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تنمية املوارد و�سمان ا�ستدامتها للأجيال
دعم الإنتاج املحلي وال�ستثمارات اخلارجية لتحقيق الأمن الغذائي... رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بن���ا: ح���ث رئي����س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللك���ي �الأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة 
على ����رصورة �أن تكون هناك خط���ط و��سرت�تيجيات 
متكاملة لتعزي���ز �لتعاون �خلليج���ي يف جمال �الأمن 
�لغذ�ئي، و�أن تتوحد �جلهود من �أجل تنمية �ملو�رد 

�لذ�تية و�سمان ��ستد�متها للأجيال �لقادمة. 
بال���وزر�ء  �أم����س  لقائ���ه  ل���دى  و�أك���د �سم���وه، 
�مل�سارك���ن يف �جتماع جلنة �لتعاون �لزر�عي بدول 
جمل����س �لتعاون �خلليجي، �أن �سمان �الأمن �لغذ�ئي 
ب���ات ي�سكل حتديا عامليا يف ظل م���ا ي�سهده �لعامل 

من تقلبات و�أزمات، الفتا �سموه �إلى �أن دول جمل�س 
�لتع���اون قطع���ت �سوط���ا كب���ري� يف تنمي���ة �الإنتاج 
�لزر�عي من خلل دعم �الإنتاج �ملحلي و�ال�ستثمار�ت 

�خلارجي���ة يف �لدول �ل�سقيق���ة و�ل�سديقة 
�سعًيا للو�سول للأمن �لغذ�ئي.

ترقية 40 قا�سًيا وع�سًوا بالنيابة

بحارة يطالبون بتقلي�ص فرتة حظر الروبيان

علمت “�لبلد” �أن���ه �ستتم قريًبا ترقية 
م���ا ال يقل ع���ن 40 م���ن �لق�س���اة و�أع�ساء 
�لنياب���ة �لعامة من خمتلف درج���ات �ل�سلك 

�لق�سائي.
ووفق����ا مل�سادر �ل�سحيف����ة، من �ملقرر 
�أن تب����د�أ م����ن تعيين����ات باملحاك����م �لكربى 
وحت����ى �لرتقي����ة �إل����ى درجة وكي����ل مبحكمة 

�ال�ستئناف �لعلي����ا �ملدنية، ون�سيب �الأ�سد 
للم�ستفيدي����ن من حرك����ة �لرتقيات هم من 
درج����ة وكي����ل مبحكم����ة �ال�ستئن����اف �لعليا 
�ملدنية، وقد ي�سل عددهم �إلى �أكرث من 25 

قا�سًيا وطنًيا وم�ست�ساًر� بالنيابة �لعامة. 
وذك���رت �مل�سادر �أن حرك���ة �لرتقيات 
حماك���م  م���ن  ق�س���اة  �أي�ًس���ا  ت�سم���ل  ق���د 
�ال�ستئن���اف �لعلي���ا �ل�رصعي���ة بالد�ئرت���ن 

�جلعفرية و�ل�سنية.

ع���اد �لبحارة جم���دد� �إل���ى �الحتج���اج على 
�لبلدي���ات  و�س���وؤون  �الأ�سغ���ال  وز�رة  جتاه���ل 
و�لتخطيط �لعمر�ين ملطالبهم �ملحددة بح�سب 
قوله���م باإلغاء متديد ف���رتة �حلظر من 6 �أ�سهر 
و�إرجاعها �إلى 4 �أ�سهر كما كان يف �ل�س����ابق، �أو 
تعوي�س�����هم عن �الأ�رص�ر �أو ف�����ت������ح �مل��ج�����ال 
ل�سي����ادي �لروب��ي���ان للإبح��ار ل�سيد �ل�س���مك.
وكان نح���و 100 �سياد حم���رتف )روبيان( 
وقف���و� وقف���ة �حتجاجية �سب���اح �أم����س مببنى 
�س���وؤون �لبلدي���ات بالعا�سم���ة �ملنام���ة، حيث 

�حت�سدو� ر�فعن �سور �لقيادة والفتات حتمل 
مطالبه���م �لتي �سب���ق �أن ناق�سوها م���ع �لوزير 
ووعده���م بو�سع �حلل���ول يف �أ�سبوع���ن، ورغم 
م���رور �سهرين مل ياأِت �أحد على ذكر �حللول من 

�لوز�رة.
و�أكد �لبحارة ل� “�لب���لد” �أن �لوزير ع�سام 
خل���ف �أخلف مب���ا �سب���ق �أن تعهد ب���ه �إليهم يف 
�الجتماع، ومل ي�ستج���ب �إلى دعو�تهم �ملتكررة 
�إل���ى �اللتق���اء ب���ه ثاني���ة للوقوف عل���ى و�سع 
�حلل���ول �الأمر �لذي دفعهم �إل���ى �الحتجاج �أمام 

مبنى �ل���وز�رة؛ م���ن �أج���ل �لتعبري عن 
7رف�سهم هذ� �لتجاهل.

 

قال نائب رئي�س جمل�س �إد�رة 
بد�ل���ة �إنرتنت �لبحري���ن �أحمد جابر 
�لدو����رصي ل� “�لب���لد” �إن �لبحرين 
لي�س���ت مبن���اأى ع���ن خط���ر هجوم 
فريو����س �لفدي���ة �خلبيث���ة �ل���ذي 
�رصب مو�ق���ع �إلكرتوني���ة مبختلف 
تقييم���ه  وب�س���اأن  �لع���امل.  دول 
مل�ستوى �أمان وحت�سينات �الأنظمة 
�لتقني���ة و�ملعلوماتي���ة باملو�ق���ع 
�أن  رد  �لر�سمي���ة،  �الإلكرتوني���ة 
�حلماية تتفاوت م���ن جهة الأخرى، 

ويف بع�س �جلهات �سبه منعدمة.
و�أ�س���اف: مو�ق���ع �إلكرتونية 
جلهات كثرية يف م�ستوى �خلطر، 
و�سي���وع وج���ود �الأم���ان �لتقن���ي 
ه���و نقطة �سع���ف، ولي����س قوة، 
�لتحديث���ات �ملتطورة  ملو�جه���ة 

ف������ي عال������م �لتقني�������ة 
و�لفريو�سات.

البحرين لي�ست مبناأى عن هجوم “الفدية”

• )�أ ف ب(	 �نفوجر�فيك تعريفي بالفريو�س  

اكتمال م�سروع “اأرمادا” منت�سف 2018

         زينب العكري من احلد ال�صناعية

�ل�رصك���ة  وه���ي  “�أرم���اد�”؛  �رصك���ة  و�سع���ت 
�لر�ئ���دة على م�ست���وى �ملنطقة يف جم���ال توزيع 
�مللب����س و�الأزي���اء، حج���ر �الأ�سا�س ملرك���ز توزيع 
لوج�ستي لعملياتها �الإقليمية يف منطقة �لبحرين 
�إل���ى  �للوج�ستي���ة مبجم���وع ��ستثم���ار�ت ت�س���ل 

50 ملي���ون دوالر. وتوّق���ع ع�سو جمل����س �الإد�رة 
و�لرئي�س �لتنفيذي ل�رصك���ة �أرماد�، �أحمد �لطحان 
يف ت�رصي���ح لل�سحافي���ن على هام����س و�سع حجر 
�الأ�سا�س للم����رصوع �أن تنتهي �الأعم���ال �الإن�سائية 
للم�رصوع منت�سف �لع���ام 2018، مبيًنا �أن م�ساحة 

�مل����رصوع تبلغ 17 �ألف م���رت مربع بكلفة 
509 مليون دوالر.

ماكرون يعتلي الإليزيه: �سنعيد بناء اأوروبا
باري�س � وكاالت: �أك����د �لرئي�س �لفرن�سي، 
�إميانوي����ل ماك����رون، �أم�����س، يف �أول خط����اب له 
عق����ب تن�سيب����ه، �أن مهمته �الأولى ه����ي �إعادة 
�لثق����ة للفرن�سين، م�سدد� عل����ى “�لدفاع عن 

علمانية �جلمهورية و�الأمن يف فرن�سا”. 
وقال ماكرون “�لع����امل و�أوروبا بحاجة �الآن 
�أك����رث من �أي وق����ت م�س����ى �إلى فرن�س����ا قوية 

تد�فع بقوة عن �حلرية و�لت�سامن”. 

كما تعّه����د باإعادة بناء �أوروب����ا و�إنعا�سها، 
مبعًد� بذلك �سبح “فري�سكت” عن �لفرن�سين، 
�لذي����ن كانو� يتخوف����ون من تنظي����م ��ستفتاء 
يح����دد م�ستقب����ل فرن�س����ا �أكان �سم����ن �الحتاد 
�الأوروب����ي �أو بدون����ه، �إثر ��ستفت����اء ينظم على 

غر�ر بريطانيا.
و�ألق����ى ماكرون كلمته بعد �أن �أعلن رئي�س 
�ملجل�����س �لد�ست����وري ف����وز ماك����رون ر�سمي����ا 

بالرئا�س����ة، وقال �إن “جناحك����م �سيكون جناحا 
لفرن�سا”، 

وذك����ر �لرئي�س �لفرن�سي �ل�ساب يف خطابه 
�أن �لفرن�سي����ن �خت����ارو� يف �نتخاب����ات 7 مايو 
�الأم����ل وروح �النت�س����ار، ورف�س����و� �النعز�ل �أو 
�النقط����اع ع����ن �لع����امل �أو �النق�س����ام، وج����ددو� 
�إميانه����م بالقي����م �لت����ي جعل����ت منه����م �سعبا 

14عظيما.

اأرباحــا  القاب�ســة” ت�سجــل  “الإثمــار 
يف الربــع الأول

نادي توبلي يكرم امل�سرحي 

القدير يو�سف احلمدان

احلب�س 3 �سنوات ملح�سل ديون اختل�س 128 

األف دينار من بنك

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

11

23

8

2

7

8

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

• و�سع حجر �الأ�سا�س للم�رصوع 	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء يف لقاء مع �مل�ساركن يف �جتماع جلنة �لتعاون �لزر�عي �خللجين	

عبا�س اإبراهيم

 علوي املو�صوي

را�صد الغائب

تــ�ســكــيــل لــجــنــة خــلــيــجــيــة لــلأمـــن الــغـــذائـــي
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حر�ص حكومي لإبقاء القطاع ال�صحي معزًزا باخلدمات

مبادرات لتو�شع الن�شاط الزراعي وتلبية احتياجات ال�شعوب

وزراء الزراعة اخلليجيون: �شموه يدعم م�شارات التكامل 

فرحتنا احلقيقية حني ننجز ل�شعبنا ونقدم ما ير�شيه... رئي�س الوزراء:

حتقيق االأمن الغذائي عن�رص حموري يف تعزيز اال�شتقرار ال�شامل... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأك���د رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة لدى لقاء �شموه ع���ددا من امل�شوؤولني 
اأن فرحتن���ا احلقيقية هي حينم���ا ننجز ل�شعبنا 
ونق���دم له م���ا ير�شي���ه؛ الأنه �شندن���ا وع�شدنا 
الأي تط���ور وتق���دم ت�شه���ده مملك���ة البحرين، 
واأن �شالب���ة املجتم���ع البحرين���ي يكمن �رصه يف 
الرتابط وال�شالت بني اأفراد هذا ال�شعب التي 
تفوق وت�شمو على اأي اعتبارات اأخرى و�شتظل 
�شالبتن���ا املجتمعية هي منطل���ق قوتنا فهي 
اأف�شل���ت يف املا�شي م���ن راهن عل���ى تفتيت 

جمتمعنا وحتما �شتف�شله يف امل�شتقبل.
ه���ذا وكان �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء ق���د ا�شتقبل بق����رص الق�شيبية �شباح 
اأم����س عددا من كبار امل�شوؤولني، وخالل اللقاء 
تبادل �شموه مع احل�ش���ور االأحاديث املت�شلة 
بال�ش���اأن الوطن���ي ومب���ا ت�شه���ده البحرين من 

تقدم يف املجاالت املختلفة .
ويف ه���ذا ال�ش���دد اأ�ش���اد �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء بالق���درة والكف���اءة 
امل�شه���ودة الأبن���اء الب���الد يف القط���اع الطب���ي 

وال�شح���ي، موؤك���دا �شموه حر����س احلكومة اأن 
يبقى هذا القطاع دائما متطورا وموؤهال ومعززا 
باخلدمات واأحدث املعدات واالأدوية يف اأف�شل 
�شوره���ا، واأن احلاجة الزالت م�شتمرة لتطويره 

ليك���ون متما�شي���ا ومتناغما دائما م���ع التطور 
العامل���ي يف مي���دان الط���ب والع���الج؛ ليبقى 
قطاعنا ال�شحي والعالجي البحريني دائما وفق 

اأعلى م�شتوى .

ال���وزراء  رئي����س  اأك���د  بن���ا:   - املنام���ة 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة بن 
�شلم���ان اآل خليفة، لدى لق���اء �شموه بالوزراء 
امل�شارك���ني يف اجتماع جلنة التعاون الزراعي 
بدول جمل�س التع���اون اخلليجي، اأهمية االأمن 
الغذائ���ي واالأمن املائي يف جمل����س التعاون، 
موؤكدا �شموه اأن اململك���ة العربية ال�شعودية 
ال�شقيق���ة ه���ي مرك���ز ثق���ل االأم���ن الغذائي 
اخلليج���ي واأن اجله���ود املبارك���ة لقادة دول 
املجل�س عززت جهود دول���ه يف حتقيق االأمن 

الغذائي واملائي.
وكان �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء ا�شتقبل بق�رص الق�شيبية �شباح اأم�س 
جلنة التعاون الزراع���ي بدول جمل�س التعاون 
انعق���اد  مبنا�شب���ة  العربي���ة  اخللي���ج  ل���دول 
اجتماعها الثامن والع�رصين يف مملكة البحرين 
وذلك بح�شور الوزراء امل�شوؤولني عن �شوؤون 

الزراعة بدول املجل�س.
وخالل اللقاء، اأكد �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء احلر����س دع���م دور القطاع 
الزراعي كقطاع اقت�شادي واعد بدول املجل�س 
م���ن �شاأن���ه ج���ذب امل�رصوع���ات اال�شتثمارية، 
موؤكدا �شموه اأهمية تعزيز التعاون امل�شرتك 
لتعزي���ز القط���اع الزراعي وال���روة احليوانية 
والنباتية وال�شمكي���ة يف دول جمل�س التعاون 
االأم���ن  حتقي���ق  يف  واأهميته���ا  ل�رصورته���ا 
الغذائ���ي، الفتا �شم���وه اإلى ����رصورة التعاون 
ال���ذي ي�شم���ن جن���اح ال�شيا�ش���ات الزراعي���ة 

اخلليجي���ة ويكفل ا�شتغ���الل و�شيانة املوارد 
الطبيعية يف دول املجل�س لتنمية امل�رصوعات 
الزراعي���ة واحليوانية، واأ�ش���اد �شاحب ال�شمو 
الت���ي  بالقف���زات  ال���وزراء  رئي����س  امللك���ي 
حققته���ا �شناع���ة املنتج���ات الغذائية بدول 
جمل����س التعاون، موؤك���دا �شم���وه التطلع اإلى 
وت���رة اأ�رصع يف التعاون يف امل�شاريع الزراعية 
و�شناعة التمور واملنتجات الزراعية اخلليجية 

لقدرتها على حتقيق االكتفاء الذاتي. 
واأك���د �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء اأن التع���اون يف حتقيق االأمن الغذائي 
االأم���ن  تعزي���ز  يف  حموري���ا  عن����رصا  ي�ش���كل 
واال�شتق���رار مبفهوم���ه ال�شام���ل، والنهو�س 
باقت�ش���ادات دول املجل����س، داعي���ا �شم���وه 

اإلى تنمية اال�شتثم���ارات اخلليجية امل�شرتكة 
يف قطاع���ات الزراع���ة وال�شناع���ات الغذائية 
وال�شمك���ي،  احلي���واين  االإنت���اج  وم�رصوع���ات 
واإط���اق مب���ادرات تدع���م وتو�ش���ع الن�ش���اط 

الزراعي لتلبية احتياجات �شعوب املنطقة. 
واأك���د �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء اأن �شم���ان االأمن الغذائي بات ي�شكل 
حتدي���ا عامليا يف ظل م���ا ي�شه���ده العامل من 
تقلب���ات واأزمات، الفت���ا �شموه اإل���ى اأن دول 
جمل�س التعاون قطعت �شوطا كبرا يف تنمية 
االإنتاج الزراعي من خالل دعم االإنتاج املحلي 
واال�شتثم���ارات اخلارجية يف ال���دول ال�شقيقة 

وال�شديقة �شعيا للو�شول لالأمن الغذائي. 
وحث �شموه على ����رصورة اأن تكون هناك 

لتعزي���ز  متكامل���ة  وا�شرتاتيجي���ات  خط���ط 
التع���اون اخلليج���ي يف جمال االأم���ن الغذائي، 
واأن تتوح���د اجله���ود من اأجل تنمي���ة املوارد 
الذاتية و�شمان ا�شتدامتها لالأجيال القادمة. 
م���ن جانبه���م، ع���ر وزراء الزراعة يف دول 
�شكره���م  ع���ن  اخلليج���ي  التع���اون  جمل����س 
وتقديره���م ل�شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء، على م���ا يولي���ه �شموه م���ن اهتمام 
يف  اخلليج���ي  والتع���اون  التكام���ل  بتعزي���ز 
املج���االت كافة، م�شيدين مب���ا يطرحه �شموه 
م���ن مبادرات لتعزيز خمتل���ف جوانب التنمية 
اخلليجي���ة، وم���ا تقدم���ه مملك���ة البحرين من 
م�شاع دائمة اإلى تعزيز م�شرة العمل اخلليجي 
امل�شرتك خلر و�شالح �شعوب دول املجل�س.

املنام���ة - بنا: تلقى رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
برقية �شكر وتقدير من الوزراء املعنيني بالزراعة 
ب���دول جمل�س التع���اون ل���دول اخللي���ج العربية؛ 
وذل���ك مبنا�شب���ة اختت���ام اأعمال االجتم���اع الثامن 
والع�رصين للجنة وزراء الزراعة بدول املجل�س الذي 
ا�شت�شافت���ه مملك���ة البحرين يوم اأم����س املوافق 

الرابع ع�رص من �شهر مايو 2017.
وفيما يلي ن�س الرقية:

�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة بن 
�شلمان اآل خليفة حفظه اهلل

رئي�س جمل�س الوزراء مبملكة البحرين
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد..

ي�رصفنا مبنا�شبة اختتام اأعمال االجتماع الثامن 
والع�رصين للجنة وزراء الزراعة بدول املجل�س الذي 
عق���د با�شت�شافة كرمية من مملك���ة البحرين يوم 
االأح���د 18 �شعب���ان 1438 ه���� املواف���ق 14 مايو 
2017م، اأن نرفع ل�شموكم الكرمي اأ�شدق م�شاعر 
ال�شك���ر والتقدير واالمتنان مل���ا لقيناه من حفاوة 

وا�شتقبال وكرم ال�شيافة وكرم الوفادة.
كما نود االإ�شادة مبا تلقاه امل�شرة املباركة 
ملجل�س التعاون من �شموكم وحكومتكم الر�شيدة 

من الرعاية وامل�شاندة وملا توجهون به - حفظكم 
اهلل - لدع���م م�ش���رة التع���اون وتفعي���ل خطوات 
التكامل على خمتلف االأ�شعدة بني دول املجل�س، 
االأم���ر الذي انعك�س اإيجابا على امل�شرة الطموحة، 
ويع���د موؤ�رصا بال���غ الداللة على اهتم���ام �شموكم، 
وحر�شك���م ومتابعتك���م الدائمة لكل م���ا من �شاأنه 
دع���م م�ش���ارات التكام���ل والتاأكيد عل���ى حتقيق 

املجل�س لالأهداف التي اأن�شاأ من اأجلها.
وكلنا ثق���ة بتوفي���ق اهلل يف اأن يحقق جمل�س 
التعاون تطلعات �شموكم، يحفظكم اهلل واإخوانكم 
اأ�شح���اب اجلالل���ة وال�شم���و ق���ادة دول املجل����س 

- حفظه���م اهلل - ومب���ا يلبي تطلع���ات مواطنيه 
الكرام.

اأط���ال اهلل بعم���ر �شموك���م ومتعك���م مبوفور 
ال�شحة والعافي���ة، واأدام اهلل على مملكة البحرين 
و�شعبه���ا العزي���ز، كل اأ�شباب اال�شتق���رار والرخاء 
والتق���دم واالزده���ار يف ظ���ل حكومتك���م املوقرة 

وقيادتكم الر�شيدة.
وتف�شل���وا يا �شاح���ب ال�شمو بقب���ول اأ�شمى 

اآيات االإجالل واالحرتام...
ال���وزراء املعني���ون بالزراع���ة ب���دول جمل�س 

التعاون

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عددا من امل�شوؤولني	

• �شمو رئي�س الوزراء يف لقاء مع امل�شاركني يف اجتماع جلنة التعاون الزراعي اخللجيني	

املنام����ة - بنا: �ش����ادق عاهل البالد 
�شاحب اجلالل����ة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف����ة واأ�ش����در قانون رق����م )16( ل�شنة 
2017 بالت�شديق على اتفاقية اخلدمات 
اجلوي����ة ب����ني حكوم����ة مملك����ة البحري����ن 
وحكوم����ة املج����ر، وذل����ك بعد اإق����راره من 

جمل�شي ال�شورى والنواب جاء فيه:
املادة االأولى:

�ُش���ودق على اتفاقي���ة اخلدمات 
اجلوية ب���ني حكومة مملك���ة البحرين 
وحكوم���ة املج���ر املوقع���ة يف مملك���ة 
 2016 يناي���ر   21 بتاري���خ  البحري���ن 

واملرافقة لهذا القانون.
املادة الثانية:

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء 
- كل فيم���ا يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا 
القان���ون ويعمل ب���ه من الي���وم التايل 

لتاريخ ن�رصه يف اجلريدة الر�شمية.

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللك���ي االأمر خليفة 
ب���ن �شلم���ان اآل خليفة ر�شال���ة �شكر 
م���ن �شف���ر دولة فل�شط���ني املعتمد 
ل���دى مملكة البحرين ط���ه عبدالقادر، 
وذل���ك على دع���م �شم���وه املتوا�شل 
للق�شي���ة الفل�شطيني���ة والذي متثل 
اإدارة  جمل����س  اعتم���اد  يف  موؤخ���را 
برنامج االأمم املتح���دة للم�شتوطنات 
الب�رصي���ة )املوئ���ل( التاب���ع ملنظم���ة 
االأم���م املتحدة باالإجم���اع مل�رصوع قرار 
تبنت���ه مملكة البحرين ب�ش���اأن التنمية 

امل�شتدامة يف دولة فل�شطني.
وفيما يلي ن�س الر�شالة:

االأمر  ال�شم���و امللك���ي  �شاح���ب 
خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة املوقر 

حفظه اهلل ورعاه 
رئي�س وزراء مملكة البحرين 

اهلل  ورحم���ة  عليك���م  ال�ش���الم 
وبركاته...

ي�رصفني اأن اأرف���ع ملقام �شموكم 
الك���رمي حفظك���م اهلل اأ�شم���ى اآي���ات 
عل���ى  والعرف���ان  والتقدي���ر  ال�شك���ر 
دع���م �شموك���م املتوا�ش���ل للق�شية 
الفل�شطيني���ة ال���ذي متث���ل موؤخرا يف 
اعتم���اد جمل����س اإدارة برنام���ج االأمم 
الب�رصي���ة  للم�شتوطن���ات  املتح���دة 
االأم���م  ملنظم���ة  التاب���ع  )املوئ���ل( 
املتح���دة، باالإجماع مل�رصوع قرار تبنته 
مملكة البحرين ب�شاأن التنمية احل�رصية 
امل�شتدام���ة يف فل�شطني، وذلك خالل 
م�شارك���ة وف���د م���ن مملك���ة البحرين 
ال�شاد�ش���ة  ال���دورة  اجتماع���ات  يف 
والع�رصين للمجل����س املنعقد حاليا يف 
نروبي بكيني���ا. ويطيب يل اأن اغتنم 
ه���ذه ال�شانحة الأ�شيد جم���ددا بالدعم 
امل�شتمر الذي تقدمه مملكة البحرين 
للق�شي���ة الفل�شطيني���ة عل���ى كاف���ة 
االأ�شعدة ومبطالبته���ا باإقامة الدولة 
الفل�شطيني���ة امل�شتقل���ة وعا�شمتها 
القد����س ال�رصي���ف، هذا الدع���م الذي 
اأك���دت عليه قي���ادة البحرين يف كثر 
م���ن املحاف���ل الدولي���ة ت�شامن���ا مع 
ال�شع���ب الفل�شطين���ي، واملبني على 
عم���ق العالق���ات االأخوية الت���ي تربط 
البلدي���ن ال�شقيق���ني. وتف�شل���وا ي���ا 
�شاحب ال�شم���و امللكي بقبول عظيم 

ال�شكر والتقدير. 
طه عبدالقادر

�شفر دولة فل�شطني لدى مملكة 
البحرين

امللك ي�شدق على اتفاقية 
اخلدمات اجلوية مع املجر

ال�شفر عبدالقادر يثمن دعم 
رئي�س الوزراء للق�شية الفل�شطينية

• جاللة امللك	
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مد ج�شور التعاون مع الفلبني لتحقيق امل�شالح امل�شرتكة
�سموه ا�ستذكر نتائج الزيارة الناجحة للرئي�س دوتريتي... رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: ا�ستذكر رئي����س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
ل���دى ا�ستقبال �سموه للمبع���وث الرئا�سي الفلبيني، 
نتائج الزي���ارة الناجح���ة لرئي�س جمهوري���ة الفلبني 
رودريغو دوتريتي اإلى مملكة البحرين اأخريا، واأعرب 
�سم���وه ع���ن تقدي���ره للجهود الت���ي ي���وايل الرئي�س 
الفلبين���ي بذله���ا لتحقي���ق التنمي���ة وال�ستقرار يف 
ب���اده، فيما نقل املبعوث الرئا�س���ي ل�سموه حتيات 
وتقدير الرئي����س الفلبيني وتطلعاته لتلبية �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء الدع���وة الر�سمية 

املوجهة ل�سموه لزيارة الفلبني. 
وكان �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س الوزراء 
ا�ستقب���ل �سب���اح اأم�س يف ق����ر الق�سيبي���ة مبعوث 
رئي�س جمهورية الفلبني لدول جمل�س التعاون لدول 
اخللي���ج العربية اآمابيل اأغيلو����س الذي يقوم بزيارة 
اإلى مملكة البحرين حالًيا.  وخال اللقاء، اأكد �ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي�س ال���وزراء دور ال�ستثمارات يف 
القطاع���ات املختلف���ة بني البلدي���ن يف دعم وتعزيز 
العاقات الثنائية، وجرى خ���ال اللقاء بحث عاقات 
التعاون ب���ني البلدين يف خمتلف املجالت ومناق�سة 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
واأ�س���اد �سموه مبا ي�سهده التع���اون بني مملكة 
البحري���ن وجمهوري���ة الفلب���ني ال�سديق���ة م���ن مناء 
م�ستم���ر يج�س���د العاق���ات الوثيقة الت���ي تربط بني 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني. 
واأك���د �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي����س الوزراء 
حر�س مملك���ة البحرين على تو�سيع جمالت التعاون 
مع جمهورية الفلبني ال�سديقة والبناء على ما يجمع 
ب���ني البلدين م���ن روابط متينة تق���وم على التفاهم 
والح���رتام املتب���ادل جت���اه العدي���د م���ن الق�ساي���ا 
الإقليمي���ة والدولي���ة، م�س���ددا �سم���وه عل���ى اأهمية 
ال�ستف���ادة من الإمكانات الت���ي ميتلكها البلدان يف 
م���د مزيد من ج�س���ور التعاون الت���ي حتقق امل�سالح 
امل�سرتكة للبلدين ال�سديق���ني يف �ستى القطاعات 

القت�سادية والتجارية وال�ستثمارية.
وكل���ف �ساحب ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء 
املبعوث الرئا�سي الفلبيني بنقل حتياته اإلى رئي�س 

جمهوري���ة الفلب���ني ال�سديقة رودريج���و دوتريتي، 
ومتني���ات �سموه ل���ه ولل�سع���ب الفلبين���ي ال�سديق 

بدوام التقدم والزدهار. 
م���ن جانبه، اأع���رب امابيل اغيلو����س عن خال�س 
ال�سك���ر والتقدي���ر ل�ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء على اجلهود التي يقوم بها؛ من اأجل توطيد 
العاقات الثنائية بني البلدي���ن ال�سديقني، موؤكدا 
اأن العاقات البحرينية الفلبينية ت�سهد مناء م�ستمرا 
يعك�س مدى عاقات املحب���ة والتفاهم بني قيادتي 
و�سعبي البلدين ال�سديق���ني، معربا عن متنياته اأن 
ت�سه���د املرحلة املقبلة مزيدا من العمل الذي ي�سب 
يف تطوير جم���الت التعاون بني البلدين ال�سديقني 

يف خمتلف املجالت.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا مبعوث الرئي�س الفلبيني	

ت��ب��ن��ي امل�����ب�����ادرات وال����س���رتات���ي���ج���ي���ات حت���ف���ي���زاً ل��ل�����س��ب��اب ل��ت��ح��ق��ي��ق الإجن�������ازات

اندفاع ال�شيخة عائ�شة للخدمة يف املجال الع�شكري مبعث فخر واعتزاز
�سموه يوؤكد اأن ال�سلك الع�سكري هو ميدان العطاء والت�سحيات... رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي����س ال���وزراء �ساح���ب 
ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
لدى ا�ستقبال �سموه لل�سيخ���ة عائ�سة بنت را�سد اآل 
خليف���ة، اأن ال�سيخة عائ�سة بن���ت را�سد بتخرجها من 
كلية �سانت هري�ست الع�سكرية قد �ربت مثالً على 
عزم واإ����رار املراأة البحريني���ة وا�ستعدادها خلو�س 
خمتلف املجالت بكل ثقة وقدرة واأن اإجنازها يدعم 
الإجن���ازات التي حققتها امل���راأة البحريني���ة والدور 
امله���م الذي ت�سطل���ع به يف املجتم���ع، وحيا �ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء اندفاع ال�سيخة عائ�سة 
بن���ت را�س���د اآل خليف���ة خلدم���ة الوط���ن يف املج���ال 
الع�سكري وقال اإن ذل���ك مبعث فخر واعتزاز.  وكان 
�ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء ا�ستقبل بق�ر 
الق�سيبية �سباح اأم�س حفيدة �سموه ال�سيخة عائ�سة 
بنت را�سد اآل خليفة.  واأعرب �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء عن العتزاز مبا ت���وايل بذله ال�سيخة 
عائ�سة بن���ت را�سد اآل خليفة وال���ذي عزز من �سمعة 
مملكة البحرين وقدم �سورة م�رفة للفتاة البحرينية 
وقدرتها على اإجناز خمتلف املهام وجتاوز التحديات 
بالعزمية وروح الإ�رار والتحدي والذي عك�سه تخرج 
ال�سيخة عائ�سة بنت را�س���د اآل خليفة كاأول بحرينية 
من اأكادميية �سانت هري�ست الع�سكرية الربيطانية. 
ون���وه �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي����س الوزراء 
باحلر����س الذي يبديه اأبن���اء البحرين على التح�سيل 
العلم���ي والع�سكري خلدم���ة وطنهم، م�س���ريا �سموه 
اإل���ى اأن احلكوم���ة حتر����س عل���ى تبن���ي املب���ادرات 
وال�سرتاتيجي���ات الت���ي حتف���ز ال�سب���اب لتحقي���ق 

الإجن���ازات التي تعك�س �سغفا وبذل وعطاء يف �سبيل 
رف���ع ا�س���م مملكة البحري���ن عاليا خفاق���ا يف خمتلف 
امليادين.  واأكد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
اأن ال�سل���ك الع�سكري هو ميدان العطاء والت�سحيات 
وه���و ال���ذي ي�سم���ن للوطن البيئ���ة الآمن���ة لتنطلق 
التنمية في���ه باأريحية نح���و بلوغ اأهدافه���ا والنتماء 

للقطاع الع�سكري �رف يتوق له كل مواطن. 
ورفع���ت ال�سيخ���ة عائ�سة بنت را�س���د اآل خليفة 
خال����س ال�سك���ر والتقدي���ر ل�ساحب ال�سم���و امللكي 
رئي����س الوزراء على دعم �سم���وه واإ�سناده وهو يقف 
خل���ف كل اإجناز حتقق، موؤكدة حر�سها على موا�سلة 
التح�سي���ل العلم���ي والتمي���ز العمل���ي للم�ساهمة يف 

خدمة الوطن ورفعته.
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�ملبنى �جلديد ملدر�سة “AMA” ي�ستوعب �أكرث من �ألفي طالب
رئي�س الوزراء ينيب النعيمي حل�سور تخريج الفوج التا�سع... املبعوث الفلبيني: 

املنام���ة - بن���ا: تف�ّس���ل رئي�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليف���ة ف�سمل برعايته 
الكرمية اأم����س، حفل تخريج الفوج التا�سع من طلبة وطالبات 
مدر�س���ة AMA الدولي���ة، حي���ث اأن���اب �سموه الك���رمي وزير 
الرتبي���ة والتعليم ماجد النعيمي حل�سور احلفل الذي اأقيم يف 
فندق اخلليج، بح�سور مبعوث رئي�س جمهورية الفلبني لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اأمابيل اأغيلو�س.
وبه���ذه املنا�سب���ة، نقل وزي���ر الرتبي���ة والتعليم تهاين 
وتربيكات رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �سلمان اآل خليف���ة اإلى اخلريجني واخلريج���ات، ومتنيات 
�سمّوه لهم ب���دوام التوفيق والنجاح، م�سي���ًدا باهتمام �سمّوه 
وعنايته الدائمة بالتعليم يف مملكة البحرين كركيزة اأ�سا�سية 
للتنمي���ة والزدهار، مبا يف ذلك ت�سجي���ع �سموه لال�ستثمار يف 

قطاع التعليم اخلا�س.
وب���نّي الوزي���ر اأن م�س���رية التعلي���م يف اململك���ة خط���ت 
خط���وات كبرية بف�سل دعم وم�سان���دة قيادة بلدنا العزيز، اإذ 

ا�ستطاع���ت الوزارة الرتق���اء مب�ستوى خدماته���ا على �سعيد 
التعليم احلكومي واخلا�س بكافة مراحله.

