندا هي 
حب الخيل؛ ل��ذا فقد حرصت مملكة 
البحرين عىل تأس��يس سباقات القدرة 
يف مهرج��ان روي��ال ويندس��ور الذي 
يعترب م��ن املهرج��ات العاملية املهمة 
أن  اىل  مضيف��ا  الخي��ل،  جان��ب  يف 
املهرجان متعدد الجوانب واملشاركات 
والفعالي��ات ويحظى مبش��اركة كبرية 
واس��عة. وكش��ف سمو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليف��ة أن نائب رئيس 
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب سمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم قد رش��ح 
سموه قبل ش��هرين من اآلن بتحقيق 
املرك��ز األول يف الس��باق، مش��ريا إىل 
أن س��يبذل قصارى جه��ده؛ من أجل 
تحقيق اللقب خاصة يف ظل املشاركة 
الكب��رية م��ن جان��ب فرس��ان دول��ة 
االم��ارات العربية املتح��دة وبريطانيا 
والدول األوروبية. وأعرب سمو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة عن أمله 
بتحقيق املركز األول يف السباق خاصة 
بع��د النتائج اإليجابي��ة التي خرج بها 
من التدريبات اليومية، مش��ريا إىل أن 
األهم م��ن النتائج اإليجابية هو رشف 
املش��اركة يف مهرجان رويال ويندسور 

وإنجاح��ه مب��ا يتواف��ق م��ع موقعه 
التاريخي. أضاف س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة أن الفريق امللي 
يحرص ويف كل موسم عىل البحث عن 
السباقات التي تقام يف أوروبا الختيار 
األفضل منه��ا، ثم املش��اركة وتحقيق 
أفض��ل النتائ��ج ومش��اركة الفريق يف 
س��باق مهرج��ان روي��ال ويندس��ور 
للفروس��ية يأيت متواصال مع السباقات 
التي س��بقت والنتائ��ج اإليجابية التي 
حققها فرس��ان الفري��ق، والتي أكدت 
التطور الكب��ري الذي تش��هده رياضة 
القدرة يف اململكة. وأشار سمو الشيخ 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة نأمل من 
خ��الل مش��اركة الفريق يف الس��باق 
بتحقي��ق نتائ��ج أفض��ل يف مهرج��ان 
رويال ويندسور للفروسية، والتي متهد 
الطريق أمام الفري��ق؛ لتحقيق املزيد 
من اإلنجازات يف املش��اركات املقبلة، 
والتي ستكون أكر قوة وإثارة؛ نظرا اىل 
االرتقاء الفني املتصاعد، وهذا ما متت 
مالحظته يف البطوالت الس��ابقة. وأكد 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
ثقته الكبرية يف فرس��ان الفريق امللي 
للق��درة وترجمة خربتهم وطموحاتهم 
نحو األفضل يف س��باق مهرجان رويال 
ويندس��ور للفروس��ية خصوص��ا بعد 

النتائج األخرية يف سباق العام املايض.

ق��ال عض��و مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني للك��رة الطائرة، رئيس لجنة 
املس��ابقات حس��ني حامد أن اللجنة 
لديها تصورات مبدئية بش��أن مواعيد 
مس��ابقات املوس��م الري��ايض املقبل 
2018/2019 بع��د االجت��امع ال��ذي 
عقد مؤخرا. وأضاف حامد أن التصور 
األويل ملواعي��د املس��ابقات يتضم��ن 
انط��الق مس��ابقات الفئات الس��نية 
بش��هر س��بتمرب، في��ام ينطل��ق كأس 
االتحاد للرجال بشهر أكتوبر، ودوري 
الدرج��ة األوىل بش��هر نوفمرب وكأس 
س��مو ويل العهد بشهر مارس، غري أن 
جميع تلك املواعيد بحاجة إىل اعتامد 
نهايئ من مجل��س إدارة االتحاد وهي 

مجرد تصورات مبدئية غري نهائية.

وأض��اف ح��امد أن نظام مس��ابقتي 
دوري الدرج��ة األوىل الزال ك��ام هو 
عليه م��ن دون أي تعدي��ل أو تغيري، 
حي��ث أن ش��كل ونظام املس��ابقتني 
يعتم��د ع��ىل الكث��ري من األم��ور يف 
مقدمتها املشاركات الخارجية لألندية 
واملنتخب��ات ورؤي��ة أعض��اء مجلس 

إدارة االتحاد ولجنة املسابقات.
وأما بشأن مس��ابقات الفئات السنية، 
أوضح بأن اللجن��ة تلقت العديد من 
اآلراء الفنية حول ش��كل املس��ابقات 
ورمبا تطرأ بع��ض التغيريات الطفيفة 
بقل��ة  مالحظ��ات  وج��ود  ظ��ل  يف 
األندية  لبع��ض  بالنس��بة  املباري��ات 
بالفئات السنية، كام أوضح بأن جميع 
تل��ك اآلراء الفني��ة املطروحة س��واء 

بالنس��بة للفئات العمري��ة أو الرجال 
س��تأخذ باالعتبار وس��يتم مناقش��تها 
للخروج برؤية مناسبة تراعي مصلحة 
األندي��ة واملنتخب��ات الوطني��ة. كام 

أش��ار بأنه تم خالل االجتامع مناقشة 
نتائ��ج االس��تبانة الت��ي ت��م توزيعها 
ع��ىل املدرب��ني والالعب��ني واإلداريني 
واإلعالميني ملعرفة الجوانب الس��لبية 
اإليجابية  الجوانب  لتداركها وتعزي��ز 

واالستفادة من املقرتحات املطروحة.
وأض��اف حامد بأن لجنة املس��ابقات 
مل تستكمل مناقش��ة جميع املواضيع 
الت��ي تخص املس��ابقات يف املوس��م 
القادم سواء املتعلقة بالجدول الزمني 
او الخط��ة التنفيذية أو الخطة العامة 
وسيعقد اجتامع آخر قريبا الستكامل 
باقي املح��اور، موضحاً أهمية اإلعداد 
والتحضري املبكر للمس��ابقات بسبب 
االنشغال فيام بعد بالبطولة اآلسيوية 

للشباب تحت 20 عاما.

تنطلق غدا )السبت( منافسات الجولة الثانية لكأس النخبة لكرة القدم للموسم 2017 /2018، وذلك بإقامة 
لقاءين. البطولة املستحدثة هذا املوسم من جانب اتحاد الكرة شهدت يف جولتها األوىل فوز املالكية عىل املحرق 

ضمن املجموعة األوىل )1-2(، فيام تعادل النجمة مع املنامة )1-1( يف املجموعة الثانية. وبحسب برنامج مباريات 
الجولة الثانية، فإن املالكية سيلعب مع الشباب عىل استاد األهيل، فيام سيلتقي املنامة مع الحد عىل استاد 

البحرين الوطني. يف املجموعة األوىل، يحتاج املالكية حصد نقطة وحيدة تضمن له الصعود رسميا إىل نصف 
النهايئ، فيام يسجل ماروين الشباب ظهوره األول يف البطولة ولديه مباراة أخرى يف الجولة األخرية أمام املحرق، 

ويرغب بتحقيق بداية جيدة. ويف املجموعة الثانية، فإن املنامة أمام فرصة أخرية؛ لتحسني وضعه يف مجموعته، إذ 
إن فوزه يعني صعوده رسميا إىل نصف النهايئ، فيام الخسارة أو التعادل قد تخرجه من املنافسة مع النظر إىل نتيجة مباراة الجولة األخرية التي 

ستجمع الحد بالنجمة. يف املقابل يسعى الحد لتحقيق بداية إيجابية يف ظهوره األول بالبطولة أيضا.

اليوم وللمرة السادسة

احتمال إجراء تعديالت على مسابقات الفئات... حماد: 

ناصر بن حمد يقود الفريق الملكي في سباق رويال ويندسور للقدرة

نوفمبر موعدا مبدئيا النطالق دوري الدرجة األولى للطائرة

غ��ًدا  ال��ك��روي  النخبة  لكأس  الثانية  الجولة  ب��دء 

بريطانيا             المكتب اإلعالمي

حسن علي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

 حسين حماد
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حياة بنت عبدالعزيز ترعى 
المهرجان األول لسيدات الطائرة

 منتخب ألعاب القوى 
يغ���ادر لمعسك����ر ت���ركي���ا

الرفاع – االتحاد البحريني للكرة الطائرة: 
ينظم االتحاد البحريني للكرة الطائرة اليوم 

الجمعة املهرجان األول للسيدات، والذي 
سيقام تحت رعاية عضو املجلس األعىل 

للشباب والرياضة، عضو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية، رئيسة لجنة رياضة املرأة الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة ابتداء من 

الساعة التاسعة صباحا وذلك عىل صالة 
االتحاد مبدينة عيى الرياضية مبنطقة الرفاع.

ويرشف عىل تنظيم أول مهرجان نسايئ للكرة الطائرة عىل مستوى 
مملكة البحرين اللجنة النسائية باالتحاد برئاسة عيل السيد، وبدعم 

من مجلس اإلدارة برئاسة الشيخ عيل بن محمد آل خليفة.
وعرب السيد عن اعتزازه الكبري برعاية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

آل خليفة للمهرجان األول استمرارا لدورها الفاعل واملتميز يف االرتقاء 
بالرياضة النسائية وجهودها البارزة يف النهوض برياضة املرأة عىل 

املستويات كافة، مشيدا بعطائها الذي أسهم يف تحقيق العديد من 
اإلنجازات لرياضة املرأة، والتي كان آخرها الفوز باملركز األول بالدورة 

الرابعة لرياضة املرأة بإمارة الشارقة، والتي حصدت فيها أنديتنا 
الوطنية 12 ميدالية ذهبية. وأكد السيد بأن رعاية الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز سيسهم يف نجاح املهرجان ومنحه زخام أكرب من جميع 
النواحي، مشريا إىل أن املهرجان يعكس مساعي االتحاد الجادة يف 

االهتامم بالنشاط النسايئ، وتعزيز قاعدة الالعبات مبا يسهم يف رفد 
املنتخبات بأفضل الالعبات واكتشاف املزيد من املواهب الواعدة.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى: يغادر يف ساعة مبكرة صباح 
اليوم الجمعة منتخب ألعاب القوى للرجال والسيدات إىل تركيا 

لخوض معسكر تدريبي ملدة شهرين تقريبا استعدادا لدورة األلعاب 
اآلسيوية )آسياد جاكرتا 2018( والتي ستقام بشهر أغسطس املقبل 
وبطولة غرب آسيا للرجال والسيدات التي ستقام باململكة األردنية 

الهاشمية خالل شهر يوليو املقبل.
والتقى نائب رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد 

عبداللطيف بن جالل بالعدائني خالل الحصة التدريبية األخرية عىل 
مضامر ستاد البحرين الوطني يوم أمس األول بحضور أمني الرس راشد 

البوعينني واملدير التنفيذي لالتحاد يوسف أحمد وأفراد الجهازين 
الفني واإلداري. وخالل اللقاء نقل بن جالل للعدائني والعداءات 

تحيات النائب األول لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اتحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى رئيس االتحاد البحريني أللعاب 

القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ومتنيات سموه لهم 
بالتوفيق والنجاح يف املعسكر التدريبي. وأكد بن جالل أهمية االلتزام 

بالحصص التدريبية وبذل املزيد من الجهود يف التدريب للوصول 
إىل أعىل مراحل الجهوزية الفنية والبدنية والقدرة عىل املنافسة يف 

مختلف السباقات، معربا عن أمله بتحقيق أكرب قدر من االستفادة يف 
املعسكر التدريبي مبا ينعكس إيجابا يف االستحقاقات املقبلة.

حياة بنت عبدالعزيز

ضاحية السيف            اللجنة األولمبية

تنظم األكادميية األوملبية ابتداء من 
اليوم الجمعة ولغاية يوم الثالثاء املقبل 
املرحلة األوىل والثانية من دبلوم اإلدارة 

الرياضية )الدورة املتقدمة( بفندق 
“أسدال جلف” بضاحية السيف وذلك 

يف إطار خطتها السنوية الرامية إىل 
تطوير وصقل وتأهيل الكوادر اإلدارية 

العاملة مبختلف الهيئات الرياضية 
املحلية. وسيحارض يف الدورة الخبري 

الريايض عبدالرضا املوسوي فيام ستقام 
الدورة بإرشاف رئيس األكادميية نبيل 

طه املدير املعتمد من قبل لجنة 
التضامن األوملبي لإلرشاف عىل الدورة 
مبعية الفريق املكون من محمود يتيم، 
منى فريوز، مريم مردانه، أماين جمعة.

كام تنظم األكادميية األوملبية دورة 
القوة واإلعداد البدين اليوم الجمعة 

وغدا السبت بفندق )k( مبنطقة 

الجفري بالتعاون مع االتحاد البحريني 
لرفع األثقال مبشاركة نخبة من 

املدربني املتخصصني يف رياضة رفع 
األثقال وكامل األجسام بهدف تعريف 

املشاركني باألساليب الصحيحة يف 
اإلعداد البدين، وسيرشف عىل الدورة 

اختصايص التدريب حسني عيل عباس، 
فيام ستقام الدورة ابتداء من الساعة 

الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهرا عىل 

مدار يومي الجمعة والسبت.
كام ستنظم األكادميية األوملبية يوم غد 

السبت دورة “اإلحصاء الريايض” ملدريب 
كرة القدم والتي سيحارض فيها املدرب 

الوطني محمود فخرو الخبري املعتمد يف 
الرشق األوسط من رشكة الدارت فيش 

“برنامج التحليل الحريك” وذلك مبقر 
األكادميية مبنطقة الجفري، وسيرشف 

عىل الدورة كال من اختصاصيا التدريب 

والتطوير األستاذ سعيد العرادي وعيل 
قمرب. وتسعى األكادميية األوملبية عىل 

مدار العام لتقديم دورات فنية وإدارية 
تستهدف جميع الكوادر اإلدارية 
والفنية من خارج وداخل مملكة 

البحرين لالرتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم 
بالتعاون مع أفضل املعاهد والجامعات 
واملؤسسات التعليمية املعروفة مبا يعزز 

من مخرجات الحركة الرياضية.

األك����اديمي�������ة األولمبي���������ة تنظ��������م 3 دورات

محمود فخرو

أسفرت قرعة دوري خالد بن حمد 
لكرة القدم للصاالت، والتي أقيمت 
عىل هامش املؤمتر الصحايف الخاص 

بإعالن مبادرات النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 

رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 

لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، وأدارتها اإلعالمية 

مردة بوعيل مع مدير الدوري عيل 
العريب، إذ أسفرت عن توزيع الفرق 

املشاركة يف املنافسات الخاصة بدوري 
خالد بن حمد للمراكز الشبابية عىل 
8 مجموعات ضمت األوىل كال من: 

املحرق، سافرة، كرباباد، مدينة عيى، 

ومدينة زايد، املجموعة الثانية: النعيم، 
عراد، الزالق، دمستان، والبسيتني، 

املجموعة الثالثة: سند، السهلة 
الشاملية، الهملة، القادسية، والقرية، 
املجموعة الرابعة: سلامباد، الجرسة، 

البحري، والوسطى، املجموعة الخامسة: 
السهلة الجنوبية، صدد، ابوصيبع، 

وابوقوة، املجموعة السادسة: مدينة 
حمد، الشاخورة، الجنوب، والديه، 

املجموعة السابعة: رأس الرمان، الرفاع 
الرشقي، السنابس، وكرزكان، املجموعة 

الثامنة: جدحفص، جرداب، الحورة، 
وكرانة، وسينطلق الدوري يوم 24 

من يونيو ويستمر حتى السادس من 
أغسطس، وهو ُينظم من ِقبل وزارة 

شؤون الشباب والرياضة بالرشاكة مع 
املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد 

بن حمد بن عيى آل خليفة.
وأسفرت قرعة دوري خالد بن حمد 
لألندية الوطنية غري املنضوية تحت 
مظلة االتحاد البحريني لكرة القدم 

عن التايل: املجموعة األوىل: بني 
جمرة، بوري، املعامري، وأم الحصم، 

املجموعة الثانية: الدير، باربار، العكر، 
وتوبيل، املجموعة الثالثة: عايل، النرص، 

سار، والنويدرات، املجموعة الرابعة: 
النبيه صالح، سامهيج، داركليب، 

ومقابة. وبالنسبة لقرعة دوري خالد 
بن حمد للفتيات فقد جاءت يف 

املجموعة األوىل فرق: العطاء، القوة، 

األمل، العزمية، وباملجموعة الثانية 
فرق: الثقة، اإلرصار، اإلرادة، والتحدي.