من جانبه، األقى املبعوث الفلبيني كلمًة رفع فيها اأ�سمى 
اآي���ات ال�سك���ر والتقدي���ر ل�سمو رئي����س الوزراء عل���ى تف�ّسله 
برعاي���ة حفل تخري���ج هذا الفوج م���ن طلبة املدر�س���ة، منّوًها 
بالتطور الكبري الذي ت�سهده امل�س���رية التعليمية البحرينية، 

بف�سل الدعم الذي حتظى به من قبل �سموه الكرمي.
وك�س���ف اأغيلو�س عن قرب افتتاح املدر�سة ملبنى جديد 
ي�ستوع���ب اأكرث من األف���ي طالب وطالبة، اإ�ساف���ًة اإلى العمل 

على اإن�ساء مدر�سة لذوي الحتياجات اخلا�سة.
واأّك���د اأن مدر�س���ة AMA الدولي���ة حقق���ت العديد من 
الإجن���ازات يف الف���رتة املا�سي���ة، ومنها حتقي���ق طلبتها 17 
ميدالية ذهبية وف�سية يف امل�سابقة الدولية للخطابة والكتابة 
واملناق�سة باللغة الإجنليزية، والتي اأقيمت العام املا�سي يف 
تايلند، مب�ساركة 40 دول���ة، اإ�سافًة اإلى تاأهل طلبة املدر�سة 
لتمثي���ل مملكة البحرين يف بطولة الع���امل للروبوت املتحرك، 

والتي �ستقام يف كو�ستاريكا نوفمرب املقبل.
بدورها، هناأت مديرة املدر�س���ة مارييتا �سيكات الطلبة 
مبنا�سب���ة تخّرجهم، �ساك���رًة اأولياء الأمور عل���ى ما قدموه من 
دع���م وم�ساندة جلهود املدر�سة طيلة �سنوات درا�سة اأبنائهم 

وبناتهم، متمنيًة التوفيق للجميع.
كم���ا األق���ت اخلريج���ات: دينا ع���ادل عبداجللي���ل، زينب 
فا�س���ل ال�سكر، وكي���ال �سيني�س���ا �سولفن، كلم���ات نيابًة عن 
الطلبة اخلريجني، عرّبن فيها عن �سعادتهن بلحظات التخرج 
الت���ي متثل تتويًج���ا ملا بذلنه م���ن جهوٍد كب���رية طيلة فرتة 

درا�ستهن.
ثم قدمت اخلريجتان �سارة جم�سيد حممد، وزينة اإبراهيم 
خلي���ل، كلمتني تقديًرا وعرفاًنا بدور اأولياء الأمور فيما حققه 

اأبناوؤهم من نتائج درا�سية م�رشفة.
ثم مت توزيع �سهادات التخرج على 159 طالًبا وطالبة. 

ح����رش احلفل وزي���ر العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة جميل 
حميدان، وعدد من امل�سوؤولني، واأولياء اأمور الطلبة اخلريجني.

• من حفل التكرمي	

حميد�ن ي�ستعر�ض �حتياجات �ل�سوق مع مبعوث �لفلبني

تثبيت ت�سجيل مو�ليد نوفمرب 2011 �لثالثاء و�لأربعاء

خطو�ت مهمة لالرتقاء بالكو�در �ل�سبابة و��ستعد�د�تها �لقيادية

دعت اأولياء الأمور ل�ستكمال الإجراءات يف املدار�س... “الرتبية”: 

تكرمي الدفعة الثانية من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية... �سلمان بن خليفة: 

املنامة - بنا: دعت وزارة الرتبية والتعليم اأولياء 
اأم���ور الطلب���ة امل�ستجدين م���ن مواليد �سه���ر نوفمرب 
2011، مم���ن مت ت�سجيلهم يف وق���ت �سابق لاللتحاق 
بال�سف الأول البتدائ���ي العام الدرا�سي املقبل، اإلى 
مراجع���ة املدار�س يوم���ي الثالثاء والأربع���اء 16 و17 
مايو اجل���اري لتثبيت ت�سجيل اأبنائه���م. وقالت اإدارة 
العالقات العام���ة والإعالم اإن ال���وزارة وجهت الدعوة 
كذلك اإلى اأولي���اء اأمور الطلبة من مواليد يناير وحتى 

اأكتوب���ر 2011، ممن تخلفوا عن الت�سجيل يف الأوقات 
التي مت الإع���الن عنها م�سبقاً، للتوج���ه اإلى املدار�س 
التابعة ملجمعاتهم ال�سكني���ة لإجراء عملية الت�سجيل. 
واأو�سح���ت الإدارة اأن امل���ادة ال�ساد�س���ة م���ن قانون 
التعليم رقم 27 ل�سن���ة 2005 تن�س على اأن التعليم 
الأ�سا�س���ي حق لالأطفال الذين يبلغ���ون ال�ساد�سة من 
عمره���م يف بداية العام الدرا�سي، اأي يف �سهر �سبتمرب 
من كل عام، اإل اأنه يجوز بح�سب املادة ذاتها قبول من 

تق���ل اأعمارهم عن �سن الإلزام، وفق���اً لل�سوابط التي 
ي�سدر بها قرار من الوزير، ومنها وجود مقاعد �ساغرة 
يف املدار����س بع���د ا�ستكم���ال ت�سجيل الطلب���ة الذين 
بلغ���وا ال�س���ن القانوين، وعليه فتحت ال���وزارة املجال 
لت�سجي���ل موالي���د �سه���ري اأكتوبر ونوفم���رب 2011، 
وذلك يف حدود الطاق���ة ال�ستيعابية للمدار�س. جتدر 
الإ�سارة اإلى اأن الت�سجيل يف املدار�س اخلا�سة مفتوح 

ملواليد �سهر دي�سمرب 2011.

اأق���ام مكت���ب النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س 
ال���وزراء حفل تكرمي ملنت�سب���ي الدفعة الثانية من 
برنام���ج النائ���ب الأول لتنمي���ة الك���وادر الوطني���ة 
بع���د اإمتامهم متطلبات الربنام���ج وفرتة النتداب 
الت���ي امتدت ع���ام واحد باملكتب. وخ���الل احلفل، 
قال املدي���ر العام ملكت���ب النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء ال�سي���خ �سلمان بن خليفة اآل خليفة 
“اإن الإقب���ال الكب���ري لالن�سم���ام للربنامج من قبل 
كاف���ة منت�سبي اجله���ات احلكومية يزيدن���ا اإ�رشاراً 
يف ال�ستم���رار يف تطوي���ر حمت���وى وخمرج���ات هذا 
الربنامج ال���ذي ياأتي مت�سقا مع الهتمام والتوجيه 
ال�سام���ي م���ن عاهل الب���الد �ساح���ب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة يف متكني ال�سباب من اأن 
يكونوا يف قلب العملية التنموية يف مملكة البحرين 
لتمت���زج طاقاته���م وحما�سهم م���ع ا�سحاب اخلربة 
والتجرب���ة لتحقي���ق النتائ���ج املرج���وة عل���ى كافة 

امل�ستويات”.
وا�س���اف “ان الربنام���ج قط���ع خط���وات مهمة 
ا�ستطعن���ا م���ن خالله���ا تقييم امل�س���رية الق�سرية 
م���ن عم���ر ه���ذا الربنام���ج ل�ستمراري���ة تطوي���ره 
وو�س���ع متطلبات تلبي احتياج���ات حتقيق الهدف 

الأ�سم���ى منه األ وه���ي الرتقاء بالك���وادر الوطنية 
وا�ستعداداته���ا القيادية مب���ا يتنا�سب وروؤى ويل 
العه���د نائب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري 
�سلمان بن حمد اآل خليفة لتطوير قدرات الكفاءات 
ال�سابة الواعدة وت�سجيعه���ا يف كل املواقع لتعزيز 
اإمكانياته���ا الذاتي���ة واملهني���ة وه���و م���ا يوؤ�س�س 
لكفاءات قيادية قادمة ت�سهم بطاقتها املبدعة يف 
ا�ستدامة التطوير الذي يعود باآثاره اليجابية على 
خمتلف قطاع���ات العمل احلكومي بقي���ادة رئي�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأم���ري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة”.
وهن���اأ خريج���ي الدفع���ة الثانية م���ن الربنامج 
الذين ا�ستطاعوا حتقيق كافة متطلباته بنجاح من 
خالل ن�سق مت�سل من الإخال�س واملثابرة ا�ستمرت 
عل���ى مدار نوب���ات العم���ل يف كافة اّي���ام الأ�سبوع، 

مرحباً مبنت�سبي الدفعة الثالثة من الربنامج.
وقال “اإن ق�سة النجاح التي ي�ستمر �رشدها عرب 
ه���ذا الربنامج الطموح من خالل �سواعد املنت�سبني 
له وعرب الدعم الالحمدود من وزراء وروؤ�ساء اجلهات 
احلكومي���ة التي يعملون بها ليكون العنوان الدائم 

للعمل احلكومي يف كل موقع هو حتمل امل�سوؤولية 
واملثابرة والجناز”.

كم���ا األق���ى احم���د الطريف���ي كلم���ة نيابة عن 
منت�سب���ي الدفعة الثانية اأكد فيها اإن روؤية �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأم���ري �سلمان بن حم���د اآل خليفة، 
ت�س���كل منهاج عم���ل وثقافة حي���اة، جت�سدت فيما 
اكت�سبوه خ���الل هذا العام من قي���م العلم والعمل، 
واجل���د واملثابرة نحو �سقل امله���ارات والقدرات، 
وقال “اإن كلمات �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء يف حب التحدي وع�سق الإجناز �ستظل ماثلة 
اأمامن���ا دائم���ا واأبدا، لنرتجمه���ا عط���اءاً وم�سوؤولية 

واإتقاناً يف ميادين العمل”.
وتوج���ه بال�سك���ر للقائم���ني عل���ى الربنام���ج، 
وملوظفي مكت���ب �سمو النائب الأول على ما قاموا 
ب���ه من جهود يف �سبيل اتاح���ة الفر�سة اأمامهم عرب 
هذا الربنامج املتميز وما ا�ستمل عليه من مهارات 
وق���درات. بعده���ا مت تك���رمي منت�سب���ي الربنام���ج 
وت�سليم جائزة املنت�سب املتميز يف الدفعة الثانية 
برت�سي���ح م���ن زمالئ���ه يف الدفعة حي���ث مت اختيار 

مهدي حمزة الب�رشي من وزارة ال�سحة.

• ال�سيخ �سلمان بن خليفة يتو�سط املكرمني	

املنامة - بنا: التقى وزير العمل والتنمية 
الجتماعي���ة رئي�س جمل����س اإدارة هيئة تنظيم 
�س���وق العمل جميل حمي���دان، اأم����س، مبعوث 
رئي�س جمهورية الفلبني لدول جمل�س التعاون 
لدول اخللي���ج العربية اأمابي���ل اأغيلو�س. ومت 
يف اللق���اء بحث تعزيز العالق���ات الثنائية بني 
البلدي���ن ال�سديقني، خ�سو�س���ا يف املجالت 
التط���ورات  ظ���ل  يف  والتنموي���ة،  العمالي���ة 
الآ�سيوي���ة  العم���ل  اأ�س���واق  يف  املت�سارع���ة 
والعاملي���ة، مم���ا ي�ستدع���ي تكثي���ف اجله���ود 

امل�سرتك���ة والتن�سي���ق الثنائي ب���ني البلدين 
ال�سديق���ني. كما تن���اول اللق���اء اأهمية تبادل 
اخل���ربات الفنية ورف���ع م�ستوي���ات التدريب 
التعلي���م والتدريب  املتخ�س����س وخمرج���ات 
املهني ل�ستيعاب هذه التطورات واحتياجات 
�س���وق العمل م���ن الكوادر الفني���ة املوؤهلة يف 
خمتل���ف التخ�س�س���ات املهني���ة بالقطاع���ات 
النتاجية. واأ�ساد حمي���دان باإ�سهامات اجلالية 
الفلبيني���ة العامل���ة يف البحري���ن ودوره���ا يف 

نه�سة البحرين احل�سارية.

عبد�لرحمن بن حممد يفتتح �ملكتبة �لإ�سالمية مبو�سكو

املنامة - بن���ا: افتتح نائب رئي�س املجل�س 
الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية ال�سيخ عبدالرحمن بن 
حممد ب���ن را�سد اآل خليفة م�ساء ال�سبت املا�سي 
يف العا�سمة مو�سك���و املكتبة الإ�سالمية باملركز 
الثقايف الإ�سالمي التابع لالإدارة الدينية مل�سلمي 

مو�سكو.
وكان يف ا�ستقب���ال ال�سي���خ عبدالرحمن بن 
حمم���د لدى و�سول���ه اإلى املركز مفت���ي مو�سكو 
رئي����س الإدارة الدينية مل�سلم���ي مو�سكو ال�سيخ 
اإيل���دار ع���الء الدينوف، وع���دد م���ن امل�سوؤولني 
ب���الإدارة، حيث اأخذه يف جولة يف املركز، وا�ستمع 
اإل���ى ����رشح مف�س���ل عن اأعم���ال املرك���ز وبراجمه 
وخططه امل�ستقبلي���ة، وبحث مع م�سوؤويل الإدارة 

الديني���ة مل�سلمي مو�سكو �سب���ل تعزيز التعاون 
امل�سرتك. 

وق���دم ال�سيخ عبدالرحم���ن جمموعة متنوعة 
م���ن الكت���ب واملراج���ع العربي���ة والإ�سالمية اإلى 
املكتب���ة كهدي���ة من املجل����س الأعل���ى لل�سوؤون 
الإ�سالمي���ة مبملكة البحرين لتك���ون نواة رئي�سة 
يف ه���ذه املكتب���ة، اآم���ال اأن يك���ون فيه���ا النف���ع 
والفائدة للجمي���ع.  وهناأ جمل�س �سورى املفتني 
لرو�سي���ا والإدارة الديني���ة املركزي���ة مل�سلم���ي 
رو�سي���ا الحتادي���ة، خ�سو�س���ا الإدارة الديني���ة 
مل�سلمي مو�سك���و؛ مبنا�سبة افتتاح هذه املكتبة 
الإ�سالمي���ة، مثمنا جهود كل م���ن اأ�سهم يف اإجناز 

هذا امل�رشوع املبارك.
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٧ )مراجعة(                                                                                         باآلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املرحلية املوحــــدة
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٧

بيان املركز املايل املوحد املرحلي  
كما يف 3١ مار�س  ٢٠١٧ )مراجعة(                   باآلف الدولرات الأمريكية

ا�شتخرجت من القوائم املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل ارن�شت و يونغ
والتي �شادق عليها جمل�س الإدارة يف ١٠ مايو ٢٠١٧

عبدالفتاح املعريف
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املوحد املرحلي
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٧ )مراجعة(                 باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٧ )مراجعة(                باآلف الدولرات الأمريكية

مرخ�س كم�شرف قطاع جملة اإ�شالمي من قبل م�شرف البحرين املركزي،

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
3١ مار�س

 للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف
3١ مار�س

201٧٢٠١٦201٧٢٠١٦

الدخل

46189٢1٫8345٫٢٠9ايرادات اخلدمات امل�شرفية الإ�شتثمارية - �شايف

٢12٩٢-اأرباح اأ�شهم

1٢8٩٤5ايرادات التمويل

440٦٦92٫105٢٫5٤9اإيرادات الإيجار واإيرادات اأخرى

٩02١٫59١4٫0٧٧٧٫8٠5جمموع الدخل

خ�سائر اأخرى

خ�شائر القيمة العادلة من ا�شتثمارات مدرجة 

   بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو
)5٫٧٤8()15٫225()٤١١(115    اخل�شارة - �شايف

1٫01٧١٫١8٠)11٫148(٢٫٠5٧

امل�سروفات 

1٫528١٫٧554٫623٤٫93٢تكاليف املوظفني 

141١5٢34638٠م�شاريف ال�شفر و تطوير الأعمال

611١٢81٫1٧5٤53اأتعاب قانونية ومهنية 

1٫458١٫٠3٠3٫٩31١٫38٤تكاليف التمويل 

٩6١١931335٦الإ�شتهالك 

٩0459١2٫٩80١٫٧89م�شروفات اأخرى 

4٫٧383٫٧٧513٫3689٫٢9٤جمموع امل�سروفات 

 اخل�سارة قبل خم�س�سات الإ�سمحالل و ح�سة
  املجموعة من خ�سارة �سركات

)٧٫٢3٧()24٫516()٢٫595()3٫٧21(  زميلة وم�سروع م�سرتك

خم�ش�شات الإ�شمحالل
١٫٢5٠)1٫5٩1(-- )حمت�شبة( / حمررة - �شايف

ح�شة املجموعة من خ�شارة �شركات زميلة وم�شروع 
)3٤٧()205()٧8()25(  م�شرتك - �شايف

)٦٫33٤()26٫312()٢٫٦٧3()3٫٧46(اخل�سارة قبل مكافاأة جمل�س الإدارة

)3٦5(---مكافاأة جمل�س الإدارة ل�شنة ٢٠١5

)٦٫٦99()26٫312()٢٫٦٧3()3٫٧46(�شايف اخل�شارة للفرتة

راأ�س
املال

اأ�شهم غري م�شتحقة 
مبوجب خطة ملكية

اأ�شهم املوظفني
احتياطي

قانوين

احتياطي
القيمة العادلة 

لال�شتثمارات

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية
اأرباح

املجموعم�شتبقاة

٢8٫5٦٢٢٢٤٫٢9٤)١٢٧(-5٫859-١9٠٫٠٠٠الر�شيد يف ١ يوليو ٢٠١٦
)٢٦٫3١٢()٢٦٫3١٢(-----�شايف اخل�شارة للفرتة

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�شتثمار
)٢(-)٢(----  يف �شركة زميلة

�شايف التغري يف القيمة العادلة
)٢5(--)٢5(---  لالإ�شتثمارات املتوفرة للبيع

2٫2501٩٧٫٩55)12٩()25(5٫85٩-1٩0٫000الر�سيد كما يف 31 مار�س 201٧

3٤٫٧١١٢١9٫٤٦٧)١٧5(-٤٫93١)١٠٫٠٠٠(١9٠٫٠٠٠الر�شيد يف ١ يوليو ٢٠١5
)٦٫٦99()٦٫٦99(-----�شايف اخل�شارة للفرتة

)٤٫5٠٠()٤٫5٠٠(-----اأرباح اأ�شهم لعام ٢٠١5
-)١٠٫٠٠٠(---١٠٫٠٠٠-اإلغاء كلي خلطة ملكية اأ�شهم املوظفني واإ�شدار اأ�شهم منحة

55-55----فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�شتثمار يف �شركة زميلة
�شايف التغري يف القيمة العادلة

٤8--٤8---  لالإ�شتثمارات املتوفرة للبيع
13٫512208٫3٧1)120(4٫٩31٤8-1٩0٫000الر�سيد كما يف 31 مار�س 2016

31 مار�س 201٧

)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠١٦

)مدققة(
املوجودات

3٫3308٫٢8٢اأر�شدة و اإيداعات لدى البنوك

1٧0٫268١88٫٢55اإ�شتثمارات

اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك 

2٧٫225٢8٫٠٤٦   حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق

34٫٧50٤٠٫993متويل املرابحة لل�شركات امل�شتثمر فيها

33٫٧3338٫٠3٠مبالغ م�شتحقة القب�س

1٫056٤٫٢3١متويل ل�شركات امل�شاريع

32٫324١8٫٠3٠موجودات اأخرى

8٫1438٫٤3٤عقارات ومعدات 

310٫82٩33٤٫3٠١جمموع املوجودات 

املطلوبات

101٫424١٠١٫٧3٤متويالت اإ�شالمية م�شتحقة الدفع

3٫80٧3٫٧٤٦م�شتحقات املوظفني 

٧٫643٤٫5٢٧مطلوبات اأخرى

112٫8٧4١١٠٫٠٠٧جمموع املطلوبات

احلقوق

1٩0٫000١9٠٫٠٠٠راأ�س املال

5٫85٩5٫859اإحتياطي قانوين

-)25(اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�شتثمارات 

)١٢٧()12٩(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

2٫250٢8٫5٦٢اأرباح م�شتبقاة

1٩٧٫٩55٢٢٤٫٢9٤جمموع احلقوق

310٫82٩33٤٫3٠١جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان املركز املايل

3٫5453٫٧5٦حقوق اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار

201٧٢٠١٦

الأن�سطة الت�سغيلية

)٦٫٦99()26٫312(�شايف اخل�شارة للفرتة

تعديالت للبنود غري النقدية:

احل�شة من خ�شائر �شركات زميلة و م�شروع م�شرتك

2053٤٧  حم�شوبة بطريقة حقوق امللكية

)١٫٢5٠(1٫5٩1خم�ش�شات الإ�شمحالل

خ�شائر القيمة العادلة من ا�شتثمارات مدرجة 

15٫2255٫٧٤8  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة - �شايف

31335٦الإ�شتهالك 

 فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�شتثمار يف
--�شركة زميلة
)٢()12٩(اأرباح اأ�شهم

اخل�شائر الت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات 
)١٫5٠٠()٩٫10٧(واملطلوبات الت�شغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

)١3٫٧٤3(1٫٩8٧ا�شتثمارات

اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك 

)٤١9(616   حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق

)33٫٧5٠(-   متويل ال�شركات امل�شتثمر فيها

)٢9(3٫456مبالغ م�شتحقة القب�س

)٤٫٠٠3(3٫1٧5متويل �شركات امل�شاريع 

3٫985)14٫2٩4(موجودات اأخرى

)3٫٧٤3(61م�شتحقات املوظفني

3٫116١٫٤٧١مطلوبات اأخرى

)5١٫٧3١()10٫٩٩0(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)٤٫5٠٠(-اأرباح اأ�شهم مدفوعة

12٩٢اأرباح اأ�شهم م�شتلمة

)5٧()22(عقارات ومعدات - �شايف

)٤٫555(10٧�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

-6٫243متويل املرابحة لل�شركات امل�شتثمر فيها

٧٠٫٦8٧-متويل متو�شط لأجل

١٠٫١٤٢)310(متويالت ا�شالمية

5٫٩338٠٫8٢9�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

)55()2(تعديالت حتويل العملة الأجنبية

٢٤٫٤88)4٫٩52(�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

8٫282٢٫٧٢٤النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

3٫330٢٧٫٢١٢النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف بيان املركز املايل

2٫4029٫١9٢اأر�شدة لدى البنوك

٩28١8٫٠٢٠اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية 

3٫330٢٧٫٢١٢

قاعدة بيانات وطنية عن العنف الأ�رسي
مبوجب �تفاق تعاون بني “�لد�خلية” و “�لأعلى للمر�أة” 

�ملنامة - بنا: عق���دت وز�رة �لد�خلية و�ملجل�س 
�لأعل���ى للمر�أة �جتماعا تن�صيقيا مو�صعا �صباح �أم�س، 
بح�صور نائب وزير �لد�خلية �لفريق عادل �لفا�صل، 
و�لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى للمر�أة هالة �لأن�صاري.
ويف �لجتماع، رحب نائب وزير �لد�خلية بالأمني 
�لعام للمجل�س �لأعلى للمر�أة و�لوفد �ملر�فق، م�صيد� 
باجله���ود �لكبرية �لت���ي تبذلها قرين���ة عاهل �لبالد 
رئي�صة �ملجل�س �لأعلى للمر�أة �صاحبة �ل�صمو �مللكي 
�لأمرية �صبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة؛ لدعم م�صرية 
�مل���ر�أة �لبحريني���ة يف �إطار �خلط���ة �لوطنية لنهو�س 
�مل���ر�أة �لبحريني���ة )2022/2013(، وذل���ك �صم���ن 
نظام موؤ�ص�صي و�صياق جمتمعي ي�صمن ح�صور� فاعال 

للمر�أة �لبحرينية يف جميع مناحي �لعمل �لوطني.
و�أ�ص���ار نائ���ب وزي���ر �لد�خلي���ة �إل���ى �أن ه���دف 
�لجتماع تد�ر�س �أوجه �لتعاون و�لتن�صيق؛ للنهو�س 
بوترية دعم �ملر�أة �لبحرينية وتعزيز دورها يف خدمة 
�لوطن و��صتد�م���ة ��صتقر�رها �لأ�رسي، منوها بحر�س 
وز�رة �لد�خلية على تقدمي خمتلف �خلدمات �ل�رسطية 
و�لجتماعي���ة �لتي تدعم تل���ك �مل�صرية وت�صمن لها 

حقوقها �لد�صتورية و�لقانونية.
ويف �لجتماع، قدمت �لأن�صاري �إيجاز� عن تنفيذ 
�خلطة �لوطني���ة لنهو�س �ملر�أة �لبحرينية )2013 - 

.)2022
ويف ه���ذ� �لإط���ار �تف���ق �جلانبان عل���ى �لتعاون 
و�لتن�صيق فيما يتعل���ق مب�رسوع �إن�صاء قاعدة بيانات 
وطني���ة متكامل���ة للح���الت �لت���ي تتعر����س للعنف 

�لأ�رسي.

وثم���ن �ملجل����س �لأعلى للم���ر�أة، حر����س وز�رة 
�لد�خلية على تعزيز مب���د�أ تكافوؤ �لفر�س، خ�صو�صا 
�أن �مل���ر�أة �لبحرينية تعم���ل يف جميع مو�قع وجمالت 
�أم���ن  حتقي���ق  يف  وت�صاه���م  �لد�خلي���ة  وز�رة  عم���ل 
و��صتق���ر�ر �ملجتمع، منوها يف �لوق���ت ذ�ته �إلى دور 
�ملهند�ص���ات �لبحريني���ات يف م�صرية �لعم���ل بوز�رة 
�لد�خلي���ة خ�صو�ص���ا �أن يوم �مل���ر�أة �لبحرينية للعام 
2017 مت تخ�صي�صه لالحتفاء باملهند�صة �لبحرينية.

• �جتماع تن�صيقي بني وز�رة �لد�خلية و�ملجل�س �لأعلى للمر�أة	

ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البحرين واليمن

جلنة تن�سيق م�سرتكة بني “العدل” و“املحامني” 

�ملنامة - بنا: ��صتقبل وزير �لد�خلية �ل�صيخ 
ر��ص����د بن عبد�هلل �آل خليفة، �صب����اح �أم�س، �صفري 
جمهوري����ة �ليم����ن �ل�صقيقة لدى مملك����ة �لبحرين 

�ل�صفري علي �لأحمدي.  ومت خالل �للقاء ��صتعر��س 
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين �ل�صقيقني وبحث 

عدد من �ملو�صوعات ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك.

�ملنام���ة - بن���ا: ��صتقب���ل وكي���ل وز�رة 
�لعدل و�ل�صوؤون �لإ�صالمية و�لأوقاف ل�صوؤون 
�لعدل �مل�صت�صار و�ئل بوعالي، رئي�س جمعية 
�ملحام���ني �لبحرينية هدى �ملهزع، وعدًد� من 

�أع�صاء جمل�س �إد�رة �جلمعية و�ملحامني.
وجرى خالل �لجتماع ��صتعر��س عدد من 
�ملو�صوع���ات ذ�ت �لهتمام �ملتبادل. و�أعلن 

وكي���ل �لعدل �أن���ه ويف �صبيل تطوي���ر �لعمل، 
و�نطالًق���ا من عالق���ة �ل�رس�كة م���ع �ملحامني، 
مت خ���الل �لجتم���اع �لتف���اق عل���ى ت�صكي���ل 
جلن���ة م�صرتكة ب���ني وز�رة �لع���دل و�ل�صوؤون 
�ملحام���ني  وجمعي���ة  و�لأوق���اف  �لإ�صالمي���ة 
�لبحرينية، عل���ى �أن تعق���د �جتماعات دورية 

لتبادل ومناق�صة �ملقرتحات ذ�ت �لعالقة.

�ملنامة - بنا: �أعلن وزير �لإ�صكان با�صم �حلمر عن بدء 
�لوز�رة �صب���اح �أم�س با�صتقبال �أول���ى دفعات م�صتفيدي 
وح���د�ت �ملدينة �ل�صمالية، م�صري�ً �إل���ى �أن خطو�ت توزيع 
وحد�ت �ملدين���ة �ل�صمالية �صت�صتمر حتى �لأ�صبوع �ملقبل 
عل���ى دفعات متتالية ل�صتيع���اب �أعد�د �مل�صتفيدين من 

�مل�رسوع ب�صورة منظمة.
وق���ال �إن م����رسوع �ملدين���ة �ل�صمالي���ة يغط���ي ن�صب���ة 
كبرية من �لطلب���ات �لإ�صكانية �لقدمي���ة بعد �أن �صاهمت 
يف تقلي����س �آلف �لطلبات �ملدرجة عل���ى قو�ئم �لنتظار 
وخف����س معدله���ا بتوزيع �ل���وز�رة �أولى مر�ح���ل �مل�رسوع 
�صم���ن �لربنامج �لزمني لتوزيع 6200 وحدة �صكنية �لتي 
�أم���ر بها �صاحب �ل�صمو �مللكي ويل �لعهد يف وقت �صابق، 
فيم���ا يتم توزيع مبختلف حمافظات �ململكة 4200 وحدة 

�صكنية تنفيذ�ً لأو�مر �صموه.
و�أردف �أن �ملدين���ة �ل�صمالية متت���از بطول �صو�طئها 
و�مل�صاح���ات �ملخ�ص�صة للحد�ئق �لعام���ة، وتربط ما بني 
جزره���ا �صبكة متطورة م���ن �لطرق و�جل�ص���ور �لتي �رسعت 
�ل���وز�رة يف تنفيذها تدريجياً، م�ص���ري�ً �إلى �أنه مت ت�صميم 
�ملدين���ة لتك���ون مو�صول���ة بعدد م���ن �ملد�خ���ل �لرئي�صة 

ل�صتيعاب �حلركة �ملرورية لقاطني �ملنطقة وزو�رها.
وفيم���ا يخ����س م����رسوع توبلي، �أ�ص���ار وزي���ر �لإ�صكان 
�إل���ى �أن �لوز�رة م�صتمرة يف ت�صلي���م مفاتيح م�رسوع توبلي 
�لإ�صكاين على �ملو�طنني �مل�صتحقني بعد �أن كثف ق�صم 
�إد�رة �ملمتل���كات �لإ�صكانية ��صتعد�د�ته للبدء يف ت�صليم 

مفاتيح وحد�ت م�رسوع توبلي.