وقرعة دوري خالد بن حمد لذوي 

العزمية أسفرت عن التايل: املجموعة 
األوىل: االوملبياد الخاص، الصداقة 
للمكفوفني، لجنة الصم، وتحدي 

اإلعاقة، املجموعة الثانية: اإلعاقة 
الحركية، املحفزين، الشلل الدماغي، 

والصم. وضمت املجموعة األوىل 
يف دوري خالد بن حمد للوزارات 

فرق: اإلعالم، الداخلية، معهد اإلدارة، 
الصحة، الخارجية، واملجموعة 

الثانية ضمت فرق: اإلسكان، تنظيم 
االتصاالت، الشباب والرياضة، التجارة 

والصناعة والسياحة، املالية.
وأخريًا قرعة دوري خالد بن حمد 

للجاليات أسفرت عن وقوع الجالية 
الغانية واألردنية والفلسطينية 
باملجموعة األوىل، بينام ضمت 
املجموعة الثانية فرق املغربية 

واليمنية واملرصية.

سحب قرعة دوري خالد بن حمد السادس لكرة القدم للصاالت
الرفاع          المكتب االعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 

جانب من قرعة دوري خالد بن حمد

ضاحية السيف -اللجنة األوملبية: 
أسدل الستار يوم أمس األول 
)األربعاء( عىل دورة األلعاب 

الرياضية األوىل لألطفال، والتي 
نظمتها اللجنة األوملبية البحرينية 

من 5 لغاية 10 مايو الجاري مببادرة 
من ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب، رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة، 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، وبدعم من مجموعة لولو 
ورعاية األمومة ألول حدث ريايض 

من نوعه لألطفال عىل مستوى 
مملكة البحرين. وشهد منافسات 
اليوم األخري، األمني العام املساعد 

للمجلس األعىل للشباب والرياضة، 
األمني العام للجنة األوملبية 

البحرينية عبدالرحمن عسكر، وتابع 
منافسات ألعاب القوى التي أقيمت 

لألطفال بفئة 3 سنوات عىل صالة 
االتحاد البحريني لذوي اإلعاقة، 

ومنافسات رياضة الجمباز لألطفال 
بفئة 5-4 سنوات التي أقيمت عىل 

صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
بحضور أعداد كبرية من معلامت 

رياض األطفال والحضانات وأولياء 
األمور. وبعد نهاية املنافسات، 

قام األمني العام بتتويج األطفال 
فوق منصة التتويج والتقاط الصور 

التذكارية وسط فرحة وبهجة 
عارمة من جانب األطفال وأولياء 
األمور، لتقوم فيام بعد الطالبتان 

بروضة نجمة الصباح “لييل 
انسريوا” و”مرام منادكار” بإطفاء 

شعلة األوملبياد. وبهذه املناسبة، 
أعرب األمني العام عن سعادته 

الكبرية بالنجاح الباهر الذي حققته 
النسخة األوىل من أوملبياد األطفال، 
مشيدا بالتفاعل اإليجايب من جانب 

الحضانات والروضات املشاركة 
والجهود الكبرية التي بذلتها لجنة 

اإلعداد والتحضري برئاسة مادن 
الوناس، متطلعا ملشاركة أكرب 

وتنظيم أفضل يف النسخة القادمة 
بعدما حققت النسخة األوىل أصداء 
إيجابية وردود فعل مرحبة ملا يرمي 

إليه الحدث من أهداف سامية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون 
الشباب والرياضة: توج وزير شؤون 

الشباب والرياضة هشام الجودر 
الفائزين بكأس وزارة شؤون الشباب 

والرياضة لأللعاب الرياضية والتي 
نظمها نادي عايل مبشاركة أكر من 

300 العب من مختلف األعامر، 
بحضور الوكالء املساعدين ومديري 
اإلدارات يف الوزارة ورئيس وأعضاء 
مجلس إدارة نادي عايل وعدد من 

منتسبيه. 
وقام وزير شؤون الشباب والرياضة 

بتكريم الفائزين باملراكز األوىل يف 
مسابقة كرة القدم والتي أقيمت 

عىل 3 فئات قدامى الالعبني وأحرز 
املركز األول فريق أحمد الجزيري 

واملركز الثاين فريق عيل خليل، 
والفئة املفتوحة ومتكن من تحقيق 
املركز األول فريق التعاون واملركز 

الثاين فريق ركن املنار، وفئة الصغار 
وحقق املركز األول فريق الفخار 

واملركز الثاين فريق نجوم عايل. 

كام قام الوزير بتكريم الفائزين 

يف بطولة كرة الطاولة والتي حقق 

لقبها الالعب محمد عاشور واملركز 

الثاين كان من نصيب عبداالمري 

كاظم كام تم تكريم األجهزة 

اإلدارية والفنية وبعض رواد العمل 

التطوعي.  وبهذه املناسبة أكد 

الجودر أن وزارة شؤون الشباب 

والرياضة دامئا ما تحث األندية 

الوطنية عىل تنويع األنشطة 

والربامج التي تقدمها ملحيطها 

والتفاعل اإليجايب مع منتسبيها 

من مختلف األعامر مبا يساهم 

يف اجتذابهم ملامرسة هواياتهم 

املفضلة وتنمية مهاراتهم يف مختلف 

املجاالت وهو األمر الذي يتفق مع 

اسرتاتيجية “الشباب والرياضة” يف 

تعظيم دور األندية الوطنية وجعلها 

وجهة مفضلة ملختلف األعامر 

ملامرسة هواياتهم بصورة متميزة. 

الجودر يتوج الفائزين بكأس “الوزارة” في نادي عالي ختام أولمبياد األطفال بحضور عسكر  

جانب من ختام الدورة

جانب من التتويج

أكد أم��ني رس االتح��اد البحريني لكرة 

الطاولة إبراهيم س��يادي ع��زم اتحاده 

إلعادة تنظيم بطول��ة البحرين الدولية 

للناش��ئني واألش��بال التي توقفت العام 

امل��ايض والح��ايل. وأض��اف س��يادي ل� 

“البالد س��بورت” أن اتحاد كرة الطاولة 

ينتظ��ر املوافق��ة النهائية م��ن االتحاد 

ال��دويل لتنظي��م النس��خة العارشة من 

بطولة البحرين الدولية للناشئني بشهر 

فرباي��ر الع��ام املقب��ل 2019، إذ يتطلع 

االتحاد لتنظيم البطولة بصورة مغايرة، 

من خالل إقامة احتفالية مبناسبة إطالق 

النس��خة العارشة وطلب استضافة فئة 

أكرب من خالل إقام��ة بطولة للمصنفني 

ال� 16 عىل العامل بفئة الناشئني.

وأوضح سيادي أنه يف حال حصل االتحاد 

ع��ىل موافقة االتحاد ال��دويل فإنه قادر 

عىل اس��تضافة الح��دث بأفضل صورة 

بعدما نظم 9 بطوالت خالل الس��نوات 

املاضية حص��دت نجاحا منقطع النظري 

وإش��ادة من االتحاد ال��دويل يف ظل ما 

يتمتع به االتحاد من بنية تحتية تتمثل 

يف الصال��ة إضافة إىل الك��وادر البرشية 

وع��ىل  األخ��رى.  التس��هيالت  وباق��ي 

صعي��د املش��اركات الخارجي��ة التحاد 

كرة الطاولة قال س��يادي إن املنتخبات 

لديهم مشاركتني عربيتني وهي البطولة 

العربي��ة الت��ي مل يحدد م��كان إقامتها 

وموعدها لغاي��ة اآلن إىل جانب بطولة 

كأس الع��رب، التي م��ن املقرر أن تقام 

باململك��ة األردني��ة الهاش��مية بش��هر 

س��بتمرب املقبل، مؤكدا ح��رص االتحاد 

ع��ىل تهيئ��ة املنتخبات كاف��ة بالصورة 

األمثل استعدادا للمشاركات الخارجية.

وعىل مستوى املسابقات املحلية أوضح 

س��يادي أن االتحاد بصدد تنظيم بطولة 

البحري��ن املفتوحة للف��ردي والزوجي 

والت��ي من املؤمل أن يتح��دد موعدها 

الحقا.

إبراهيم سيادي

سيادي: نتطلع الستضافة “دولية الطاولة” ألفضل 16 مصنفا عالميا
حسن علي

للمنتخبات مش��اركتان عربيت��ان 
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أش��اد ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
رئيس  الش��باب  وش��ؤون  الخريي��ة 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة  رئيس 
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليف��ة بال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه 
الداعمة  الخاصة ومواقفها  الرشكات 
م��ن  والرياض��ة  الش��باب  لقط��اع 
خ��الل رعايتها ملختلف املس��ابقات 
والبط��والت املحلي��ة، االم��ر ال��ذي 
يس��هم يف دفع عجلة التقدم يف هذا 
القط��اع الحيوي الكب��ري، ويرفع من 
املس��تويات والقدرات لدى ش��باب 
البحرين مبا يعود بالفائدة الكبرية يف 
تطور الحركة الشبابية والرياضية يف 

اململكة.
وقال سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة “ تربز من بني رشكات القطاع 
الخاصة مجموع��ة آل رشيف والتي 
تح��رص دامئا ع��ىل التواجد كإحدى 
الرشكات الداعمة للربامج الش��بابية 
والرياضي��ة حيث حرصت املجموعة 
ع��ىل م��دار الس��نوات املاضي��ة يف 
دعم دورة األلع��اب الرياضية وكان 
له��ا دورا فاعال يف نجاح��ات الدورة 

باعتبارها رشيكا أساسيا”.
وتابع س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة “ نؤمن متاما أن مجموعة 
آل رشي��ف متتل��ك سياس��ة واضحة 
اإلدارة  مجل��س  ويتب��ع  وعريق��ة 

اس��راتيجية واضحة املعامل من اجل 
تقديم الدعم واملس��اندة للش��باب 
البحريني والرياضة البحرينية وتدرك 
هذه املجموعة الرائدة أهمية توفري 
كل سبل الدعم من أجل تعزيز دور 
الش��باب البحريني وتطوير الرياضة 

البحرينية”.
رئي��س  رشي��ف  آل  خال��د  وكان 
مجموع��ة آل رشي��ف قد اس��تقبل 
رئيس اللجنة املنظم��ة العليا لدورة 
نارص ب��ن حمد لأللع��اب الرياضية 
“نارص11” توفيق الصالحي وس��لمه 

دعم الرشكة للدورة. 
ومن جانبه أش��اد رئي��س مجموعة 
آل رشيف خالد آل رشيف بالجهود 
التي يبذلها س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة من اجل توفري كافة 
اس��باب النجاح للبطولة من الناحية 
التنظيمي��ة واالدارية لدورة س��موه 

لأللعاب الرياضية”.
وقال “نح��ن يف مجموعة آل رشيف 
نعترب أنفسنا جزءا ال يتجزأ من دورة 
نارص بن حمد لأللعاب الرياضية لذا 
نحرص عىل دعمه��ا والتواجد ضمن 
عائل��ة رعاتها باعتباره��ا متثل مكانا 
مناس��با لنا إلب��راز اس��راتيجيتنا يف 
دعم الحركة الش��بابية والرياضية يف 
اململكة والعم��ل جنبا اىل جنب مع 
س��موه من اجل االرتقاء بالقطاعني 

الشبايب والريايض يف اململكة”.

وتاب��ع آل رشيف “تعترب دورة نارص 
ب��ن حمد لأللع��اب الرياضية فرصة 
مميزة يك نستعرض سياسة املجموعة 
تجاه املجتمع البحريني بصورة عامة 
والقط��اع الش��بايب خصوص��ا والتي 
تتضمن مب��ادرات تجاه هذا القطاع 
اله��ام والعم��ل عىل دعم��ه بصورة 
مس��تمرة كام نتطلع قدماً إىل تنمية 
رشاكتنا م��ع اللجنة املنظم��ة العليا 
حيث أننا نشاطرهم الهدف بتعزيز 
مكان��ة الدورة وتحقي��ق النجاحات 
الكبرية له��ا” متمنياً للبطولة النجاح 

والوصول ألهدافها املنشودة.

 االرتقاء بمنظومة 
الرياضة البحرينية

 أكد وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر أن ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة يقود حراكا وطنيا ش��بابيا 
ورياضيا متميزا يف اململكة من خالل 
تقديم س��موه للعديد من املبادرات 
التي ج��اءت بنتائج إيجابية واضحة 
ع��ىل القطاع��ني الش��بايب والريايض 
ومه��دت الطري��ق أم��ام منتس��بي 
العديد  القطاعني لتحقي��ق  هذي��ن 
م��ن اإلنج��ازات الرياضي��ة املرشفة 

ع��ىل مختل��ف األصعدة مش��ريا اىل 
أن من بني أه��م املبادرات الرياضية 
التي يقدمها س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة هي دورة س��موه 
لأللع��اب الرياضية والتي حرص عىل 
تقديم الخط��وات التطويرية للدورة 
الت��ي باتت س��معتها العطرة تفوح 
وتلف أجواء املنطقة نظرا لألهداف 
النبيل��ة الت��ي وضعه��ا س��موه لها 
والرامية اىل إتاح��ة املجال أمام أكرب 
عدد ممكن من الش��باب البحريني 
العاش��ق للرياضة ملامرس��ة هوايته 
املفضلة يف الدورة التي تش��كل بيئة 
مناسبة الكتشاف املواهب الرياضية 

الجديدة.
وأشار وزير شؤون الشباب والرياضة 
أن بطولة س��موه تعد م��ن االفكار 

املتمي��زة التي برزت بش��كل واضح 
يف س��امء الفعالي��ات الرياضي��ة يف 
اململك��ة، خاصة وان دع��م ومتابعة 
س��موه للدورة أعطاها رونقا وبريقا 
آخر حت��ى أضح��ت ال��دورة تأخذ 
املوق��ع الري��ادي ضم��ن البطوالت 
التي تقدم اىل الش��باب يف البحرين 
واملنطقة مش��ريا اىل أن حرص سموه 
عىل اس��تمرارية ال��دورة وتطويرها 
واقامته��ا للم��رة الحادي��ة عرشة يف 
تاريخها تؤكد املساحة الواسعة التي 
يتمتع بها الشباب البحريني يف فكر 
س��موه وحرصه عىل توفري مختلف 
الدعم واملس��اندة ملامرسة  اش��كال 

نشاطهم الريايض الكروي.
وب��ني الج��ودر أن دورة “نارص11” 
تعد فرص��ة كبرية الكتش��اف املزيد 

من املواه��ب الكروية ورفد االندية 
الوطني��ة بالعديد من الالعبني الذين 
مل تت��ح له��م فرص��ة االنض��امم اىل 
االندية باإلضافة اىل أنها تشكل مكانا 
مناس��با امام م��دريب االندية ملتابعة 
الدورة ومراقب��ة ورصد اداء الالعبني 
املشاركني متهيدا الختيار االبرز منهم 
وضمهم اىل األندي��ة مؤكدا يف ذات 
الوق��ت أن دورة ن��ارص ب��ن حم��د 
لأللعاب الرياضية انتجت العديد من 
الالعبني املتميزي��ن اللذين ميتلكون 
مه��ارات عالية ومتكنوا من االنضامم 
اىل األندية وقدموا مس��تويات فنية 

عالية.
وزارة  أن  اىل  الج��ودر  وكش��ف 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة وم��ن 
خ��الل كوادرها عمل��ت عىل تجهيز 
اس��تاد مدينة خليفة الرياضية الذي 
س��يحتضن مباريات ال��دورة بصورة 
متمي��زة م��ن كاف��ة النواح��ي مب��ا 
يتناس��ب مع حجم الدورة يف سبيل 

انجاح مباريات الدورة.
وأعرب الج��ودر عن تقديره للجهود 
الكبرية التي تبذله��ا اللجنة املنظمة 
العلي��ا يف س��بيل اس��تحضار كاف��ة 
عوامل النجاح التنظيمي لها كام مثن 
عاليا دور ال��رشكات الراعية للدورة 
متمني��ا التوفي��ق والنج��اح لجميع 
الفرق املش��اركة وتقديم مستويات 

متميزة ترثي مباريات الدورة.

المجموعة تمتلك رؤية واضحة لدعم القطاعين الشبابي والرياضي
آل ش��ريف: نحن ج��زء ال يتجزأ من ال��دورة... ناصر بن حمد:

            اللجنة اإلعالمية

خالد آل شريف هشام الجودر

تح��ت رعاي��ة النائ��ب األول لرئيس 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 
البحريني  لالتح��اد  الفخ��ري  الرئيس 
 BMMAF لفن��ون القتال املختلط��ة
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
تق��ام الي��وم )الجمع��ة( املوافق 11 
ماي��و الجاري عند الس��اعة الس��ابعة 
مس��اء )بتوقي��ت إندونيس��يا( الثالثة 
ع��را “بتوقي��ت مملك��ة البحرين” 
عىل صالة “بالي ساربيني” بالعاصمة 
منافس��ات  جاكرت��ا،  اإلندونيس��ية 
النس��خة الثاني��ة ع��رشة م��ن بطولة 

القتال الش��جاع “BRAVE 12”، التي 
الش��جاع  القتال  منظم��ة  س��تنظمها 
املنبثق��ة من منظمة خال��د بن حمد 
تح��ت   KHK SPORTS الرياضي��ة

شعار “األسطورة”.
وشهد س��موه مراس��م إجراء الفحص 
الرس��مي للوزن لالعبني املش��اركني يف 
هذه النسخة من البطولة، الذي أقيم 
صباح يوم الخمي��س املوافق 10 مايو 
مبقر إقامة الالعبني بفندق “س��انتيكا 
س��ليبي”، بحض��ور أعض��اء األجه��زة 

الفنية واإلدارية لالعبني.

من جهته، أعرب سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة عن س��عادته الكبرية 
املشاركني  لالعبني  القوية  بالتحضريات 
بهذه النس��خة، مؤكدا سموه أن تلك 
تعكس ح��رص هؤالء  االس��تعدادات 
الالعبني عىل الوصول للجهوزية املثالية 
قبل خوض املواجهات، التي يتطلعون 
من خاللها لتقديم أفضل املس��تويات 
القتالية التي متنحه��م الفرصة إلحراز 
نتيجة االنتصار، مضيفا سموه أن قوة 
التحضريات س��يكون لها أبلغ األثر يف 
ظهور النزاالت بصورة مميزة تنعكس 

بدورها عىل نجاح هذا الحدث.
وحرص س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة ف��ور وصول��ه للعاصم��ة 
اإلندونيس��ية جاكرت��ا، ع��ىل االلتقاء 
بالعب��ي فريق خالد ب��ن حمد لفنون 
 ،KHK MMA املختلط��ة  القت��ال 
واالط��الع عىل اس��تعداداتهم النهائية 
تحضريا لهذه املش��اركة، وكان س��موه 
ح��ارضا م��ع الالعب��ني خ��الل الفرة 
األخرية إلنزال الوزن التي تسبق فحص 
الوزن، حيث ش��جع س��موه الالعبني 
عىل التحيل بالص��رب والقوة والتحدي 

الجتياز هذه املرحلة؛ ليكونوا قادرين 
ع��ىل املش��اركة واملنافس��ة يف ه��ذه 

النسخة من البطولة.
واحتض��ن فندق “س��انتيكا س��ليبي” 
فح��ص ال��وزن الع��ام، والذي ش��هد 
البعث��ة البحرينية لدى  حضور رئيس 
جمهورية إندونيس��يا الس��فري محمد 
غسان ش��يخو، وأعضاء منظمة القتال 
الش��جاع - بريف، وع��دد من ممثيل 
وسائل اإلعالم اإلندونيسية واألجنبية، 
وجمه��ور من محبي وعش��اق رياضة 

فنون القتال املختلطة.

اليـوم انطـالق “بريـف 12” تحـت رعـايـة خالـد بـن حمـد
جاكرتا            المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

 سمو الشيخ خالد بن حمد 
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دشن منتخبنا الوطني للناشئني لكرة 
والفنية؛  البدني��ة  اس��تعداداته  اليد 
تحض��ريًا للبطولة اآلس��يوية املؤهلة 
لنهائي��ات كأس الع��امل يف مقدوني��ا 

العام املقبل.
وانطلقت التدريبات بقيادة تدريبية 
متمثل��ة يف املدرب محم��د املراغي 
ويعاون��ه رائد امل��رزوق وقامئة تضم 
36 العب��ا، من نادي س��امهيج: عيل 
محمد، محم��د عبدالجلي��ل، أحمد 
إبراهي��م، أحمد عبدالنبي، من نادي 
الشباب: مجتبى الزميور، عيل محمد، 
حسن توفيق وحس��ني عيل وجاسم 
ع��يل، من ن��ادي التضام��ن: منتظر 
إبراهي��م، ع��يل الفردان، ع��يل رضا، 
من نادي باربار: قاس��م جعفر، عيل 
أحمد، مؤيد سمري، من نادي االتحاد: 
نوح عبدالشهيد، عيل جعفر، مهدي 

ع��يل، محم��ود الخنيزي، م��ن نادي 
الدي��ر: عيل ريض العش��ريي، محمد 
أم��ني العش��ريي، أحمد الع��ود، من 
نادي األهيل: محمد خليل، مصطفى 
عي��ى، عبدالعزي��ز عادل، حس��ني 
النج��ار، من ن��ادي النجم��ة: كميل 
ف��ؤاد، عادل محمد، ع��يل فؤاد، من 
نادي االتفاق: ع��يل محمود، محمد 
حمي��د، حس��ن العصفور، محس��ن 
املرزوق، من نادي توبيل: س��يدعيل 
باس��ل، محمد عبدالحس��ني وحسني 

أمني.
وقبل انطالق التدريبات، عقد الجهاز 
الفن��ي واإلداري للمنتخ��ب مبعي��ة 
األمني العام لالتح��اد البحريني لكرة 
اليد خالد الناجم جلس��ة مصغرة مع 
الالعبني؛ للتحدث معهم بشأن أهمية 
املرحلة املقبل��ة التي تتطلب الجدية 

واالنضب��اط يف التدريب��ات؛ من أجل 
ضامن االستمرار يف صفوف املنتخب، 
خصوًصا أن قامئة األس��امء ستتقلص 

بشكل تدريجي إىل موعد البطولة.
واشتملت تدريبات “أحمر الناشئني” 

الت��ي احتضنتها صالة اتح��اد اللعبة 
ب��أم الحصم ع��ىل النواح��ي الفنية 
ومنه��ا التصويب ع��ىل املرمى ومن 
ث��م اللج��وء لتوزي��ع الالعب��ني عىل 
مجموع��ات وخوض تقس��يمة عىل 

امللع��ب بأكمله مع إج��راء تغيريات 
ع��دة يف العب��ي املجموعات؛ بهدف 
إتاح��ة فرص��ة املش��اركة للجمي��ع 
وإثبات النفس وأيًضا إلظهار الالعبني 

األكفاء ملختلف املراكز.

يف  اآلس��يوية  التصفي��ات  وس��تقام 
ن من  ضيافة العاصم��ة األردينة عاماّ
14 حتى 24 س��بتمرب املقبل مبشاركة 
16 منتخ��ب، ت��م توزيعه��م عىل 4 
مجموعات، وجاء منتخبنا الوطني يف 
املجموعة األوىل بجانب الس��عودية، 
الصني وع��امن، وضم��ت املجموعة 
الثاني��ة األردن، أوزبكس��تان، تايبيه، 
الثالثة  وفلس��طني، أم��ا املجموع��ة 
فتش��كلت م��ن كوري��ا الجنوبي��ة، 
وأخ��ريًا  وس��وريا،  الهن��د  الع��راق، 
اليابان،  الرابعة ضم��ت  املجموع��ة 

قطر، اإلمارات وإيران.
يذكر أن منتخبنا يحمل لقب بطولة 
الناشئني التي أقيمت باملوسم املايض 
يف ضياف��ة مملكة البحرين، يف إنجاز 
تاريخي فريد م��ن نوعه عىل صعيد 

الفئات العمرية.

“ناشئو اليد” يدشنون تحضيراتهم للبطولة اآلسيوية
بقيادة المراغي والمرزوق و36 العبا

علي مجيد

أفراد المنتخب قبل انطالق التدريب



لقن ممثلنا الثاين فريق املحرق نظريه 
الع��ريب القطري درس��ا قاس��يا بفوزه 
علي��ه بنتيج��ة )100/68( يف املب��اراة 
التي جمعتهام مساء أمس )الخميس( 
لحس��اب  الثالث��ة  الجول��ة  ضم��ن 
املجموعة األوىل من البطولة الخليجية 
ال� 38 لكرة الس��لة املؤهلة لنهائيات 
كأس آس��يا لألندية التي تس��تضيفها 
العاصم��ة العامنية مس��قط حتى 14 
مايو الج��اري. وانفرد املحرق بصدارة 
املجموعة رافعا رصي��ده إىل 4 نقاط، 
فيام أصبح رصيد الع��ريب إىل 3 نقاط 

يف املركز الثاين.
وحس��م املحرق أشواط املباراة األربع 
بالنتائج اآليت: 21/ 16، 29/17، 27/22 
و23/13. وج��اء أفض��ل مس��جل يف 
صفوف املحرق األم��رييك بلودز ب� 21 
نقط��ة، وس��اهم االس��رايل ماجوك ب� 

20 نقط��ة، وأضاف محمد بوعالي 16 
نقطة.

 الشوط األول

وب��دأ املح��رق بتش��كيلة ضمت عيل 
عب��اس، ب��در جاس��م، محم��د نارص 
واألمرييك دمياريوس بولز واألسرايل اتري 
ماجوك. وجاءت بداية املحرق مرتبكة 
والهجوم��ي،  الدفاع��ي  الش��قني  يف 

استغلها العريب وتقدم 5/2.
وتحس��ن أداء املحرق الهجومي الذي 
متك��ن م��ن خالل��ه تس��جيل التقدم 
األول 6/5. وس��ار الرب��ع األول ع��ى 
وت��رية واحدة، وظل التكافؤ مس��تمرا 
من الجانبني وس��ط مساحات دفاعية 
الع��ريب  العب��و  اس��تغلها  للمح��رق 
للتصوي��ب الث��اليث والدخ��ول تحت 

الحلق وكسب األخطاء.

التس��جيل،  الفريقان س��جال  وتبادل 
ودام التف��وق للمح��رق يف النتيج��ة 
منتصف الفرة 12/9، قبل أن يحس��م 
ه��ذا الرب��ع ب��� 21/16. ومل تختلف 
بداية املحرق املتواضعة يف الربع الثاين 
عن األول، ومتك��ن العريب من تقليص 
الفارق لنقطة واحدة قبل أن يس��جل 
التع��ادل 23/23. وزاد املح��رق م��ن 
التقدم  الهجومية مس��تعيدا  الفاعلية 
وموسعا الفارق تدريجيا إىل 10 نقاط 
منتصف الربع بواقع 36/26. وحافظ 
املحرق عى فارق العرش نقاط بهجوم 
ض��ارب ودفاع محكم، قب��ل أن يرفع 

النتيجة نهاية الشوط األول 50/33.

 الشوط الثاني

ومنح الفارق الكبري الذي انتهى عليه 
الشوط األول، املحرق استقرارا كبريا يف 

التعامل مع مجريات الش��وط الثاين، 

إذ وع��ى الرغ��م من تقري��ب العريب 

النتيجة مطلع الرب��ع الثالث 50/37، 

إال أن املحرق عاد بقوته الضاربة ورفع 

الفارق إىل 20 نقطة منتصف الفرة. 

وواصل��ت كتيبة املح��رق بقيادة عيل 

عباس ومحم��د نارص ومحمد بوعالي 

ف��رض أفضليته��ا املطلق��ة والتأل��ق 

الهجومي وصوال لحس��م الربع الثالث 

ب� 77/55.

وأحك��م املح��رق قبضته ع��ى الربع 

األخري دفاعا وهجوما، وقدم مس��توى 

فنًي��ا يف الرب��ع األخ��ري، ومتك��ن من 

زيادة الف��ارق إىل 29 نقطة، وحافظ 

ع��ى الفارق كبريا ليخرج فائزا بنتيجة 

.100/68

المحرق يكتسح العربي القطري في خليجية السلة
ال���ي���وم 3 م���واج���ه���ات ف���ي ال�����دور رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي

من لقاء المحرق والعربي أمس

مسقط                 الوفد اإلعالمي

رشح مدرب فريق الشارقة واملنتخب 
اإلمارايت، املدرب القدير عبدالحميد 
إبراهيم، فريق املنامة لتحقيق لقب 

البطولة الخليجية الثامنة والثالثني لكرة 
السلة. وقال عبدالحميد إن جميع 
الرشيحات تنصب ملصلحة املنامة، 

عطفا عى تصنيف مستويات الفرق 
قبل البطولة.

وأوضح أن بطوالت األندية دامئا ما 
تحظى بتصنيف مسبق للفرق، وهو 
ما ظهر يف املسابقات األربع األخرية، 
مشريا إىل أن هنالك فرقا معروفة يف 
املنطقة دامئا ما تكون هي املرشحة 

لتحقيق اللقب.
وأضاف أن فريق شباب أهيل ديب 

الغائب عن البطولة لبعض الظروف 
كان هو املرشح األول، ولكن غيابه نقل 
الرشيح إىل املنافس الثاين عى مستوى 

املنطقة، وهو فريق املنامة.
وذكر عبدالحميد أن املنامة عى الرغم 
من تراجع مستواه يف املرحلة املاضية 

وخسارته اللقاء االفتتاحي، إال أنه 

سيعود لوضعه الطبيعي بعد أن يحقق 

التجانس املطلوب.

وأشار إىل أن املنامة تعرض لهزة بعد 

إصابة محرفه األمرييك واين، وهو 

ما أثر عى توازن الفريق، إضافة إىل 

قرص فرة اإلعداد بعد دخول الالعبني 

األجانب.

وأردف أن أغلب العبي املنامة ميثلون 

منتخبنا الوطني؛ لذا فهم عى مستوى 

فني عال، إضافة إىل املحرف األمرييك 

ستوغلن املتمرس والخبري يف البطوالت 

الكبرية التي يرتفع خاللها مستواه كلام 

ارتفع رتم املنافسات.

وعن حظوظ ممثلنا الثاين، قال 

عبدالحميد إن املحرق قادر عى 

تحقيق املفاجأة متى ما أظهر الروح 

القتالية العالية واألداء الجامعي 

املنظم، فهو ميتلك العنارص الجيدة، 

وقادر عى تحقيق ذلك. 

وعن تطلعات فريقه، أضاف “هدفنا 

قبل البطولة هو املشاركة والظهور 

باملستوى اإليجايب، بحكم قرص فرة 

االعداد عقب قرار العدول عن االعتذار 

واملشاركة، واآلن تغريت أهدافنا بعد 

أن توفقنا يف املباراة األوىل التي حققنا 

خاللها الفوز أمام املنامة، سنحاول أن 

نكون مع فرق املربع، وبعدها سنحدد 

أهدافنا التالية”. وأكد عبدالحميد أن 

باب املنافسة واإلثار مازال مفتوحا عى 

مرصاعيها، وأن حظوظ الفرق مازالت 

قامئة رغم تفاوت املستويات. 