�ملنام���ة - بن���ا: �صارك���ت رئي�صة هيئ���ة �لبحري���ن للثقافة 
و�لآثار �ل�صيخة مي بن���ت حممد �آل خليفة �أم�س �لأحد يف »منتدى 
�حلز�م و�لطريق للتعاون �ل���دويل« بجمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 
وذل���ك بح�صور 29 رئي�س دول���ة وحكومة، وعدد م���ن �لقياد�ت 
و�مل�صوؤول���ني �لدولي���ني، ورج���ال �أعمال و�صحافي���ني من �أكرث 
م���ن 130 دولة حول �لع���امل.  و�فتتح �لرئي�س �ل�صيني فعاليات 
�ملنت���دى �لذي ت�صم���ن 6 جل�صات نقا�صية تناول���ت �لعديد من 
�أوجه �لتعاون بني �ل���دول �مل�صاركة يف طريق �حلرير وجمهورية 
�ل�ص���ني �ل�صعبي���ة، مبا فيها �لتعاون���ات �لثقافي���ة و�ل�صيا�صية 
و�لتجاري���ة وغريها. و�رسح���ت �ل�صيخة مي بنت حمم���د �آل خليفة 
به���ذه �ملنا�صب���ة قائل���ة: �إن �أهمية �ملنت���دى تكم���ن يف مو�كبة 
�مل�صتج���د�ت �خلا�صة بطري���ق �حلرير �لذي ت�ص���ارك فيه مملكة 
�لبحري���ن، �إذ يحاك���ي طريق �للوؤل���وؤ �ملدرج عل���ى لئحة �لرت�ث 
�لعامل���ي و�ل���ذي ي�صتكم���ل �صن���ة 2018 حي���ث تك���ون �ملحرق 
عا�صمة للثقافة �لإ�صالمية طريق �حلرير �لذي جمع �لثقافات �إذ 

يعرب �آ�صيا �لو�صطى و�ل�رسق �لأو�صط حتى �أوروبا«.
كم���ا �أك���دت �أن »�مل�صاركة يف مثل هذ� �ملنت���دى �إمنا يعزز 
�إميان مملكة �لبحرين بالهتم���ام مبثل هذه �لأن�صطة �لتي توؤكد 
�أن �لثقاف���ة ه���ي لغة توح���د �لعامل وجتعل���ه قلبا و�ح���د� ينب�س 

بال�صالم«.

“�لإ�صكان” ت�صتقبل �أولى دفعات 
م�صتفيدي “�ل�صمالية”

مي بنت حممد: �لثقافة 
لغة توحد �لعامل
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متكني الكفاءات املوهوبة وتعزيز احلريات ال�صحافية والإعالمية

ال�صباب الرثوة احلقيقية للوطن وركيزة تقدمه وازدهاره

ال�صحافة اخلليجية والعربية فقدت اأحد اأبرز الإعالميني

“ال�صورى” يرف�ض تعديالت بقانون ال�رشكات

يف لقاء مفتوح مع طلبة الإعالم يف جامعة البحرين... الرميحي:

يف ختام دورة تدريبية بالتعاون مع “بي بي �سي”... وكيل الإعالم: 

“ال�سحفيني” ناعية عميد ال�سحافة تركي ال�سديري:

تاأجيل نظر اقرتاح الحرتاف الريا�سي

املنام���ة - بن���ا: اأكد وزي���ر �س���وؤون الإعالم علي 
الرميح���ي اأن متك���ني الكفاءات ال�سبابي���ة املوهوبة 
واملبدع���ة وتعزيز احلري���ات ال�سحافي���ة والإعالمية 
امل�سوؤول���ة يف مقدم���ة اأولويات ال���وزارة على طريق 
ا�ستدام���ة النه�س���ة الإعالمي���ة الوطنية عل���ى قواعد 
را�سخ���ة م���ن اجل���ودة واملو�سوعي���ة وامل�سداقي���ة 
والتناف�سي���ة، ومواكب���ة م�سرية الإجن���ازات التنموية 

واحل�سارية، واأحدث امل�ستجدات يف الإعالم اجلديد.
واأع���رب الرميح���ي، يف لق���اء مفت���وح م���ع طلبة 
الإع���الم يف جامعة البحري���ن عن مو�س���وع “الإعالم... 
فر�ض وحتديات”، وبح�س���ور رئي�ض اجلامعة ريا�ض 
حمزة وعدد من اأع�ساء هيئ���ة التدري�ض، عن تقديره 
واعت���زازه  املب���دع،  البحرين���ي  ال�سب���اب  لإمكان���ات 
بقدراته���م على امل�ساركة بكفاءة يف تطوير الر�سالة 

الإعالمية، �سكالً وم�سموًنا.
واأب���دى الوزي���ر ترحيب���ه بالأف���كار واملبادرات 
وامل�ساري���ع ال�سبابي���ة املبتكرة يف جم���الت الإذاعة 
الطلب���ة  وح���ث  الرقم���ي،  والإع���الم  والتليفزي���ون 
واخلريج���ني عل���ى امل�ساهم���ة يف اإنت���اج الفوا�س���ل 
الوطني���ة والأف���الم الق�س���رية التي تعن���ي برت�سيخ 
الوحدة الوطنية ودعم املواطنة ال�ساحلة يف املجتمع 

، ونبذ الأفكار املتطرفة واملنحرفة.
واأو�س���ح اأن الإع���الم بات �سناع���ة عاملية هائلة 
ويتوق���ع  دولر،  تريلي���ون   1.7 قيمته���ا  تتج���اوز 
ارتفاعه���ا اإلى اأكث�ر من تريليوين دولر العام 2019 
ميثل الإعالم الرقمي ن�سبة تتجاوز ن�سف هذه القيمة 
العاملية، يف ظل تطور دور الإعالم وحتوله من جمرد 
ر�سالة وو�سيلة لن�رش وتداول الأخبار واملعلومات اإلى 
قن���اة للتوا�سل والت�س���ال لها تاأثريه���ا على الراأي 

العام و�سنع واتخاذ القرار املحلي والعاملي.
الكمي���ة  الإعالمي���ة  الطف���رات  اإن ه���ذه  وق���ال 

والنوعية عل���ى امل�ستويني الإقليم���ي والعاملي، يف 
وجود 1300 قن���اة ف�سائية عربية وتاأ�سي�ض اأق�سام 
لالإعالم والعالق���ات العامة والت�سوي���ق وترابطها يف 
جميع املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة تطرح العديد من 
الفر�ض اأمام �سباب اخلريجني، كما تفر�ض حتديات 
تتعل���ق بالق���درة عل���ى املناف�س���ة ورف���ع الكف���اءة 
املهنية، وت�ستدع���ي من كليات الإعالم يف اجلامعات 
الوطنية تغيري وحتديث مناهجها كل 6 اأ�سهر بح�سب 
الدرا�س���ات العاملي���ة؛ ملواكبة التغي���ريات ال�رشيعة 

والتطورات املتالحقة يف قطاع الإعالم والت�سال.

اأكد وكي����ل وزارة �س����وؤون الإع����الم عبدالرحمن 
بح����ر اأن اإع����داد وتاأهي����ل الك����وادر ال�سبابي����ة ميثل 
حم����ورا اأ�سا�سا يف خطط وبرام����ج التطوير الإعالمي، 
باعتبارهم الرثوة احلقيقية للوطن، وركيزة تقدمه 

وازدهاره.
واأع����رب بح����ر، ل����دى ح�س����وره خت����ام ال����دورة 
التدريبي����ة الت����ي نظمته����ا وزارة �س����وؤون الإع����الم 
بالتعاون مع هيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �سي( 
بالف����رتة 7 - 9 مايو اجلاري ح����ول “اإعداد التقارير 
بالهوات����ف الذكي����ة” مبرك����ز التدري����ب الإعالم����ي 
بالوزارة، عن اعتزازه بتنظيم هذه الدورة بالتزامن 
م����ع احتف����الت اململك����ة بالي����وم العامل����ي حلري����ة 
ال�سحافة ويوم ال�سحافة البحرينية وت�سليم “جائزة 

خليفة بن �سلمان لل�سحافة”.
واأ�س����ار اإلى حر�ض ال����وزارة على تنظيم املزيد 
م����ن ال����دورات والربام����ج التدريبي����ة املتخ�س�س����ة 
بال�رشاك����ة مع بي����وت اخلربة العاملي����ة واملوؤ�س�سات 
الإعالمية والأكادميية العربية والدولية العريقة، يف 

اإطار ا�سرتاتيجيتها الرامية اإلى النهو�ض بالقدرات 
الإبداعي����ة واملهنية للك����وادر الوطني����ة يف خمتلف 

قطاعات الإعالم والت�سال.
وح����ث امل�ساركني على �����رشورة نق����ل وتبادل 
خرباته����م ومعارفه����م املتح�سل����ة م����ن مث����ل ه����ذه 
ال����دورات التدريبية اإلى زمالئهم يف خمتلف اإدارات 
ال����وزارة، مب����ا يع����زز م����ن ج����ودة املنت����ج الإعالمي 

ويواك����ب التقنيات والأ�سالي����ب الإعالمية احلديثة، 
وي����ربز املكانة الرائدة واملمي����زة للمملكة يف �ستى 

امليادين، وعلى خمتلف الأ�سعدة.
ويف خت����ام الفعالية، كرم وكي����ل وزارة �سوؤون 
الإعالم، وبح�س����ور عدد من املديرين وامل�سوؤولني، 
امل�ساركني يف الدورة التدريبية وتوزيع ال�سهادات 

عليهم.

املنام���ة - بن���ا: تقدم���ت جمعي���ة ال�سحفي���ني 
البحرينية باأحّر التعازي واملوا�ساة لالأ�رشة ال�سحافية 
ال�سعودي���ة واخلليجي���ة يف وف���اة املغف���ور ل���ه باإذن 
اهلل تعال���ى الإعالم���ي الكبري ترك���ي ال�سديري عميد 
ال�سحاف���ة ال�سعودي���ة واخلليجية، بع���د �سنوات من 
العطاء والدفاع عن احلريات ومهنة ال�سحافة وكرامة 
ال�سحافيني.واأك���دت اجلمعي���ة يف بي���ان اأم����ض اأنها 
فقدت اأحد اأبرز الإعالميني القديرين، واأن ال�سعودية 
لي�س���ت وحدها من فقدته واإمن���ا ال�سحافة اخلليجية 
والعربية اأي�ًسا خ�رشت اأحد اأبرز الإعالميني الذي كان 
له ب�سم���ات يف جمالت عدي���دة ل تن�س���ى، ومواقفه 
جتاه البحرين كانت مثالً يحتذى به يف توحيد الكلمة 

وال�سف �سد كل ما يهّدد اأمن وا�ستقرار املنطقة.
وقالت اجلمعية اإنها اإذ تنعى بالنيابة عن جميع 
الإعالميني وال�سحافيني البحرينيني الفقيد، لتدعو 
اهلل اأن يتغمده بوا�سع الرحم���ة واملغفرة واأن يرفعه 

اإلى اأعلى درجات اجلنة.

رف�����ض جمل�ض ال�س����ورى برئا�سة عل����ي ال�سالح اأم�ض تعدي����الت نيابية 
مقرتح����ة مب�رشوع قانون ال�رشكات التجارية. ويه����دف التعديل لعدم جواز اأن 
تنفرد احلكومة بتاأ�سي�ض ال�����رشكات اأو اأن ت�ساهم يف راأ�سمالها بن�سبة جتاوز 
30 % فيم����ا ع����دا ال�رشكات العامل����ة يف النفط والغاز و�رشك����ة حلبة البحرين 
الدولي����ة. وواف����ق املجل�ض على طلب احلكوم����ة بتاأجيل النظ����ر يف القرتاح 
بقان����ون ب�س����اأن الح����رتاف الريا�س����ي. وبح����ث املجل�ض تعدي����الت ت�رشيعية 
بقان����ون الإجراءات اجلنائي����ة. واعتمدت هيئة مكت����ب املجل�ض جدول اأعمال 
اجلل�سة املقبلة. وا�ستعر�ست الق����رتاح بقانون ب�ساأن اإن�ساء جمعية ك�سافة 

ومر�سدات البحرين.

• وزير �سوؤون الإعالم يف لقاء مفتوح مع طلبة الإعالم بجامعة البحرين	

• وكيل وزارة �سوؤون الإعالم يح�رش ختام الدورة التدريبية	

•  ال�سالح مرتئ�سا جل�سة جمل�ض ال�سورى اأم�ض	

سيارة اإلسعاف في الخطاب اإلسالمي
 

الإ�سالمي���ون كما كل ال�سيوعيني والقوميني والبعثيني يك���ررون ذات الأخطاء ال�سيا�سية، 
يخلقون اأزمة يف الوطن ثم يبحثون عن حلول �ساعة خراب الب�رشة.

اخلطاب���ات ذات اخلطاب���ات، هائجة، ت�سنع خ�سوم���ا، وحترق العالقة م���ع ال�سلطة يف هياج 
�سعائ���ري عاطفي رومان�س���ي مبطالب عادلة و�سعارات قاتلة. جيناته���م خمتلفة لكن حام�سهم 

النووي واحد. 
ترتف���ع �سقف املطالب ب�س���ورة دوروماتيكية مذببة كقنبلة م�سماري���ة تنفجر على الأل�سن 
لت�سل يف ال�سوارع، وعلى الأر�سفة. تكرب ككرة الثلج تدحرجا حتى تغطي الوطن ومنافذه. تبداأ 
بخطاب ا�ستعرا�سي مم����رشح �سك�سبريي عنقائي بكوميديا �سوداء ل تخلو من ا�سطراب هو�سي 
�سيكولوجي يقود اإلى اكتئاب وطني حاد يوؤثر على ال�سحة ال�سعبية ل�سنني طوال في�سبح كل 
مواط���ن م�ساب با�سطراب ثنائي القطب متاأرجحا بني الفرح واحلزن، وتنتهي باأوجاع �سيا�سية 
�سايكوباتي���ة، وجروح جمتمعية غائ���رة، وطعنات اأمنية يبقى فيها ج�س���د الوطن م�سابا بنزيف 

حاد.
يف النهاي���ة، الوط���ن يتحول اإلى �سي���ارة اإ�سعاف بدل من اأن يكون كم���ا كان �سالة فرح مع 
قلي���ل من متزق ال�ستار، كل جتارب احلركات الثورجية ب�ستى عقائدها مل ت�ستطع �سناعة دولة 
حداثوي���ة ذات م�رشوع تنموي راق من اإيران اإلى العراق اإل���ى م�رش اإلى ليبيا اإلى اليمن اإلى لبنان 
ال���خ وال�سبب اأنهم ميتلكون �سعارات رنانة رومان�سية متبل���ه بتتبيل ديني ميتافزيقي، وقدرة 
فائق���ة على تعبئة اجلماهري امل�سفرة، لكنهم ل ي�ستطيع���ون حتويلها اإلى م�ساريع اإمنائية اإمنا 
مو�س���اة باخليب���ات وتعاين من اإ�رشاب���ات ما بعد ال�سدمة م���ن اإنكار وغ�سب وتقب���ل واقع جارح 

ي�ستعان علية بطقو�ض �سماوية تخفف وجع الواقع. 
من يعاين من �سعف يف الن�سج الدميقراطي حيث يخون ويكفر من يختلف معه يف اخلطاب 
والأداء كيف ي�ستطيع ن�سب خيمة الدميقراطية، وزرع م�سارب املدنية؟ اإنها �سوزفرينيا حادة. 
اإي���ران اجل���ارة تتوح���م على ا�ستعم���ار الع���امل الإ�سالمي حارة ح���ارة، وت�سنع له���ا بخطابها 
املراهق���ي مع�سك���رات �سيا�سية قومي���ة، حيث حولت اتباعه���ا اإلى رهائ���ن يف مع�سكرات ولية 
الفقي���ه، واأ�سبحت م�سابة بالنقر�ض ال�سيا�سي لكرثة ما اأكلت من حلوم اجلغرافيا املحرتقة يف 
الع���امل العربي من لبنان اإلى اليمن اإلى العراق اإيل �سوريا. وح�سب ت�رشيح م�سوؤول لها: “ما بعد 
�سوري���ا واليمن البحرين”، وِق�ض على ذلك عراق احلكي���م وحزب الدعوة ومقتدى ال�سدر، حيث 
اأ�سبحت الدولة العراقية ت�رشب يف �سيادتها بدخول الآلف من الإيرانيني بال تاأ�سرية دخول رغم 
فر�سها قانوني���ا. وتن�سج القرارات العراقية كما تن�سج �سجاده���ا الفار�سي وتفر�ض خطاباتها 

كق�سيدة �سريازي اأو اخليام. 
اأو هيبة الدولة اللبنانية امله�سمة ب�سبب ا�ستعرا�ض حزب اهلل واإلغاء وجود الدولة. واليمن 
مغي���ب بف�س���ل ميل�سيات احلوث���ي )اأرجو ق���راءة مقاربات ماج���د املدحجي، وه���و مثقف ميني 
م�ستقل( واإيران الدميقراطية، املر�سد من يحدد من يرت�سح للرئا�سة ال�سورية امل�سلوبة القرار 
كم���ا حدث خلامتي وقت الرئا�س���ة حيث كان رئي�سا بال �سالحيات، وه���و الفيل�سوف الكبري كما 

ت�سهد كتبه على ذلك، ومنع تر�سح اأحمدي جناد قبل اأّيام خلت وهو الذي كان مقربا.
ال�س���وؤال: ه���ل نتعلم م���ن ف�سل جترب���ة الإخ���وان يف م�رش حي���ث مهزلة احلك���م، والقرارات 
الفا�ستفودي���ة؟ هل نتعلم من مقاطعة، وخ�سومة اخوان الأردن للدولة الأردنية، وكيف انت�ست 
�سهوته���م للكر�سي، وتهديدهم للحكم عن���د �سكرتهم بتكرار و�سول اخ���وان م�رش للحكم؟ هل 
يتعل���م احلوثي من م���دى خطورة وخ�سارة تك���رار جتربة حزب اهلل يف لبن���ان يف اليمن يف متاهي 
اإ�سقاط���ي �سيكولوج���ي من دون مراع���اة تعقيدات اليم���ن؟ هل نتعلم من ب���كاء العراقيني من 
و�س���ول حزب الدع���وة وبقية الف�سائل اإل���ى كر�سي احلكم بالع���راق اإلى هذا الف�س���اد الإداري 
وامل���ايل والأمن���ي؟ )اأرجو قراءة تقارير الأم���م املتحدة لو�سع العراق( ه���ل ن�ستفيد من تقطيع 
اأو�سال ليبيا اإلى كانتونات حزبية، وحتويلها اإلى فو�سى؟ هل ي�ستفيد املعار�ض الكويتي من 

اأخطاء هذه احلركات وما جرى على املنطقة من ويالت؟ 
خطابات الرباك تعيد تكرار الأخطاء من خطابات �سادمة تعيد تدوير الكوارث والنكبات ول 
جت���ر على الكوي���ت اإل اأوجاعا واآلما وهي التي متتاز باأمري حكيم اأثبتت التجربة قدرته على بناء 

كويت متطور اآمن بوحدة وطنية متما�سكة هو �سمامها. 
نعمت���ان جمهولت���ان ال�سحة والأم���ان. على الرباك اأن ينت���زع النظارة ال�س���وداء ويرى حجم 
معان���اة العراق واإيران وليبيا واليمن ولبنان و�سوريا ليعرف حجم النعمة التي تعي�سها الكويت 
وباإمكان���ه طرح خطاباته عرب جمل�ض الأمة والقنوات الد�ستوري���ة ل ال�ساحات العامة فمعظم من 

كانوا معه متفاعلني من جتمعات �ساركوا يف النتخابات النيابية وهو يف ال�سجن.
باإمكان���ه تر�سي���خ احلق���وق والعدالة وهي حق���وق م�رشوعة، ولك���ن لي�ض يف ال�س���ارع، وعلى 

الكويتيني اأن يحمدوا النعمة التي هم فيها، فالنعمة زوالة، والعقل نعمة.

سيد ضياء 
الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

رئي�صة “الثقافة”: م�صرية ال�صديـري اإ�صـاءة لل�صحـافـة
املنامة - بنا: فق���دت ال�سحافة ال�سعودية واحًدا من اأبرز الأ�سماء يف جمال 
الإع���الم ال�سعودي واخلليج���ي، فقد تويف اأم�ض الأحد رئي����ض هيئة ال�سحفيني 

ال�سعوديني ال�سابق الكاتب تركي ال�سديري.
وبه���ذه املنا�سبة، قالت رئي�سة هيئ���ة البحرين للثقافة والآثار ال�سيخة مي 
ا مميًزا، حقق نقلًة  بن���ت حممد اآل خليفة “يحزننا اأن نوّدع الي���وم كاتًبا �سعوديًّ
نوعية يف جمال ال�سحافة ال�سعودية واخلليجية، وكان م�سارًكا فاعاًل يف احلراك 
الثقايف على امل�ستويني املحلي والإقليمي، ولعل ما بذله الراحل خالل م�سرية 
عمله الطويلة �سوف يبقى ل�سنواٍت قادمة اإ�ساءًة يف جمال الإعالم وال�سحافة”.
ويعد الكات���ب الراحل اأحد اأهم ال�سحفيني يف اململك���ة العربية ال�سعودية 
ومنطق���ة اخلليج العرب���ي، وقد عمل كرئي�ض حترير �سحيف���ة “الريا�ض” ملدة 
41 عاًما، كما انتخ���ب ال�سديري كاأول رئي�ض لحتاد ال�سحافة اخلليجية العام 

.2005

حمرر ال�صوؤون الربملانية



عاد البح���ارة جمددا اإل���ى االحتجاج 
عل���ى جتاه���ل وزارة االأ�شغ���ال و�ش�ؤون 
العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات 
ملطالبه���م املحددة على �شن���د ق�لهم 
باإلغ���اء متديد فرتة احلظ���ر من 6 اأ�شهر 
واإرجاعه���ا اإل���ى 4 �شه����ر كم���ا كان يف 
ال�شاب���ق، اأو تع�ي�شه���م ع���ن االأ�رضار اأو 
فتح املجال ل�شي���ادي الروبيان للإبحار 

ل�شيد ال�شمك.
حم���رتف  �شي���اد   100 نح����  وكان 
)روبيان( وقف�ا وقفة احتجاجية �شباح 
اأم�س مببنى �ش�ؤون البلديات بالعا�شمة 
املنام���ة، حيث احت�ش���دوا رافعني �ش�ر 
القيادة والفتات حتم���ل مطالبهم التي 
�شب���ق اأن ناق�ش�ها م���ع ال�زير ووعدهم 
ب��شع احلل�ل يف اأ�شب�عني، ورغم مرور 
�شهري���ن مل ياأت اأحد عل���ى ذكر احلل�ل 

من ال�زارة.
واأكد البحارة ل���� “البلد” اأن ال�زير 
ع�شام خل���ف اأخلف مبا �شب���ق اأن تعهد 
ب���ه اإليه���م يف االجتم���اع، ومل ي�شتج���ب 
اإلى دع�اتهم املتك���ررة اإلى االلتقاء به 
ثانية لل�ق�ف عل���ى و�شع احلل�ل االأمر 
ال���ذي دفعهم اإلى االحتج���اج اأمام مبنى 
ال����زارة؛ من اأجل التعب���ر عن رف�شهم 

هذا التجاهل.
واأ�شار البحارة اإل���ى اأنهم �شيقف�ن 
وقف���ة احتجاج اأخرى قب���ل انعقاد جل�شة 

الن����اب ي����م غ���د الثلث���اء، واأن هنالك 
ترتيبا م���ع الن�اب؛ للت�شعي���د من اأجل 

ال��ش�ل للحل�ل.
بال����رق  خطاب���ا  البح���ارة  و�شل���م 
الر�شمي جلمعية ال�شيادين املحرتفني 
ال�قف���ة  بع���د  ال�زي���ر  مكت���ب  اإل���ى 
االحتجاجية تت�شم���ن مطالبهم وتطالب 
ب��ش���ع احلل�ل الناجع���ة الأهم امل�شاكل 

التي يعانيها ه�ؤالء البحارة.
وج���اء يف اخلطاب: ي�رضن���ا اأن نتقدم 
الته���اين  اآي���ات  باأ�شم���ى  ل�شعادتك���م 
والتربي���كات مل���ا حققت���ه اململك���ة يف 
عه���د حك�متنا الر�شيدة، وال تزال االأيام 
اجلميل���ة تت�ال���ى عل���ى رب����ع اململكة، 
ولع���ل ما يعي�شه امل�اط���ن واملقيم من 
حرك���ة تنم�ية خلل الف���رتات الق�شرة 

املتلحقة خر �شاهد على ذلك.
م���ن  “نطل���ب  البح���ارة:  وتاب���ع 
�شعادتك���م بفت���ح البح���ر للجميع، حيث 
اإن الق���رار ال���ذي اأ�شدرمت����ه يف حظ���ر 
�شيد الروبيان ملدة �شتة �شه�ر مل يعد 
م�ج����دا من حيث ال�اقع وال يرتقي اإلى 
م�شت�ى قرار فعال عل���ى االأر�س، حيث 
مت اخرتاقه من اأول ي����م من احلظر من 
قبل الطراريد ومل يت���م التعاون اأي من 
اجله���ات املعني���ة يف هذا املل���ف الأجل 
احلف���اظ على ه���ذه ال���روة امل�شتدامة 
ال�شيادي���ن  واأرزاق  الغذائ���ي  للأم���ن 
املحرتف���ني الذين يلتزم����ن بالقان�ن 
ويحافظ�ن عل���ى هيبة القان�ن يف البلد 

واحلفاظ على هذا امل�رد الغذائي املهم 
يف ف���رتة احلظ���ر والتبيي����س والتكاثر، 
ولذا نطالب بفتح البحر، حيث اإن القرار 
اأ�شبح �ش�رًيا وحربا على ورق ومكافاأة 
للمخالفني واملهرب���ني واخلارجني عن 
القان����ن وقد اأ�رض مب�شال���ح ال�شيادين 

املحرتفني وامللتزمني بالقان�ن”.
واأ�شاف����ا اأن االأم���ر كب���ر بت�ق���ف 
البح���ارة مدة 6 �شه����ر، وال ي�جد بديل 
وا�ش���ح، حي���ث اإن ت�قف ال�شت���ة اأ�شهر 
ب���ل عم���ل يعر����س البح���ارة لكث���ر من 
االلتزام���ات منه���ا م����اد ال�شي���د ودفع 
ال�شك���ن  واإيج���ارات  الف�ات���ر  ر�ش����م 
التذاك���ر  وكلف���ة  االإقام���ات  وف�ات���ر 
ووق�ف العمال فرتة 6 �شه�ر ال يجعلهم 
ي�شتغل�ن يف وظيف���ة، اإذ ال ي�جد عامل 
ي�شتغ���ل �شت���ة �شه����ر ويت�ق���ف �شتة 

اأ�شهر اأخرى.
وتابع����ا: “نعتق���د ب���اأن االأمر لي�س 
بالب�شي���ط والب���د م���ن نظ���رة اإن�شاني���ة 
قب���ل اإ�ش���دار اأي ق���رار، حي���ث اإن وقف 
يعر�شه���ا  �شه����ر  ل�شت���ة  الب�اني����س 
للتلف، ونعتق���د اأن قرار ال�زير مل يكن 
مدرو�شا ومل ت��شع له االآليات املنا�شبة 
لتطبيق���ه خلف���ا مل���ا ه� علي���ه يف دول 
جمل�س التعاون، لذلك نرج� منكم اإعادة 
ف���رتة حظر �شيد الروبيان اإلى 4 �شه�ر 
اإلى حني درا�ش���ة امللف وو�شع االآليات 
املنا�شب���ة لتطبيقه وتع�ي����س البحارة 

تع�ي�شا منا�شبا”.
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كل الثقة بقرار سمو رئيس الوزراء
 

ح�شن���ا فعل الرئي����س التنفيذي ل�شن���دوق العمل )متك���ني( اإبراهيم 
جناح���ي بتاأكي���ده الب���ت يف اإج���راءات ت�شك���ني م�ظفي املجل����س االأعلى 
للتدريب املهني )امللغي(، �شمن “متكني”، من بعد تقاذف ت�ظيفهم، 

بني ال�شندوق ووزارة العمل والتنمية االجتماعية.
ه���ذا الت�رضي���ح التطميني جاء تفعي���ل لفت�ى هيئة الت�رضي���ع واالإفتاء 
القان�ين ب�شاأن م�ش���ر امل�ظفني باملجل�س االأعل���ى واملجال�س الن�عية، 
من بعد �ش���دور قان�ن اإلغائها، ونق���ل اخت�شا�شاتها اإلى “متكني” قبل 

عامني.
الك���رة الي�م يف ملع���ب “متك���ني” ووزارة العمل؛ للإ����رضاع يف تعديل 
اأو�ش���اع امل�ظفني - الدائمني وامل�ؤقتني - باملجل�س االأعلى )امللغي(، 
من خلل عر�س م��ش�ع امل�ظف���ني، وترتيب اأو�شاعهم ال�ظيفية، على 
جمل����س ال����زراء، الذي يخت�س ب��ش���ع ال�شيا�شة العام���ة للدولة، مب�جب 
امل���ادة )47/ اأ( من الد�شت�ر؛ لتقرير م���ا يراه ملئما ب�شاأن اأو�شاع ه�ؤالء 

امل�ظفني.
وكل���ي ثق���ة اأن جمل�س ال�زراء، بقي���ادة �شم� رئي�س ال����زراء، �شيتخذ 
الق���رار املنا�شب، مبا يراع���ي م�شلحة امل�اط���ن اأوال، باعتباره حم�ر عمل 

احلك�مة، وبحيث ال ُي�شار اأّي بحريني من القرارات اال�شرتاتيجية.
اأكتب عن ان�رضاف كفاءات خارج جهاز الدولة، من بعد اإحالة 16 م�ظفا 
من اأ�شحاب �شن�ات اخلدمة الط�يلة للتقاعد، وحرة امل�ظفني ال�شباب، 
املعلق���ني بني جهتني ر�شميتني، اإذ لبدوا خلف مكاتب ب�زارة العمل من 
دون مه���ام وظيفية حمددة، فل هم م�ظف�ن بال�زارة... وال هم م�ظف�ن 

د رواتبهم! ب� “متكني”... ولكن االأخرة ت�شدِّ
اإنه���ا متاهة اإدارية ومالية، بحاجة حلل �رضيع، قبل �شدور تقرير دي�ان 

الرقابة املالية واالإدارية.

تيار
“االأ�شى ق�شر، اأما ال�شعادة فل نهاية لها”.

فريدريش شيلر

راشد الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

ت�شكيل جلنة خليجية للأمن الغذائي
اعتماد اآلية لل�رضاء امل�حد للأدوية واللقاحات البيطرية

واف���ق وزراء الزراع���ة يف دول جمل����س التع���اون 
اخلليج���ي خلل اجتماعهم ال���دوري الثامن والع�رضين 
اأم�س على جمم�عة من الق���رارات التي تاأتي يف اإطار 
امل�شاهم���ة يف حتقي���ق التكام���ل ب���ني دول جمل����س 
التعاون ل���دول اخلليج العربي يف القطاعات الثلثة، 
النباتية واحلي�اني���ة وال�شمكية. وجاء على راأ�س تلك 
القرارات ت�شكيل جلن���ة للأمن الغذائي على م�شت�ى 
دول جمل����س التعاون لدول اخللي���ج العربي، اإ�شافة 
اإل���ى رفع قان����ن احلج���ر الزراعي امل�ح���د للمجل�س 

االأعلى.
املقي���دة  املبي���دات  ق�ائ���م  ال����زراء  واأق���ر 
واملحظ�رة املحدث���ة ال�اردة يف اللئح���ة التنفيذية 
لقان����ن نظام املبي���دات، اإلى جان���ب امل�افقة على 
اإ�ش���دار دليل خليج���ي ا�شرت�شادي الإج���راءات احلجر 

البيطري.
ومتخ�����س االجتم����اع ع����ن اعتم����اد اآلي����ة لل�رضاء 
امل�حد للأدوية واللقاحات البيطرية، وا�شتقطاع ما 
ن�شبت����ه 2 % من اإجمايل قيمة البن�د املر�شاة وذلك 
من ال�����رضكات امل�ردة لل����دول االأع�ش����اء امل�شاركة 
يف الربنام����ج، وذل����ك ل�شالح جمل�����س ال�شحة لدول 

جمل�س التعاون لتغطية تكاليف املناق�شة.
ودع����ا املجتمع�����ن اإل����ى اال�شتم����رار يف اإدخال 
البيان����ات يف الربنام����ج االإلك����رتوين ملعاين����ة اإنزال 
�شم����ك الكنع����د، والتاأكي����د عل����ى ال����دول االأع�ش����اء 
بالت����زام احل����د االأدن����ى البال����غ 800 عين����ة يف العام 
ح�ش����ب ت��شيات التقري����ر املرحل����ي االأول، واإقرار 
قائم����ة اأط�ال بع�����س االأ�شماك امل�شم�����ح ب�شيدها 
ب�شف����ة ا�شرت�شادية ملدة 3 �شن�����ات وقيام الدول 
االأع�ش����اء بتد�شني املل�ش����ق بعد اإق����راره من جلنة 

التعاون الزراعي.
واتفق ال�����زراء على اأن ت�ايف ال����دول االأع�شاء 
االأمان����ة العام����ة بتقري����ر �شن�����ي ح�����ل ملحظاتهم 
ومرئياته����م عل����ى تطبي����ق اللئح����ة اال�شرت�شادية، 
واأن تق�م اللجنة الدائمة لل����روة ال�شمكية بتقييم 
القائم����ة بعد 3 �شن�ات وفق����ا للتقارير ال�اردة من 
ال����دول االأع�شاء للنظر يف اإمكاني����ة تطبيقها ب�شكل 

اإلزامي.
وق����رروا اأن تق�����م االأمان����ة العام����ة مبخاطب����ة 
م�ؤ�ش�ش����ة االإنتاج الرباجم����ي امل�شرتك لدول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية، من اأجل اإعداد برامج 
ت�عية ح�ل هذه القائمة، وحث الدول االأع�شاء على 

اإنتاج برامج ت�عية واإر�شادية ح�ل هذه القائمة. 

استدامة الغذاء
من جهته، قال وزير االأ�شغال و�ش�ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين ع�ش���ام خلف اإن الع���امل ي�اجه 
الي�م حتدي���ات متعددة يف جمال االأم���ن الغذائي يف 
ظ���ل النم� ال�ش���كاين والزحف العم���راين واملتغرات 
املناخية، وحم���ددات الزراعة والروة احلي�انية، مما 
يتطل���ب جه����دا م�شاعف���ة لتحقيق روؤي���ة م�شرتكة 
ال�شتدامة الغذاء واملحافظ���ة على الروات الزراعية 

واحلي�انية للأجيال احلالية وامل�شتقبلية.
ولفت اإل���ى اأن اجتماعات جلنة التعاون الزراعي 
تهدف اإلى تنفيذ ال�شيا�شات الزراعية امل�شرتكة مبا 
ي�شهم يف زيادة االإنتاج وا�شتدامة امل�شادر ال�طنية 

الغذائية وحماية الروات امل�شرتكة.
واأ�ش���اد االأم���ني الع���ام ل���دول جمل����س التعاون 
اخلليجي عب���د اللطي���ف الزياين باجله����د املتميزة 
الت���ي يبذلها وزراء الزراع���ة يف دول جمل�س التعاون 

ملتابعة اأعمال ومهام اللجنة.
ولف���ت اإلى اأنه بف�شل متابع���ة ال�زراء ودعمهم 
اأجن���زت اللج���ان املخت�ش���ة النظ���ر يف العدي���د م���ن 
امل��ش�ع���ات املهم���ة، وم���ن بينه���ا قان����ن احلجر 
الزراع���ي امل�ح���د والدلي���ل اخلليج���ي اال�شرت�شادي 

الإجراءات احلجر البيطري.

• جانب من االجتماع ال�زاري	

البيطري احل��ج��ر  الإج����راءات  خليجي  ا���ش��رت���ش��ادي  دل��ي��ل  اإ���ش��دار 

خلف وعد ب��شع حل�ل يف اأ�شب�عني وم�شى �شهران دون علج

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

عل�ي امل��ش�ي

نطالب باإلغاء حظر �شيد الروبيان
يف وقفة احتجاجية مببنى “البلديات”... بحارة ل� “$”:

• جانب من ال�قفة االحتجاجية	
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بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

سعيد المبارك
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل

زوجة والده
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان
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حماية املواقع الر�شمية تتفاوت وبع�شها “�شبه منعدمة”
البحرين لي�ست مبناأى عن هجوم “الفدية”... نائب رئي�س بدالة الإنرتنت لـ “$”:

قال نائب رئي�س جمل�ـــس اإدارة بدالة 
انرتنـــت البحرين اأحمـــد جابـــر الدو�رسي لـ 
“البالد” اإن البحرين لي�ست مبناأى عن خطر 
هجوم فريو�س الفدية اخلبيثة الذي �رسب 

مواقع اإلكرتونية مبختلف دول العامل.
اأمـــان  مل�ستـــوى  تقييمـــه  وب�ســـاأن 
وحت�سينات الأنظمة التقنية واملعلوماتية 
اأن  الر�سميـــة، رد  الإلكرتونيـــة  باملواقـــع 
احلمايـــة تتفـــاوت من جهـــة لأخـــرى، ويف 

بع�س اجلهات �سبه منعدمة.
واأ�ســـاف: مواقـــع اإلكرتونيـــة جلهات 
كثـــرية يف مرمـــى اخلطـــر، و�سيـــوع وجود 
الأمـــان التقني هـــو نقطة �سعـــف، ولي�س 
قـــوة، ملواجهـــة التحديثـــات املتطورة يف 

عامل التقنية والفريو�سات.
والدو�رسي خبري بالأمن الإلكرتوين وله 
بحوث عدة مبكافحـــة اجلرائم الإلكرتونية 
وبع�سها بالتعـــاون مع خرباء اأمميني بهذا 

املجال. 
وكان الدو�ـــرسي يتولـــى موقع املدير 
العـــام لـــالإدارة العامـــة لأمـــن املعلومات 
بهيئة املعلومـــات واحلكومة اللكرتونية، 
لأمـــن  “ثقـــة”  برنامـــج  تاأ�سي�ـــس  وقـــاد 

املعلومات بالهيئة.
 

جدار الحماية
واأ�سار الدو�ـــرسي اإلى اأنـــه بالرغم من 
�إحب���اط باح���ث بريط���اين ن�ش���اط فريو�س 
الفديـــة اخلبيثـــة اإل اأن اجلهات التي تقف 

وراء اإطـــالق الفريو�س اأعادت اإطالق ن�سخة 
حديثة منـــه دون ثغرات، ومـــا ينت�رس خالل 
هذه الفرتة الن�سخة احلديثة واملطورة من 

الفريو�س ومل تتوفر ال�سبل لتعطيله.

بهجمـــة  يقـــوم  الفريو�ـــس  واأردف: 
جمددة وب�سكل اأقوى حاليا.

م�ستـــوى  لرفـــع  اقرتاحاتـــه  وعـــن 
التح�سني الأمنـــي املعلوماتي الإلكرتوين 
للجهات الر�سمية واخلا�سة، راأى الدو�رسي 
اأن زيـــادة وعـــي الأفراد هو جـــدار احلماية 
الأول، عرب عدم فتح اأي بريد مزيف اأو فتح 

مرفقات حتمل يف طياتها الفريو�س.
ولفت اإلى �ـــرسورة التخلي عن �سعور 
الـــال مبالة لدى بع�ـــس املوظفني فيما لو 
اخـــرتق الفريو�ـــس كمبيوتره، منبهـــا اإلى 
اأن ذلك يقود الـــى انت�سار خطر الفريو�س 
لزمـــالء العمـــل وتعطيـــل النظـــام الأمنـــي 
التقني واملعلوماتي، م�ستدل مبا جرى من 
وقف عمل 16 م�ست�سفى بريطانيا ت�رسرت 

من هجمة الفريو�س.

• اأحمد الدو�رسي	

را�شد الغائب

• انفوجرافيك تعريفي بالفريو�س من موقع اإلكرتوين	

م����������واق����������ع ل�������ج�������ه�������ات ك�������ث�������ي�������رة ف����������ي م��������رم��������ى ال�����خ�����ط�����ر
إط��������������اق ن�����س�����خ�����ة ح������دي������ث������ة م��������ن ال�������ف�������ي�������روس ب��������ا ث����غ����رة
ال������ف������ي������روس ي������ق������وم ب����ه����ج����م����ة م�������ج�������ددة وب�����ش�����ك�����ل أق�������وى 
األول ال�����ح�����م�����اي�����ة  ج�����������دار  ألن������ه������م  األف���������������راد  وع���������ي  ل��������زي��������ادة 

القب�ض على 3 متورطني ب�رسقة �شيارات

�شبط 3 متهمني بال�شطو على حمل هواتف

برنامج متكامل لتاأهيل العاملني يف م�رسح اجلرمية

حم�شل ديون يختل�ض 128 األف دينار من بنك

بالتعاون مع معهد بريطاين وملدة 4 �سنوات... القطامي: 

ال�ستئناف اأيدت حب�سه 3 �سنوات 

املنامـــة - بنا: �رسح العقيد  مديـــر اإدارة الأدلة 
�جلنائية ب���الإد�رة �لعامة للمباح���ث و�لأدلة �جلنائية 
قطامـــي القطامـــي باأنـــه بنـــاًء على توجيهـــات وزير 
الداخلية ومبتابعة مـــن رئي�س الأمن العام، مت اإعداد 
برنامـــج متكامل لتاأهيـــل العاملـــني يف �سعبة م�رسح 
اجلرميـــة مع اأحد املعاهد الربيطانية ملدة 4 �سنوات 
يف جميع التخ�س�سات كالتعامل مع الأثر، ورفع الآثار 
ومعاينـــة حـــوادث احلريـــق وت�سوير موقـــع اجلرمية 
وغريها، منوها كذلك �إل���ى �بتعاث عدد من �ل�شباط 
للح�ســـول علـــى درجـــة البكالوريو�ـــس واملاج�ستري 
يف العلـــوم اجلنائيـــة وم�ـــرسح اجلرميـــة يف بريطانيـــا 

والوليات املتحدة الأمريكية.
واأ�ســـاف مديـــر اإدارة الأدلـــة اجلنائيـــة اأنـــه مت 
ر�سد ميزانية لعمل احلاويـــات اخلا�سة برفع وحفظ 
العينـــات والتـــي تتطابـــق مـــع املعايـــري الدوليـــة 
املعتمدة، اإ�سافة اإلى تنظيم حما�رسات وور�س عمل 
حول كيفية حتريـــز العينـــات واإر�سالها للفح�س يف 
اإدارة الأدلـــة اجلنائية، كمـــا اأ�ســـدرت الإدارة كتيبا 
اإر�ساديـــا حول كيفية حتريز العينـــات ونوع احلاوية 

ح�سب املادة امل�سبوطة.
واأ�ســـار اإلـــى حر�ـــس �سعبة م�ـــرسح اجلرمية على 
عمليـــة الرفـــع والتحريـــز ب�ســـورة �سحيحـــة لتعطي 
خمرجـــات ونتائج ناجحة، ممـــا ي�سهم يف ظهور نتائج 

موفقـــة يف اإظهار احلقيقـــة والقب�س على املتهمني 
وهنـــاك العديد مـــن الق�سايا التي �ساهمـــت الأدلة 
التـــي رفعـــت من م�ســـارح اجلرمية يف الو�ســـول اإلى 

اجلناة وتقدميهم للعدالة .
 وبح�ســـب مديـــر اإدارة الأدلـــة اجلنائيـــة، فمـــن 
املعـــدات والأجهـــزة التـــي مت تزويـــد �سعبـــة م�رسح 
اجلرميـــة بهـــا، امل�سابيـــح احلديثة؛ وذلـــك لإ�ساءة 
م�ســـارح اجلرمية املظلمـــة، اإذ تلعب الإ�ســـاءة دورا 
مهما يف املعاينـــة والك�سف كون بع�س الآثار، تكون 

متناهيـــة يف ال�سغـــر وحتتاج اإ�ســـاءة كافية لروؤيتها 
وهـــي عن�ـــرس مهـــم يف املعاينـــة الليليـــة والأماكـــن 
املظلمـــة، اإ�سافـــة اإلـــى اأجهـــزة الأ�سعـــة ال�سوئيـــة 
اجلرميـــة  م�ســـارح  يف  اجلنائـــي  بالعمـــل  اخلا�ســـة 
واملختـــربات اجلنائيـــة والتي ت�ساعـــد يف اإظهار اآثار 

الب�سمات والأقدام و�سوائل اجل�سم.
 واأو�سح مدير اإدارة الأدلة اجلنائية اأنه مت تزويد 
�سعبة م�ـــرسح اجلرمية باأجهزة متطورة لفح�س املواد 
الكيميائيـــة يف موقـــع احلادث؛ وذلـــك للتعرف على 
نوع املادة الكيميائية لتحديد احلاوية التي �ستنقل 
فيها وطريقة حفظها، كمـــا اأن الإدارة ب�سدد اإدخال 
تقنية جديدة وهي الت�سوير ثالثي الأبعاد وذلك بعد 

اإخ�ساع هذه التقنية لفرتة جتريبية لتقييمها.
واأكـــد العقيـــد القطامـــي، اأهمية احلفـــاظ على 
م�ـــرسح اجلرميـــة؛ كونـــه املـــكان الـــذي مار�ـــس فيه 
املجرم ن�ساطه الإجرامي، وعلـــى اأي �سخ�س اكت�سف 
وقـــوع جرمية ما الإ�رساع باإبالغ غرفة العمليات بوزارة 
الداخليـــة 999، وع���دم �لعب���ث مب���كان �حل���ادث �أو 
حمتوياتـــه، حفاظا على الأدلة املاديـــة التي ت�ساعد 
يف الو�ســـول اإلـــى اجلاين، مـــع �رسورة عـــدم التجمهر 
حول موقع اجلرمية واللتـــزام باإر�سادات وتعليمات 
رجال ال�رسطة حال تواجدهم، و�رسورة الإف�ساح لرجال 

ال�رسطة مبا لديهم من معلومات بخ�سو�س احلادث.

ا�ستغل موظف باأحد البنـــوك )41 عاًما( موقعه 
الوظيفي لدى البنك باعتبـــاره اخت�سا�سي حت�سيل 
ديـــون البنـــك وخدمـــة العمـــالء اخلا�ســـة ببطاقـــات 
الئتمان “الفيـــزا”، و�سنع بطاقـــات “فيزا” وهمية 
وا�ستعمـــل بطاقـــات اأكرث مـــن 16 عميـــاًل للبنك من 
دون علـــم منهم؛ كونه املخت�ـــس باإ�سدار البطاقات 
والأرقـــام ال�رسيـــة للعمـــالء؛ وذلك يف اختال�ـــس مبلغ 
و�ســـل لأكـــرث مـــن 128 األف دينـــار مملوكـــة للبنك 

والعمالء امل�سار اإليهم.
و�ســـاءت الأقـــدار اأن يتـــم اكت�ســـاف املوظـــف 
املختل�ـــس عقب تقدميه ال�ستقالة وقبولها من قبل 
اإدارة البنـــك، اإذ اإن مدير الفـــرع التابع للبنك ذكر يف 
بالغه لدى مركـــز ال�رسطة اأن املوظف ا�ستقال ب�سكل 
مفاج���ئ يف �لرب���ع �لثال���ث �لع���ام 2011، لكـــن اأحد 
العمـــالء املت�رسرين ح�رس قبل انتهاء الفرتة املتبقية 
مـــن عمل املوظـــف وطلب منـــه اأن يدفـــع اإليه مبلغ 
2510 دينـــارا، زعًمـــا اأنها مت توريدهـــا اإلى ح�سابه 
باخلطـــاأ، واأن عليه اإعادتها اإليهم نقـــًدا ليتمكن من 
توريدها ل�سالح البنك، مما اأثار ال�سك لديه، مو�سًحا 
مديـــر البنك اأنـــه مت التدقيق عقب هـــذه احلادثة يف 
ح�سابـــات املوظف، وكانت املفاجـــاأة اأنه يعمل على 

اختال�س الأموال بطرق خمتلفة.

واأ�ســـاف مديـــر البنـــك يف بالغه �ســـد املوظف 
اأن الأخـــري من �سمـــن اخت�سا�ساته اإ�ســـدار بطاقات 
الئتمان بعـــد رفعها للمخت�سني بالبنـــك، بناًء على 
التقرير امُلَعد من قبلـــه، وت�سليم البطاقات للعمالء 
مـــع اأرقامهـــا ال�رسيـــة، وحت�سيل املبالغ مـــن العمالء 
الناجمة عن ا�ستخدامهـــم لتلك البطاقات �سواء نقًدا 
اأو عـــن طريق التحويل من احل�ســـاب، مع رفع مذكرة 
للبنك عما مت من عمليات �سداد العمالء للمبالغ التي 

متت بوا�سطته.
واأ�سار اإلـــى اأنه وبعد عمـــل التدقيق املحا�سبي 
علـــى اأعمال املتهم تبني اأنه متكن من اختال�س مبلغ 
نقـــدي وقـــدره 128 األًفا و188 دينـــاًرا و86 فل�ًسا، 
اإذ متكـــن مـــن اختال�ـــس تلـــك املبالـــغ عنـــد ت�سديد 
العمـــالء ملا ترتب عليهـــم من مبالـــغ بالبطاقة نقًدا 
ب�ســـكل مبا�رس للمتهم، والـــذي كان يعمل على اإعداد 
تقاريـــر باملبلغ اخلا�ـــس بالعميل، والتـــي تفيد اأنه 
�ســـدد التزامه املايل؛ حتى يتم رفـــع ال�سقف املايل 
“اللمـــت” املحدد له مرة اأخرى على البطاقة من قبل 
املخت�سني بالبنـــك، اإل اأنه مل يكن يعمل على توريد 
ذلـــك املبلغ الذي ا�ستلمه اإلـــى ح�ساب البنك ويقوم 

باختال�سه لنف�سه.
واأفاد املدير باأن املتهم عمل اأي�ًسا على اإ�سدار 
طلبـــات وهميـــة للمخت�ســـني بالبنـــك مفادها طلب 
ا�ست�ســـدار بطاقـــات ائتمان لعمالء وعنـــد اإ�سدارها 

يقوم باختال�سها لنف�سه وحل�سابه اخلا�س، عن طريق 
ال�ستخدام املبا�رس اأو يف امل�سرتيات.

وتابع اأنـــه عندما يقدم اأحد العمـــالء طلًبا باإلغاء 
بطاقتـــه الئتمانية، يعمل املوظـــف على ا�ستعمالها 
لنف�ســـه مـــن دون اأن يرفع ذلك الطلـــب للمخت�سني 
بالبنك، وي�ستمـــر املتهم با�ستخدامهـــا لنف�سه، كما 
كان يرفـــع تقاريـــر وهمية للبنك تفيد بـــاأن العميل 
�سدد املبالـــغ لكي يتم رفع ال�سقـــف املايل املحدد 
اإلى تلـــك البطاقات امللغيـــة اأو الوهمية، ف�سالً عن 
اأنـــه ا�ستولى على اإيرادات الأربـــاح الواجب ترحيلها 
حل�ســـاب البنك لتغطيـــة ديون العمـــالء التي ت�سبب 
فيهـــا. فاأحالت النيابـــة العامة املوظـــف الأربعيني 
ملحكمـــة اأول درجة بعد اأن وجهت اإليهم تهمة اأنه يف 
غ�سون العام 2011، اختل�س املبالغ املبينة بالأوراق 
واململوكة للبنك املجنـــي عليه الأول وباقي املجني 
عليهم؛ وذلك اإ�ـــرساًرا باأ�سحاب احلق فيها، وحكمت 
حمكمـــة اأول درجة مبعاقبته باحلب�س ملدة 3 �سنوات 
عمـــا اأ�سنـــد اإليـــه من اتهـــام. ومل يقبـــل املتهم هذا 
احلكم وطعن عليـــه بال�ستئناف، اإذ حكمت املحكمة 
الكـــربى اجلنائية الثانيـــة )ب�سفتهـــا ال�ستئنافية( 
يـــوم اأم�س برئا�سة القا�سي بـــدر العبداهلل وع�سوية 
كل مـــن القا�سيـــني وجيـــه ال�ساعر وعمـــر ال�سعيدي 
واأمانـــة �رس اإميان د�سمال، برف�ـــس ا�ستئنافه وتاأييد 

احلكم امل�ستاأنف.

• الربنامج ي�سمل معاينة حوادث احلريق وت�سوير موقع اجلرمية	

املنامـــة - وزارة الداخليـــة: �رسح مدير 
عـــام مديريـــة �رسطـــة حمافظة املحـــرق باأن 
�رسطـــة املديرية متكنـــت مـــن القب�س على 
اثنـــني مـــن امل�ستبـــه بتورطهـــم يف ق�سايا 
تتعلـــق باإتـــالف و�رسقة �سيـــارات يف خمتلف 

املحافظات وبذات ال�سلوك الإجرامي.
واأو�ســـح اأن املديريـــة �سكلـــت فريـــق 
عمـــل، ومت حتديـــد هويـــة 3 مـــن امل�ستبـــه 

بهم والقب�س على اثنـــني منهم، بعد �سبط 
ال�سيـــارة والأدوات التي كانوا ي�ستخدمونها 
يف تنفيـــذ جرائمهم، والتي بلـــغ عددها 15 
بالًغـــا يف حمافظـــة املحـــرق وحدهـــا، ف�سالً 
عن بالغات يف خمتلـــف املحافظات، يف حني 
مـــررت املديريـــة معلومات عـــن امل�ستبه به 
�لثالث و�لذي على �شوئها، متكنت مديرية 

�رسطة اجلنوبية من القب�س عليه.

املنامـــة - وزارة الداخلية: اأعلن املدير 
العـــام ملديريـــة �رسطـــة ال�سماليـــة اأن �رسطة 
املديريـــة متكنـــت ويف �ساعتـــني مـــن زمن 
الواقعة من القب�ـــس على ثالثة من امل�ستبه 
بقيامهـــم بال�سطو على حمـــل لبيع الهواتف 
يف �سوق واقف مبدينة حمد، و�رسقة جمموعة 
من الهواتف التي قدرت قيمتها نحو 7 اآلف 
دينار، كما اأحدثـــوا تلفيات باملحل واأحلقوا 

اإ�سابـــات بالعامـــل، نقـــل علـــى اأثرهـــا اإلى 
امل�ست�سفى.

واأو�سح اأنه فور تلقـــي �رسطة املديرية 
بالغا بالواقعة �سباح اأم�س، انتقلت الأجهزة 
املخت�ســـة اإلـــى املوقـــع، اإذ متـــت مبا�ـــرسة 
�أعمال �لبح���ث و�لتحري وجمع �لأدلة �لالزمة، 
واأ�سفـــرت عن حتديـــد هويـــة امل�ستبه بهم 
والذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و21 عاما. 

عبا�ض اإبراهيم



ال�صني: 124 مليار دوالر 
لطريق احلرير اجلديد

بك���ني - رويرتز: تعّهد الرئي����س ال�صيني �صي جني 
بين���غ اأم����س بتخ�صي����س 124 ملي���ار دوالر خلطة طريق 
احلرير اجلديد ليكون طريًقا لل�صالم ومل ال�صمل والتجارة 
احلرة، ودعا لنبذ النماذج القدمية للتناف�س ودبلوما�صية 
األع���اب الق���وة. وت���رّوج ال�صني مل���ا تطلق علي���ه ر�صميًّا 
مب���ادرة احل���زام والطريق ك�صبي���ل جديد لدع���م التنمية 
العاملية منذ اأن ك�صف �صي النقاب عن اخلطة الطموح يف 
2013 بهدف تعزيز الروابط بني اآ�صيا واأفريقيا واأوروبا 
وم���ا وراء ذل���ك من خالل ا�صتثم���ارات يف البني���ة التحتية 

مبليارات الدوالرات.

3 مليارات دوالر لتو�صعة مطاري دبي
دب���ي - بن���ا: اأعلنت دائ���رة املالي���ة بحكومة دب���ي وموؤ�ص�صة دب���ي لال�صتثمارات 
احلكومي���ة وموؤ�ص�صة مدينة دبي للطريان توقيع �رشكة متويل املطارات، فينكو، على 
متويل قدره 3 مليارات دوالر مع 12 م�رشًفا حمليًّا ودوليًّا ولتطوير مطاري دبي نقالً 

عن وكالة اأنباء االإمارات.
وي�صتخ���دم التمويل يف دع���م م�صاريع تو�صع���ة مطاَري دبي ال���دويل، واآل مكتوم 
ال���دويل، وميثل املرحل���ة االأولى �صمن برنام���ج متويلي اأكرب ي�صع���ى جلعل مطار اآل 

مكتوم الدويل املطار الرئي�س يف دبي.
ويع���د مطار دبي الدويل اأكرب مطارات امل�صافرين الدوليني يف العامل اإذ ا�صتقبل 
84.5 مليون م�صافر خالل العام 2016، يف حني من املقّرر اأن ي�صبح مطار اآل مكتوم 

املطار الرئي�س مقرًّا لطريان االإمارات اعتباًرا من 2025.
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اقتصاد
انتهاء اأعمال م�رشوع “اأرمادا” منت�صف 2018

بكلفة 50 مليون دوالر ... الطحان:

و�صع����ت �رشكة “ارمادا”؛ وه����ي ال�رشكة الرائدة 
عل����ى م�صت����وى املنطق����ة يف جمال توزي����ع املالب�س 
واالأزي����اء، حج����ر االأ�صا�����س ملرك����ز توزي����ع لوج�صتي 
لعملياتها االإقليمية يف منطقة البحرين اللوج�صتية 

مبجموع ا�صتثمارات ت�صل اإلى 50 مليون دوالر.
والرئي�����س  االإدارة  جمل�����س  ع�ص����و  وتوّق����ع 
التنفيذي ل�رشك����ة اأرمادا، اأحمد الطح����ان اأن تنتهي 
االأعم����ال االإن�صائية للم�رشوع منت�ص����ف العام 2018 
حي����ث ت�صتغ����رق العملي����ة 18 �صهًرا وب����داأت اأعمال 
البناء منذ دي�صمرب املا�صي 2016، مبيًنا اأن م�صاحة 
امل�رشوع تبل����غ 17 األف مرت مرب����ع بكلفة 50 مليون 

دوالر.
وق����ال يف ت�رشي����ح لل�صحافي����ني عل����ى هام�س 
تد�صني حجر االأ�صا�س للم�رشوع: “من خالل اإن�صاء هذا 
املركز �صتقوم ال�رشكة بنق����ل عملياتها اللوج�صتية 
االإقليمية اإلى مملكة البحري����ن، حيث �صيعتمد هذا 
املركز عل����ى نظام تخزين ذكي بطاق����ة ا�صتيعابية 
عالية، اإذ يتوق����ع اأن ي�شل الن�شاط التجاري لل�رشكة 
����ا، و�صي�صه����ل نظ����ام  اإل����ى 70 ملي����ون دوالر �صنويًّ
التخزين الذكي من عملي����ة نقل املنتجات بكميات 

كبرية ملناطق الت�صدير ب�رشعة وفاعلية اأكرب”.
واأ�ص����اف اأن املرك����ز اللوج�صت����ي �صيخلق اأكرث 
م����ن 400 وظيفة مع ب����دء عمليات ال�رشك����ة، م�صرًيا 
اإلى اأنه بع����د اإمتام كافة االإج����راءات الر�صمية لنقل 

املرك����ز الرئي�صي للبحرين �صتطور ال�رشكة خدماتها 
الت�صدي����ر  اإع����ادة  بعملي����ات  لتق����وم  اللوج�صتي����ة 
ل����دول اخللي����ج. واأك����د اأن اتخ����اذ مملك����ة البحري����ن 
مرك����ًزا لعمليات اأرم����ادا اللوج�صتية بف�صل متيزها 
باخل����ربات املتنوعة و�صهول����ة االإج����راءات وتعاون 
امل�صوؤول����ني، اإ�صافة اإلى البني����ة التحتية املتطّورة 
لبيئ����ة االأعمال والعدي����د من املزاي����ا التي �صمحت 
جمتمعًة للبحرين باأن ت�صل اإلى مراتب متقدمة من 
م�صتوى االنفتاح االقت�صادي، مكنها من تبوء مركز 

مهم يف عملية ا�صتقطاب اال�صتثمارات.
واأ�ص����اف: “م����ن اأب����رز املزايا التخ����اذ البحرين 
مرك����ًزا اإقليميًّا انخفا�س التكلف����ة و�صهولة احلركة 
لدول اخللي����ج والتي ال تتجاوز الثم����اين واالأربعني 
�صاع����ة، كم����ا اأن تنظيم نظ����ام املقا�ص����ة �صي�صاعد 

املجموعة على العمل بكل ي�رش و�صهولة”.
واأ�صاد بتوجيهات القيادة الر�صيدة التي اأكدت 
وتوؤك����د با�صتمرار عل����ى حر�صها لذلي����ل وت�صهيل 
اإجراءات ا�صتقطاب اال�صتثمارات العربية واخلليجية 
والعاملية ومبا يحقق ن�صبة النمو التي حتقق معدل 
اإنتاجي متميز للبحرين ودعم االقت�صاد الوطني من 
خالل توفري فر�س عمل للمواطنني وزيادة معدالت 

ال�رشاء من ال�صوق املحلية”.
واأ�ص����ار اإل����ى اأن البحرين اأ�صبحت ق����ادرة على 
ا�صتقطاب ال�����رشكات العاملي����ة واالإقليمية الكبرية 
لتميزه����ا بالعديد من االمتيازات التي قد ال تتوافر 
اإال يف القلي����ل من الدول االإقليمي����ة لعّل من اأبرزها 
ت�صيري وت�صهي����ل االأمور االإدارية وت�صجيل ال�رشكات 
وتواف����ر اخلدم����ات ب�صكل ع����ام للم�صان����ع و�رشكات 

التج����ارة العامة وجتارة اإع����ادة الت�صدير وال�رشكات 
العاملة يف احلقل اللوج�صت����ي. من جهته، قال وزير 
املوا�ص����الت واالت�ص����االت، كمال ب����ن اأحمد: “توفر 
البحري����ن قط����اع نق����ل وخدم����ات لوج�صتي����ة يتميز 
ببني����ة حتتية متط����ورة تدعم منو االأعم����ال وت�صهل 
الو�صول اإل����ى االأ�صواق املجاورة م����ن خالل املوقع 
اال�صرتاتيج����ي للمملكة واأن موق����ع منطقة البحرين 
����ا للتجارة الدولية  اللوج�صتي����ة يجعلها مركًزا مثاليًّ
واالإقليمية يف املنطقة وذلك ملا توفره من خدمات 

وبيئة رفيعة امل�صتوى لل�رشكات اللوج�صتية”.
بدوره، اأ�صار الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية 
االقت�صادية، خالد الرميحي اإلى “اأن جمل�س التنمية 
االقت�صادية قام با�صتقطاب �رشكة اأرمادا اإلى �صوق 
البحري����ن ودعمها للح�صول على الرتاخي�س الالزمة 

�صم����ن دور املجل�����س يف ا�صتقط����اب اال�صتثمارات 
للم�صاهمة يف خلق فر�س العمل”. 