وقال إن فريق االتحاد إذا استغل 

فرة الراحة الكبرية التي تحصل عليها 

واستطاع أن يتخطى الدور ربع النهايئ، 

فبمقدوه أن يكون طرفا يف النهايئ. 

وتابع “الريان ميتلك التاريخ، ولكن 

التعديالت األخرية بعدم االستعانة 

بالالعبني األجانب، أضفى تكافؤا كبريا 

بني الفرق”. 

وأبدى عبدالحمد خوفه وقلقه من 

تحول املسابقة إىل بطولة منتخبات يف 

املستقبل، عرب التالعب عى اللوائح، 

بحيث تذهب بعض الفرق للتعاقد 

مع بعض الالعبني لتقوية صفوفها قبل 

املشاركة يف البطولة.

باب المنافسة مفتوح أمام األندية

عبدالحميد: المنامة المرشح األول... والمحرق قادر على المفاجأة

عبدالحميد إبراهيم

شكراهلل: فوز مهم والمقبل أهم

الشارقة يؤكد تأهله

اليوم 3 مواجهات

إدارة تحكيمية ناجحة للسلم

وصف العب املحرق عيل شكر الله، الفوز 
الكبري أمس عى حساب العريب باملهم؛ كونه 

سيضع الفريق عى قمة املجموعة.
وأرجع شكر الله الفوز العريض إىل 

التحضريين الذهني والفني للمباراة، جنبا إىل 
جنب األداء الجامعي املتزن والروح القتالية 

العالية. وقال إنهم مل يتوقعوا أن يظهر العريب 
بهذه الصورة الفنية الضعيفة، مضيفا أن 

املحرق دخل املباراة بنوايا بطولية؛ بهدف الحسم املبكر منذ الشوط 
األول. وأكد أن املحرق سيكون جاهزا ملواجهة نزوى اليوم يف الدور ربع 

النهايئ، الفتا إىل أن الفريق يعمل خطوة بخطوة للوصول إىل النهايئ.

تقام اليوم )الجمعة( 3 مواجهات يف الدور ربع النهايئ، إذ سيلتقي يف املباراة األوىل فريقي املحرق ونزوى الساعة 2 
بتوقيت مملكة البحرين، وتليها مبارشة مباراة العريب والريان يف الساعة 4 مساًء، عى أن تختتم مواجهات الدور بلقاء 

االتحاد واملنامة يف الساعة 6 مساًء.
وستتأهل 3 فرق إلكامل أضالع املربع الذهبي إىل جانب الشارقة الذي حجز الضلع األول مبكرًا، فيام ستحزم 3 فرق 

أمتعتها وتغادر البطولة.

أكد فريق الشارقة اإلمارايت تأهله رسميًّا إىل الدور نصف النهايئ، بعد 
أن حقق فوزه الثالث عى التوايل يف املجموعة األوىل عى حساب 

فريق نزوى العامين بنتيجة )82/64(، رافعا رصيده إىل 6 نقاط، فيام 
تكبد صاحب األرض الهزمية الثالثة برصيد 3 نقاط متذيال آخر الرتيب.
ونجح بذلك الشارقة العبور مبارشة إىل املربع الذهبي وتجنب الدور 

ربع النهايئ، إذ سينتظر الفريق الفائز من لقاء العريب والريان القطريني 
بدور الثامنية.

شهد لقاء فريقي الشارقة اإلماريت ونزوى 
العامين أمس الظهور الثاين لحكمنا الدويل 

محمد السلم يف البطولة الخليجية.
وظهر حكمنا الدويل مبستوى مميز 

وشخصية قوية، واستطاع أن يخرج املباراة 
لرب األمان من دون أي اعراضات من 

الفريقني.
ويعترب السلم من الحكام الوطنيني 

املميزين، وتأيت مشاركته يف إدارة مباريات البطولة، ملا ميتلكه من 
خربة واعتباره من الحكام األكفاء والجيدين يف دورينا.

علي شكراهلل

من لقاء الشارقة ونزوى أمس

محمد السلم
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حقق فريق املنامة لكرة السلة فوزا مثينا عى 
الريان القطري بنتيجة )98 /93(، يف املباراة 

التي جمعت الفريقني أمس، لحساب املجموعة 
الثانية. ورفع املنامة رصيده إىل 5 نقاط ليحتل 

بها املركز الثاين عى سلم ترتيب املجموعة، 
فيام أصبح رصيد الريان 4 نقاط ليأيت يف 

املركز الثالث. ومن املرتقب أن يشهد لقايئ 
الدور نصف النهايئ مواجهة بحرينية خالصة 

بني املنامة واملحرق، حال تخطيهام االتحاد 
السعودي ونزوى العامين اليوم يف الدور ربع 
النهايئ.  وجاءت نتائج أشواط املباراة األربع 
كاآليت: 22/17 املنامة، 34/23 الريان، 28/18 

املنامة و25/24 املنامة.
عودة للمواجهة، جاء اللقاء متكافئا، وظل فارق 

النقطة قامئا بينهام حتى منتصف الربع األول 
الذي متكن فيه الريان من نيل األفضلية 11/7، 

قبل أن تتعادل النتيجة يف 3 مناسبات آخرها 
15/15، ليأخذ املنامة التقدم بفضل حيوية 

األمرييك ستوغلن الهجومية التي رجحت كفة 
الزعيم مع نهاية هذا الربع 22/17.  

واستغل الريان غياب القبضة الدفاعية للمنامة 

واستعاد التقدم رسيعا بداية الربع الثاين 
31/25. ورغم تدخل املدرب ميالد بالوقت 
الفني، إال أن الريان واصل تعميق الفارق 

وصوال ل�10 نقاط منتصف الربع مستغال أخطاء 
التمرير واالستالم يف الهجوم، قبل أن يحسم 

الشوط األول 51/45.
وقلص املنامة فارق النتيجة رسيعا بداية الشوط 
الثاين بعد أن استعاد التوازن يف الخط الدفاعي 
والفاعلية الهجومية، ومتكن من تعديل األرقام 
منتصف الربع الثالث 59/59، قبل أن يتقدم 

61/59. وحافظ املنامة عى تقدمه بفضل 
التصويبات الثالثية املوفقة من محمد حسني 

وستوغلن، وحسم هذا الربع ملصلحته 73/69. 
الريان استعاد التقدم مجددا بداية الربع األخري 

بواسطة الرميات الثالثية 77/73.
ورغم تدخالت املدرب ميالد املستمرة، إال 

أن الريان حافظ عى تقدمه منتصف الربع 
87/80. واشتدت اإلثارة يف آخر دقيقتني التي 

عادل فيها املنامة النتيجة 91/91، قبل أن 
يتقدم، ثم ظل محافظا عى تقدمه حتى حسم 

فوزا صعبا بنتيجة 98/93.

القط��ري الري��ان  يتخط��ى  المنام��ة 

من لقاء المنامة والريان أمس

النهائي نصف  في  مرتقبة  بحرينية  مواجهة 
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)وكاالت(: قننال ديفينند فاجننر مدرب 
هيديرسننفيلد تنناون، إن فريقه “رسق” 
نقطننة جعلته يضمن البقنناء يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز، بعد التعادل 1-1 مع 

تشيليس يوم األربعاء.
وصمنند هيديرسننفيلد يف وجننه ضغط 
تشننيليس قبننل أن يحرز هدفننا مفاجئا 
يف الدقيقننة 50 عرب لننوران ديبواتر، من 
التسديدة الوحيدة للفريق عىل املرمى.

وأبلغ فاجننر الصحفيننن “رسقنا نقطة 
بالتأكيد، تشننيليس كان الطرف األفضل 

وبدون شننك وقف الحظ بجانبنا، كانت 
لدينننا الرغبننة يف الحصول عننىل نتيجة 
مذهلننة”. وخطف هيديرسننفيلد نقطة 
التعننادل مننع مانشسننر سننيتي الفائز 
باللقننب يوم األحد. وقال املدرب االملاين 

“هذا إنجاز مذهل لنا”.
ووجهننت النتيجننة رضبة قويننة آلمال 
تشيليس يف التأهل لدوري أبطال اوروبا 
يف املوسننم املقبل إذ يتأخر بنقطتن عن 
ليفربول صاحب املركز الرابع قبل مباراة 

واحدة من النهاية.

وأدرك تشننيليس صاحب األرض التعادل 
عننرب ماركوس ألونسننو وسنندد مرتن يف 
إطننار املرمننى. وقننال أنطونيننو كونتي 
مدرب تشيليس إنه من الصعب رشح ما 
حدث يف مباراة استحوذ فيها فريقه عىل 
الكنننرة بنسبة 82 % وكل الفرص لكنها 

انتهت بالتعادل.
وأضنناف “ينبغي أن نحننرم أن املنافس 
دخل املبنناراة بهدف واحد هو الحصول 
عننىل نقطننة التعننادل، ولهذا السننبب 
دافننع بقننوة، يجننب أن نوجننه التهنئة 

لهيديرسفيلد عىل النتيجة”.
وفضل املنندرب االيطايل، الذي أشننارت 
تكهنات صحفية إىل رحيله عن تشيليس 
بنهاية املوسننم، عدم اإلجابة عن أسئلة 
حول تحسن تشننكيلة الفريق وقال إن 

النادي سينظر يف هذا األمر بعد ذلك.
وأشننار كونتي إىل أنه يفكر فقط يف اخر 
مباراة يف الدوري ضد نيوكاسننل يونايتد 
يننوم األحنند، ثننم نهننايئ كأس االتحاد 
االنجليننزي ضد مانشسننر يونايتد بعد 

ذلك بأسبوع.

)وكاالت(: عاد الربيطاين لويس هاميلتون 
سائق مرسيدس إىل صدارة ترتيب بطولة 
العننامل لسننباقات فورموال 1 للسننيارات 
مننع عودة البطولة ألوروبا، لكن سننائق 
مرسيدس سيواجه معركة رشسة للحفاظ 
عىل تفوقه عىل حسنناب مالحقه األملاين 
سيباستيان فيتل سائق فرياري، يف سباق 
جائزة إسبانيا الكربى يف برشلونة، األحد 

املقبل.
أول  مركننز  يحننرز  أن  فيتننل  ويأمننل 
املنطلقننن للمننرة الرابعة عننىل التوايل 
عىل حلبة تظهننر األداء الحقيقي للفرق 
بعنند السننباقات األربعة السننابقة التي 
متيننزت باإلثارة وغلبت عليها الفوىض يف 
بعض األحيان. ومل يسبق للسائق األملاين 
االنطالق من املقدمة يف سننباق برشلونة 

يف حننن أن هاميلتننون، صاحننب الرقم 
القيننايس يف االنطالق من املركز األول يف 
تاريننخ البطولة )73 مننرة(، فعلها ثالث 
مرات يف آخر 4 سنننوات وفاز بسننباقن 
منهننم.  ويبدو االنطالق من املركز األول 
مهننا يف برشننلونة بالنظننر إىل آخر 17 
سننباقا اقيمت عىل حلبة كاتالونيا حيث 
أن الفائز بالسباق يف 14 مرة منها انطلق 

من هذا املركز.
ورمبننا مينننح أداء هاميلتون يف السننباق 
األخري عننىل حلبننة باكو بعننض الراحة 
للسننائق الربيطاين لكنه يعلننم أنه كان 
محظوظننا بالتقدم بننن 4 نقاط عن فيتل 
بطننل العامل 4 مننرات، وأن فرياري ميلك 

سيارة أرسع.
وقننال هاميلتننون بعنند فوزه بسننباق 

أذربيجننان قبننل أسننبوعن “الظننروف 
الغريبة يف آخر سباقن جعلتنا نستمر يف 
املنافسة لكن ال ميكن االعتاد عىل ذلك 
يف 17 سننباقا حتى نهاية املوسم، نحتاج 
إىل تقديم أقننى أداء لدينا وان نثق يف 
السيارة”. وأضاف “أملك الرسعة الالزمة 
كا أن السننيارة رسيعة لكننا مل نستطع 
إخراج أفضل ما لديها... يجب أن نحسن 

أداءنا عىل الكثري من األصعدة”.
كا ستشننهد حلبة كتالونيا أيضا اشتداد 
وترية املنافسننة الفنية بننن الفرق التي 

اصبحت قربا من مصانعها.
وعلق توتو فولف رئيس فريق مرسيدس 
قائننال “إنهننا الخطننوة األوىل يف تطوير 
املنافسة والتي يبدو أنها ستستمر حتى 

نهاية املوسم.

سننيكون من املثننري رؤية املنندى الذي 
سيصل اليه أداء الفرق يف ظل التحديثات 
التي قامننت بها ومدى تأثننري ذلك عىل 
ترتيننب الفننرق سننواء يف املقدمة أو يف 

وسط الرتيب”.
ومل تغب اإلثارة عن سباق إسبانيا، ففي 
2016 تسبب اصطدام سائقي مرسيدس 
خالل السننباق يف فوز الهولندي الشاب 
ماكس فرستابن بالسننباق يف أول ظهور 

له مع رد بول.
لكن فرستابن سيصل إىل هناك هذه املرة 
بعد تعرضه للتوبيخ هو وزميله االسرايل 
دانييل ريتشياردو بعد اصطدامها عىل 

حلبة باكو.
لكن حلبة برشننلونة التنني تحمل الكثري 
من الذكريننات الطيبة للسننائقن توفر 

فرصة لبداية جديدة.
وقال فرستابن الذي فاز زميله ريتشياردو 
بسننباق الصن “سنننحصل عىل العديد 
من التحديثننات التقنية ونأمل أن تكون 
إيجابيننة، بإمكاننننا أن نقننرب أكرث من 

املقدمة لكن اآلخرين سننيجلبون معهم 
أجزاء جديدة”.

وأضاف “رمبا تكون هذه لحظة حاسمة 
هذا املوسننم وأنننا مهتننم مبعرفة كيف 

سيكون أداء بقية السائقن”.

تشيلسـي يتعـرض للسـرقـة 

الصـراع يتجـدد فـي كاتالـونيـا 

)وكاالت(: قننال ماوريسننيو بوكيتينننو، 
منندرب توتنهننام هوتسننبري، إن ضان 
فريقه إنهاء النندوري اإلنجليزي املمتاز 
لكرة القدم يف املربع الذهبي، والتأهل 

لدوري أبطال أوروبا “إنجاز كبري”.
وأبلغ املنندرب األرجنتيننني الصحفين 
بعنند الفوز 1-0 عىل نيوكاسننل يونايتد 
أنه بنهاية املوسم سننيكون توتنهام قد 
خاض “38 مباراة خارج أرضه” يف إشارة 
إىل اللعب باستاد وميبيل بشكل مؤقت 
هذا املوسننم لحننن االنتهاء مننن بناء 

امللعب الجديد.
وأضاف بعدما أحرز هاري كن، مهاجم 
إنجلرا هدفا يف الشننوط الثاين ليضمن 
توتنهننام التواجد باملربننع الذهبي، إذ 
يتقدم بأربع نقاط عن تشيليس صاحب 
املركننز الخامس: “من الرائننع أن ننهي 
املوسننم يف املربع الذهبي.. هذا إنجاز 
كبري”. وضمن الفوز إنهاء توتنهام، الذي 
فشل يف الحصول عىل لقب مرة أخرى، 
املوسننم متفوقا عىل جميع أندية لندن 
يف الرتيننب للمننرة األوىل منذ موسننم 
1994 - 1995 وهننو أمننر تحدث عنه 

بوكيتينو يف املؤمتر الصحايف.
وسيشارك توتنهام يف دوري األبطال مرة 
أخرى يف املوسننم املقبننل، بعدما ودع 
البطولننة العام الحايل من دور السننتة 
عرش أمننام يوفنتننوس، بعدمننا تصدر 
مجموعتننه متفوقننا عىل ريننال مدريد 

وبوروسيا دورمتوند.
وقال بوكيتينو، الذي مل يفز بأي لقب يف 
4 مواسننم مع توتنهام “بالنسبة للنادي 

فاالنتقال إىل امللعب الجديد واملشاركة 
يف دوري األبطال أمر مذهل”.

وتابع: “سيكون تحديا آخر )عىل امللعب 
الجديد( كننا كان الحننال عند اللعب 
باستاد وميبيل، لكن هذه املجموعة من 
الالعبن متلك خربة التأقلم عىل االستاد 
الجدينند”. وأضنناف: “لعبنننا 38 خارج 
ملعبنا.. رمبا مل يعننرف البعض صعوبة 
األمر بالنسننبة لالعبننن والطاقم الفني 

والجاهري.. االنتقننال من وايت هارت 
لن إىل وميبيل”. وواصل: “إنهاء املوسم 
يف املربع الذهبي رغم العديد من هذه 
األشننياء التي حدثت أمننر مميز.. لو مل 
نكننن أقوينناء ذهنيا وبدنيا ملننا حققنا 
ذلك”. ويشننعر بوكيتينو، بالقلق حول 
حالة كننريان تريبري البدنية، لكنه يتوقع 
أن يكننون املدافع جاهزا للمشنناركة يف 
كأس العامل بعد تعرضه إلصابة يف الركبة 

خالل الفوز عىل نيوكاسل يونايتد.
وخننرج تريبننري، مدافع إنجلننرا، الذي 
حجز مكانه يف تشننكيلة توتنهام يف 34 
مباراة بجميع املسننابقات هذا املوسم، 
يف نهاية الشننوط الثاين يف استاد وميبيل 

وشارك تويب ألديرفرييلد بدال منه.
وقال بوكيتينو، عن الالعب البالغ عمره 
27 عاما: “أمتنى أن يكون بحالة جيدة، 
نشننعر بالقلننق قليننال حننول وضعه”. 
وتابع: “أمتنننى أال تكون اللياقة البدنية 
مشكلة كبرية وأن يستطيع املشاركة يف 
كأس العامل.. أعتقد أن اإلصابة التواء يف 

الركبة”.

)وكاالت(: قدم جونجو شننيلفي، أداء 
رائعا مع نيوكاسننل يونايتد يف الدوري 
اإلنجليننزي املمتنناز لكننرة القدم هذا 
املوسننم، ويرى مدربه رافائيل بينيتيز 
أن الالعننب البالننغ عمننره 26 عامننا 
يسننتطيع مواصلة ذلك لننو انضم إىل 
تشكيلة إنجلرا يف نهائيات كأس العامل 

يف روسيا.
وحافظ شننيلفي، الننذي مل يلعب مع 
منتخننب إنجلننرا منننذ 2015، عننىل 
مسننتواه العايل خننالل الهزمية 1 - 0 

أمام توتنهام هوتسبري األربعاء.
وقدم العب الوسننط أداء قويا سنناعد 
نيوكاسننل تحننت قيننادة بينيتيز عىل 
االقراب مننن إنهاء املوسننم يف املركز 
العارش. وقننال بينيتيز للصحافين عند 
سننؤاله عا إذا كان انضام شننيلفي 
إلنجلرا سيمثل إضافة: “أعتقد ذلك.. 
إنه العب وسط مختلف، عند الحديث 
عن التشننكيلة ميكن لالعبن املختلفن 

أن مينحننوك اختيننارات مختلفننة يف 
مباريات مختلفة”.

وتابع: “لو اسننتحوذ عىل الكرة ميكنه 
أن يصنننع الفننارق لكنننه بحاجة إىل 
العبن بجانبه للتحرك والقيام باألمور 

املناسبة أيضا”.
ويأمل نيوكاسننل يف أن يضننع حدا لن 
4 هزائننم متتاليننة يف النندوري عندما 

يستضيف تشننيليس يف ختام املسابقة 
يوم األحد.

وسننيكون عننىل جاريث سنناوثجيت، 
مدرب إنجلرا اختيار قامئة مكونة من 
23 العبا لننكأس العننامل يف الرابع من 
يونيو قبل افتتاح مشوارها يف البطولة 
مبواجهننة تونننس يوم 18 من الشننهر 

ذاته.

بوكيتينو يشيد باإلنجاز الكبير

بينيتيـز يمتـدح شيلفـي 

ماوريسيو بوكيتينو 

جونجو شيلفي

من مواجهة هدرسفيلد وتشيلسي 

لويس هاميلتون وسيباستيان فيتل 

)وكاالت(: رد جوزيه مورينيو، املدير 
الفني لفريق مانشسر يونايتد 

اإلنجليزي، عىل التقارير التي مازالت 
تتحدث عن إمكانية رحيل العب 

الوسط الفرنيس، بول بوجبا، عن ملعب 
أولدترافورد هذا الصيف.

وقال املدرب الربتغايل، يف ترصيحات 
نقلتها شبكة “سكاي سبورتس:” “أعتقد 
أنه سيكون هنا معنا يف املوسم القادم، 

هذا هو شعوري”. وأضاف: “ميكنني 
إعطاء الضان بأنني ال أريده أن 

يغادر، وأن النادي أيضا ال يريد بيعه، 
وميكنني أن أؤكد أيضا عدم وجود أي 
طلب منه أو من وكيله أو من أي ناد 
حول ذلك، ويف هذه اللحظة، بالنسبة 

يل، هو سيبقى”. وتحدثت تقارير 
عديدة عن إمكانية رحيل بوجبا، يف 
ظل توتر عالقته مع مورينيو لفرة 

طويلة هذا املوسم، وتم ربطه باالنتقال 
إىل باريس سان جريمان، أو العودة 

مجددا ليوفنتوس.

)وكاالت(: زاد جينارو جاتوزو، مدرب 
ميالن اإليطايل، الغموض حول مستقبل 

جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق، 
الذي تحدثت تقارير صحفية عن رحيله 

عقب نهاية املوسم الجاري. وقال جاتوزو، 
وفًقا ملا جاء يف موقع “فوتبول إيطاليا”: 

“يف هذه اللحظة، دوناروما هو حارس 
ميالن، والباقي مروك إىل النادي ليقرر 
ما يجب فعله بعد ذلك”. وأضاف “أنا 

هنا املدرب، كل ما أقوم به هو تدريب 
الالعبن الذين يتم وضعهم تحت ترصيف، 

دوناروما هو واحد من أهم حراس املرمى 
يف العامل”. ولعبت أخطاء دوناروما، دورًا 
يف تتويج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا، 

عىل حساب ميالن، يف املباراة التي أقيمت 
أمس، عىل ملعب األوملبيكو، وانتهت بفوز 

البيانكونريي بأربعة أهداف دون مقابل. 
وأشارت تقارير عديدة، خالل األيام املاضية، 
إىل اقراب اإلسباين بيبي رينا، من االنضام 
إىل ميالن، يف صفقة انتقال حر، بعدما قرر 

الرحيل عن نابويل، بنهاية املوسم الجاري.

جدل بوجبا مستقبل دوناروما

)وكاالت(: يعتقد الربازييل فيليبي لويس، مدافع فريق 
أتلتيكو مدريد اإلسباين، أن رحيل زميله املهاجم الفرنيس 

أنطوان جريزمان مقابل 100 مليون يورو، سيكون مثنا 
رخيصا بالنسبة للفريق الذي سيشريه.

وارتبط جريزمان يف الفرة األخرية بامكانية االنتقال لربشلونة 
هذا الصيف، حيث يقال إن البارسا ينوي دفع الرشط الجزايئ 

يف عقده والذي يقدر بن100 مليون يورو.
وعن ذلك قال لويس للصحفين “إن جريزمان مقابل 100 

مليون يورو هي صفقة رخيصة، إنها الحقيقة، مبعايري سوق 
االنتقاالت الحالية، واألسعار الخيالية التي نسمع عنها”.

وأضاف “التكهنات حول مستقبله لن تشتت تركيزنا قبل 
مباراة نهايئ الدوري األورويب أمام مارسيليا األربعاء املقبل، 
ال جريزمان وال نحن نفكر يف ذلك اآلن، بعد النهايئ نعم ، 

ولكن ليس قبل ذلك”.

 جريزمان يستحق 
أكثر من 100 مليون



ن�رش موقع “اآف بي. ري” الرو�سي تقريرا، حتدث 
في����ه عن ال�س����يام الدوري ال����ذي يعترب اأح����د اأنواع 
احلمي����ات الغذائية الذي اكت�س����ب �س����عبية كبرية؛ 
نظ����را لفعاليته يف امل�س����اعدة عل����ى اإنقا�ص الوزن. 
وقال املوقع يف تقريره اإن الأ�سخا�ص الذين عمدوا 
اإلى جتربة حمية ال�س����يام ال����دوري لفقدان الوزن، 
متكن����وا من حتقي����ق نتائج مبه����رة. ويف اإط����ار هذا 
النظام الغذائي، لن يكون الإن�سان يف حاجة ملراقبة 
ال�س����عرات احلراري����ة الت����ي يتناوله����ا اأو ا�س����تبعاد 

الكربوهيدرات من النظام الغذائي ب�سفة نهائية.
وجوهر ال�س����يام الدوري يقوم على عدم تناول 
الطع����ام لفرتة طويل����ة من اليوم، حي����ث قد ميتنع 
الف����رد ع����ن تناول الطع����ام من 16 اإلى 20 �س����اعة. 
ويف بع�����ص احل����الت، يتن����اول الفرد ث����اث وجبات 
كاملة مرة واحدة يف الأ�س����بوع. ويف الفرتة املتبقية 
من اليوم ي�س����تطيع الفرد تناول الطعام بحرية. يف 
املقابل، خال فرتة ال�س����يام ي�س����مح فقط بتناول 
امل�رشوب����ات ذات ال�س����عرات احلراري����ة املنخف�س����ة 
)قهوة من دون حليب و�س����كر وال�����رشاب واملاء( اأو 

تناول اخل�سار.
واأو�س����ح املوقع اأنه لل�س����يطرة على �س����ري هذا 
النظ����ام الغذائي ب�س����كل جيد، من ال�رشوري و�س����ع 
ج����دول زمني حمدد. يف حقيقة الأم����ر، كل ما يحتاج 
اإليه ال�س����خ�ص لتطبيق هذا النظام يتمثل يف اختيار 
الوقت الأمثل لتناول الطعام. فعلى �سبيل املثال، 
اإذا اخ����رتت ف����رتة �س����يام مل����دة 20 �س����اعة عليك 
اللت����زام بذلك وعدم حماولة تغيري وقت ال�س����يام. 
وبالت����ايل، �س����يعتاد اجل�س����م ب�رشع����ة عل����ى النظام 

اجلديد، و�سيكون من ال�سهل التحكم يف اجلوع.
واأ�س����ار املوقع اإل����ى اأنه يف املرحل����ة الأولى من 
اتباع هذا النظام يجب الت�س����اهل مع اجل�س����م، حيث 
ميك����ن الأكل فق����ط م����ن ال�س����اعة 12 اإل����ى الثامنة 
م�ساء خال الأ�س����بوعني الأولني. ولكن �سيكون من 
ال�س����عب جدا ال�س����يام ملدة 20 �ساعة متوا�سلة يف 
الف����رتة الأولى. وحتى تتمكن يف النهاية من �س����وم 
�س����يام 20 �ساعة متوا�س����لة، ين�س����ح باإ�سافة 30 
دقيقة اإلى وقت ال�س����يام كل يوم حتى ت�س����ل اإلى 
الهدف املن�س����ود. وعند ال�س����عور بالتعب، يو�س����ى 
مبنح اجل�س����د راحة لثاثة اأو اأربعة اأيام يف الأ�س����بوع 

وتناول الطعام ب�س����فة عادي����ة يف البداية، ومن 
ثم ا�س����تئناف تطبيق النظام 

الغذائي.
م  ق����د و
البع�ص  املوقع 

الن�س����ائح  م����ن 
ت�س����اهم  الت����ي 

م����ن خ����ال  ال����وزن  فق����دان 
اعتماد هذا النظام. فمن ال�رشوري 

�����رشب الكثري من املاء، مع ب�س����ع قطرات من 
احلام�����ص التي �ست�س����اعد يف التخل�ص من ال�س����عور 
باجلوع. كما ي�س����مح ب�رشب القهوة وال�ساي وغريهما 

م����ن امل�رشوب����ات التي حتتوي على �س����عرات حرارية 
منخف�سة.

وي�س����ار اإلى اأن القهوة وال�س����اي ي�ساعدان على 
احلد من ال�س����عور باجلوع، خا�س����ة يف بداي����ة اليوم. 
وعن����د انتهاء �س����اعات ال�س����يام، ل يج����ب اأن تكون 
الوجبة كبرية جدا، حيث ين�س����ح بعدم تناول الكثري 

من الطعام حتى ل ي�سيع املجهود �سدى.
واأف����اد املوقع باأنه من ال�����رشوري جتنب تناول 
امل�رشوبات املنكهة �سناعيا. ويف هذا ال�سياق، تعترب 
هذه امل�رشوب����ات على غ����رار الكوكا كول، وال�س����اي 
الب����ارد املعل����ب؛ غري منا�س����بة، كما ق����د تولد رغبة 
�سديدة لدى الفرد يف تناول الطعام. ومن ال�رشوري 
احل����د من ن�س����بة ال�س����كر والكربوهيدرات واأ�س����اف 
املوقع اأن ال�س����يام الدوري ل����ه العديد من املزايا، 
لعل اأهمها فق����دان الوزن. فخال فرتة المتناع عن 
تناول الطعام، ي�س����تخدم اجل�سم الدهون املرتاكمة 

رئي�سا للطاقة، داخله على اعتبارها م�س����درا 
مما ي�س����اهم يف التخل�ص 

من الوزن الزائد.

ويعترب ال�س����يام الدوري من الأ�س����اليب الأكرث 
ثوري����ة باملقارنة مع العديد من الأ�س����اليب الأخرى، 
علم����ا اأنه لي�ص ل����ه اأي تاأثري �س����لبي على الأع�س����اء 
الداخلي����ة للج�س����م. بالإ�س����افة اإل����ى ذلك، ت�س����اهم 
هذه احلمية يف حت�س����ن عمل الهرمونات الرئي�س����ية 
امل�س����وؤولة على ح����رق الده����ون، اأي هرم����ون النمو 
النم����و  هرم����ون  اأن  املوق����ع  وب����ني  والأن�س����ولني. 
)�س����وماتوتروبني( يلع����ب دورا رئي�س����يا يف عملية 
التمثي����ل الغذائ����ي. ووفق����ا للدرا�س����ات، ي�س����اهم 
ال�س����وم الدوري يف زيادة اإنتاج هذا الهرمون بن�سبة 
1300 يف املئ����ة بالن�س����بة للم����راأة و2000 يف املئة 
لدى الرجل. كما ي�ساهم يف احلد من تر�سب الدهون. 
من ناحية اأخرى، ي�س����اهم الأن�سولني يف احلفاظ على 

الوزن ال�سليم لاإن�سان.
واجلدي����ر بالذك����ر اأن����ه خ����ال 15 يوم����ا الأولى 
م����ن اتباع ه����ذا النظام الغذائي، �س����يتم ا�س����تعادة 
امل�ستوى الطبيعي لاأن�سولني، كما �سيحرق اجل�سم 

الدهون الزائدة ويحولها اإلى طاقة.
يكبح  اأنه  ال��دوري؛  ال�سيام  مميزات  اأهم  ومن 
للعلماء،  ووفقا  الطعام.  تناول  ال�سديدة يف  الرغبة 
يف  ال�سكر  م�ستويات  انخفا�ص  اإل���ى  ذل��ك  ي��ع��ود 
الذي  الهرموين  ال��ت��وازن  وا�ستعادة  ال��دم 
املوقع  واأورد  ال�سهية.  على  يوؤثر 
ال���دوري  ال�����س��ي��ام  اأن 
ب��الع��ت��م��اد 
ع��������ل��������ى 
ج�����������دول 
منظم  زمني 
ميكن من اإنقا�ص 
الأ�سبوع  يف  كيلوغرام   2-3
ال�رشوري  من  احل��ال،  وبطبيعة  الواحد. 
على  للح�صول  اجل�صدي  الن�صاط  اإه��م��ال  ع��دم 

النتيجة املن�سودة.