واأ�ص����اف الرميحي “نرّحب بق����رار �رشكة ارمادا 
لعملياته����ا  ����ا  اإقليميًّ مرك����ًزا  البحري����ن  التخاذه����ا 
اللوج�صتي����ة، حي����ث ج����اء ه����ذا الق����رار ليعك�س ثقة 

واهتمام ال�رشكات”.
وتعم����ل �رشك����ة ارم����ادا يف جمال بي����ع املالب�س 
اجلاه����زة واالأزي����اء لع����دد م����ن العالم����ات التجارية 
الدولي����ة ال�صه����رية منذ تاأ�صي�صه����ا يف العام 1973 
بدول����ة الكويت، وتو�صعت ال�رشك����ة من كونها ذات 
متج����ر واحد لت�صبح الي����وم اأكرث انت�ص����اًرا من خالل 
250 فرًعا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومتثل 
 ،)RIVA( 15 عالم����ة جتاري����ة دولية مث����ل ريف����ا
.)ESCADA( و�صكادا ،)CHOICE( وت�صوي�س

• و�صع حجر االأ�صا�س	

انطالق ملتقى ال�رشق الأو�صط لإدارة الأ�صول اليوم

وفد جتاري بحريني يزور البو�صنة نهاية الأ�صبوع

البحرين مركزا عامليا ملعايري املعامالت الإ�صالمية

درا�صة تاأثريات الر�صوم احلكومية على املوؤ�ص�صات ال�صغرية  

ال متنح قرو�صا نقدية للمتعاملني .... اآل حممود:

تلعب دورا حيويا يف دعم االقت�صاد

اأكد رئي�س هيئة الرقابة ال�رشعية يف بنك البحرين 
االإ�صالمي ال�صي���خ عبداللطيف اآل حممود اأن البحرين 
اأ�صبحت مركًزا للمعايري ال�رشعية اخلا�صة باملعامالت 
املالي���ة االإ�صالمي���ة يف الع���امل قاطب���ة، لكونها اأكرب 
دول���ة لديه���ا بن���وك اإ�صالمي���ة، حيث اأن�صئ���ت هيئة 
املحا�صبة واملراجع���ة للموؤ�ص�صات املالية امل�رشفية 
من���ذ �صبعيني���ات الق���رن املا�صي، والت���ي اأنيط بها 
و�صع املعاي���ري الدولية ال�رشعية، وق���ال اإن البحرين 
لديه���ا جمل�س �رشعي يف هيئة املحا�صبة املالية الذي 
ي�صم 30 فقيًها من كل املذاهب االإ�صالمية والدول 

االإ�صالمية.
البحري���ن ت�صت�صي���ف  اأن  اآل حمم���ود  واأو�ص���ح 
اجتماعات املجل�س ال�رشعي خالل هذا االأ�صبوع، م�صرًيا 
اإل���ى اأن املعاي���ري ال�رشعي���ة للمعام���الت املالية يتم 
بحثه���ا من قبل الفقهاء الثالث���ني من كل املذاهب، 
حتى يت���م اعتمادها، وه���و ما اأتاح ململك���ة البحرين 
اأن تك���ون مركًزا للمعاي���ري ال�رشعية، موؤك���ًدا اأن تلك 
املعايري واجبة التطبي���ق يف البحرين وت�صتهدي بها 

كل بنوك العامل وتعتربها اأ�صا�س ملنتجاتها.
���ا، بنّي  وع���ن اآلية عم���ل املجل����س ال�رشعي دوليًّ
اآل حمم���ود اأن املجل�س يتوا�صل م���ع هيئة املعايري 
املحا�صبي���ة الدولية لتعر�س عليهم ما اأقره الفقهاء 

اخلا�ص���ة  الق�صاي���ا  ملناق�ص���ة  ال�رشع���ي  باملجل����س 
باملعامالت االإ�صالمية واإقرارها مبا ينا�صب كل بنك.

ب���ني  الفقهي���ة  باالختالف���ات  يتعل���ق  وفيم���ا 
املذاهب االإ�صالمي���ة ومدى اتف���اق املجل�س ال�رشعي 
عل���ى معاي���ري موح���دة، اأك���د رئي����س هيئ���ة الرقابة 
ال�رشعية، اأن املجل�س يق���وم مبا ي�صمى تنزيل احلكم 
ال�رشع���ي لق�صي���ة مالية عاملي���ة، حيث يت���م تغليب 
ال���راأي ب�صبه اإجم���اع اأو يف ح���االت اأخرى يت���م اختيار 
راأي���ني وعلى البنوك االإ�صالمية يف دول العامل اختيار 

الراأي املنا�صب الأعمالها.
ولف���ت املحم���ود اإل���ى اأن تزاي���د الطل���ب على 

املعام���الت االإ�صالمي���ة يف البن���وك يوؤك���د جناحها يف 
ا�صتقط���اب العم���الء ب���كل دول الع���امل، ولف���ت اإلى 
تنامي وج���ود البنوك االإ�صالمي���ة يف كل دول العامل، 
خمالف���ة بذلك توقع���ات اخل���رباء امل�رشفيني الذين 
توقع���وا اأن تختف���ي كظاهرة خ���الل 15 �صنة، لكنها 
تو�صع���ت وبداأت بن���وك تقليدية تعتم���د املعامالت 
االإ�صالمية �صم���ن منتجاتها لتلبي���ة الطلب املتزايد 
عليه���ا، واأ�ص���اف: اليوم رو�صي���ا واأم���ريكا واليابان 
وال�صني ودول كثرية اأخرى تاأخذ بالنظام االإ�صالمي، 
يف معامالتها بعد اأن ا�صتطاع جتاوز االأزمة املالية يف 

العام 2008.
واأ�ص���اف اأن البن���وك االإ�صالمي���ة تخط���ت االأزمة 
املالي���ة العاملية لكونه���ا تتعامل بالعم���ل التجاري 
ال���ذي يعت���رب اأقل خط���ورة م���ن عملي���ة االقرتا�س، 
كم���ا اأنه���ا ال جتيز بي���ع الدي���ن اإال عل���ى �صاحبه، يف 
ح���ني اأن البنوك التقليدية تتاج���ر بالديون واأكد اآل 
حممود اأن البنوك االإ�صالمي���ة ال متنح قرو�س نقدية 
للمتعاملني، اإال اأن ه���ذه البنوك تعمل وفق منظومة 
جتيز له���ا بالدخول يف العمل التجاري وحتويل النقد 
اإل���ى �صلع يتم اإع���ادة بيعها لتحويله���ا اإلى نقد مرة 
اأخ���رى، وهو ما يوؤدي اإلى حتريك االقت�صاد العاملي، 
م�صيًف���ا اأن عمليات التورق وهي حتويل الف�صة اإلى 
ا، وهي ما تقوم به البنوك االإ�صالمية  نقد ال تعد قر�صً

وتعترب املحرك للعمليات التجارية.

التج���ار: �ص���ددت جلن���ة  بي���ت  ال�صناب����س - 
املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرية واملتو�صط���ة بغرفة جتارة 
و�صناع���ة البحري���ن برئا�صة ع�صو جمل����س االإدارة 
حمم���د املوؤيد خ���الل اجتماعها ال���دوري الذي عقد 
موؤخ���راً ببي���ت التج���ار على ����رشورة اإع���داد درا�صة 
ب�صاأن تاأثريات الر�صوم احلكومية املفرو�صة على 
املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رية واملتو�صط���ة يف اململكة، 
خا�ص���ة واأن تلك الفئة من املوؤ�ص�صات تلعب دوراً 
حيوي���اً يف دعم االقت�ص���اد املحلي، كم���ا اقرتحت 
اللجنة تنظي���م ندوة لدعم املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرية 
واملتو�صط���ة يف البحري���ن م���ن خ���الل ا�صتقط���اب 
جتارب ع���دد من الدول الناجحة واملتطورة يف هذا 

املجال.
كما مت خالل االجتم���اع اعتماد اللجنة ت�صنيف 
وزارة ال�صناع���ة والتج���ارة وال�صياح���ة لت�صني���ف 
املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرية واملتو�صط���ة، وذلك �صمن 
ا�صت�صف���اف جمل����س الن���واب راأي اللجن���ة ب�ص���اأن 
ت�صنيف تلك املوؤ�ص�صات، كما مت بحث مقرتح من 
اإحدى ال�رشكات بخ�صو�س توف���ري تدريب واإر�صاد 
لع���دد م���ن املوؤ�ص�صات �صم���ن نط���اق “ال�صغرية 
واملتو�صط���ة”. كم���ا اطلعت اللجنة عل���ى م�صاركة 
الع�ص���و وفاء عبيدات يف قمة دبي العاملية 2017 
والورق���ة املقدم���ة يف متثيلها للغرف���ة عن طريق 
جلن���ة املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رية واملتو�صطة، حيث 

اأ�صارت اللجنة اإلى اأهمي���ة اال�صتمرار يف امل�صاركة 
بالفعالي���ات االإقليمية والدولي���ة خا�صة واأن ذلك 
�صي�صاه���م حتماً يف اكت�صاب وتب���ادل اخلربات من 
خ���الل االلتقاء باخل���رباء واملخت�ص���ني من خمتلف 
دول الع���امل وبالتايل امل�صاهم���ة مبا�رشة يف تطوير 
وارتقاء قطاع املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرية واملتو�صطة 

يف البحرين.
برنام���ج  كذل���ك  اللجن���ة  ا�صتعر�ص���ت  وق���د 
املالي���ة  التدفق���ات  ملتابع���ة  “حما�صب���ي” 
للموؤ�ص�صات وال���ذي ي�صهل عم���ل ومتابعة واإدارة 
امل���ال يف املوؤ�ص�صة، اإلى جان���ب املرونة يف عملية 

اتخاذ القرار على �صاحب املوؤ�ص�صة.

• ال�صيخ عبداللطيف اآل حممود	

املنام���ة - م����رشف البحري���ن املرك���زي: 
اأعل���ن ملتقى ال�رشق االأو�ص���ط الإدارة االأ�صول 
ب���داأ اعم���ال امللتقى اليوم االثن���ني املوافق 
15 ماي���و 2017 يف فن���دق اخللي���ج مبملك���ة 
البحرين حتت رعاية م�رشف البحرين املركزي 
وبال�رشاك���ة م���ع �رشكة جلوب���ل انف�صتور، وهي 
اأحد ال����رشكات التابع���ة ملجموع���ة يوروموين 

ال�صهرية.
و�صيفتت���ح امللتق���ى املدي���ر التنفيذي 
ملراقبة املوؤ�ص�صات املالية مب�رشف البحرين 
املركزي عبدالرحمن الباكر بالكلمة الرئي�صية 
تليه���ا اعم���ال امللتقى م���ن جل�ص���ات نقا�س 
ترك���ز على م���دى تطور �ص���وق اإدارة االأ�صول 
يف املنطقة والت�رشيع���ات والقوانني املنظمة 
القيم���ة  و�رشيب���ة  اال�ص���ول  ادارة  خلدم���ات 
امل�صافة باالإ�صافة الى التكنولوجيا املالية.

وم���ن املتوق���ع اأن يح����رش امللتقى اكرث 
م���ن 200 م�صارك وممثل من موؤ�ص�صات مالية 
عاملي���ة كم���ا يرع���ى امللتقى كل م���ن �رشكة 
االأوراق املالية واال�صتثم���ار )�صيكو( و�رشكة 
EquiChain - وهي �رشكة تكنولوجيا مالية 
ومقرها لندن - و�رشك���ة براي�س ووتر هاو�س 
كوبرز باالإ�صافة الى توم�صون رويرتز ك�رشيك 

للمعرفة. 
اإدارة  �صناع���ة  “تعت���رب  الباك���ر  وق���ال 

االأ�ص���ول اأح���د اخلدم���ات املالي���ة الهامة يف 
املناق�ص���ات  ت�صاع���د  اأن  واآم���ل  املنطق���ة، 
املطروحة يف هذا امللتق���ى على فتح املزيد 
م���ن الفر����س الت���ي م���ن �صاأنه���ا ان تخ���دم 

االقت�صاد الوطني واالإقليمي.” 
واأ�ص���اف “اإن امللتق���ى ال�صن���وي الإدارة 
االأ�ص���ول يف ال����رشق االأو�ص���ط ال���ذي يعق���د 
يف البحري���ن للم���رة الثاني���ة يعترب اأح���د اأهم 
املوؤمت���رات يف هذا القطاع الواعد، ومن خالل 
�رشاكتن���ا مع جلوبال اإنف�صتور نحن نتطلع اإلى 
مناق�ص���ة حمفزة ح���ول الق�صايا الت���ي تواجه 

ال�صناعة العاملية”.

ال�صناب����س - بي���ت التج���ار: يرتاأ�س 
رئي�س اجلانب البحريني مبجل�س االأعمال 
البحرين���ي البو�صن���ي امل�ص���رتك بغرف���ة 
جتارة و�صناع���ة البحرين اأحم���د ال�صلوم 
وفد الغرفة الذي ي�ص���م 25 �صخ�صاً من 
نخبة رجال و�صيدات االأعمال البحرينيني 
للم�صاركة يف فعاليات “منتدى �رشاييفو 
الثام���ن لالأعم���ال” بجمهوري���ة البو�صنة 
والهر�صك خالل الفرتة من 19 – 25 مايو 
اجل���اري، وتاأتي هذه الزي���ارة بالتن�صيق 
والتع���اون مع مركز البو�صن���ة والهر�صك 
للتب���ادل التج���اري والثق���ايف والتنمي���ة 

االقت�صادية  يف مملكة البحرين.
واأو�ص���ح ال�صل���وم اأن ه���ذه الزي���ارة 
تهدف ب�صكل مبا�رش اإلى تعزيز العالقات 
البلدين  ب���ني  التجاري���ة واال�صتثماري���ة 

ال�صديقني ال�صيما يف ظل وجود الفر�س 
واالإمكان���ات امل�صجعة عل���ى ذلك، ف�صالً 
عن العالق���ات املتميزة التي تربط قادة 
البلدي���ن، م�صرياً يف الوقت نف�صه اإلى اأن 
الزيارة �صوف تت�صم���ن اجتماعاً ملجل�س 
االأعمال البحريني البو�صني والذي �صيتم 
على هام�صه التوقيع على مذكرة تفاهم 

بني الطرفني.
واأكد ال�صلوم م�صاركة �رشكة بن فقيه 
العقاري���ة يف هذه الزي���ارة وذلك بهدف 
ت�صجيع اال�صتثمارات العقارية وتنميتها 
ب���ني اجلانبني، الفتا اإلى اأن م�صاركة اأحد 
اأكرب ال����رشكات العقارية متمثلة يف �رشكة 
ب���ن فقيه يع���د مك�صباً وجناح���اً كبرياً يف 
�صبي���ل تعزي���ز اال�صتثم���ارات امل�صرتكة 

بني البحرين والبو�صنة.

• عبدالرحمن الباكر 	

  املحرر القت�صادي، بنا من املنامة

زينب العكري من احلد ال�صناعية
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تعزيز تناف�شية 300 �رشكة اإن�شاءات ومقاوالت

“طريان اخلليج” تناق�ش اآخر التطورات مع وكاالت ال�شياحة

“بتلكو” �رشيكا بالتينيا لـ“اآلتونتوورك�ش”

تزايد اأعداد امل�شافرين وتو�شع يف االأ�شاطيل اجلوية 

يف اتفاق بني “املقاولني” و“�سرتاديكو” 

 حزمة من اخلدمات مل�سافري الناقلة الوطنية

 لتعزيز اأمن اأنظمة املعلومات 

 م�ساع حكومية نحو اخل�سخ�سة

املنامة - جمعية املقاولني البحرينية: اأعلنت 
جمعية املقاولني عزمها توفري برامج دعم واإر�ساد 
لنحو 300 موؤ�س�سة �سغرية ومتو�سطة من اأع�ساء 
اجلمعي���ة، وذلك مب���ا ميكن تل���ك املوؤ�س�سات من 
النهو����ض باأدائها وتطوي���ر عملياتها الت�سغيلية، 
ومواكبة التط���ورات االقت�سادية احلديثة وتعزيز 

التناف�سية.
ولهذه الغاية وقعت اجلمعية اتفاقية تعاون 
م���ع �رشك���ة �سرتاديك���و لال�ست�س���ارات، مب���ا يتيح 
الأع�س���اء اجلمعية اال�ستفادة م���ن برامج التدريب 
التي توفرها ال�رشكة عرب خرباء وور�ض عمل تتناول 
خمتلف جوانب عمل قطاع االن�ساءات واملقاوالت، 
وذلك يف اإط���ار برنامج “عيادة االأعمال” التدريبي 
ال���ذي اأطلقته �سرتاديكو بالتعاون مع مركز اإبداع 
هوب للتدريب موؤخراً حت���ت رعاية وزير ال�سناعة 
والتج���ارة وال�سياح���ة زاي���د الزي���اين، وبدع���م من 

�سندوق العمل “متكني”.
رئي����ض جمعي���ة املقاول���ني البحريني���ة علي 
مره���ون اأك���د اأن توقيع ه���ذه االتفاقي���ة ياأتي يف 
اإطار �سعي اجلمعية الدائ���م لتقدمي خدمات دعم 
باأهمي���ة  منه���ا  واإدراكاً  الأع�سائه���ا،  وا�ست�س���ارة 

التطوي���ر امل�ستمر ل���الأداء، واملزيد م���ن التنظيم 
املوؤ�س�س���ي لعم���ل موؤ�س�س���ات قط���اع االن�ساءات 
واملق���اوالت. واأ�س���اد مرهون باخل���ربة املرتاكمة 
ل���دى القائم���ني على �رشك���ة �سرتاديك���و يف جمال 
تق���دمي خدم���ات دع���م وار�س���اد وتدري���ب نوعي 
وزي���ادة  واملتو�سط���ة،  ال�سغ���رية  للموؤ�س�س���ات 
قدرته���ا على مواجه���ة التحديات الت���ي تفر�سها 

اأو�ساع ال�سوق وتقلباته.

من جانب���ه اأع���رب الرئي�ض التنفي���ذي ل�رشكة 
�سرتاديكو خلي���ل القاهري عن تطلع���ه للو�سول 
بالتع���اون م���ع جمعي���ة املقاول���ني اإل���ى الغايات 
املن�سودة، واأو�سح اأن ال�رشكة ت�سعى من خالل تلك 
االتفاقي���ة اإلى الو�سول لنحو 300 �رشكة ان�ساءات 
�سغرية ومتو�سط���ة يف مملكة البحرين، م�سرياً ملا 
له���ذا القطاع م���ن اأهمية، حيث اإن���ه ي�سهم ب�سكل 

مبا�رش يف 40 % يف الن�صاط االقت�صادي الوطني.

املحرق - طريان اخللي����ج: ا�ست�سافت طريان 
اخللي����ج – الناقل����ة الوطني����ة ململك����ة البحري����ن – 
موؤخ����ًرا عدًدا من ممثلي وكاالت ال�سفر وال�سياحة يف 
البحري����ن يف حفل ع�ساء وتع����ارف هدف اإلى الك�سف 
ع����ن اآخ����ر تط����ورات الناقل����ة الوطني����ة ومبادراتها 
امل�سممة للعمالء؛ واإلى تقدير ممثلي تلك الوكاالت 

على جهودهم يف دعم طريان اخلليج.
وق����ال مدي����ر حمط����ة البحرين بط����ريان اخلليج 
ع�س����ام احلّمادي “نعمل بتناغم م����ع وكاالت ال�سفر 
وال�سياحة يف البحرين وعل����ى جميع االأ�سعدة؛ حيث 
نهت����م بالرتوي����ج ال�سياح����ي اال�ستباق����ي للمملك����ة 
ونوؤّمن احلاج����ات املختلف����ة مل�سافرينا من خمتلف 
اأرج����اء العامل. اإن هذه املن�س����ة متنح طريان اخلليج 
الفر�سة لتو�سيع نطاق خدماتها ومنتجاتها، وبيان 
تاأثريها على امل�سافرين وعلى جتربتهم يف ال�سفر. 
ي�رشفن����ا وي�سعدن����ا الدع����م ال����ذي نتلقاه م����ن هوؤالء 

الوكالء املهمني يف البحرين”.
وكانت طريان اخلليج ق����د د�ّسنت موؤخًرا حزمة 
من اخلدم����ات مل�سافريها ت�سمن����ت الدفع امل�سبق 
للمقاع����د، والدفع امل�سبق لل����وزن الزائد، ولدخول 
قاع����ات ال�سق����ر الذهب����ي؛ وكله����ا خدم����ات تهدف 
اإلى ت�سهي����ل ال�سفر عل����ى امل�سافري����ن واإعطائهم 

حتكًم����ا اأكرب يف اختيار اخلدم����ات املتعلقة بال�سفر. 
باالإ�سافة اإلى ذلك، اأطلق����ت الناقلة موؤخًرا خدمتي 
تفّق����د حال����ة الرح����الت، واحلج����وزات للمجموع����ات 
اللت����ني تهدفان اإلى ح�س����ول امل�سافرين على اأدق 
املعلوم����ات املتعلق����ة برحالتهم وتاأم����ني �سال�سة 

احلجوزات للم�سافرين �سمن جمموعات.
وم����ن �سمن مبادرات ط����ريان اخلليج املرتقبة 
خدم����ة “عط����الت ط����ريان اخللي����ج” الت����ي �ستوف����ر 
جمموعة من العطالت ملجموعة عديدة من الوجهات؛ 

�سواًء على �سبكة وجهات طريان اخلليج اأو غريها. 
خدمته����ا  الإط����الق  ت�ستع����د  الناقل����ة  اأن  كم����ا 
االإلكرتوني����ة ال�ست�سدار التاأ�س����ريات هذا ال�سيف؛ 

وهي خدم����ة اأخرى م����ن خدمات الناقل����ة يف معر�ض 
�سعيها امل�ستمر للرتوي����ج ململكة البحرين كوجهة 
ل�رشيح����ة كب����رية م����ن امل�سافري����ن وجع����ل عملي����ة 
ا�ست�س����دار التاأ�س����ريات للدخ����ول للبحري����ن اأ�سهل 
من ذي قبل.  وت�سرّي ط����ريان اخلليج رحالتها حاليًّا 
اإلى 42 مدين����ة يف 25 بلًدا موزعة على ثالث قارات 
– مب����ا فيها تبلي�سي بجورجي����ا التي �ستبداأ رحالت 
الناقلة اإليها يف يونيو القادم. كما اأن الناقلة ت�سرّي 
رحلت����ني يوميت����ني اأو اأكرث اإلى 10 م����دن اإقليمية؛ 
باالإ�ساف����ة اإلى عدد من الوجه����ات املختارة يف �سبه 
الق����ارة الهندي����ة واأوروبا؛ وذلك من خ����الل مركزها 

الرئي�سي يف مطار البحرين الدويل.

الهملة - بتلكو: اأ�سبحت بتلكو؛ املزود الرائد 
للحلول الرقمية يف مملك����ة البحرين، �رشيًكا بالتينيًّا 
يف برنام����ج ال�رشاك����ة املق����دم م����ن �رشكة بال����و األتو 
نتوورك�ض، لتكون بذل����ك اأول �رشكة بحرينية حتقق 
هذه املرتبة.  وبهذا االإجناز، تن�سم بتلكو اإلى قائمة 
�����رشكاء القنوات الذين ا�ستوف����وا متطلبات ال�رشاكة 
البالتينية يف جم����ال االأداء والقدرات واالأعمال التي 
يقدمها برنام����ج ال�رشاكة من )بال����و األتو نتوورك�ض 

نك�ست ويف( يف اأوروبا وال�رشق االأو�سط واأفريقيا.
وتدرك بتلك����و حاجة العمالء اإلى اأ�ساليب اأمنية 
جدي����دة عند حتدي����ث اأنظم����ة املعلوم����ات اخلا�سة 
به����م وحماربة التهديدات املتط����ورة.  تعترب �رشكة 
بال����و األت����و اأح����د املزودي����ن العامليني حلل����ول اأمن 
املوؤ�س�س����ات للجيل التايل، كما تتمتع ب�سمعة طيبة 

يف جم����ال احلل����ول الرقمية من خالل تق����دمي الدعم 
لع�����رشات االآالف م����ن املوؤ�س�س����ات يف خمتل����ف اأنحاء 

العامل ملواجهة الهجمات االإلكرتونية. 

وبف�س����ل خربته����ا الوا�سع����ة يف جم����ال االأم����ن 
االإلك����رتوين، والتزامه����ا بتقدمي احلل����ول املبتكرة 
ومن�ساته����ا االأمني����ة للجي����ل التايل ت�ستطي����ع بالو 
األت����و نتوورك�����ض م�ساع����دة ال�����رشكات واملوؤ�س�سات 
احلكومية على حد �سواء يف منع حدوث اأي خروقات، 
كما ت�سهم ب�سكل اآمن يف اإيجاد عدد من التطبيقات 
الت����ي ت����زداد تعقي����ًدا ومن����وًّا. واأعرب����ت الرئي�����ض 
التنفي����ذي ل�رشكة بتلكو البحرين منى الها�سمي عن 
�سعادة بتلك����و بهذه ال�رشاك����ة البالتينية مع نك�ست 
ويف.  واأ�سافت “يوؤكد هذا االإجناز التزامنا بتزويد 
عمالئنا باأف�سل اخلدمات والتقنيات االأمنية للجيل 
الت����ايل، مما مينحه����م الثقة لل�سعي نح����و م�رشوعات 
جتارية جديدة، اإلى جانب حماية موؤ�س�ساتهم من اأي 

تهديدات اإلكرتونية”.

دبي - اأوليف���ر واميان: ت�سهد املطارات 
حول العامل ارتفاع متزايداً يف عدد امل�سافرين 
وتو�سعاً يف االأ�ساطيل اجلوية التابعة ل�رشكات 
الطريان امل�سغلة مما ولد حاجة ملحة لتطوير 
البن���ى التحتي���ة له���ذه املط���ارات.  وتلع���ب 
اخل�سخ�س���ة دوراً هاماً يف تلبي���ة هذه احلاجة 
وفقاً ملا ورد يف تقرير �سادر عن �رشكة اأوليفر 
وامي���ان بعن���وان متكني القط���اع اخلا�ض من 
تطوير البنية التحتي���ة للمطارات، اإذ يتطرق 

اإل���ى التحدي���ات والعوام���ل الرئي�س���ة الت���ي 
يتعني عل���ى اجلهات احلكومية واال�ستثمارية 
اعتباره���ا ل�سم���ان جن���اح عملي���ة خ�سخ�س���ة 

املطارات. 
 ويبني جيف يو�سف، ال�رشيك االإداري لدى 
ف���رع ال�رشق االأو�س���ط ، اأن اخل�سخ�سة �سينتج 
عنها فوائد جمة اإذا ما مت تطبيقها بالكيفية 
املالئم���ة. ف���ال جمه���ودات �سه���دت ن�ساطاً 
وازده���اراً ب���ني عام���ي 2012 و2015 بع���د 

فرتة م���ن الركود متمركزة يف منطقتي ال�رشق 
االأو�س���ط واأمريكا اجلنوبية والقارة االأوروبية. 
وقال: نظ���راً للنمو املتوقع لعدد امل�سافرين 
ح���ول الع���امل، يتوجب تطوير البني���ة التحتية 

للمطارات وتو�سيعها خالل الفرتة القادمة.
 ويف ظل هذه امل�ستجدات، فاإن خ�سخ�سة 
املط���ارات هي احل���ل االأن�سب ل�سم���ان توفر 
ه���ذه  تكالي���ف  لتغطي���ة  ال���الزم  التموي���ل 

امل�ساريع.

• جانب من توقيع االتفاقية	

• على هام�ض حفل الع�ساء	

املنامة - بور�سة البحرين: اأقفل “موؤ�رش 
البحرين الع���ام” يوم اأم�ض االأحد عند م�ستوى 
1،310.43 بارتفاع قدره 3.34 نقطة مقارنة 

باإقفاله يوم اخلمي�ض املا�سي.
وق���د ت���داول امل�ستثم���رون يف “بور�سة 
البحرين” 1.32 مليون �سهم، بقيمة اإجمالية 
قدرها 315.71 األ���ف دينار، مت تنفيذها من 
خ���الل 35 �سفقة، حي���ث رك���ز امل�ستثمرون 
تعامالتهم على اأ�سهم قطاع البنوك التجارية 
والتي بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 193.85 
األ���ف دينار اأي م���ا ن�سبته 61 % م���ن القيمة 
االإجمالي���ة للتداول وبكمي���ة قدرها 935.50 
األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 18 �سفقة.

اأداء ال�رشكات: 
جاء البنك االأهلي املتحد يف املركز االأول 
اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�سهمه املتداول���ة 178.59 
األ���ف دينار اأي م���ا ن�سبت���ه 56.57 % اإجمايل 

قيم���ة االأ�سه���م املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 
705.50 اآالف �سه���م، مت تنفيده���ا من خالل 

13 �سفقة.
اأم���ا املرك���ز الث���اين ف���كان ل�رشكة جممع 
البحرين لالأ�سواق احلرة بقيمة قدرها 45.60 
األف دينار اأي ما ن�سبته 14.44 % من اإجمايل 
قيم���ة االأ�سهم املتداول���ة وبكمية قدرها 60 

األف �سهم، مت تنفيذها من خالل �سفقتني.
ثم جاءت عق���ارات ال�سيف بقيمة قدرها 
21.81 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�سبت���ه 6.91 % 
م���ن اإجمايل قيمة االأ�سه���م املتداولة وبكمية 
قدرها 90 األف �سه���م، مت تنفيذها من خالل 

4 �سفقات.
وق���د مت ي���وم اأم����ض ت���داول اأ�سهم 14 
�رشك���ة، ارتفع���ت اأ�سع���ار اأ�سه���م 5 ����رشكات، 
�رشك���ة  اأ�سه���م  اأ�سع���ار  انخف�س���ت  ح���ني  يف 
واحدة، وحافظت بقية ال����رشكات على اأ�سعار 

اأقفاالتها ال�سابقة.

“االأهلي املتحد”: �سفقة لبيع 900 األف �سهم
اأج���رى م�ساهم رئي�سي يف البنك االأهلي املتحد �سفقة لبيع 900 األف �سهم بقيمة 

اإجمالية بلغت 603 اآالف دوالر.
وتع���ود تفا�سيل ال�سفق���ة التي نفذت ي���وم اخلمي�ض اإلى قيام اأح���د االأ�سخا�ض 

الرئي�سيني بالبنك ببيع ال�سهم الواحد ب�سعر 0.670 دوالر.
وكان امل�ستثمرون يف البور�سة قد تداولوا يوم اخلمي�ض 2.24 مليون �سهم، بقيمة 
قدره���ا 606.71 األ���ف دينار، مت تنفيذها م���ن خالل 61 �سفقة، ورك���ز امل�ستثمرون 

تعامالتهم على اأ�سهم قطاع البنوك التجارية.
وبلغ���ت قيمة اأ�سهم البن���ك االأهلي املتحد املتداولة 278.94 األ���ف دينار، اأي ما 
ن�سبته 45.82 % من القيمة االإجمالية لالأوراق املالية املتداولة، وبكمية قدرها 1.10 

مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 18 �سفقة.

“االأ�سواق احلرة”: م�ساهم رئي�سي يرفع ح�سته اإلى 6.1 %
رف���ع م�ساه���م رئي�سي ح�ست���ه يف �رشكة جمم���ع البحرين لالأ�سواق احل���رة، املدرجة 
اأ�سهمها يف بور�س���ة البحرين، اإلى 6.1 % من راأ�سمال ال�رشكة، ما يعادل 8،680،429 

�سهًما.
واأو�سح���ت ال�رشكة اأن امل�ساهم الرئي�سي يف ال�رشكة وهو يو�سف عبد اهلل اأمني رفع 
ح�ست���ه عرب تنفيذ �سفقة واحدة ل�رشاء 30 األ���ف �سهم بقيمة اإجمالية مقدارها 22.95 

األف دينار، ب�سعر 0.78 دينار لل�سهم الواحد، وذلك يوم اخلمي�ض املا�سي.
وبلغ���ت قيمة اأ�سهم �رشكة جممع البحرين لالأ�س���واق احلرة املتداولة يوم اخلمي�ض 
72.68 األ���ف دين���ار، اأي م���ا ن�سبته 11.94 % م���ن القيمة االإجمالية ل���الأوراق املالية 

املتداولة، وبكمية قدرها 95 األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 4 �سفقات.
وكان امل�ساهم قد نفذ �سفقة واحدة ل�رشاء 80 األف �سهم بقيمة اإجمالية مقدارها 
61.6 األف دينار، وذلك يوم 10 مايو اجلاري مما اأدى اإلى رفع ح�سته اإلى 6.08 % ما 

يعادل 8،650،429 �سهًما.
ورفع امل�ساهم ذاته ح�سته يف ال�رشكة يف 3 مايو اجلاري اإلى 6.02 % من راأ�سمالها، 
م���ا يعادل 8،570،429 �سهًم���ا، عرب تنفيذ �سفقة واحدة ل����رشاء 20 األف �سهم بقيمة 

اإجمالية مقدارها 15.3 األف دينار.