يعد ال�سخري حالة اأو عادة مزعجة 
لدى بع�ص النا�ص اأثناء النوم. وغري 
اأنها ع���ادة، فه���ي حتذر م���ن امور 
خط���رية. ولهذا ال�س���بب، حذر بحث 
جدي���د م���ن اأن الذين يعان���ون من 
ال�س���خري املزمن يتعر�س���ون لتاأثري 
�س���ار على احلم�ص الن���ووي، وهو ما 
ي����رشع من �س���يخوخة اخلاي���ا ويزيد من 

خطر الإ�سابة مبر�ص ال�رشطان.
بال�سافة، وجد الباحثون اأن لنقطاع التنف�ص 
اأثن���اء الن���وم، اأو ما يع���رف ب�”ال�س���خري”، له تاأثري عل���ى الكرومو�س���ومات اأي 
“التيلوم���ريات”، وهي جزئيات يف احلم�ص النووي متن���ع املواد الوراثية من 
التفكك والتلوث، حيث اأن ال�رشر الذي يلحق بها ي�س���بب ال�س���يخوخة ال�رشيعة، 

وزيادة قابلية الإ�سابة بال�رشطان.
وك�س���فت بع����ص النتائج اأن هن���اك “ارتباط كبري” بني ال�س���خري املزمن، 
وانخفا�ص طول التيلومري، وهو ما يحمل “انعكا�سات على العاج والوقاية “.

 شخير

 صديق المعدة

 فياغرا
اأثارت درا�سة جديدة، ن�رشتها �سحيفة 

“ديلي ميل” الربيطانية، معلومة غري 
متوقعة ب�س���اأن حبوب الفياغرا، التي 
تعال���ج يف الأ�س���ل ح���الت ال�س���عف 

اجلن�سي عند الرجال.
ووف���ق البحث اجلدي���د، فاإنه مت 

التو�س���ل اإل���ى اأن الفياغ���را تقلل من 
خطر الإ�س���ابة ب�رشطان الأمعاء. وت�س���ري 

الدرا�س���ة اإلى اأن جرعة يومية �س���غرية من 
ه���ذا املنتج “يقلل ب�س���كل كبري خط���ر �رشطان 

القولون”.
ووجد العلماء اأن الفياغرا ت�ساهم يف تخفي�ص “خطر ت�سكل الأورام”، وهي 
كتلة غري طبيعية من اخلايا التي تتحول فيما بعد اإلى �رشطان. وذكر الدكتور 
داري���ن براونين���غ، م���ن جامعة اأوغو�س���تا بولية جورجي���ا الأمريكي���ة، اأن نتائج 

الختبارات التي اأجريت كانت واعدة جدا.

“فرويندي���ن”  جمل���ة  اأوردت 
الأملاني���ة الطبي���ة، اأن خل التفاح 
يعد �س���ديقاً للمع���دة، حيث اإنه 
يعم���ل على تن�س���يط اله�س���م، 

ويحارب اآلم البطن والنتفاخ.
واأ�س���افت املجل���ة املعني���ة 

بال�س���حة واجلمال، اأن خل التفاح 
الع�س���ارة  �س���بط  عل���ى  ي�س���اعد 

اله�س���مية، وبالت���ايل فه���و يخف���ف من 
ال�س���عور املزعج بحرقة املعدة. كما اأن حم�ص 

التف���اح ميتاز بتاأثري م�س���اد للبكتريي���ا ويحارب بكتريي���ا الأمعاء 
ال�س���ارة. وم���ن ناحي���ة اأخرى، يع���د خل التف���اح منجم���اً للمعادن، فه���و يزخر 
بالكال�س���يوم واملاغني�س���يوم وال�س���وديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد مفيداً 
للمفا�س���ل والغ�س���اريف. وحذرت “فرويندين” من اأن تناول كمية كبرية من 
خ���ل التف���اح النقي قد ترتتب عليه اآثار �س���لبية، لذا ينبغي تخفيفه باإ�س���افة 

ملعقة منه اإلى كوب ماء.

 قد يحميك تناول حبة اإ�سافية من املوز اأو الأفوكادو يومًيا على املدى الطويل 
من اجللطات، ويعود هذا لعن�رش غذائي مميز يتواجد يف كليهما، وهو البوتا�س���يوم 
وال���ذي يعتقد الباحثون اأن له القدرة على املحافظة عل���ى مرونة ال�رشايني. هذا ما 
ك�س���فه اخل���رباء يف جامعة األباما يف بح���ث ن�رشت نتائجه يف جمل���ة التحريات الطبية 
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اإعداد: طارق البحار

 بذور البطيخ.. فوائد مذهلة للجسم

الثوم يعالج القلب و”السكري”
خل�ست درا�س���ة جديدة اأجراها باحثون 

يف جامع���ة نوتنغهام الربيطانية اأن تناول 
الث���وم له فوائد �س���حية ع���دة، وذكرت 
“ديلي ميل” اأن الباحثني الربيطانيون 

وجدوا اأن تناول الثوم ميكن اأن يقلل 
خماطر الإ�س���ابة بال�رشط���ان واأمرا�ص 

القلب والنوع الثاين من ال�سكري.
وق���ال الباحث���ون اإن فوائ���د الثوم 

ال�سحية تكمن يف كيفية اإعداده، وطريقة 
تناول���ه، ويعتق���د الباحث���ون اأن الكربيت���ات 

واملركبات الأخرى املوجودة يف الثوم م�سوؤولة 
عن فوائده ال�سحية.

 خففوا من تناول الكافيين قبل رمضان 

 قالت جملة فريدون الأملانية املعنية بال�س���حة 
واجلمال اإن بذور البطيخ حتتوي على جمموعة كبرية 
من املعادن ال�رشورية جل�س���م الإن�سان، والتي ترتكز 
يف ق�س���ور البذور بن�سبة اأكرب، حيث يحتوى كل 100 
جرام من بذور البطيخ على 139 % من املاغن�سيوم، 
مما ميد اجل�س���م بالكمية اليومية املو�سى بها، ومن 

املعروف اأهمية املاغن�س���يوم يف احلفاظ على �سحة 
القلب وتنظيم �س���غط الدم، وتعزيز عملية التمثيل 
الغذائ���ي وتخلي���ق الربوت���ني. كم���ا حتت���وي عل���ى 

الليكوبني املهم خل�سوبة الرجال. 
وقال���ت املجل���ة: اإن ب���ذور البطيخ م�س���در مهم 
لفيتام���ني ب، باأنواع���ه املختلف���ة مثل النيا�س���ني، 
حم�ص الفولي���ك، الثيام���ني، الريبوفافني، حم�ص 
البانتوثنيك، وفيتامني 6، ال�رشوري لتقوية الدورة 
الدموية، واجلهاز الع�س���بي واملناعي، كما ت�س���اعد 
عل���ى تقوية الذاكرة، وتن�س���يط اجل�س���م خال فرتة 
النقاهة لحتوائه���ا على كم كبري من الزيوت الغنية 
بالدهون امل�سبعة وغري امل�سبعة، اأوميجا 3، لذا فاإن 
كوب���اً واحداً من بذور البطي���خ حتتوي على 50 جرام 
من الدهون، والتي متد اجل�س���م ب�80 % من القيمة 
املو�س���ى بها يوميا، مما يعني اأن بذور البطيخ تعد 
م�س���دراً هاماً لل�س���عرات احلرارية الهامة حل�س���ول 

اجل�سم على احليوية والطاقة.

نظراً لأن الكافيني ُتعرت مادًة ت�س���بب الإدمان لكل 
م���ن يعت���اد على تناوله���ا، فاإنها توؤدي اإل���ى الكثري من 

الأعرا�ص املزعجة خال �سهر رم�سان.
لذل���ك، من اجلي���د العمل على التخفي���ف من تناول 
الكافيني قبل �س���هر رم�سان جتنباً لاآثار اجلانبية التي 
قد ت�س���ببها، ونذكر يف هذا املو�س���وع من موقع �سحتي 

اأبرز فوائد هذا الأمر.
 الوقاية من ال�سداع ال�سديد اإن التغريات املفاجئة 
الت���ي تطراأ عل���ى املدمنني عل���ى القهوة اأو ال�س���اي اأو 
غريها من امل�رشوبات الت���ي حتتوي على الكافيني جراء 
ال�س���يام يف �سهر رم�سان، توؤدي اإلى حالٍت من ال�سداع 
ال�س���ديد لنقط���اع هذه امل���ادة عنه���م ب�س���كٍل مفاجئ 

ول�ساعاٍت طويلة، خ�سو�ساً يف الأيام الأولى.
 لذل���ك، ف���اإن العمل على التخفيف م���ن تناول هذه 
املادة قبل �س���هر رم�سان، يقي بالطبع من هذا ال�سداع 
ال���ذي قد ُيعيق املهمات اليومي���ة. التخفيف من القلق 
والتوت���ر عندما يعتاد اجل�س���م على م���ادٍة ما وُيجرب على 
التوقف عنها فوراً، فاإن ردة فعله �س���تكون عك�سية عن 
طري���ق التوتر املتزايد والقلق الدائ���م طاملا اأن املادة 
غري موجودة يف اجل�سم. من اأجل الوقاية من هذا الأمر، ل 

بد من تعويد اجل�سم على التخفيف من الكافيني ب�سكٍل 
تدريجي كي ل يتم التوقف عن تناولها فوراً.

 تغي���ري من���ط احلي���اة ُيعترب ذلك م���ن اأب���رز فوائد 
التخفيف من الكافيني قبل �سهر رم�سان، لأن التقليل 
من الكافيني مُيكن اأن يكون فر�سًة جيدة لإ�ساح منط 

احلياة ب�سكٍل عام.
 حت�س���ني نوعية الن���وم ل �س���ك يف اأن التخفيف من 
الكافي���ني قب���ل �س���هر رم�س���ان، ُيعت���رب فر�س���ًة هامة 
لتح�س���ني نوعية النوم التي تتاأذى جراء ال�سيام املتبع 

خال هذا ال�سهر املبارك ل�ساعاٍت طويلة.
 حماي���ة اجله���از اله�س���مي ل �س���ك م���ن اأن تن���اول 
الكافيني على معدٍة خاوية ي�سبب حرقة املعدة ويوؤذي 
اجلهاز اله�سمي، لذلك ُين�سح بالتقليل من هذه املادة 
قبل �سهر رم�س���ان لكي يعتاد اجل�سم على كميٍة معينة 
وحمددة من الكافيني خال هذا ال�سهر ل ت�سبب اأي اأذى 
عند تناولها بعد الإفطار. بعد قراءة هذه ال�س���طور، ل بد 
من التخفيف من تناول القهوة وال�ساي وكل امل�رشوبات 
التي حتت���وي على الكافي���ني وانتهاز الفر�س���ة للعمل 
على حت�س���ني من���ط احلياة وال�س���حة العامة قبل �س���هر 

رم�سان املبارك.

 الصيام الدوري يسهم في تخفيض الوزن
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انتهت املطربة ال�سابة كارمن �سليمان من ت�سجيل 
مين���ي األبوم جديد دين���ي اجتماعي �س���تقوم بطرحه يف 
�سهر رم�س���ان املقبل، والألبوم هو الإنتاج الأول ل�رشكة 

CS Music لزوجها امللحن م�سطفي جاد.

م���ن ناحية اأخ���رى كانت قد ف���ازت املطربة كارمن 
�س���ليمان بجائزة اأف�س���ل مطربة �س���ابة ع���ن عام 2017 
وما قدمت���ه من جناحات، وذلك يف ال���دورة اجلديدة من 

.”music awards”�املهرجان املو�سيقى ال�سنوي ال
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مسافات

القصبي: مسلسل “العاصوف” مصنوع باحترافية

نجوم الفن في فعالية مناهضة التنمر المدرسي 

 شيالء سبت في 
برنامج “اس 3” شخصية مركبة لحسن محمد في “الخطايا العشر”

 هيفاء حسين نادمة 

نا�رش  ال�س���عودي  الفن���ان  يع���ود 
الق�س���بي يف رم�س���ان املقبل، بثوب 
درام���ي جدي���د، يف ن�س���يج تراجيدي 
بع���د 30 عاما م���ن الكوميديا، ليخرج 
من عباءة الكوميديا، ويظهر ب�س���ورة 
جديدة تعد نقلة نوعية ملا قدمه على 
مدى ثالثة عقود، من خالل م�سل�س���ل 

“العا�سوف”.
ويحم���ل امل�سل�س���ل كث���را م���ن 
املجتم���ع  عا�رشه���ا  الت���ي  الق�س���ايا 
ال�س���عودي من���ذ حقبة ال�س���بعينيات، 
والت���ي ُت�س���لط ال�س���وء عل���ى حي���اة 
م���ن  الف���رتة  تل���ك  يف  ال�س���عوديني 

الناحيتني الجتماعية والإن�سانية.
وق���ال الق�س���بي يف ت�رشي���ح ل���ه 
عن امل�سل�س���ل: “ركزن���ا على الن�س، 

ومتما�س���ك  درامي���ا  مبن���ي  والعم���ل 
م�س���يفا  باحرتافي���ة”،  وم�س���نوع 
التح�س���ر  ور�س���ة  اأثن���اء  “ان�س���غلنا 

واملبنية  الب�سيطة  الفكرة  بتفا�سيل 
بناء دراميا منظماً”.

احلبي���ب  حبي���ب  و�س���ف  بينم���ا 

امل�سل�س���ل باأن���ه عم���ل �س���عبي، وقد 
وق���ال:  اأج���زاء،  خلم�س���ة  يتوا�س���ل 
“امل�سل�سل �سي�س���كل نقلة نوعية يف 

الدراما ال�سعودية”.
ق�س���ة  ع���ن  ماأخ���وذ  امل�سل�س���ل 
الوابلي،  الراحل، عبدالرحمن  الكاتب 
وي�رشد حقب���ة تاريخية مهمة يف تاريخ 
اململك���ة واخلليج ب�س���بغة اجتماعية 
اإن�س���انية، بدءا من فرتة ال�سبعينيات 

حتى يومنا هذا من خالل عدة اأجزاء.
العدي���د  العم���ل  يف  ي�س���ارك 
م���ن النج���وم عل���ى راأ�س���هم عبدالإله 
ال�سناين، ورمي عبداهلل، واأفنان فوؤاد، 
وحبيب احلبيب، ومن اإخراج ال�س���وري 
املثنى �س���بح، الذي اأخرج م�سل�س���ل 

“حارة ال�سيخ”.