أخبار السوق

موؤ�رش البحرين يرتفع 3.34 نقطة

•“اإنوف�شت” حت�شل مديونية متعرثة بـ 2.33 مليون دوالر منى الها�سمي	

�رشك���ة  قال���ت  مبا����رش:   - الكوي���ت 
املدرج���ة   ،)INOVEST( اإنوف�س���ت 
ببور�ستي البحرين والكويت، اإنها قامت 
بتح�سي���ل مديوني���ة متع���رثة ل�ساحله���ا 
بقيم���ة 2.33 ملي���ون دوالر، مب���ا ُيعادل 

711.94 األف دينار كويتي.
واأو�سح���ت ال�رشك���ة، يف بيان لبور�سة 
حت�سي���ل  اأن  االأح���د،  اأم����ض  الكوي���ت 
املديوني���ة ياأت���ي �سم���ن اإط���ار اتفاقية 
ت�سوي���ة فيها اإنوف�ست عل���ى عقار بنف�ض 

القيمة.
اإنه���ا  البي���ان،  يف  ال�رشك���ة،  وقال���ت 
حقق���ت اأرباًح���ا من تل���ك العملي���ة بقيمة 
2.24 مليون دوالر نتيجة عك�ض خُم�س�ض 
املديوني���ة، و�سيتم احت�ساب تلك االأرباح 
يف البيانات املالي���ة للربع الثاين من عام 

.2017
عملي���ة  اأن  البي���ان،  يف  واأ�ساف���ت 

التح�سي���ل �سيرتتب عليه���ا اأي�ًسا زيادة 
يف اال�ستثم���ارات العقاري���ة بقيمة 2.33 

مليون دوالر.
الرئي����ض  الرم�س���ان؛  م���راد  وكان 
التنفي���ذي لل�رشك���ة، اأو�س���ح اأن اإنوف�ست 
جنح���ت يف حت�سيل بع����ض اأر�سدة الذمم 
املدين���ة بنح���و 7.2 ملي���ون دوالر؛ وه���و 
ما عك����ض خم�س�سات بقيم���ة 6.1 مليون 

دوالر.
واأظه���رت البيان���ات املالي���ة لل�رشكة 
منوًّا يف اأرباح الربع االأول من العام اجلاري 
بن�سبة 156.3 % اإل���ى 8.2 مليون دوالر، 
مقارن���ة باأرب���اح الفرتة املماثل���ة من عام 

.2016
يذك���ر اأن ال�رشكة حققت اأرباًحا بقيمة 
10.1 ملي���ون دوالر يف الع���ام املا�س���ي، 
مقابل خ�سائر قيمتها 48.1 مليون دوالر 

يف عام 2015.



االثنين 15 مايو 2017 
19 شعبان 1438

العدد 3135  11 business@albiladpress.comاقتصاد

“الإثمــار القاب�ســة” ت�سجــل اأرباحــا يف الربــع الأول
بزيادة ن�سبتها 20 % 

القاب�س����ة:  الإثم����ار  املنام����ة - �رشك����ة 
اأعلنت �رشك����ة الإثمار القاب�سة )التي كانت 
يف ال�سابق بنك الإثمار �ش.م.ب.( )الإثمار( 
ع����ن �س����ايف ربح بل����غ 5,79 مالي����ن دولر 
لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ش 
2017, اأي بزي����ادة ن�سبتها 20 % مقارنة 
ب�سايف ربح بل����غ 4,83 مالين دولر �سجل 

يف الفرتة نف�سها من العام املا�سي.
وكان �سايف الربح اخلا�ش بامل�ساهمن 
لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ش 
ملي����ون دولر, اأي   0,58 بل����غ  ق����د   2017
بانخفا�ش ن�سبته 52,7 مقارنة ب�سايف ربح 
بل����غ 1,22 ملي����ون دولر �سج����ل يف الفرتة 

نف�سها من العام املا�سي.
�رشح بذل����ك رئي�ش جمل�ش اإدارة الإثمار 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو الفي�سل 
يف اأعقاب مراجع����ة وموافقة جمل�ش الإدارة 
على النتائج املالية املوحدة لالإثمار للربع 

الأول من 2017.
وق����ال �سم����وه: “بالأ�سالة ع����ن نف�سي 
ونياب����ة عن جمل�����ش الإدارة, يطي����ب يل اأن 
اأعلن اأن الإثمار توا�سل حتقيق منو م�ستقر 
يف الأعم����ال امل�رشفي����ة الأ�سا�سي����ة, حي����ث 

ارتفع �سايف الدخل قبل خ�سم املخ�س�سات 
وال�رشائب اخلارجية بن�سبة 27,7 % لي�سبح 
20,25 ملي����ون دولر بالربع الأول 2017, 
مقارنة ب� 15,86 مليون دولر �سايف دخل 
�سجل يف الفرتة نف�سها من العام املا�سي. 
ويع����ود ذلك اإلى حد كبري نتيجة الزيادة يف 
الدخل م����ن الأعمال امل�رشفي����ة الأ�سا�سية, 
حيث ارتفع الدخل م����ن املرابحات وغريها 
م����ن التموي����الت بن�سب����ة 14,4 % لت�سبح 
42,66 مليون دولر لف����رتة الثالثة اأ�سهر 
املنتهي����ة يف 31 مار�����ش 2017, مقارن����ة 
ب����� 37,29 ملي����ون دولر �سجلت يف الفرتة 

نف�سها من العام املا�سي”. 
وم����ن جانبه, ق����ال الرئي�����ش التنفيذي 
ملجموع����ة الإثمار اأحم����د عبدالرحيم اأنه بعد 
النته����اء م����ن عملية اإع����ادة الهيكل����ة التي 
مت����ت بنج����اح يف بداية العام اجل����اري وبدء 
عم����ل الهي����كل اجلدي����د للمجموع����ة, ف����اإن 
الإثم����ار توا�س����ل الرتكيز بجدي����ة على منو 

اأعمالها امل�رشفية الأ�سا�سية. 
واأ�ساف:” ي�رشين اأن اأعلن باأن امليزانية 
العمومي����ة توا�س����ل ا�ستقراره����ا. وقد بلغ 
اإجمايل الأ�س����ول 8,30 مليار دولر كما يف 

31 مار�����ش 2017 وذلك م����ن 8,34 مليار 
دولر كم����ا يف 31 دي�سم����ر 2016, ولكنها 
حققت زيادة جي����دة بلغت ن�سبتها 6,7 % 
بع����د اأن كان����ت 7,78 ملي����ار دولر كما يف 
31 مار�����ش 2016. وظ����ل اإجم����ايل حمفظة 
التمويالت م�ستق����راً عند 3,93 مليار دولر 
كم����ا يف 31 مار�����ش 2017 و31 دي�سم����ر 
2016, بينم����ا زاد بن�سب����ة 5,4 % بع����د اأن 
كان 3,73 ملي����ار دولر كم����ا يف 31 مار�ش 
2016, وهو ما يعك�ش بو�سوح منو اأعمالنا 

حمفظ����ة  اأي�س����اً  زادت  وق����د  الأ�سا�سي����ة. 
الأوراق املالية ال�ستثمارية بن�سبة 7,2 % 
من 1,87 ملي����ار دولر كما يف 31 دي�سمر 
2016 اإل����ى 2,01 ملي����ار دولر كما يف 31 
مار�ش 2017, وزادت بن�سبة 31 % بعد اأن 
كان����ت 1,53 مليار دولر كما يف 31 مار�ش 

 .”2016
اجلاري����ة  احل�ساب����ات  اإن  وا�ستط����رد:” 
للعم����الء وم�ستحقات امل�ستثمرين ارتفعت 
بن�سبة 1,5 % من 3,48 مليار دولر كما يف 

31 دي�سم����ر 2016 اإلى 3,54 مليار دولر 
كم����ا يف 31 مار�ش 2017, وارتفعت بن�سبة 
9,8 % بعد اأن كانت 3,22 مليار دولر كما 
يف 31 مار�����ش 2016. وانخف�س����ت حمفظة 
احل�ساب����ات ال�ستثماري����ة املطلق����ة بن�سبة 
4,2 %, حيث بلغت 2,65 مليار دولر كما 
يف 31 مار�����ش 2017 مقارنة ب� 2,77 مليار 
دولر كم����ا يف 31 دي�سم����ر 2016, ولكنها 
زادت بن�سبة 5,6 يف املائة مقارنة ب� 2,51 

مليار دولر كما يف 31 مار�ش 2016”.
واأ�س����اف:” اأن بن����ك في�س����ل املحدود 
)باك�ست����ان( التاب����ع لبنك الإثم����ار يوا�سل 
اأعمال����ه امل�رشفي����ة,  النم����و امل�سط����رد يف 
و�سيق����وم باإ�سافة 50 فرع����اً يف كافة اأنحاء 
باك�ست����ان وذل����ك بح�سب خط����ة التو�سع يف 
ع����دد الف����روع لع����ام 2017 والت����ي تهدف 
زيادتها لأكرث من 400 فرع يف باك�ستان”.

وق����د ا�ستملت عملي����ة اإع����ادة الهيكلة 
الت����ي قدمه����ا جمل�����ش اإدارة بن����ك الإثم����ار 
ووافق عليها امل�ساهمون يف مار�ش 2016 
عل����ى حتويل بن����ك الإثم����ار �����ش.م.ب. اإلى 
�رشكة الإثم����ار القاب�سة �����ش.م.ب. )الإثمار 
القاب�س����ة( وه����ي مرخ�سة م����ن قبل م�رشف 
البحري����ن املركزي وتخ�س����ع لإ�رشافه, وهي 
اأي�سا مدرج����ة يف كل من بور�س����ة البحرين 
الإثم����ار  وحتتف����ظ  الكوي����ت.  وبور�س����ة 
القاب�س����ة بن�سب����ة 100 % م����ن الأ�س����ول 
اململوك����ة �سابق����اً لبن����ك الإثم����ار �ش.م.ب 
من خ����الل كيان����ن تابع����ن, اإحداهما بنك 
الإثم����ار �ش.م.ب.)مقفل����ة( )بن����ك الإثمار( 
وهو بنك جتزئة اإ�سالمي تابع يتولى اأعمال 
والأخرى  الأ�سا�سي����ة,  التجزئ����ة امل�رشفي����ة 
�رشك����ة اآي ب����ي كابيتال�����ش.م.ب. )مقفل����ة( 
)اآي ب����ي كابيتال( وهي �رشك����ة ا�ستثمارية 
تابعة تق����وم باإدارة ال�ستثم����ارات وغريها 
من الأ�س����ول غري الأ�سا�سي����ة, حيث اأن كالً 
م����ن الكيانن التابعن ق����د مت الرتخي�ش 
لهما م����ن قبل م�����رشف البحري����ن املركزي 

ويخ�سعان لإ�رشافه.
ويف وق����ت �ساب����ق م����ن الع����ام اجلاري, 
واف����ق امل�ساهم����ون عل����ى مق����رتح لإدراج 
اأ�سه����م �رشكة الإثم����ار القاب�س����ة يف اأ�سواق 

الأوراق املالية الأخرى يف املنطقة.
اإن ه����ذا املق����رتح ال����ذي مت تقدمي����ه 
للم�ساهمن من قبل اأحد امل�ساهمن كبند 
اإ�س����ايف يف ج����دول اأعمال اجتم����اع اجلمعية 
العامة العادية املنعق����د يف مار�ش 2017, 
قد لقي ترحيباً من قبل امل�ساهمن الذين 

وافقوا عليه بالإجماع. 

• اأحمد عبدالرحيم	 • عمرو الفي�سل	

3.1 مليون دينار اأربــاح بنــك الإثمــار الربعيــة
املنام����ة - بن����ك الإثم����ار: اأعل����ن بنك 
الإثم����ار؛ بن����ك التجزئة الإ�سالم����ي التابع 
بالكام����ل ل�رشكة الإثم����ار القاب�سة ويتخذ 
م����ن البحرين مقرًّا ل����ه, عن �سايف ربح بلغ 
3,1 مليون دينار للرب����ع الأول من العام 

.2017
وكان �سايف الربح اخلا�ش مب�ساهمي 
البن����ك للربع الأول من الع����ام اجلاري قد 

بلغ 1,14 مليون دينار.
اإدارة  جمل�����ش  رئي�����ش  بذل����ك  �����رشح 
البنك �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو 
الفي�س����ل يف اأعق����اب مراجع����ة وموافق����ة 
املالي����ة  النتائ����ج  عل����ى  الإدارة  جمل�����ش 
املوح����دة للبن����ك لف����رتة الثالث����ة اأ�سه����ر 
2017, وه����ي  31 مار�����ش  املنتهي����ة يف 
نتائج مالية اأولى للبنك يتم الإعالن عنها 
من����ذ تنفيذ الهيكلة اجلدي����دة للمجموعة 
الت����ي متت بنجاح يف �سه����ر يناير من هذا 
الع����ام, وبالت����ايل فاإن����ه ل توج����د نتائ����ج 

�سابقة ملقارنتها بهذه النتائج.    
وقال: “بالأ�سالة ع����ن نف�سي ونيابة 

عن جمل�ش اإدارة بن����ك الإثمار, يطيب يل 
اأن اأعل����ن ب����اأن البن����ك قد حق����ق اأرباًحا يف 
الثالث����ة اأ�سه����ر الأولى بعد جن����اح عملية 
اإع����ادة الهيكلة, حيث �سّج����ل بنك الإثمار 
يف الربع الأول من 2017 �سايف دخل قبل 
خ�سم املخ�س�س����ات وال�رشائب اخلارجية 
بل����غ 6,49 ملي����ون دين����ار. وكان اإجمايل 
الدخ����ل له����ذه الف����رتة ق����د بل����غ 38,67 

مليون دينار”.    
واأ�س����اف: “لق����د بلغ كل م����ن اإجمايل 
الأ�س����ول واإجمايل حق����وق امللكية للبنك 
3,11 مليار دينار و158,60 مليون دينار 

على التوايل كما يف 31 مار�ش 2017”. 
وق����ال الرئي�ش التنفيذي للبنك اأحمد 
عبدالرحيم اإنه بعد عملية اإعادة الهيكلة, 
يرك����ز البن����ك جه����وده على من����و الأعمال 
امل�رشفي����ة الأ�سا�سية من خ����الل موا�سلة 
وحت�س����ن  وخدمات����ه  منتجات����ه  تطوي����ر 

العرو�ش املقدمة لعمالئه.
واأ�س���اف: “اإن بنك الإثمار ملتزم باأن 
ي�سبح بنك التجزئ���ة الإ�سالمي الرائد يف 

املنطق���ة, حي���ث اإن الأداء امل���ايل للبنك 
خ���الل الرب���ع الأول م���ن ع���ام 2017 خري 
دليل على جناح اجلهود املبذولة, ونحن 
عل���ى ثق���ة اأنه م���ع امل�سي قدًم���ا �سوف 
نوا�سل حتقي���ق املزي���د”. واأردف: “اإن 
بن���ك الإثم���ار ميتل���ك واحدة م���ن كرى 
�سبكات التجزئ���ة امل�رشفية يف البحرين, 
بالإ�سافة اإلى �سجله احلافل بالبتكارات 

والمتيازات”. 
واأو�س���ح: “اأن بن���ك في�سل املحدود 
)باك�ستان( التابع لبن���ك الإثمار يوا�سل 
منو اأعماله امل�رشفي���ة و�سيقوم باإ�سافة 
50 فرًع���ا جديًدا يف كافة اأنحاء باك�ستان 
وذلك ح�سب خطة التو�سع يف عدد الفروع 
لعام 2017 والتي تهدف زيادتها لأكرث 

من 400 فرع”.
ويف ع���ام 2017, ق���ام بن���ك الإثم���ار 
بتحدي���ث واإعادة اإطالق ح�س���اب الدخار 
القائم على اجلوائز “ثمار” ليقدم جوائز 
جمموعه���ا اأكرث من 3 مالي���ن دولر اإلى 
4000 رابح يحتفظ���ون مببلغ 30 ديناًرا 

كحد اأدن���ى. وبالإ�سافة اإل���ى ال�سحوبات 
ال�سهرية و�سحوبات ثمار ال�سغار, يقّدم 
بن���ك الإثمار هذا الع���ام �سحوبات ت�سمل 
�سحوب���ات العم���الء الأوفي���اء اإ�سافة اإلى 

جوائز يف اليوم الوطني والعيدين.   
ويف وق���ت �سابق من الع���ام اجلاري, 
قام بنك الإثمار بال�رشاكة مع �رشكة بتلكو 
و�رشك���ة اخلدمات ملالي���ة لعربية باإطالق 
Easy Pay لدف���ع امل�سرتي���ات  خدم���ة 
با�ستخدام املوبايل والتي تعتر الأولى 
من نوعه���ا يف مملكة البحرين. وت�ستخدم 
اخلدمة اجلديدة تقنيات املجال القريب 
)NFC( التي تغني عن احلاجة ل�ستخدام 
وتتي���ح  والبطاق���ات  النقدي���ة  الأم���وال 
الدف���ع عر مترير املوباي���ل بالقرب من 
الأجهزة املخ�س�س���ة للدفع. ويعد اإطالق 
ا بالن�سبة ل�سوق  هذه اخلدمة اإجن���اًزا مهمًّ
التجزئ���ة يف البحرين, وه���ي تقدم جتربة 
ت�س���وق اآمنة با�ستخ���دام اأجهزة املوبايل 
لإجراء عملي���ات الدفع املبا�رش, حيث اإنها 

متثل ثورة يف هذا املجال.

عبدالرحيم: �سنوا�سل تطوير منتجاتنا وحت�سن عرو�سنا 

الزياين يرتاأ�س الجتماع ال�سابع ملنظمة التجارة العاملية

“ال�سناعة” ت�ست�سيف كوادر “تطوير الأداء الب�رشي”

امللحق التجاري للوزارة بجنيف رئي�ًسا للجنة التجارة

للتدرب على اخلطوات الآمنة للت�سوق الإلكرتوين 

ال�سناع���ة  وزارة   - املنام���ة 
تراأ����ش وزي���ر  وال�سياح���ة:  والتج���ارة 
ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياحة رئي�ش 
التج���ارة  ملنظم���ة  الوطني���ة  اللجن���ة 
العاملية زاي���د الزياين اأعمال الجتماع 
ال�سابع للجنة الوطنية ملنظمة التجارة 
العاملي���ة, وذل���ك بح�س���ور الأع�س���اء 
املمثلن للجهات احلكومية واخلا�سة 

ذات العالقة. 
ويف بداي���ة الجتماع, اأعرب الوزير 
عن تهنئت���ه للملحق التج���اري لوزارة 
ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة مبملكة 
البحرين يف جنيف خالد العامر لنتخابه 

رئي�ًس���ا للجن���ة التج���ارة يف اخلدم���ات 
املالي���ة مبنظم���ة التج���ارة العاملي���ة 
)WTO(, الأمر الذي يعك�ش املكانة 
عل���ى  البحري���ن  ململك���ة  املتقدم���ة 
ال�سعيد ال���دويل, والثقة العاملية يف 

ممثليها يف اخلارج. 
الجتم���اع  ناق����ش  ذل���ك,  واإل���ى 
ج���دول  يف  املدرج���ة  املو�سوع���ات 
اأعمال���ه, والتي من �سمنه���ا التزامات 
دول جمل����ش التع���اون ل���دول اخلليج 
العربية لدى منظمة التجارة العاملية, 
والدليل املوحد لالأغذية امل�ستوردة, 
ومراجع���ة ال�سيا�س���ات التجارية لدول 

جمل����ش التع���اون ب�س���كل جماع���ي يف 
2020, اإ�ساف���ة اإل���ى مناق�سة مقرتح 
ت�سكي���ل فري���ق عم���ل فن���ي ملتابعة 
التج���ارة,  تي�س���ري  اتفاقي���ة  تنفي���ذ 
ومواق���ف دول املجل�ش من املوا�سيع 
ال���وزاري  املوؤمت���ر  عل���ى  املطروح���ة 
بوين����ش  للمنظم���ة يف  ع����رش  احل���ادي 
ايري�ش واإع���داد اأوراق العمل ب�ساأنها, 
بالإ�ساف���ة اإل���ى التح�س���ري للموؤمت���ر 
الوزاري احلادي ع����رش ملنظمة التجارة 
العاملي���ة واملق���رر عق���ده يف بوين�ش 
اآيري�ش بالأرجنتن يف دي�سمر 2017. 

املنام���ة - وزارة ال�سناع���ة والتجارة 
التج���ارة  اإدارة  ا�ست�ساف���ت  وال�سياح���ة: 
املعلوم���ات  وتكنولوجي���ا  الإلكرتوني���ة 
واإدارة الت�سجيل بوزارة ال�سناعة والتجارة 
وال�سياح���ة متدرب���ي معهد تطوي���ر الأداء 
الب����رشي لور�سة عم���ل تدريبية عن التجارة 
الإلكرتوني���ة وال�سج���الت التجاري���ة الت���ي 
اأقيم���ت ي���وم الثالث���اء املواف���ق 9 ماي���و 
2017 يف مق���ر الوزارة بح�سور 20 متدرًبا 

من خمتلف الفئات العمرية.
ارتكزت الور�س���ة على حمورين الأول 
التج���ارة  وتطبيق���ات  مبفاهي���م  يتعل���ق 
الإلكرتوني���ة ونطاق تعامالته���ا املختلفة 
تع���ود  الت���ي  الفوائ���د  عل���ى  والتع���رف 
عل���ى الأف���راد وال����رشكات واملجتم���ع عند 

ا�ستخدامه���ا, كم���ا مت التط���رق اإل���ى نبذة 
تعريفي���ة ع���ن دور وروؤي���ة اإدارة التجارة 
املعلوم���ات  وتكنولوجي���ا  الإلكرتوني���ة 
واملنظ���م  وامل���روج  املوؤ�س����ش  كونه���ا 
للتج���ارة الإلكرتونية يف مملك���ة البحرين, 
اإل���ى ا�سرتاتيجيته���ا املعتمدة  بالإ�سافة 
يف تنفي���ذ امل�ساريع.  وم���ن جانب اآخر, مت 
تدري���ب احل�س���ور عل���ى اخلط���وات الآمنة 
للت�سوق الإلكرتوين من خالل زيارة مواقع 
اإلكرتونية حملية وعاملي���ة والتعرف على 
املعاي���ري املعتم���دة عند اختي���ار املواقع 
الإلكرتونية املعروفة والآمنة والتي �سبق 
ال�رشاء منه���ا واأهمي���ة ا�ستخ���دام بطاقات 
الئتمان املخ�س�سة لل�رشاء عر الإنرتنت. 

اأم���ا املح���ور الثاين فتن���اول مو�سوع 

واأنواعه���ا  التجاري���ة  ال�سج���الت  تعري���ف 
)�سجل���ي(,  الفرتا�سي���ة  وال�سج���الت 
وخط���وات الت�سجي���ل عر نظ���ام �سجالت, 
اختي���ار  عن���د  العام���ة  وال�سرتاط���ات 
ال�سم التج���اري, واأهمية اقتن���اء املفتاح 
بع����ش  ا�ستخ���دام  مت  كم���ا  الإلك���رتوين, 
اخلدمات الإلكرتوني���ة التي يقدمها نظام 
�سج���الت منه���ا: خدم���ة البحث ع���ن �سجل 
جت���اري وخدم���ة البحث عن ن�ش���اط جتاري 
الت���ي ل تتطل���ب احل�سول عل���ى املفتاح 

الإلكرتوين.
واختتم���ت الور�س���ة بزي���ارة ميدانية 
ملرك���ز البحري���ن للم�ستثمري���ن والتعرف 
عل���ى طبيع���ة اخلدم���ات الت���ي يقدمه���ا 
للم�ستثمرين واأ�سحاب ال�سجالت التجارية.

• املوؤمتر ال�سحايف	

• من ور�سة العمل التدريبية	
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تقدم  بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
ذ.م.م املسجلة  اليه السادة الشركاء في شركة فور كولر للمقاوالت 
1-86596 طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة  مبوجب القيد رقم 
الف  عشرون  وقدره  براسمال  الواحد  الشخص  شركة  الى  املذكورة 
الرسول  عبد  محمد  للسيد  مملوكة  لتصبح  بحريني  دينار   20.000

نصيف علي

القيد :86596
التاريخ :11/5/2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم 77749  لسنة 2017

بشان حتويل شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة الشخص الواحد
تقدم الينا السيد احمد عباس محمد زاير علي بطلب حتويل احملل التجاري التالي :

الى السيد حسن علي سلمان حسن العريبي
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشر االعالن بكتاب مرقفا به مايعزز اعتراضه

التاريخ :2017/5/11
CR76347-2017 اعالن رقم

تنازل عن احملل التجاري

اي تو زي 74838-1
للتسويق

انشطة التصوير انشطة اخرى تتعلق بالتسويق 
والترويج مكاتب التنسيق الطبي للعالج في اخلارج جتارة 

بيع االت التصوير واملعدات االخرى مؤسسات ووكاالت 
الدعاية واالعالن

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

اإغماءات بني االأ�رسى امل�رسبني يف �شجون اإ�رسائيل
رام اهلل � وكاالت: اأعلن���ت اللجنة االإعالمية الإ����رساب االأ�رسى الفل�شطينيني يف �شجون اإ�رسائيل، اأم�س 
االأح���د، ح�ش���ول حاالت اإغماء متتالي���ة بني �شفوف املعتقل���ني امل�رسبني عن الطع���ام يف �شجن نفحة. 
وذك���رت اللجنة، يف بيان، اأن بع����س اأ�رسى �شجن نفحة يتقيوؤون الدم بعد مرور 28 يوما على بدئهم يف 

خو�س معركة “االأمعاء اخلاوية”.
واأ�ش���ارت اللجن���ة اإلى اأن حمامي ن���ادي االأ�شري متكن من زيارة االأ�شريي���ن امل�رسبني حممد الغول، 
ويحي���ى اإبراهي���م وكالهما م���ن حمافظة طولكرم. ونقل املحام���ي عن االأ�شريي���ن، اأن االأو�شاع ال�شحية 
للم�رسب���ني تزداد خط���ورة مع مرور الوقت حيث نق�س من اأوزانه���م 20 كيلوغراما. يف املقابل، اأمعنت 
اإدارة ال�شج���ن يف اإجراءاتها التنكيلية ال �شيما عمليات االقتحام���ات والتفتي�شات، بح�شب اللجنة. وقال 
االأ�ش���ريان اإن  “90 % م���ن االأ�رسى امل�رسب���ني يف �شجن “نفحة” و�شلت اأو�شاعه���م ال�شحية اإلى مرحلة 
�شعب���ة، وم���ا تقوم به اإدارة ال�شجن يف حال تعر�س اأحدهم لالإغماء هو نقل���ه اإلى ما اأ�شمته بامل�شت�شفى 

امليداين مع العلم اأنه ال يرقى اإلى اأن ُي�شمى بالعيادة، وهناك ال يقدمون اأي نوع من العالج.”
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بغداد ـ ار تي: 

اأك���د املر�ش���د العراق���ي حلقوق 
االإن�ش���ان مقتل 64 �شخ�ش���ا بينهم ن�شاء 
واأطف���ال حاول���وا اله���روب م���ن مناطق 
�شيط���رة تنظي���م “داع����س” يف ال�شاحل 

االأمين من مدينة املو�شل.
وق���ال املر�ش���د ام�س االأح���د “يوم 
اخلمي����س املا�ش���ي، ح���اول ع���دد م���ن 
املدنيني املحا�رسين يف مناطق �شيطرة 
داع�س الو�شول اإلى نه���ر دجلة والعبور 
نحو ال�شاح���ل االأي�رس من املدينة اخلا�شع 
اأن  اإال  العراقي���ة،  ال�شلط���ات  ل�شيط���رة 
قنا�ش���ة التنظيم تعر�ش���وا لهم وقتلوا 

الع�رسات بينهم ن�شاء واأطفال”.
وحت���دث ناج���ون و�شل���وا اإل���ى حي 
ال�شالمية يف اجلانب االأي�رس من املو�شل، 
للمر�شد العراقي اأن “عددا من العائالت 
حاولت الو�شول اإل���ى اجلانب االأي�رس من 
املو�شل �شباح اخلمي�س املا�شي، اإال اأن 
ع���ددا منهم قتل واأ�رس وبع�شهم من قبل 

عنا�رس التنظيم”.

القاهرة ـ رويترز:

 قال����ت م�شادر اأمني����ة اإن �شابطا من 
ق����وات االأم����ن امل�رسية يحم����ل رتبة مقدم 
قت����ل اأم�س االأحد واأ�شي����ب ثالثة جمندين 
يف انفج����ار ا�شته����دف مدرع����ة مبحافظ����ة 
�شمال �شيناء التي ين�شط فيها اإ�شالميون 

مت�شددون موالون لداع�س.
وق����ال م�ش����در اإن االنفج����ار وق����ع يف 
منطقة احل�شنة بو�شط �شيناء عندما كانت 
املدرع����ة تنفذ مهم����ة اأمني����ة يف املنطقة 
واأحدث دويا هائال كما بعث دخانا كثيفا.

واأ�ش����اف اأن املجندي����ن نقل����وا اإل����ى 
ال�شوي�س  الع�شك����ري مبدينة  امل�شت�شفى 

التي تقع �رسقي القاهرة للعالج.
ومنذ نحو 4 �شنوات كثف املت�شددون 
هجماته����م على اجلي�س وال�رسطة يف �شمال 
�شيناء وقتلوا مئات من اأفرادهما. ويقول 
اجلي�����س اإنه قت����ل املئات منه����م يف حملة 

ت�شارك فيها ال�رسطة.

لندن ـ سكاي نيوز العربية: 

تامي���ز  �شن���داي  �شحيف���ة  ذك���رت 
الربيطانية، اأم�س االأحد، اأن حكومة الوفاق 
عملي���ات  يف  متورط���ة  الليبي���ة  الوطن���ي 
ميلي�شي���ات  ل�شال���ح  اأ�شلح���ة  تهري���ب 
مت�ش���ددة. وقال���ت ال�شحيف���ة اإن ق���وات 
بحري���ة اأوروبية اعرت�ش���ت يف 5 منا�شبات 
خمتلف���ة �شفين���ة تابعة للحكوم���ة الليبية 
يف طرابل����س، وه���ي تنق���ل اأ�شلح���ة م���ن 
م�رساتة اإلى بنغ���ازي. واأو�شحت ال�شحيفة 
غربي���ني  ا�شتخباراتي���ني  م�شوؤول���ني  اأن 
ت�شليمه���ا  يت���م  االأ�شلح���ة  اأن  يعتق���دون 
مليلي�شيات متطرفة، من بينها جمموعات 

تابعة لتنظيم داع�س.
وتنخرط هذ امليلي�شيات املتطرفة يف 
قتال �ش���د اجلي�س الوطني الليبي بقيادة 
امل�ش���ري الرك���ن خليفة حف���رت يف بنغازي. 
وت�شمن���ت ال�شحنات امل�شبوطة على منت 
ال�شفين���ة، األغام اأر�شي���ة ومن�شات اإطالق 

�شواريخ، والن�شات �رسيعة.

قال���ت قي���ادة اجلي����س االأمريكي يف 
ال�شمالي���ة  كوري���ا  اإن  اله���ادي  املحي���ط 
اأطلق���ت �شاروخا ق���رب كو�شون���غ ولكنه 
اأ�شاف اأن امل�شافة التي قطعها ال�شاروخ 
ال تتواف���ق م���ع �ش���اروخ بالي�شت���ي عاب���ر 

للقارات.
وق���ال متحدث با�شم القي���ادة اإنه مت 
ر�شد اإطالق ال�ش���اروخ واإنه �شقط يف بحر 
الياب���ان. واأ�شاف”جت���ري درا�ش���ة ط���راز 
ال�شاروخ وامل�شافة التي قطعها ال تنطبق 

على �شاروخ بالي�شتي عابر للقارات”.
وكان م�شوؤول كبري يف اجلي�س الكوري 
اجلنوبي يف بيان قد قال اإن “جي�س كوريا 
ال�شمالية اأطلق مقذوفا غري حمدد انطالقا 
م���ن قاعدة كو�شون���غ يف مقاطعة بيونغان 

ال�شمالية”.
من جهت���ه ندد رئي�س كوريا اجلنوبية 
م���ون ج���اي اإن باإط���الق كوري���ا ال�شمالية 
�شاروخ���ا بال�شتي���ا، معتربا ه���ذه التجربة 
ال�شاروخية االأولى م���ن نوعها منذ ت�شلمه 

مهامه هذا االأ�شبوع “ا�شتفزازا متهورا”.

 قنا�شة “داع�س” تقتل 
64 مدنًيا يف املو�شل

 مقتل �شابط واإ�شابة 
3 جمندين يف �شيناء

 الوفاق الليبية “تهرب 
ال�شالح” للمتطرفني

 وا�شنطن توؤكد اإطالق 
بيونغ يانغ �شاروخا جديدا 

ر�ضد انتهاكات مروعة للحوثيني �ضد املدنيني
ال�شليب االأحمر: الكولريا تقتل 115 �شخ�ًشا يف اليمن

وحث���ت املنظم���ة االأم���م املتح���دة واملنظمات 
االإن�شاني���ة عل���ى تق���دمي الدعم العاج���ل للمدنيني 
املهجرين ق����رسا يف حمافظة تعز وال�شعي اجلاد اإلى 
رف���ع احل�ش���ار عن قرى ب���الد الوايف ب�ش���ورة عاجلة 

ودون �رشوط.
ال���ى ذلك، اأعلن���ت اللجن���ة الدولي���ة لل�شليب 
االأحم���ر اأم����س االأح���د اأن انت�شار الكول���ريا يف اليمن 
اأدى اإل���ى وفاة 115 �شخ�ش���ا فيما يعاين 8500 من 
املر�س يف وق���ت تكافح امل�شت�شفيات للتعامل مع 

تدفق املر�شى.
االإغاثي���ة،  املنظم���ة  عملي���ات  مدي���ر  وح���ذر 

دوميني���ك �شتله���ارت، “نواجه حاليا خط���ر انت�شار 
جدي للكولريا”. واأو�شح اأن االأرقام التي مت جمعها 
من وزارة ال�شح���ة اليمنية تفيد باأن الكولريا اأودت 

بحياة 115 �شخ�شا.
وق���ال �شتله���ارت اإنه مت االإعالن ع���ن اأكرث من 
8500 �شخ����س ي�شتب���ه اإ�شابته���م باملر����س خالل 
الفرتة ذاتها يف 14 حمافظة يف اأنحاء اليمن، مقارنة 
ب����2300 حالة يف ع�رس حمافظ���ات االأ�شبوع املا�شي. 
وه���ذه هي املرة الثانية الت���ي تنت�رس فيها الكولريا 
خ���الل اأقل من عام يف اليم���ن، الدولة االأفقر يف �شبه 

اجلزيرة العربية.

• تظاهرة تندد مبمار�شات احلوثيني يف اليمن	

عواصم ـ وكاالت:

يف  الإن�سان  حلقوق  انتهاك  حالة   )3587( ر�سد  عن  واحلريات  للحقوق  �سام  منظمة  اأعلنت   

ال�سعودية  الأنباء  وكالة  نقلت  ما  ح�سب  النقالبيني.  قبل  من  املا�سي  اأبريل  �سهر  خالل  اليمن 

القتل خارج نطاق  �سملت  الإنتهاكات  اإن  لها  تتخذ من جنيف مقرا  التي  املنظمة،  )وا���س( وقالت 

على  والت�سييق  والتعذيب،  الق�سري  والتهجري  املمتلكات  وم�سادرة  التع�سفي  والحتجاز  القانون 

احلريات ال�سحفية، وانتهاك حق الإن�سان يف حماكمة عادلة.

االإمارات: دورنا يف اليمن م�شاند لل�شعودية
دبي ـ العربية.نت: 

اأك���د وزي���ر الدول���ة االإمارات���ي لل�ش���وؤون 
ب���الده يف  اأن دور  اأن���ور قرقا����س،  اخلارجي���ة 
اليم���ن ه���و م�شان���د لل�شعودي���ة وهدفه “خري 
اليمن”، وذلك يف ع���دة تغريدات عرب �شفحته 
يف “توي���رت” ن�رسه���ا الي���وم ال�شب���ت. وكت���ب 
قرقا����س: “من يدع���ي م�شالح �شيق���ة لنا يف 
مين���اء اأو قاعدة اأو منطقة حزبي جاحد ال يدرك 

توجهن���ا وموقفنا”.. “حتركن���ا �شمن التحالف 
وقومي���ة،  ا�شرتاتيجي���ة  موجهات���ه  العرب���ي 
ومقا�ش���د بع�س م���ن ينتقدن���ا حزبية �شغرية 
اأو �شخ�شية ومادي���ة، �شتان الفرق بني منطق 
الدولة ومنطق هوؤالء”. وقال يف تغريدة اأخرى: 
“التزامن���ا �شم���ن التحال���ف العرب���ي بقي���ادة 
الريا����س يق����س م�شجع ثوار الرثث���رة، وفعل 
االإم���ارات وت�شحي���ة اأبطالها اأق���وى اأثرا من 

تنظريهم، لن ينال هذيانهم من عزمنا”.

الأ�ضـد يحـّل القيـادة القـوميـة حلـزب البعـث
ج���ي�������س ال����ن����ظ����ام وح�����ل�����ف�����اوؤه �����ش����ي����ط����روا ع����ل����ى ال����ق����اب����ون

عوا�ش���م � وكاالت: اأكد م�شدر مطلع يف �شوريا 
اأم����س االح���د اأن ح���زب البع���ث احلاكم ح���ل قيادته 
القومي���ة، م�ش���ريا اإل���ى ت�شكي���ل “جمل����س قومي” 

كبديل عن القيادة املنحلة.
ورجحت امل�شادر، اأن يرتاأ�س املجل�س القومي 
اجلدي���د وزير االإعالم ال�شابق مه���دي دخل اهلل، كما 
�شيت���م االإعالن اليوم االثنني ع���ن الت�شكيل اجلديد 
باإ����رساف الرئي�س ال�شوري، ب�ش���ار االأ�شد وعن طريق 
التعيني املبا�رس. وكانت ع���دة وفود متثل قيادات 
بعثي���ة قطري���ة م���ن ع���دة دول عربية و�شل���ت اإلى 

دم�شق، لت�ش���ارك يف املوؤمتر القوم���ي للحزب، بعد 
انقط���اع دام 37 عام���ا. وكان���ت م�ش���ادر يف احلزب 
اأعلن���ت منت�ش���ف الع���ام املا�شي عن ح���ل القيادة 
القومية نظرا لغيابه���ا، و�شعف دورها خالل االأزمة 
التي ت�شهدها �شوريا منذ اأكرث من 6 �شنوات، ولكن 

القرار تاأجل حلني عقد املوؤمتر القومي.
وتاأ�ش����س “ح���زب البعث العرب���ي اال�شرتاكي” 
ع���ام 1947، واعتل���ى �شدة احلك���م يف 8 مار�س عام 
1963. ميداني���ا، ذك���رت و�شائ���ل اإع���الم �شوري���ة 
موؤيدة ومعار�شة اأن جي�س النظام ال�شوري وحلفاءه 

�شيطروا على حي “القاب���ون” الذي كان بيد قوات 
املعار�ش���ة بع���د ا�شتب���اكات ا�شتم���رت اأك���رث م���ن 
�شهري���ن. وتداول نا�شط���ون اأخبارا توؤك���د اأن عددا 
م���ن احلافالت دخل���ت ح���ي “القابون”، لنق���ل اأول 
دفع���ة من املقاتلني واملدنيني الراغبني باخلروج، 
وق���ال النا�شطون “جتري االآن عملية ت�شجيل اأ�شماء 
الراغب���ني باخلروج من احل���ي نحو حمافظ���ة اإدلب، 
حيث م���ن املرتقب اأن تتح���رك احلافالت من احلي 
خ���الل �شاع���ات”. ونق���ل التلفزي���ون ال�ش���وري عن 
حماف���ظ دم�شق قول���ه اإن االإجالء ب���داأ، ومل ترد حتى 

االآن تفا�شيل عن االأعداد.
ومتث���ل خ�ش���ارة “القابون” بعد “ب���رزة” �رسبة 
قوي���ة اأخرى للعنا�رس امل�شلح���ة التي تقاتل من اأجل 
احلفاظ عل���ى موطئ قدم له���ا يف العا�شمة وتواجه 

القوات احلكومية والقوات الرديفة.
ومت اإج���الء مقاتل���ي املعار�شة واأف���راد اأ�رسهم 
االأ�شب���وع املا�شي م���ن منطقة برزة املج���اورة، بعد 
اأن ق���رروا اإلق���اء اأ�شلحته���م والرحي���ل اإلى حمافظة 
اإدلب التي ت�شيطر عليه���ا املعار�شة، وكان بينهم 

مقاتلون من القابون.

باري����س � وكاالت: اأك���د الرئي����س 
الفرن�ش���ي، اإميانوي���ل ماك���رون، اأم�س 
االأحد، يف اأول خطاب له عقب تن�شيبه، 
اأن مهمت���ه االأول���ى ه���ي اإع���ادة الثقة 
للفرن�شي���ني، م�شددا على “الدفاع عن 
علمانية اجلمهورية واالأمن يف فرن�شا”. 
وق���ال ماك���رون “الع���امل واأوروبا 
بحاج���ة االآن اأك���رث م���ن اأي وقت م�شى 
اإل���ى فرن�ش���ا قوي���ة تداف���ع بق���وة عن 

احلرية والت�شامن”.
واألق���ى ماك���رون كلمت���ه بع���د اأن 
اأعلن رئي�س املجل����س الد�شتوري فوز 
ماك���رون ر�شمي���ا بالرئا�ش���ة، وقال اإن 

“جناحكم �شيكون جناحا لفرن�شا”.
وذك���ر الرئي����س الفرن�شي ال�شاب 

يف خطاب���ه اأن الفرن�شي���ني اخت���اروا يف 
انتخابات 7 مايو االأمل وروح االنت�شار، 
ورف�ش���وا االنع���زال اأو االنقط���اع ع���ن 
الع���امل اأو االنق�شام، وج���ددوا اإميانهم 
بالقيم التي جعلت منهم �شعبا عظيما.

كم���ا تعه���د بالعم���ل عل���ى جتاوز 
االنق�شامات بكاف���ة اأنواعها، موؤكد اأن 
“الع���امل ينتظر من���ا اأن نك���ون اأقوياء 
فرن�ش���ا  اأن  واأو�ش���ح  وموحدي���ن”. 
واجه���ت تهدي���دا لثقافته���ا، م�ش���ريا 
اإلى اأن “مهمت���ي اأن اأعيد للفرن�شيني 
الت���ي �شعف���ت،  اأنف�شه���م  الثق���ة يف 
وه���ذا ل���ن يتحق���ق بق���درة ق���ادر، بل 
بعمل طويل”. وتاب���ع: “يجب اأن نقنع 
الفرن�شي���ني باأنه���م ميلك���ون القدرة 

عل���ى احتالل املرك���ز االأول”. واأ�شاف: 
“لن اأتراجع عن اأي التزام، كل ما يعزز 
قوة فرن�شا �ش���وف يتم عمله، �شندافع 
ع���ن العلمانية”. ه���ذا وت�شلم الرئي�س 
املنتخ���ب، اإميانويل ماك���رون، مهامه 

ر�شمي���اً رئي�شاً لفرن�ش���ا االأحد، يف حني 
غادر الرئي�س ال�شابق فرن�شوا هوالند، 
ق����رس االإليزي���ه. و�شهد ق����رس االإليزيه، 
ظه���راً مرا�شم تن�شي���ب اأ�شغر رئي�س 
فرن�ش���ي، حيث مت عقد اجتماع الت�شلم 

والت�شليم بينه وبني هوالند.
وكان هوالن���د، ا�شتقب���ل الرئي�س 
املنتخ���ب يف �شاح���ة ق����رس االإليزيه يف 
اأ�شفل الدرج املوؤدي اإلى مدخل الق�رس 

على اأنغام املو�شيقى الع�شكرية.
وُعِقد بعده���ا اجتماع ثنائي �شهد 
الفرن�شي���ة  الدول���ة  اأ����رسار  كل  نق���ل 
حت���ى اآخ���ر ي���وم م���ن حك���م هوالن���د، 
اإ�شاف���ة اإل���ى ت�شليم مفاتي���ح ال�شالح 
الن���ووي الفرن�شي، ث���م ت�شلم ماكرون 
ق���الدة ال�رسف الت���ي تقلده���ا الروؤ�شاء 
ال�شابق���ون. وكم���ا حدث م���ع �شابقيه 
هوالن���د و�شارك���وزي، راف���ق ماكرون 
الرئي����س املنتهية واليت���ه اإلى مدخل 

ق�رس االإليزيه لتوديعه.

ماكرون عقب تنصيبه: مهمتي األولى إعادة الثقة لفرنسا

• )رويرتز(	 ماكرون اأكد �رسورة جتاوز االنق�شامات داخل بالده  
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يب���دو اأنن���ا ننج���ر دائم���ا نح���و الطريق 
امل�سدود الذي يجربن���ا على ال�سري يف اجتاه 
مع���ن، اجت���اه يتناق�ض وحقوقن���ا، وهذا ما 
يبدو من الوثيقة اجلدي���دة حلركة املقاومة 
الإ�سالمي���ة “حما����ض” الت���ي حت���دث عنه���ا 
ال�سي���د خالد م�سعل يف موؤمت���ر �سحايف عقد 
على م���ا يبدو خ�سي�سا لط���رح هذه الوثيقة 
التي نفهم اأنها موجهة للراأي العام العاملي 

وباخل�سو�ض ال�سيا�سة الغربية.
ل���ن نهت���م بالأ�سا����ض الفك���ري له���ذه 
احلرك���ة يف ه���ذه العجالة، فذل���ك اأمر يخ�ض 
منت�سبيه���ا ول اأظن اأن ه���ذه الوثيقة ميكن 
اأن تك���ون نتاجا لذلك املبداأ حتى لو اختلفنا 
مع���ه، ولكن يب���دو اأنها نت���اج موقف �سغط 
تتعر�ض ل���ه احلركة ورغبة م���ن قيادتها يف 
الوق���وف عل���ى من�س���ة دولية تع���رف بها 
وتعطيه���ا عل���ى ما يب���دو ن�سيب���ا يف كعكة 
فل�سط���ن التي يريد اأبناوؤه���ا اأن ي�سيعوها 
كامل���ة ويعط���وا بها احلرك���ة ال�سهيونية ما 
�سعت اإليه منذ موؤمتر بازل يف �سوي�رسا نهاية 

القرن التا�سع ع�رس.
التحري���ر  منظم���ة  دخل���ت  بالأم����ض 
الفل�سطيني���ة )وحما�ض لي�س���ت منها( نفقا 
م�سدودا ونهاي���ة حتمية تدفع بها لالعراف 
بالكي���ان ال�سهي���وين على اأر����ض فل�سطن 
عندما منحها موؤمتر القمة العربية امل�سوؤولية 
الكاملة عن ق�سية الع���رب املركزية الأولى 
“الق�سي���ة الفل�سطيني���ة” وذه���ب ال�سهيد 
يا����رس عرفات اإلى الأمم املتحدة حامال غ�سن 
الزيت���ون داعيا لل�س���الم دون اأ�سا�ض وا�سح 
ومقومات لفر�ض ذلك ال�سالم، حينها بداأت 
التن���ازلت م���ن قب���ل املنظمة وب���داأ الكيان 
ال�سهي���وين وال�سهيوني���ة العاملي���ة ح�سد 
النتائ���ج والثم���ار حت���ى و�سلنا اإل���ى اتفاق 
اأو�سل���و الذي ج�سد احلائ���ط يف طريق حترير 
فل�سطن اأمام منظمة التحرير الفل�سطينية.

بالكي���ان  حما����ض  تع���رف  والي���وم 
ال�سهيوين عل���ى اأر�ض فل�سط���ن بعبارات 
مبهم���ة يعتقد بها ق���ادة حما�ض اأنهم ميكن 
اأن يتحايل���وا من خاللها عل���ى الغرب اأو على 
املواطن العربي وميكن لهم من خاللها دفع 
الغ���رب ملنحهم ما يري���دون دون م�ساءلة اأو 
م�سوؤولي���ة، وكذل���ك ال�سحك عل���ى الإن�سان 
العرب���ي امل�سل���م بالقول اإنه���م مل يعرفوا 
بالكيان من خاللها، مع اأن ما ورد يف الوثيقة 
من ن�ض على القبول بدولة فل�سطينية على 
اأرا�س���ي “1967” املحتل���ة يعني ب���ال اأدنى 
�س���ك اعرافا ب���اأن باقي فل�سط���ن من حق 

العدو ال�سهيوين.
ما هو وا�سح م���ن الوثيقة اأن حما�ض اأو 
قادته���ا على وجه الدقة تعب���وا من الن�سال 
�سد الكيان الغا�س���ب ويريدون النزوع نحو 
نوع من الراحة عل���ى ح�ساب الق�سية، واأنهم 
مبا اأقدم���وا عليه موؤخرا ين���وون التحول من 
الث���ورة اإلى الدولة، م���ن احلرية املطلقة يف 
الفع���ل الث���وري والتحرير و�س���ول اإلى حق 
الأمة يف فل�سطن اإلى القيود التي تفر�سها 
القوان���ن الدولي���ة عل���ى اأي كي���ان يدخ���ل 
املنظوم���ة الدولي���ة وبالت���ايل التن���ازل عن 
الق�سي���ة كما ن�ساهد حالي���ا، ولكن احلقيقة 

تقول اإن الأمة لي�ست عاجزة عن الإنتاج.

في الطريق المسدود

لو اأردنا الوقوف على التواريخ واملنا�سبات، 
فلي�ض اأف�سل من م�سادفة اأن ين�رس هذا املقال يف 
اخلام�ض ع�رس من مايو، وهو اليوم الذي اأعلن فيه 
تخلي بريطانيا عن انتدابها يف فل�سطن، مبعنى 
ت�سليمه����ا الع�ساب����ات ال�سهيونية الت����ي اأعلنت 
قبل ذلك التاريخ بيوم واحد قيام دولة اإ�رسائيل، 
ولأن دواعي الأ�س����ى والبكاء كثرية، خ�سو�ساً مع 
ا�ستم����رار الإ�����رساب ال�سجاع عن الطع����ام لالأ�رسى 
الفل�سطيني����ن و�سط اإهمال عرب����ي وبرود؛ فقد 
ا�سرع����ى النتباه ما اأتى ب����ه يو�سف زيدان اأخرياً 

عن �سالح الدين الأيوبي.
يقع �س����الح الدين الأيوب����ي يف منطقة غالباً 
ما تقع فيها ال�سخ�سيات التاريخية، والع�سكرية 
منه����ا على وج����ه اخل�سو�ض، وخ�سو�س����اً اإن كان 
له����ا متا�ّض بالف����رق الإ�سالمية، حت����ى واإن كانت 
�سهرته����ا قائم����ة يف الأ�سا�ض عل����ى التعاطي مع 
الآخرين/الأعداء. اإذ غالب����اً ما يثار عنهم كالم يف 
م�ساألة الق�سوة، والعنف، والدموية، والجتثاثية، 
وغريه����ا م����ن الو�س����وف والزع����م. ف����رى ه����ذا 
ال����كالم هو م����ا يركز علي����ه املت�����رسرون، وهو ما 
يخفيه املنتم����ون اإلى اجلانب ال����ذي تنتمي اإليه 

ال�سخ�سية نف�سها.
يو�س����ف زي����دان يف تعليق����ه عل����ى �سخ�سية 
�س����الح الدي����ن، و�سف����ه باأن����ه “اأحق����ر �سخ�سي����ة 
تاريخي����ة”، واأن لي�ض له من التاري����خ ما �سّورته 
اآل����ة الثورة امل�رسي����ة يف 1952 وم����ا بعدها، واأنه 
جرى توظيف الأوهام خلل����ق �سخ�سية تاريخية ل 
ت�ستح����ق كل هذا الإطن����اب والتعظيم والتبجيل، 
راوي����اً يف هذا الأمر بع�ساً من الق�س�ض التاريخية 

التي ت�سند كالمه.
بطبيعة احلال فاإن الباحث ل ميكنه اأن يكتم 
ل اإليها، ولي�ض هذا جمال  احلقيقة متى م����ا تو�سّ
احلجج يف م�ساألة �سحة م����ا قاله زيدان من عدمه، 
فلهذا اأنا�����ض متخ�س�سون يف علم التاريخ، اإل اأن 
الكثري م����ن الأمور لبد اأن يج����ري �رسدها هنا غري 
تلك الت����ي تت�ساءل دوماً: مل����اذا الآن، ومل�سلحة 
من؟ لأن ه����ذا ال�سوؤال حري به اأن يجعلنا ل نبحث 
ول نعيد النظر، فكل الأوقات �ستبدو غري مالئمة.

لي�����ض زيدان بدعاً م����ن الباحثن، ولن يكون 
الأخ����ري، يف �سي����اق اأم����ة مولع����ة يف اأن ل جتد لها 
�سبب����اً م����ن املا�س����ي مل����ا ميكنه����ا اأن تفخ����ر به، 
ويح����اول بع�ٌض م����ن اأفرادها ا�ستلف����ات الأنظار 

باملخالف����ة بال�ساعقات مل����ا درج عليه القوم، يف 
الوقت الذي ي�ستميت الدارجون لرّد كيد القائل 
يف نحره، ف����ال هذا يرنو اإلى احلقيق����ة، ول اأولئك 
يري����دون ت�سديق اأية نقي�س����ة يف مناذجهم، ويف 
ال�سفت����ن يغيب ع����ن البع�ض اأن لي�����ض لنا الآن 
اأن ن�سع التاري����خ و�سخو�سه على م�سطرة اليوم، 
فمعاجلاتهم كانت نابعة من بيئاتهم، ولو اأعملنا 
هذا املنهاج النق����دي فلن تبقى �سخ�سية واحدة 
عل����ى م����ّر التاريخ )اأوؤك����د: �سخ�سية واح����دة(، اإل 
وكان عليه����ا م����ن النقد ما يرفع عنه����ا الحرام، 
بل يج����رح هيبته����ا وقد�سيته����ا، و�سيكون ذلك 
اأه����م واأبرز تفخيخ ل����كل ما اآمنت به ه����ذه الأمة، 
وال�س����وؤال �سيك����ون: ه����ل مه����م اأن تك����ون هناك 
اأم����ة مطمئنة اإلى ما تواتر اإليه����ا؟ اأم تكون قلقة 
تاريخي����اً لن ترتاح اإل اإن هدمت كل الأعمدة التي 
وق����ف عليها التاريخ، واأع����ادت البناء على اأ�س�ض 
جديدة تقوم على جم����اورة الق�س�ض املتناق�سة 
بع�سها بع�ساً، للتخفيف من املواقف البطولية، 
وت�سطيح ال�سخ�سيات املعروف����ة، بل �سيطنتها 
اإن اأمك����ن، حتى تغدو هذه اجلموع يف جمرى النهر 

الأممي الكبري.
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لتخفي���ف  عاجل���ة  حل���ول  و�س���ع 
الزدحام���ات املرورية ب���ات مطلبا مّلحا 
لأغلبّي���ة املواطنن، ومن���ذ اأ�سهر بداأت 
وزارة الأ�سغ���ال تنفي���ذ ع���دة م�ساري���ع 
ته���دف اإل���ى ان�سيابي���ة احلرك���ة عل���ى 
�سب���كات الطرق الرئي�سي���ة يف اململكة. 
اأح���د ال�س���وارع الت���ي ت�سه���د اختناق���ا 
مروريا من���ذ �ساع���ات ال�سب���اح الأولى 
حت���ى امل�س���اء �س���ارع البديع، ذل���ك اأّن 
له���ذا  امل�ستخدم���ة  املركب���ات  ع���دد 
ال�س���ارع 3700 مركبة اأثن���اء كل �ساعة 
م���ن �ساع���ات ال���ذروة متج���اوزا الطاقة 
ال�ستيعابي���ة بن�سب���ة 80 %. وعمليات 
التطوير لل�سارع - كم���ا وعدت الوزارة 
- �ستخف����ض زمن النتظار اإلى الن�سف 
مقارنة بالو�سع احلايل. وهذا دون �سك 
يع���د م���ن الإيجابيات الت���ي تبعث على 
الف���رح ونح���ن بانتظار حلظ���ة العمل يف 

م�رسوع التطوير. 
مل يع���د خافي���ا اأّن وزارة الأ�سغ���ال 
ت�سع���ى بكل طاقته���ا لتو�سعة �سبكات 
الط���رق يف البحري���ن مب���ا يجعلها ترقى 
اإل���ى م�ست���وى املعاي���ري العاملية ومبا 
يعزز مزايا البيئة ال�ستثمارية للبحرين. 
والتو�سع العمراين الذي ت�سهده مملكة 
البحري���ن يلق���ي عل���ى كاه���ل ال���وزارة 
م�سوؤولي���ة كب���رية، اإذ اإّن املطل���وب هو 
العمل ب���كل ال�سبل ل�سق �سوارع جديدة 
اإ�سافة اإل���ى تو�سعة �سوارع وطرق تئن 
م���ن الختناق���ات، ولدى ال���وزارة خطط 
طويلة واأخ���رى ق�سرية امل���دى لأعمال 
التو�سعة ت�س���ل موازنتها اإلى ما يفوق 
امللي���ار دولر �سم���ن برنام���ج التنمية 
اخلليج���ي. اإذا نفذت كل هذه امل�ساريع 
املزمع اإقامتها خالل العامن القادمن 
فال �س���ك اأنه���ا �ستح���دث نقل���ة نوعية 
يف �سبكات ط���رق البحري���ن ل�ستيعاب 
التو�سع العمراين املتنامي والتزايد يف 

اأعداد املركبات. 
 و�سم���ن خطط التطوي���ر املعتمدة 
انتباهن���ا  اأث���ار  الأ�سغ���ال  وزارة  ل���دى 
ك�س���واق تواجد اأعداد م���ن املهند�سن 
والفنين يف �س���وارع ومنعطفات عدة، 
ات�سح فيما بعد اأّن املهمة املوكلة لهم 
عبارة عن ا�ستطالعات يجرونها للوقوف 
على اآرائهم حول خطط التطوير اإ�سافة 
اإلى ا�ستطالعات يف مواقع اأخرى تهدف 
لو�سع ا�سراتيجية م�ستقبلية لتخفيف 

الزدحامات املرورية يف البحرين.
ال���ذي اأعتق���ده ب���ل اأج���زم ب���ه اأّن 
اجتاه الوزارة للتع���رف على راأي �سواق 
املركب���ات ه���و نهج موف���ق اإل���ى اأبعد 
احلدود وميث���ل يف الوقت نف�سه اجتاها 
اإيجابّيا لأن���ه من جهة ي�رسك املواطن يف 
حتمل امل�سوؤولي���ة بو�سفه �ساحب راأي 
وم���ن امله���م ا�ست�سارت���ه وه���ذا املبداأ 
تعم���ل به كل ال���دول، ومن جه���ة اأخرى 
ال�ستطالع���ات امليداني���ة تع���د موؤ����رسا 
ح�ساريا للوقوف عل���ى �سحة القرارات 

من عدمها.

حلول عاجلة 
لتخفيف االختناقات 

اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

لوقت طوي���ل كان���ت م�ساأل���ة ا�ستطالع 
ال���راأي وامل�س���ح املي���داين حتظ���ى باأولوية 
جزئية يف وزارة الأ�سغ���ال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين، فالعم���ل كان ي�سري 
وفق املفهوم التقليدي بعيدا عن التنبوؤات 
امل�ستقبلي���ة، له���ذا ال�سب���ب و�سلن���ا اإلى ما 
و�سلنا الي���ه اليوم من فو�س���ى يف ال�سوارع 
الأن���واع  مبختل���ف  مروري���ة  وازدحام���ات 
والأحج���ام، ولكن يب���دو اأن ال���وزارة و�سعت 
يده���ا عل���ى املفاتي���ح وب���داأت تخط���ط من 
اأج���ل امل�ستقبل حيث �رسح مدي���ر التخطيط 
وت�سمي���م الط���رق كاظ���م عبداللطي���ف باأن 
ال���وزارة بداأت املرحل���ة الثانية من ا�ستطالع 

الراأي من خالل ا�ستق�ساء الوحدات ال�سكنية 
وذل���ك بغر�ض تاأ�سي�ض قاع���دة بيانات حول 
الرح���الت وعالقته���ا باخل�سائ�ض  معلومات 
الدميوغرافي���ة واعتماده���ا كاأ�سا�ض لو�سع 
من���وذج النق���ل امل���روري حتى ع���ام 2040، 
كما قامت اأي�سا خالل �سهري مار�ض واأبريل 
باإج���راء مقابالت م���ع 100 األف م���ن �سائقي 
املركب���ات عل���ى جان���ب الطري���ق عن���د 65 
موقع���اً حمدداً يف كل مناط���ق اململكة، وكذا 
مقاب���الت مع ال���رواد والعامل���ن داخل اأكرث 
من 20 موقعا عاما كنقاط جذب ذات طبيعة 
خمتلفة من مدار����ض وم�ست�سفيات ومكاتب 
وجهات حكومية ومراكز جتارية، واإجراء اأكرث 

م���ن 3500 مقابل���ة م���ع م�ستخدم���ي و�سائل 
النقل العام لتق�سي رحالت الأفراد، اإ�سافًة 
اإل���ى العديد من اأعم���ال احل����رس، وياأتي هذا 
امل����رسوع ح�سب كاظم  انطالق���اً من الأهداف 
ال�سراتيجي���ة لل�سيا�س���ات العام���ة ململكة 
البحري���ن الت���ي ته���دف اإلى اإح���داث تطوير 
ج���ذري يف جم���ال ح���ل امل�س���كالت املرورية 
وا�ستغ���الل الإمكانات املتاح���ة ب�سكل فّعال 

لتحقيق التنمية ال�ساملة.
اأن تب���داأ متاأخ���را خ���ري م���ن اأن ل تب���داأ 
وتبق���ى الت�سورات والأفكار حبي�سة الأدراج، 
وه���ذه اخلطوة الت���ي اأقدمت عليه���ا الوزارة 
�ست�سهم بال �س���ك يف تاأ�سي�ض قاعدة بيانات 

حلجم احلرك���ة املرورية امل�ستقبلية وحتديد 
وجهته���ا ول���و اتبع���ت ه���ذه الطريق���ة منذ 
�سن���وات لكان حال �س���وارع البحرين اأف�سل، 
فا�ستطالع راأي املواطنن يف جمالت النقل 
و�سوؤون البنية التحتي���ة اأ�سبح مطلبا واأكرث 
احلاح���ا يف ظل املرحلة الراهن���ة التي ت�سهد 
تو�سعا عمرانيا �رسيعا، فالتخطيط والتطوير 
ل ميك���ن اأن يكتم���ل دون امل�س���ح امليداين 
وا�ستط���الع الراأي الع���ام واإج���راء املقابالت 
مع مرت���ادي الط���رق، كما اأن ا�ستط���الع راأي 
املواطنن مبثابة خارطة طريق �ساملة ومن 
الأ�سا�سيات عند تنفي���ذ امل�رسوعات الكربى 

يف كل املجالت.

أخيرا وضعت “األشغال” 
يدها على المفاتيح

قب���ل اأي���ام ن����رست اإح���دى ال�سح���ف البحرينية 
حتقيق���ا �سحافي���ا ح���ول مو�سوع ال���ربود اجلن�سي 
ل���دى الرجال والن�س���اء، وا�ستعر�س���ت وجهات نظر 
الكثري من املتزوج���ن و�سكاوى الأزواج والزوجات 
والتهامات املتبادلة بعدم الهتمام وعدم التجمل 
وغريها من الأ�سباب مثل ال�سمنة وفقدان اجلاذبية 

بال�سكل الذي ير�سي الطرف الآخر.
ومل يك���ن مفاجئ���ا بالن�سبة يل ك���م التعليقات 
والهتمام بهذا التحقيق، وهو ما يبن اأن العالقات 
اجلن�سي���ة اأك���رث م���ا ي�سغ���ل النا����ض، واأن الأدبيات 
اخلا�سة به���ذه العالقات هي اأك���رث الأدبيات قراءة 

من قبل النا����ض، رجال ون�س���اء، خ�سو�سا يف عاملنا 
العربي.