شاهدت لكم.. جديد السينما المحلية والعالمية

تق���دم ال�س���ينما املحلية ع���ددا من 
الفالم الكبرة من هوليوود هذا ال�سبوع 

والأ�سابيع املقبلة يف البحرين.
Overboard 
تدور ق�سته يف قالب كوميدي حيث 
يتم اللتقاء ب�س���احب يخ���ت مدلل وثري 

يف عر�س البحر لي�سبح هدًفا لالنتقام.
life of the party
ت���دور ق�س���ته حول “ ديان���ا مايلز “ 
التي تنف�س���ل ع���ن زوجه���ا دان، فتقرر 
العودة اإلى الكلية، وينتهي بها تواجدها 
يف ال�س���ف م���ع ابنتها م���ادي، البالغة من 
العمر 22 عاماً، والتي كانت راف�س���ة ملا 
فعلته والدتها، ويف احلرم اجلامعي تغرق 
)ديان���ا( بتهوره���ا و�رشاحته���ا املتزايدة 

وتنطلق بحرية ومرح.
Terminal
ت���دور اأحداث���ه يف مدين���ة جمهول���ة 
مرتامي���ة الأط���راف ح���ول ق�س����س قتلة 
ماأجورين ينفذون مهمات خطرة؛ اأحدهم 

ا مميًتا، والآخر حار�س  معلم ي�سارع مر�سً
غام����س، والأخ���رة نادل���ة تعي����س حياة 
مزدوج���ة، تت�س���ابك حي���اة كل منه���م مع 
الآخر على يد جمرم غام�س م�س���مم على 

النتقام.
Slender Man
فيل���م رع���ب تدور ق�س���ته ح���ول 4 
العام���ة يف  الثانوي���ة  فتي���ات، يدر�س���ن 
اإح���دى مدار����س بل���دة �س���غرة بولي���ة 
ما�سات�سو�س���ت�س، يهتممن بعامل الأرواح، 

م���ا يدفعه���ن لإقام���ة بع����س الطقو����س 
 .Slender Man ل�ستح�سار روح

deadpool 2
جن���اة  بع���د  الفيل���م  ق�س���ة  ت���دور 
البط���ل م���ن ح���ادث الت���واء يف الركب���ة، 
امُل�س���وه  القان���وين  امل�ست�س���ار  يكاف���ح 
“واي���د ويل�س���ون” لتحقيق حلم���ه يف اأن 
ي�سبح املربي الأ�س���هر لكالب البولدوج 
الفرن�سية، بينما يتعلم التعامل مع عالقة 
عاطفية مفتوحة، وعندما ي�س���عى “وايد” 
جمدًدا لكت�ساب �س���غفه باحلياة، ي�سبح 
لزاًم���ا علي���ه مواجه���ة حمارب���ي النينجا، 
رجل معدن الأ�س���يد، و�سخ�س���يات اأخرى 
ل تق���ل خطورة، فيكت�س���ف خالل معاركه 
اأهمية عائلته، و�سداقته، وجدوى عالقته 

مبحبوبته. 
Solo: A star wars story
فيل���م خي���ال علمي وحرك���ة اأمركي 
مبني على ق�س���ة �سخ�س���ية هان �س���ولو 
من �سل�س���لة اأف���الم حرب النج���وم، اأنتاج 
�رشكة لوكا�س فيلم لالإنتاج ال�س���ينمائي، 

وتوزريع �رشكة والت ديزين.

ل منا����س عن العودة اإلى املا�س���ي لت�س���كيل 
هوي���ة م�س���تقبل م���زدان بعب���ق الأ�س���الة، وهذا ما 
يتجل���ى لدى مت�س���ك البحري���ن باإحياء وَن����رش تراثها 
العري���ق بت�س���افر ر�س���مي و�س���عبي. وم���ن اأبرز ما 
يعك�س هذا احلر�س هو مهرجان البحرين ال�س���نوي 
للرتاث املنطلق من���ذ عام 1992 حتت رعاية هيئة 
البحرين للثقافة والآثار مب�س���اركة �سعبية وا�سعة، 
وال���ذي يحكي يف كل ن�س���خة منه جانبا م�س���يئا من 
امل���وروث ال�س���عبي البحريني، وقد جاء ه���ذا العام 
بن�س���خته ال�ساد�س���ة والع�رشين حامال �س���عار )ذاكرة 
املح���رق( م�س���تح�رشا يف فعاليات���ه املقامة بالقرب 
من قلعة عراد والقري���ة الرتاثية التابعة لها، تراث 
جزيرة املحرق يف جمالت الثقافة والأدب والفنون.       
اأر����س  جلن���ا فيه���ا  الت���ي  الأول���ى  وللوهل���ة 
املهرجان كان كل �س���يء ينطق بلغة الأ�س���الة من 
حرف و�س���ناعات يدوية كالأزياء التقليدية،الفخار، 
ال�سيوف، امل�س���ابح، ال�س���ناديق املبيتة، الن�سيج، 
خياط���ة الت���ور، والنق�س عل���ى اجلب����س، ناهيك عن 
البحرينيني الذين ي�ستعر�س���وا هذه احلرف ب�سغف 
وي�رشحوا لل���زوار حيثياتها واأهمي���ة احلفاظ عليها. 
كما ان لوحات البورتريه ل�سخ�سيات تركت ب�سمات 
لمع���ة يف تاري���خ املح���رق، والطف���الت املرتديات 
اأثواب���ا �سعبية)الن�س���ل( كانتا مبثاب���ة بوابة دخول 

مبا�رشة لعامل املوروث الثقايف القدمي. 
وم���ا اأن نقرتب م���ن ركن املالب����س التقليدية 
حت���ى نلحظ بائ���ع الأزياء ال�س���عبية حممود �س���الح 
ما�س���كا ثوب الن�سل املطرز وا�س���فا اإياه ثم ي�سر 
اإلينا باأن القبال على الأزي���اء البحرينية التقليدية 
م���ا زال واردا، مو�س���حا اأن البحرينيني متم�س���كون 
باقتن���اء ه���ذه الأزياء خا�س���ة يف موا�س���م رم�س���ان 
ومنا�س���بات الأعرا�س والأعياد واللق���اءات العائلية 
الأ�سبوعية. ملفتا لكون تفاعل الزوار مع املهرجان 
كبر اذ “ثمة تباين اأب���دوه فيما يتعلق بالأزياء من 

حيث اإختيار نوع القطعة والتطريز”.       
وتقع اأعيننا على اأيد ملطخة بال�سل�سال حتاول 
ت�س���كيل الفخار وهي تعود لالأ�س���تاذ املتخ�س����س 

بال���رتاث ال�س���عبي عل���ي عبدهلل عل���ي عبدهلل،الذي 
يوؤكد باأن �س���ناعة الفخار من ال�س���ناعات القدمية 
يف البحرين ويرتبط تاريخها باآلف ال�سنني املمتدة 
لفرتة دمل���ون، اذ “م���ا زال البحريني���ون متعلقني 
بالفخار ومقبلني عليه فرناهم يزينون بيوتهم به”.  
وي�س���ر اإل���ى اأن املهرج���ان حقق ح�س���ور جيد 
كونه امتد لأوقات الجازات، واأن القبال الكبر من 
قبل البحرينيني عليه يعد مراآة عاك�س���ة لتم�سكهم 
نراه���م يقبل���ون نحون���ا ويق�س���ون  “اذ  برتاثه���م 
حكاياته���م م���ع امل���وروث عن���د ال�س���غر وكيفي���ة 
حفاظهم عليه”. ونتجه �س���وب طفل جال�س بجانب 
ال�سيد في�سل علي �سرب الذي يعلمه كيفية �سناعة 
احلب���ال، وي�رشح لنا تفا�س���يل متعلقة ب���ه بالقول: 
�س���ناعة احلبال لي�س���ت موجودة حالي���ا وان وجدت 

فهي بن�س���بة �س���ئيلة جدا، فنحن ل ن�س���نع احلبال 
حاليا امنا نقوم ب�رشائه م�ستوردا.

وي�س���يف: يق���وم املزارعني باعطائن���ا الليف 
جمانا ل�س���ناعة احلب���ل لكن مبا اأن �س���ناعته متعبة 
وت�س���تغرق وقت���ا نق���وم ب�رشائ���ه توف���را للوق���ت 
واجلهد. وعن ا�س���تخدامات حبال الليف يذكر �سرب 
اأنه يتم ا�س���تعماله ل�س���ناعة اأ�س���ياء تراثية قدمية 
كالقب���ب التي تق���ع على املاآذن اأو امل���اأمت اأو فوق 

الفلل،”فن�س���تخدم حبال الليف يف و�سط الأ�سمنت 
كي يتما�سك”.

وي�س���ر انتباهنا م�سدوها نحو حتف ذات نق�س 
اإبداعي وجم�سمات ل�سفن �س���غرة اأعادت ذاكرتنا 

حلكايات الأجداد مع الغو�س يف قاع البحر.    
ويرى �س���انع جم�س���مات ال�س���فن عبدهلل حممد 
خليل بوزبون، اأن اجليل ال�س���اعد متم�سك بالرتاث 
وهذا ما يظهر من خالل قيام البحرينيني بت�س���ميم 
منازلهم باأ�س���لوب تراثي “كمجل�س تراثي تو�س���ع 
في���ه ال�س���جادة اأو امل���دة، الدوا�س���ق، الطاوو����س 

واملناظر”.
وي�س���يف: الإقبال الرائع م���ن قبل البحرينيني 
على ه���ذا املهرج���ان ينم ع���ن مت�س���كهم بالرتاث 
القدمي فاأغلب اآبائهم غوا����س اأو طوا�س اأو نوخذة 

فيقوم���وا باقتن���اء بع�س ال�س���فن لتكميل اأ�س���ياء 
تراثية لديهم من تركات اأهلهم.

ويلف���ت بوزب���ون اإل���ى اأن البحرينيني يقتنون 
املج�س���مات كاإهداءات �س���واء للجمعيات اأو الأفراد 
اأو ال����رشكات التي نقوم ب�س���ناعة علب خا�س���ة بها، 
ون�س���ع نح���ط لها الهداء عل���ى نف�س ال�س���فينة ثم 
نقدمها وبالن�س���بة ل���دول اخلليج نعم���ل لهم علب 
ال�س���ناديق )اخل�س���ب( واأن���ا اأر�س���لها ع���رب الربيد 

املمتاز كونه اأقل تكلفة.
وي�س���دد �س���انع التح���ف الرتاثي���ة جعف���ر عبد 
احل�سني، على اأهمية احلفاظ على ثقافتنا القدمية 
و�س���هرها على �س���كل حتف تر�س���ل ل���دول اخلارج 
اأ�س���وة بالأجانب الذين ير�س���لوا حتفهم لأ�س���واقنا 
“فنحن نقوم بفعل ذلك لنخربهم باأننا لدينا تراث 
نحافظ عليه وننقله عرب التحف التي ننق�س عليها”. 
ويلف���ت اإلى جتلي النق�س البحريني الأ�س���يل بعدة 
اأماكن كبيت �س���يادي، مو�س���حا اأن النق�س موجود 
حاليا بن�س���بة قليل���ة” اذ نقوم بالنق�س اأي�س���ا على 
البي���وت ونحاول احيائ���ه جمددا، فنح���ن هنا لحياء 

ثقافتنا وتراثنا”. 
تقرير الطالبة زهراء غريب
جامعة البحرين

    BUZZ      
أحداث

تط���ورات اإيجابي���ة عل���ى ال�س���عيدين 
املهني وال�سخ�سي

متار�س الريا�سة بانتظام للحفاظ على 
حيويتك 

وف���ر على نف�س���ك عن���اء املغامرة على 
ح�ساب �سحتك

احذر الع�س���بية وانتبه يف القيادة فقد 
تتعر�س حلادث 

رمبا تواجهك بع�س املخاطر كن حذرا

اإذا اأرهق���ت نف�س���ك اأك���ر م���ن الالزم 
�ستكون العواقب وخيمة 

حاول البحث عن حليف اأو عن �س���ديق 
ليلطف الأجواء 

ق���د تكون الأمرا�س حمدق���ة بك يف اأي 
حلظة

تفر����س �رشوط���ك اجلدي���دة يف العمل، 
وهذا ي�ساعدك 

ب�س���بب الظ���روف املتغرة، يب���دو اأن 
هدفك خارج ال�سيطرة 

الأخطاء ال�سغرة غالباً ما تكون موؤ�رشاً 
لبع�س الت�رشع

التحدي يولد عندك حافزاً اأكرب للعمل 
بجدية
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حت���ت رعاي���ة رئي����س جمل����س 
ال�سورى علي ال�سالح تنظم جمعية 
ملتق���ى ال�س���باب البحريني فعالية 
“ح���ني ت���وؤذي.. ملناه�س���ة التنمر 
م���ن  نخب���ة  بح�س���ور  املدر�س���ي” 
الفنان���ني البحرينيني واخلليجيني 

القدي���ر  الكويت���ي  الفن���ان  وه���م 
جا�س���م النبهان والفنانة الكويتية 
البحرين���ي  والفن���ان  احم���د  عب���ر 
جمعان الرويعي والفنانة �س���فيقة 
يو�س���ف وذل���ك ي���وم غدا ال�س���بت 
املواف���ق 12 ماي���و مبركز عي�س���ى 

الثقايف من ال�س���اعة العا�رشة �سباحا 
ولغاية الثامنة م�س���اء، و�س���يحتوي 
احلف���ل عل���ى العديد من الن�س���طة 
فن���ي  كمعر����س  والفعالي���ات 
والعالب وور�س  ومعر�س توع���وي 

تعليمية واألعاب وم�سابقات.

يلتقي كل من املذيعني �س���الح الرا�س���د والبحرينية 
�سيالء �سبت وال�سعودية �سارة الودعاين، وهي واحدة من 

ال�سخ�س���يات املوؤثرة يف مواقع التوا�س���ل الإجتماعي، 
طوال �س���هر رم�س���ان على �سا�س���ة  ATV” يف برنامج 
“3S”، يعتمد على متابعة الحداث اليومية ومناق�ستها 

ب�س���كل حواري وتعليقات خفيفة، كما ي�ست�سيف يف كل 
حلقة احدى ال�سخ�س���يات املوؤثرة يف  ال�سو�س���يال ميديا” 

او  البلوغ���رز” او  الفا�سين�س���تات” الى جانب طرح �س���وؤال 
كم�سابقة للجمهور يف نهاية كل حلقة.

ابدت الفنانة البحرينية �س���يالء �سبت �سعادتها لالإطاللة 
عل���ى امل�س���اهدين ط���وال �س���هر رم�س���ان والتوا�س���ل عرب 
�س���اعة تلفزيونية منوعة، يقدم���ون فيها وجبة خفيفة على 
امل�ساهدين، مبثابة غبقة رم�سانية فيها الفكاهة واجلدية 

والتفاوؤل. اأما ال�س���عودية �س���ارة الودع���اين التي يتجاوز 
ع���دد متابعيه���ا يف ال�سو�س���يال ميديا امللي���ون متابع، 

فاك���دت اأن فك���رة التق���دمي تراودها من���ذ الطفولة، 
.”ATV“ وكانت تنتظر الفر�سة يف برنامج متكامل

ن�����رش الفن����ان البحريني ال�س����اب 
ح�س����ابه  يف  �س����ورة  حمم����د  ح�س����ن 
بالن�س����تغرام جتمعه م����ع الفنانتني 
فاطمة احلو�سني واماين، معلقا على 
ال�س����ورة بالكلمات التالية.. اخلطايا 
الع�رش جمعن����ي مع فنانت����ني احنيهم 
على ال�سا�س����ة وخلف ال�سا�سة فاطمة 
ام����ي، وام����اين.. خالتي  احلو�س����ني.. 
طيبة.. ربي يوفقنا يف هذا العمل ويف 

العمال القادمة. 
يج����در بالذكر ان الفنان ح�س����ن 
حممد �س����يوؤدي يف م�سل�سل “اخلطايا 
الع�رش” تاأليف ح�سني املهدي واخراج 
عل����ي العلي دور خالد �س����لمان وهي 
�سخ�س����ية كما يقول عنها �سخ�س����ية 
مركبة و�س����عيد ج����دا بتقدميها. هذا 
وكان ح�س����ن حمم����د ق����د ع����اد موؤخرا 

م����ن الكوي����ت بع����د تق����دمي م�رشحية 
يف  البي����ادر  م�����رشح  م����ع  “�س����اأبحر” 
مهرج����ان الكوي����ت ال����دويل اخلام�س 

للمينودراما، وتاألق كثرا يف تقدمي 
وا�ستح�س����ان  اأعج����اب  ون����ال  ال����دور 

النقاد وكافة جمهور املهرجان. 

تلعب الفنانة هيفاء ح�سني بطولة 
م�سل�سل  اخلطايا الع�رش ، تاأليف ح�سني 
امله���دي واإخ���راج علي العل���ي، والذي 

�ستعر�سه اأم بي �سي 
يف رم�سان. تدور اأحداث امل�سل�سل 
حول الندم وتاأثره يف الإن�سان واأ�سبابه 
ونتائج���ه م���ن خ���الل من���اذج خمتلف���ة 
ومتعددة من ال�سخ�س���يات، منها رجل 
يعي����س حال���ة ����رشاع مع الن���دم يف كل 
مواقف حياته، وام���راأة لها خمططاتها 
وح�س���اباتها بحي���ث ل مينعه���ا �س���يء 
عن حتقي���ق طموحاتها. يجم���ع العمل 
اإل���ى جان���ب هيفاء ح�س���ني، ع���ددا من 
فناين اخلليج مثل عبداملح�س���ن النمر، 
عب���داهلل بو�س���هري، روان مهدي، رمي 
ارحمة، حممد �سفر، فاطمة احلو�سني، 
ابراهيم احل�س���اوي، �س���عود بو�سهري، 

عبداهلل ملك، نور، ونور خالد ال�سيخ.

يطرح امل�سل�سل مو�س���وعاً مثراً 
للجدل، ويتجاوز �خلطوط �حلمر �أحياناً 
ليدخل يف عامل ال�سك الذي يجد طريقه 
اإل���ى اإحدى العائالت مهدداً بدمار تلك 
العائلة.. هنا �س���يعي�س اأبطال احلكاية 

حلظ���ات قاتل���ة عل���ى م���دى اخلط 
الدرامي لالأح���داث بحيث قد  ل 

اأ�س���ابع  اللحظ���ات  تل���ك  حت�س���ي 
الي���د الع�رشة ، وف���ق تعري���ف الكاتب 
ح�س���ني امله���دي لعمله. بينما ي�س���ر 
املخ���رج علي العلي ال���ى اأن العمل هو 
الري���ة  الن�س���و�س  م���ن 
بامل�سامني الدرامية.

22
11 مايو 

 330 
اف�������ت�������ت�������ح�������ت   
ال��ق�����س��ط��ن��ط��ي��ن��ي��ة 
لالإمرباطورية  عا�سمة 
و�سميت  ال��روم��ان��ي��ة 

روما اجلديدة.

1891
  �رشطي ياباين يهاجم 
ويل عهد الإمرباطورية 
ال���رو����س���ي���ة ن��ي��ق��ول 
فيت�س  و ر ليك�سند اأ
لغتياله وهي احلادثة 
با�سم  ع��رف��ت  ال��ت��ي 

حادثة اأوت�سو.

 1874
 ف��ت��ح خ���ط ل��ل��ق��ط��ار 
ب��ني ك��وب��ه واأو���س��اك��ا 
كيلو   32.7 مب�سافة 

مرت.

1949
اإ�����رشائ����ي����ل ت��ن�����س��م 
لأع�����������س�����اء الأم��������م 

املتحدة.

 1949
 ت��غ��ر ا����س���م ���س��ي��ام 

لت�سبح تايلند.

1953
 رئي�س وزراء بريطانيا 
ون�����س��ت��ون ت�����رش���س��ل 
ي��وج��ه ان��ت��ق��ادا ح��ادا 
ل��ن��ظ��ري��ة ال��دوم��ي��ن��و 
اإدارة  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي 
دوايت اأيزنهاور تروج 
التدخل  ل��ت��ربي��ر  ل��ه��ا 
الأم��رك��ي  الع�سكري 

يف دول العامل.

حمرر م�سافات 

طارق البحار

• هيفاء وقحطان 	

•	
ت 

�سب
الء 

�سي

�سفيقة يو�سف جمعان الرويعي جا�سم النبهان 

• ح�سن حممد وفاطمة احلو�سني واأماين 	

يعكس مدى التمسك بإحياء تركات الماضي

“مهرجان التراث” نافذة للموروث البحريني الشعبي



لوين�سكي تعود للواجهة من جديد.. وكلينتون هو ال�سبب
لوين�سكي، املتدربة  قالت مونيكا 
ال�س���ابقة يف البي���ت الأبي����ض، اإن���ه مت 
اإلغاء دعوة وجهت اإليها حل�س���ور ندوة 
ب�س���اأن “التغري الجتماعي” بعد اأن قرر 
الرئي�ض الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون 
احل�س���ور. واأو�س���حت لوين�س���كي )44 
عاما( التي ذاع �س���يتها ب�سبب عالقتها 
اجلن�س���ية مع كلينتون قبل 20 عاما، اإن 
اجلهة املنظمة �س���حبت دعوتها للندوة 

بعد اأن تلقت تاأكيدا من كلينتون حل�سورها، وفقا ل�سحيفة “يو اإ�ض اآيه توداي” الأمريكية.
وكان���ت لوين�س���كي تبل���غ من العم���ر 22 عاما عندم���ا عملت متدرب���ة يف البيت الأبي����ض وبداأت مع 
كلينتون عالقة جن�سية ا�ستمرت اأ�سداوؤها ملدة عامني، وقالت اإن عالقتها مع كلينتون كانت توافقية، 
قبل اأن تراجع مع ت�س���اعد حركة عاملية �س���د التحر�ض. وان�سمت لوين�سكي يف اأكتوبر 2017، اإلى حملة 
)MeToo( “اأنا اأي�س���ا” املناه�سة لالعتداء اجلن�س���ي، وغردت حتت هذا الو�سم بدون احلديث عن اأي 

تفا�سيل بخ�سو�ض عالقتها مع كلينتون.

يناف�س  م�سري  فيلم  الدين”..  “يوم 
على �سعفة كان الذهبية

يف  “العامل” ينجح 
خطته “االنتحارية”

ت���ويف ع���امل النبات���ات والبيئ���ة الأ�س���رايل 
ديفيد غودال اأم����ض اخلمي�ض عن عمر ناهز 104 
اأعوام بعد اأن �س���افر من اأ�س���راليا اإلى �س���وي�رسا؛ 
لإنهاء حياته يف م�ست�س���فى يتبع �سيا�سة “القتل 
الرحيم”. وقالت منظمة )اإكزيت اإنرنا�سيونال( 
“املدافع���ة عن ح���ق امل���رء يف اختيار موت���ه” اإن 
غ���ودال تويف ب�س���الم ال�س���اعة العا�رسة والن�س���ف 
�سباحا بتوقيت غرينيت�ض. وكانت ق�سية العامل 
املنتح���ر قد �س���غلت ال���راأي العام ح���ول العامل؛ 
ب�سبب ت�سميمه على النتحار ومطالبته اأ�سراليا 
وغريها م���ن الدول بتقنني الأولية التي ت�س���اعد 

على “املوت الرحيم”.

 اأكرب علم م�سنوع 
من دفاتر مدر�سية 

دخلت اجلامعة الأمريكية يف بريوت مو�سوعة 
غيني����ض لالأرقام القيا�س���ية من خ���الل اأكرب علم 
م�س���نوع م���ن دفات���ر مدر�س���ية. و�س���نع العل���م 
اللبن���اين عل���ى امللع���ب الأخ�رس يف ح���رم اجلامعة 
عل���ى يد جمموع���ة من الطالب يف م����رسوع بعنوان 
“�سارك العلم”. كما �سارك جمموعة من الأ�ساتذة 
والإداري���ني والعامل���ني يف اجلامع���ة يف �س���ناعة 
العلم. و�سيتم التربع بال�ستني األف دفر الذين 
مت ا�ستخدامهم يف �س���ناعة العلم لعدد كبري من 
املدار�ض اللبنانية الر�سمية؛ بهدف امل�ساهمة يف 

دعم التعليم الر�سمي يف لبنان.

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

 رغم هجوم التم�ساح... 
اأمتت زفافها بذراع مقطوعة

وا�س���لت عرو����ض من زميباب���وي الإعداد حلف���ل زفافها ب���ل واإمتامه، عق���ب يومني من 
فقدانها ذراعها اإثر هجوم مت�ساح �سخم عليها. ووفقا ل�سحيفة “مرو”، كانت الفتاة زانيل 
نادلوفو تتنزه مع خطيبها جامي فوك�ض، على منت قارب �سغري، ليهاجمها مت�ساح ويع�سها 
من ذراعها الأمين. وقام خطيبها باإنقاذها من فك التم�ساح، اإل اأنها اأ�سيبت بنزيف حاد ومت 

نقلها اإلى امل�ست�سفى، حيث جنح الأطباء يف اإنقاذ حياتها، لكنها خ�رست معظم ذراعها.
واأ����رست الفت���اة على اإمتام حفل زفافه���ا، وظهرت وهي ترتدي ف�س���تان زفافها بجانب 

عري�سها، وذراعها اليمني ملفوفة ب�سمادات.

�سهد اليوم الثاين ملهرجان كان ال�سينمائي عر�ض الفيلم امل�رسي “يوم الدين”، والذي 
يناف�ض يف امل�سابقة الر�سمية للمهرجان، ليكون اأول فيلم م�رسي يناف�ض على جائزة ال�سعفة 
الذهبية منذ 6 �س���نوات. وتدور اأحداث الفيلم حول رجل قبطي يعمل يف جمع القمامة م�ساب 
مبر�ض اجلذام، ن�ساأ يف منطقة عزل للجذام “م�ستعمرة”، يقرر مغادرتها للبحث عمن بقي من 
عائلته على قيد احلياة يف جميع اأنحاء م�رس برفقة حماره و�سديقه. ومن املقرر اأن يتم عر�ض 
الفيل���م 3 م���رات خالل فعاليات الدورة رقم 71 ملهرجان كان ال�س���ينمائي. وتاأتي م�س���اركة 
“ي���وم الدي���ن” �س���من دورة تاريخية لل�س���ينما العربية يف “كان”، حيث ت�س���رك 6 اأفالم يف 
امل�سابقات املختلفة للمهرجان، فبخالف الفيلم امل�رسي يتواجد اأي�سا الفيلم اللبناين “كفر 
ناح���وم” للمخرجة نادين لبكي. كما يتواجد يف ق�س���م “اأ�س���بوع للنقاد” “ي���وم زواج” للمخرج 
اجلزائري اإليا�ض بلكدار، ويف ق�س���م “نظرة ما” ي�س���ارك فيلم “�س���وفيا”، للمخرجة مرمي بن 

مبارك بجانب “قما�ستي املف�سلة” للمخرجة ال�سورية غايا جيجي.

 Social
media

طفل حي ملقى داخل 
كي�س نفايات يف لبنان

هزت �س���ور مت تداوله���ا على مواقع التوا�س���ل العديد م���ن اللبنانيني، بعد اأن 
اأظهر طفالً ل يكاد يبلغ ال�س���نتني، ملقى يف كي�ض يف اأحد ال�س���وارع مبدينة طرابل�ض 

�سمال لبنان.
ويف التفا�س���يل، ع���رت الق���وى الأمني���ة على طفل ملق���ى داخل كي�ض اأ�س���ود 
للنفايات يف �س���ارع نقابة الأطباء يف طرابل�ض، وقد تبني اأنه على قيد احلياة، بح�سب 
ما اأفادت و�س���ائل اإعالم حملية. وقد مت التوا�س���ل مع ال�سليب الأحمر اللبناين الذي 
توج���ه اإلى امل���كان وعاين الطفل، ونقله اإلى اأحد امل�ست�س���فيات؛ م���ن اأجل معاينته 
واإجراء الفحو�س���ات الالزمة كاف���ة؛ للتاأكد من عدم وجود اأي خل���ل اأو مر�ض، وتبني 
اأنه ب�س���حة جيدة. ي�سار اإلى اأنه مل تعرف هوية الطفل حتى ال�ساعة، ول معلومات عن 

والديه اأو اأي اأقرباء له.

امراأة تقفز مع البالونات خالل التقاط �صورة بحديقة يف العا�صمة الأوكرانية، كييف. 
)رويرز(
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مواقيت 
الصالة

درا�سة حتذر من و�سف املراهقات بـ “ال�سمنة”
م����ن املعروف اأن للكلمات اأث����را قويا يف نفو�ض 
النا�����ض، اإل اأن درا�س����ة اأمريكي����ة جدي����دة اأظه����رت 
اأن الآث����ار ق����د تك����ون اأك����رب م����ن املتوق����ع، اإذ يوؤثر 
نع����ت املراهقات بو�س����ف “ال�س����مينة”، �س����لبا على 
ال�س����حة العقلية والبدنية، وقد يوؤدي اإلى الإ�س����ابة 

با�سطرابات ال�سهية يف وقت لحق.

“�س����حة  الباحث����ني يف دوري����ة  وكت����ب فري����ق 
املراهقني”، اأن اأي و�سمة مرتبطة بالوزن والزدراء 
الجتماع����ي و�س����وء معامل����ة الأف����راد الأكر �س����منة، 

ترتبط ب�سكل وثيق با�سطرابات الأكل.
وكانت درا�سات �سابقة قد ك�سفت اأن التعر�ض 
مل�س����ايقات ج����راء زيادة الوزن يرتب����ط بالإ�رساف يف 

الأكل وال�س����لوكيات غ����ري ال�س����حية يف احلفاظ على 
الوزن لدى الفتيان، وزيادة اتباع احلميات الغذائية 
لدى الفتيات. وكتب الباحثون اإن الدرا�س����ة الراهنة 
من اأوائل الدرا�سات التي تدقق يف العواقب طويلة 
الأمد لنعت “�س����مني ج����دا”، وفق ما ذك����رت وكالة 
روي����رز. وقال قائ����د فريق البحث، جيف����ري هنغر: 

“كيفية احلديث ب�س����اأن الوزن خا�س����ة مع الفتيات 
ال�سغريات ميكن فعليا اأن يكون له تاأثريات �سلبية 
على ال�سحة العقلية والبدنية”. واأ�سار اإلى اأن هناك 
الكثري من الأبحاث التي تظهر اأن الأو�ساف اخلا�سة 
بالوزن مرتبطة با�س����طرابات ال�سهية، لكن مل يتتبع 

الكثري منها الأفراد مع مرور الوقت.

 كفيف يحرتف 
اإ�سالح ال�سيارات

ميار�ض ميني فاق���د الب�رس عمال يخت�ض 
ب���ه املب����رسون، فه���و يعم���ل فنيا لإ�س���الح 
ال�س���يارات. وبراع���ة الفن���ي ال���ذي ي�س���مى 
يو�سف الب�سري يف �سيانة ال�سيارات، جعلته 
ا�س���ما �س���هريا يف مدينة حجة اليمنية، وبات 
الزبائن يرددون اإلى ور�سته للح�سول على 
خدماته املتنوعة. ويعمل الب�س���ري يف جمال 
اإ�س���الح ال�سيارات منذ 13 عاما اأتقن خاللها 
العم���ل وبنى قاعدة عمالء قوية. ورغم ذلك، 
فاإن املهمة مل تكن �سهلة بالن�سبة ل�ساحب 
الهمة اليمن���ي الطموح، فف���ي بداياته كان 
النا�ض يخ�س���ون ترك �سياراتهم عنده، لكن 
الو�سع تغري مبرور الوقت. ويعتزم الب�سري 
تو�س���يع ن�س���اطه والنتق���ال ملح���ل اأكرب يف 

امل�ستقبل.

احتفاالت مبنا�سبة الذكرى الـ 73 لعيد الن�سر على قوات اأملانيا النازية يف احلرب الوطنية العظمى )1941 - 1945( يف مو�سكو.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

الطق�ض معتدل 
ولكنه حار خالل 

النهار.

الرياح �سمالية من 10 اإلى 15 عقدة وتتحول اإلى 
متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد خالل الليل ولكنها 

جنوبية �رسقية من 15 اإلى 20 عقدة خالل الظهرية.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام ولكنه من 3 
اإلى 5 اقدام يف عر�ض البحر خالل الظهرية. درجة 

احلرارة العظمى 38 وال�سغرى 25 درجة مئوية.
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