و�س���واء كان ال���كالم ع���ن العالق���ات اجلن�سية 
امل�رسوع���ة التي تاأت���ي يف اإطار ال���زواج اأو العالقات 
غري امل�رسوعة، جند اهتماما كبريا ملعرفة كل جديد 
ع���ن هذه العالقات واأ�سب���اب النجاح والف�سل فيها. 
وعلى الرغ���م من اأن هذه الأمور قتل���ت بحثا، اإل اأن 
املمار�سات تبن اأن هناك م�ساحة كبرية من اجلهل 
ل ت���زال موجودة، ول ت���زال امل�سكالت اجلن�سية من 
اأك���رث اأ�سباب الطالق حتى واإن اأب���دى النا�ض اأ�سبابا 

اأخرى.

مل يك���ن هذا التحقي���ق ال�سحايف مع���ربا وحده 
ع���ن ه���ذه احلقيق���ة يف جمتمعن���ا ويف غ���ريه، ولكن 
التعليقات الكثرية جدا التي وردت اأ�سفل التحقيق 
كانت هي الأخرى موؤكدة ب�سدة عمق هذه امل�سكلة.

ورغ���م وجود عوامل اأخرى ع�رسي���ة ت�ساعد على 
خلق حالة من عدم الر�س���ا بن الأزواج مثل الأفالم 
املوجودة ب�سهولة على �سبكة الإنرنت التي تعمق 
حالة الرف����ض املتبادل بن الرج���ل واملراأة ب�سبب 

حالة النبهار التي تخلقها مثل هذه الأفالم.
�سحي���ح اأن هذا الكالم ل ميكن تعميمه، ولكنه 
موج���ود وي�ساهم يف تعمي���ق امل�سكلة كم���ا ذكرنا، 

ولك���ن احلقيق���ة الأكي���دة ح���ول مو�س���وع ال���ربود 
اجلن�سي لدى الرج���ال والن�ساء هي اأن هناك م�ساحة 
كب���رية م���ن اجله���ل ل���دى اجلن�س���ن فيم���ا يتعلق 
بالعالق���ات اجلن�سي���ة، وبالت���ايل لب���د اأن تت�سمن 
مناه���ج التعلي���م الر�سمي���ة م�ساح���ة اأك���رب للثقافة 
اجلن�سية، حتى ل يظ���ل النا�ض يتعاملون مع م�ساألة 

اجلن�ض باجتهادات �سخ�سية واأ�ساليب غري علمية.
باملفاهي���م  ال�سب���اب  اأذه���ان  من���الأ  اأن  لب���د 
ال�سحيح���ة حت���ى ل تك���ون فري�س���ة للمفاهيم غري 
ال�سحيحة التي توؤدي اإلى اإف�ساد العالقات الزوجية 

وتدمري الأ�رسة.

B7747
@hotmail.com

البرود الجنسي 
بثينة خليفة قاسممشكلة المشاكل

  زبدة القول

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابينقض صالح الدين

   ذرائع



البالد سبورت

عقد مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة السلة اجتامعه الرابع برئاسة 
س��مو الش��يخ عيىس ب��ن عيل بن 
خليف��ة آل خليف��ة، وذلك يف مقر 
االتحاد ملناقشة عدد من املواضيع 

املهمة واتخاذ القرارات الالزمة.
ويف بداية االجتامع، اطأمن س��مو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل آل خليفة 
عىل جميع األمور املتعلقة بالبطولة 
الخليجية لألندية، ووّجه إىل تقديم 
مختلف أش��كال الدع��م والرعاية 
ملمث��يل اململكة املنام��ة واألهيل، 
ك��ام وّج��ه س��موه إىل تقديم كل 
التسهيالت املمكنة للفرق املشاركة 

بالبطولة.
وتابع املجلس التحضريات الخاصة 

مبش��اركة اتحاد الس��لة يف املعرض 
الخليجي الريايض الذي يقام تحت 
رعاية ممث��ل جاللة امللك لألعامل 
الش��باب رئيس  الخريية وش��ؤون 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجنة  رئيس 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة، واالطالع ع��ىل الجاهزية 
له م��ن مختلف النواح��ي الفنية 
تحقي��ق  س��بيل  يف  والتنظيمي��ة 
الهدف املوضوع م��ن خالل هذه 

املشاركة.
كام اعتمد مجلس اإلدارة الربنامج 
الزمني للموس��م املقب��ل 2017 / 
2018 وطبيع��ة النظام املعمول به 
يف املسابقات، حيث سيتم اإلعالن 

ع��ن تفاصيله قريًبا م��ن يف مؤمتر 
صحايف.

التحضريات  وتابع مجل��س اإلدارة 
الذي  الش��باب  ملنتخب  الخاص��ة 

املقرر  الخليجية  للبطولة  يس��تعد 
إقامته��ا يف الف��رة م��ن 4 إىل 11 

أغسطس املقبل بالبحرين، وكذلك 
الحتضان  الالزم��ة  االس��تعدادات 

هذه الفعالية الخليجية.
واطلع مجل��س إدارة االتحاد عىل 
آخر االستعدادات الخاصة مبشاركة 
منتخبنا الوطني للناشئني ومنتخب 
الناش��ئات يف بطولة العامل للعبة 3 
اون 3 املق��رر إقامتها يف العاصمة 
املاليزي��ة - كواالملبور أواخر ش��هر 
ماي��و الج��اري، واعت��امد الوف��د 
املشاركة برئاسة عبدالجليل خضري.
ووافق املجل��س عىل ترقية الحكم 
هاين شمس من الدرجة الثانية إىل 
الدرج��ة األوىل بناًء ع��ىل التقرير 

املعتمد من قبل لجنة الحكام.

تقديم كل التسهيالت لألندية المشاركة بالبطولة الخليجية
مجلس اإلدارة اعتمد البرنامج الزمني للموسم المقبل... سمو الشيخ عيسى بن علي:

سمو الشيخ عيسى بن علي مترئًسا االجتماع

اتحاد السلة           المركز اإلعالمي 
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اعت��رب املدرب الوطن��ي أحمد جان أن 
مب��اراة املنامة التي س��تجمعه بفريق 
الريان القطري مس��اء اليوم، س��تكون 

مفرق طرق لصاحب الضيافة.
وق��ال ج��ان يف نظ��رة فني��ة ل�"البالد 
س��بورت" إن ف��وز املنام��ة اليوم مهم 
ا؛ ليك يع��ّزز صدارت��ه للمجموعة  ج��دًّ
الثاني��ة أوالً، ث��م عليه انتظ��ار املباراة 
الثالثة له مع الش��باب اإلم��ارايت التي 

ستحسم صدارة املجموعة.
وذك��ر ج��ان أن املنامة يعت��رب أفضل 
نس��بيًّا من الري��ان، مؤك��ًدا يف الوقت 

نفسه أن األخري فريق محرم ويحسب 
له الحساب، ال س��يام وأنه قّدم مباراة 
جيدة عىل املستوى الفني أمام الشباب 

يف الجولة املاضية.
وأضاف "يجب ع��ىل املنامة أن يدخل 
اللق��اء ب��كل جدّية وق��وة، خاصة مع 
تذبذب مستوى الفريق يف الربع األول 
أمام االتفاق الع��امين، حيث لن تكون 

املباراة يف متناول اليد".
وتابع "سيش��كل الري��ان خطورة عىل 
سلة املنامة بفضل تألق العبه الجزائري 
الذي يعترب من أفضل العبي الفريق يف 

البطولة".
وأوضح جان أن املنامة مبقدوره حسم 
اللق��اء معتم��ًدا عىل تأل��ق نيكلوز يف 
الهج��وم إىل جان��ب األدوار الدفاعي��ة 
الكبرية التي يقوم به��ا األمرييك كاديم، 
باإلضاف��ة إىل مس��اعدة محم��د أم��ري 
ومحم��د حس��ني ومحمد كوي��د، فيام 
س��يتأثر الفريق بغياب الالعب يونس 
كويد عن اللق��اء لإلصابة، وكذلك لقاء 
الغد أمام الشباب اإلمارايت الذي يعترب 
م��ن أفضل الفرق فنيًّ��ا يف البطولة مع 

أهيل ديب.

وأوضح املدرب جان أن هذا نوع هذه 
املباري��ات يكون فيه دور املدربني أكرث 
من الالعبني يف امللعب، مضيًفا أن املنامة 
يجب عليه أن يلعب عىل مراكز القوة 
الت��ي ميتلكها مثل االرت��داد الهجومي 
الرسيع "الفاس��ت بري��ك" والتصويب 
الثاليث، فيام يتع��نيّ عىل األهيل اللعب 
بالصورة الجامعية املطلوبة التي يتألق 

من خاللها العبو الفريق.
وع��ن لقاء ممثل الوط��ن الثاين األهيل 
الذي س��يجمعه بفرق األهيل اإلمارايت، 
أك��د جان أن املواجهة س��تكون صعبة 

ومختلف��ة ع��ن لق��اءات النس��ور يف 
املباراتني املاضيتني.

وقال "س��يواجه األهيل امتحاًنا حقيقيًّا 
اليوم، ويجب عليه قدر املس��تطاع أن 
ال يجعل املباراة تسري من طرف واحد، 
إذ مل يق��دم مب��اراة جي��دة من حيث 
النتيجة، نكون ق��د ضمّنا تواجد فريق 

بحريني ثان ينافس عىل البطولة" .
وتوقع ج��ان يف ختام حديثه أّن ممثيل 
السلة البحرينية واإلماراتية سيتمكنون 
من التأهل إىل ال��دور قبل النهايئ بعد 

تخطيهم األدوار اإلقصائية.

لقاء المنامة مفترق طرق.. واألهلي في تحدٍّ صعب
الدور األكبر على عاتق المدربين.. جان:

علي مجيد     محمد الدرازي
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أحمد جان

تصاحب منافسات البطولة الخليجية استديو 

تحلييل مميز للقناة الرياضية يف يومها الثاين 

عىل التوايل بوجود محللني متخصصني يف كرة 

السلة التي تعطي املشاهد خلف التلفاز صورة 

متكاملة حول أحداث املباريات. وشهد باألمس 

وجود املدرب الكويتي فيصل بروسيل مبعية ريان 

محمود وأسامة الكوهجي لتغطية املباريات 

الثالث.

اس�����ت�����دي�����و م����م����ي����ز ل������”ال�����ري�����اض�����ي�����ة”

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

“السلمانية” يعالج تايلور في 10 دقائقجه��ود كبي��رة للجن��ة اإلحص���اء

البالد سبورت: يبذل أعضاء لجنة اإلحصاء للبطولة الخليجية جهوًدا 
كبرية ومضنية دون كلل وال ملل، ومن غري توقف أو انقطاع، فهم 

يتواجدون قبل الجميع يف صالة املباريات، ويبقون عاكفني عىل متابعة 
وتسجيل جميع إحصائيات املباريات. ويرأس لجنة اإلحصاء سيدعيل 

املوسوي. ويقوم عمل اللجنة عىل رصد وتسجيل جميع األرقام يف 
املباريات التي تتضمن أدق التفاصيل عن الفرق والالعبني، وتشتمل 

عىل حساب دقائق اللعب والنقاط املسجلة ونسبة التسجيل للرميات 
من داخل وخارج املنطقة والرميات الحرة، إضافة إىل ارتداد وقطع 
الكرات واألخطاء والصد والتمرير الحاسم وغريها من اإلحصائيات.
وتوفر اللجنة خدمة "اليف سكور" عرب موقع االتحاد الدويل لكرة 

السلة والتي من خاللها يتم بث النتيجة واإلحصائيات بشكل مبارش 
للجميع أينام كانوا. وتكمن أهمية لجنة اإلحصاء كونها توفر قاعدة 

بيانات متثل مرجًعا كاماًل للفرق واملدربني ميكن الرجوع إليها 
واالستفادة منها يف أي وقت.

البالد سبورت:  تعرّض محرف فريق الشباب اإلمارايت تايلور إىل إصابة 
قوية يف مباراة فريقه أمام االتفاق العامين أمس األول، نقل عىل إثرها 
مبارشة بسيارة اإلسعاف إىل مستشفى السلامنية الطبي لتلقي العالج 

الالزم. وتفاجأ الجميع بعودة الالعب إىل امللعب رسيًعا ومشاركته 
مرة أخرى مع فريقه يف باقي فرات املباراة بعد أن خضع للعالج يف 

ا عىل استفسار “البالد سبورت”، أفاد مدير البطولة  موضع إصابته. وردًّ
ا وبزمن قيايس  عبدالله عاشور بأن عملية العالج مّتت بشكل رسيع جدًّ

ال يتجاوز العرش دقائق، حيث عاد الالعب إىل امللعب بعد تلقي 
العالج باملستشفى، وشارك مع فريقه بقّية املباراة، ويعود الفضل يف 
ذلك إىل الجهود الكبرية التي قدمها مجمع السلامنية الطبي متمثاًل 
يف املدير التنفيذي جاسم بحر يف متابعة حالة الالعب والتوجيه إىل 

رضورة اإلرساع يف عالجه.
مؤكًدا أن وزارة الصحة مل تأُل جهًدا منذ انطالق التحضريات للبطولة 

وحتى اآلن يف سبيل التعاون مع اللجنة املنظمة العليا، موضًحا أن 
هذا التعاون ينم عن إخالص وتفاين جميع أبناء وطننا الغايل من أجل 

إنجاح املسابقات والفعاليات التي تستضيفها اململكة.
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سبورت

خليجي 37 لكرة السلة

البالد سبورت

مل متنع حالة ذوي االحتياجات 

الخاصة الصحية من أنصار ومحبي 

لعبة كرة السلة أصحابها دون 

الحضور إىل أرضية الصالة ملؤازرة 

ممثيل الوطن، إذ شهدت مباريات 

البطولة الخليجية عىل مدار فراتها 

املاضية تواجد كبري لذوي اإلعاقة يف 

مدرجات وملعب املنافسات.

وعمدت اللجنة املنظمة للبطولة إىل 

تخصيص مكان بأرضية صالة االتحاد 

البحريني التي تحتضن البطولة 

للمعاقني وذوي االحتياجات الخاصة 

ليتسنى لهم متابعة اللقاءات بكل 

راحة، عالوة عىل تذليل جميع 

العقبات لهم وتسهيل عملية 

الدخول والخروج ألرض امللعب.

ح��ض�����������ور الف����ت ل�����ذوي اإلع���اق���ة

مباريات الغد
16:00السد القطري × االتحاد السعودي

18:00المنامة البحريني × الشباب اإلماراتي
20:00االتفاق العماني × الريان القطري

مباريات اليوم
16:00االتفاق العماني × الشباب اإلماراتي

18:00المنامة البحريني × الريان القطري
20:00األهلي البحريني × األهلي اإلماراتي

لقطة الستديو »الرياضية«

تدخل منافسات املجموعة األوىل 

يف منعطفها املثري واملهم حينام 

تفتتح اليوم منافسات الجولة الثالثة 

واألخرية بلقاء يجمع ممثل الوطن 

األهيل مع نظريه األهيل اإلمارايت يف 

قمة منتظرة لتحديد هوية متصدر 

املجموعة وذلك يف متام الساعة 8 

مساًء عىل صالة اتحاد اللعبة بأم 

الحصم.

فاألهالويان البحريني واإلمارايت 

يدخالن هذه املوقعة برصيد متساٍو 

)4 نقاط( من انتصارين متتاليني، 

فاألول استهل مشواره بالفوز عىل 

السد القطري وتاله بانتصار صعب 

عىل االتحاد السعودي، فيام الفريق 

اإلمارايت افتتح طريقه بانتصار 

عريض عىل االتحاد ثم فاز عىل 

السد. لقاء بكل تأكيد ال ُيقبل 

القسمة عىل اثنني، إذ البد من فائز 

وخارس يف هذه الليلة.

بكل تأكيد مدرب فريقنا األهالوي 

والعبوه يدركون قوة خصمهم 

الذي يحمل لقب البطولة ملوسمني 

متتاليني، وقد اطلعوا عىل مبارياته 

يف الجولتني السابقتني وركزوا عىل 

مكامن القوة والضعف لديه وعملوا 

عىل ذلك من خالل تدريب األمس. 

العبونا مطالبون اليوم بالركيز أكرث 

يف الجانب الهجومي من ناحية 

تسجيل النقاط سواء داخل أو خارج 

املنطقة، وتقوية الجانب الدفاعي 

بسد الثغرات من جهة والضغط 

عىل حامل اللقب ومراقبة الالعبني 

اآلخرين من جهة أخرى.

الفريق من خالل املباراتني 

السابقتني وضح عليه التفكك 

الدفاعي بصورة كبرية وخصوًصا 

يف مباراته األخرية أمام االتحاد 

الذي عمل عىل االخراق وإحراز 

الكرات من تحت الحلق، باإلضافة 

لضعف املتابعة الكرة املرتدة من 

الحلق للخصم. فالبد من عالج 

هذه النقاط والظهور بشكل أفضل 

مام كان عليه وخصوًصا أن الفريق 

اإلمارايت ميتلك عنارص فعالة عىل 

جميع الخطوط كام هو حال 

محرفيه املميزين، كام يجب تنبيه 

محرف الفريق األمرييك غريين 

بتقليل األخطاء التي يرتكبها عىل 

الصعيد الشخيص، ففي املباراة 

الثانية تحصل عىل 4 أخطاء منذ 

الربع الثاين ويف املباراة األوىل عىل 

خطأين منذ الربع األول، فالبد 

أن يحتاط ويكون عنرص إضافة 

واستفادة للفريق بدالً من افتقاده 

رسيًعا ويؤثر بذلك عىل املستوى 

العام.   

األهل��ي يبحث ع��ن الصدارة من بواب��ة “حامل اللقب”
في اليوم الثالث للبطولة الخليجية ألندية السلة

فريق األهلي لكرة السلة

علي مجيد        محمد الدرازي

يخوض فريق املنامة "مستضيف 

البطولة" مباراته الثانية اليوم يف 

منافسات الخليجية، حينام يلتقي 

نظريه الريان القطري بهدف تحقيق 

الفوز الثاين له ومواصلة اعتالئه صدارة 

املجموعة الثانية وذلك يف متام الساعة 

6 مساًء، وقبل ذلك يفتتح االتفاق 

العامين )نقطة واحدة( منافسات اليوم 

مبالقاة الشباب اإلمارايت )نقطتني( 

لحساب نفس املجموعة، وذلك يف متام 

الساعة 4 عرًصا.

ممثل الوطن يدخل هذا اللقاء برصيد 

نقطتني من فوز جدير ومستحق يف 

اليوم االفتتاحي عىل االتفاق العامين، 

فيام الريان فقد تكبد خسارة قاسية 

أمام الشباب اإلمارايت يوم أمس األول.

دون شك، املنامة ورغم املستوى 

الجيد الذي ظهر به يف الجولة األوىل، 

فهو يريد استغالل نشوة الفوز 

التي حققها بتحقيق االنتصار الثاين 

وبظهور فني أفضل مام ظهر عليه، 

حيث يثبت نواياه البطولية وينذر 

خصومه بذلك. احتالل مركز الصدارة 

أمر طيب قبل خوض مباراته الثالثة 

واألخرية أمام الشباب اإلمارايت الذي 

يبدو أنه سيكون هو املنافس الحقيقي 

والرئييس للمنامة يف هذه املجموعة 

عطًفا عىل املستوى العايل الذي قدمه 

يف مباراته األوىل.

الفريق املنامي ميتلك العنارص الكبرية 

والقادرة عىل صنع الفارق ولديه 

مخزون هائل من الالعبني يف دكة 

البدالء ال يقلون شأًنا عام يشارك 

به مدربه اإلسباين كالروس يف بادئ 

تشكيلته. فكام رأيناه يف اللقاء السابق، 

فهو يقوم بتغيريات مستمرة عىل 

الصعيد الهجومي والدفاعي بهدف 

تنشيط العطاء داخل امللعب وإراحة 

اآلخرين لبضع الدقائق ليك تأخذ 

دورها يف وقت آخر وهذا أمر جيد، 

ولكن عليه أن يكون أكرث اتزاًنا يف 

ذلك حتى يثبت عىل املستوى الفني 

لفريقه الذي البد أن يظهر بصورة 

مستقرة وتؤدي دورها بالشكل املثايل 

دون خلل واهتزاز. فاملدرب كالروس 

اطلع عن كثب عىل مستويات العبي 

الريان من خالل تواجده يف مدرجات 

الصالة يوم أمس األول، ومن املؤمل 

أنه أوصل كافة املعلومات لالعبيه وتم 

العمل عليها فنيًّا وتكتيكيًّا.

ويف الجهة األخرى للريان، وعىل رغم 

الخسارة التي نالها، إال أن الفريق 

أظهر بعض من مالمحه من خالل 

الربعني األخريين، الذي استطاع فيه 

أن يقلص الفارق الكبري التي افتعله 

خصمه يف الربعني األوليني، وبكل 

تأكيد أن يتغرّي حاله اليوم عن السابق 

بعدما دخل أجواء البطولة وخصوًصا 

أن خسارته ال تعني أنه ال ميتلك 

شيًئا، بل قد تكون ألمور فنية من 

جهة ولحساسية املباريات االفتتاحية 

التي دامئًا ما تعيق الفريق عن دخول 

أجوائها بشكل رسيع. 

لعب األداء الجامعي العايل دورًا 

محوريًّا ورئيًسا يف فوز ممثيل 

الوطن بلقاءاتهام املاضية، إذ حقق 

صاحب الضيافة املنامة بداية قوية 

حينام تغلب عىل الوافد الجديد 

للبطولة االتفاق العامين، فيام 

انترصت النسور األهالوية عىل 

السد القطري واالتحاد السعودي 

عىل التوايل.

وبالعودة إلحصائيات مباريات 

الفريقني، نجد أنهام لعبا بأداء 

جامعي سلس ومتناسق بالتوازن 

يف الدفاع والهجوم واستطاع 

أن يسرّيا لقاءي الجولة األوىل 

لصالحهام.

يف اللقاء األول لألهيل أمام 

السد القطري، حققت سواعد 

نجوم النسور 18 متريرة حاسمة 

للتسجيل، وسجلت هذه 

اإلحصائية ارتفاًعا يف املباراة الثانية 

أمام االتحاد السعودي إىل 22 

متريرة محققة، يف مؤرش واضح 

عىل جامعية أداء الفريق.

ولعب الركيز الذهني دورًا فعاالً 

يف حسم الفوز، حيث سّجل األهيل 

88 متابعة للكرات الساقطة يف 

اللقاءين، إىل جانب 24 "ترين 

أوفر" ما يدل عىل قوة تركيز 

الالعبني الهجومية.

أّما فريق املنامة، فقد حقق العبوه 

18 متريرة حاسمة خالل لقائهم 

األول أمام االتفاق العامين، إىل 

جانب 48 متابعة للكرة، فيام 

بلغت أخطاؤه الهجومية إىل 10 

"ترين أوفر"، وعىل الرغم من 

ذلك إال أّنه بحاجة لرفع معدل 

التسجيل الذي بلغ 37 % يف 

املباراة.

إذ برز وتألق العبا األهيل األمرييك 

أورين غريني وسيدكاظم ماجد 

والعب املنامة الجورجي نيكولوز، 

خالل الجولتني السابقتني، 

وساهموا يف تحقيق االنتصارات. 

وكان الالعبون الثالثة النجوم 

األبرز يف اللقاءات عرب تحركاتهام 

واخراقاتهام التي أزعجت وشكلت 

األهم األكرب لدفاعات املنافسني.

وأبدع األمرييك غريني أمام السد 

ومتّكن من تسجيل 11 نقطة 

منها 5 تصويبات ناجحة من أصل 

10 محاوالت داخل املنطقة، إىل 

جانب رميتني ثالثيتني ناجحتني 
من أصل 5 محاوالت، وبإجاميل 

معدل تسجيل بلغ 27 %، وحقق 

15 متابعة ناجحة منها اثنتان 
هجومية و13 دفاعية، كام هّيأ 5 

كرات للتسجيل لزمالئه.

يف حني برز ماجد أمام االتحاد 

وسّجل 20 نقطة منها 7 تصويبات 

ناجحة من أصل 11 محاوالت 

داخل املنطقة، إىل جانب 4 رميات 

ثالثية ناجحة من أصل 6 محاولة، 

وبإجاميل معدل تسجيل بلغ 64 

%، وحقق 4 متابعات دفاعية 

ناجحة، وساهم يف 4 متريرات 

حاسمة.

أّما محرف املنامة الجورجي 

نيكولوز، فقد تعملق يف لقاء 

فريقه أمام االتفاق العامين، وأحرز 

18 نقطة، منها تصويبتان ثالثيتان 

ناجحتان، ومبعدل تهديفي بلغ 54 

%، كام حقق 5 متابعات، ومرر 

كرتني للتسجيل.

ال��ج��م��اع��ي��ة وال���ت���رك���ي���ز س���الح���ا ف�����وز "م��م��ث��ل��ي��ن��ا"المنام��ة به��دف الف��وز الثان��ي يلتق��ي الري��ان القط��ري
مع تألق نيكو وغريني وماجد فيما االتفاق العماني يصطدم بالشباب اإلماراتي

البالد سبورتالبالد سبورت

فريق المنامة لكرة السلة

نيكولوز

جانب من تواجد ذوي االحتياجات الخاصة

أول اس�تبع�اد للسع�ودي السنح��اني

البالد سبورت: شهدت مباراة االتحاد السعودي ونظريه األهيل 
البحريني يوم أمس األول، ضمن لقاءات الجولة الثانية لحساب 

املجموعة األوىل، أول حالة استبعاد للمدربني، حينام قام 
طاقم التحكيم املكون من القطريني جاسم نظر وبكر الكواري 

والعامين عصام السيايب استبعاد مدرب فريق االتحاد عيل 
السنحاين.

وجاء استبعاد املدرب السنحاين بعد أن تحصل عىل خطأين 
فنيني نتيجة احتجاجه عىل قرارات الحكام املضادة لفريقه، 

ليكمل تدريب الفريق يف ما تبقى من املباراة املساعد جعفر 
راشد.

وبذلك، سيغيب السنحاين عن قيادة "اإليت" يف املباراة املقبلة 
أمام السد القطري يوم غد، بسبب اإليقاف.

ويذكر أن اللقاء شهد الكثري من االحتجاجات عىل القرارات 
التحكيمية من الجانب السعودي.

من استبعاد المدرب السنحانيلجنة اإلحصاء تباشر عملها

األميركي تايلور



وّج��ه ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة، اللجنة املنظم��ة العليا لدورة 
سموه الثالثة لأللعاب الرياضية “نارص 10” 
بتخصيص جوائز ضخم��ة وكبرية للجامهري 
الت��ي س��تحرص ع��ىل حض��ور مختل��ف 

مسابقات الدورة.
وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
أن توجيهات��ه للجن��ة املنظم��ة بتخصيص 
جوائز كبرية للجامهري تأيت تقديرًا لدورهم 
الب��ارز يف إنج��اح ال��دورة من��ذ انطالقتها 
ووصولها إىل النس��خة الع��ارشة، وحرصهم 
املوصول ع��ىل الوق��وف إىل جانب الفرق 

املشاركة يف مس��ابقات كرة القدم ومن ثم 
مسابقات األلعاب الجامعية والفردية.

وقال سموه “إن الحضور الجامهريي الكبري 
الذي رافق النس��خ السابقة من دورة نارص 
بن حم��د لأللع��اب الرياضي��ة كان عاماًل 
ب��ارزًا ومهاماًّ من ب��ن العوامل الرئيس��ية 
الت��ي س��اهمت يف نجاح ال��دورة، إذ كان 
لحضورهم دور يف تشجيع الفرق الرياضية 
املش��اركة لتقديم أفضل املستويات وإثراء 

جوانب الدورة من الناحية الفنية”.
وأضاف سموه “بعد هذه السنوات الطويلة 
الت��ي اس��تمرت فيها الدورة وس��ط حرص 
الجامهري عىل حضور املباريات واملنافسات 
يف مختلف األلع��اب الرياضية، البد لنا من 
رد الجميل لهم عرب تخصيص جوائز ضخمة 

وكبرية س��تكون مبثاب��ة املفاجأة للجامهري، 
ونحن ن��رى يف النس��خة الع��ارشة الوقت 

املناس��ب لرد الجمي��ل والعرفان للجامهري 
املحبة للدورة”.

وأش��ار س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
الجامه��ريي  “الحض��ور  أن  إىل  خليف��ة، 
الكب��ري الذي راف��ق فعاليات ال��دورة منذ 
انطالقته��ا يف النس��خة األوىل ووص��والً إىل 
أوىل املسابقات يف النسخة العارشة، يعكس 
بش��كل واض��ح التفاعل اإليج��ايب من قبل 
كافة فئات املجتم��ع البحريني مع الدورة، 
وحرصهم عىل املش��اركة الفعالة يف إنجاح 
منافس��اتها ودعم املش��اركن يف مشوارهم 
نحو تحقيق النتائج املتمي��زة، ونحن دامئًا 
م��ا نش��يد بالحض��ور الجامه��ريي الرائع 
ونثّمن عالًيا حرصهم املتواصل عىل حضور 

املباريات ومتابعتها”.

ن������اص������ر ب�������ن ح�����م�����د ي�������وّج�������ه الع����ت����م����اد 
”10 “ن����اص����ر  ل���ج���م���اه���ي���ر  ض���خ���م���ة  ج����وائ����ز 

تغطية         اللجنة اإلعالمية

اس��تقبل وزي��ر الداخلي��ة الفريق 
الركن الشيخ راش��د بن عبدالله آل 
خليفة الي��وم، وبحضور نائب وزير 
الداخلية الفريق ع��ادل بن خليفة 
الفاض��ل، ورئيس االتح��اد الريايض 
لألمن العام العقيد خالد عبدالعزيز 
ملعالي��ه،  ق��دم  وال��ذي  الخي��اط، 
مجموع��ة م��ن أعضاء ف��رق وزارة 
الداخلية، مبناس��بة تحقيقهم مراكز 
متقدم��ة يف ع��دد م��ن البطوالت 
الرياضي��ة املحلي��ة واإلقليمية، من 
بينها بطولة وزارة الداخلية للرماية 
األوملبية الثانية، بطولة اإلبحار حول 
البحرين األوىل باس��تخدام اليخوت 
الرشاعية، بطولة البحرين املفتوحة 
“البحري��ن  وبطول��ة  للبوكس��نج 
س��بارتان”، بطول��ة أم��ري الكويت 
والبطول��ة العربي��ة الثالث��ة عرشة 
العاملية  أبوظب��ي  بطولة  للرماي��ة، 

ملحرتيف الجيوجيتسو 2017. 
وقد هن��أ الوزي��ر، أعض��اء الفرق 
الفائزة بإحرازهم مراكز متقدمة يف 

باإلنجازات  مشيًدا  البطوالت،  هذه 
التي يحققها االتحاد الريايض لألمن 
الع��ام ودوره يف اإلعداد والتدريب 
يف  والف��وز  للمش��اركة  والتأهي��ل 
والدولية، معرًبا  املحلية  املسابقات 
عن ش��كره وتقديره ألعضاء الفرق 
واألجه��زة الفني��ة واإلداري��ة عىل 
النتائج الطيبة يف كافة املش��اركات 
والبط��والت، والتي تس��جل ململكة 
البحرين وتضاف إىل سجلها املرشف 

يف املحافل الرياضية والدولية.

وش��ّدد معايل الوزير ع��ىل أهمية 
الرياض��ة ودوره��ا يف حي��اة رجل 
األمن، منّوًها إىل حرص الوزارة عىل 
املس��اهمة يف مختل��ف الفعاليات 
الرياضية،موجًه��ا االتح��اد الريايض 
لألم��ن العام إىل إقام��ة يوم ريايض 
بن��ادي ضباط األمن الع��ام لتكريم 
الالعب��ن والف��رق الت��ي حقق��ت 
إنج��ازات رياضية يف إط��ار العمل 
ع��ىل االنطالق لتحقيق مس��تويات 
متقدمة ليظل اسم مملكة البحرين 

عالًيا يف كل البطوالت واملس��ابقات 
الدولية.

م��ن جهت��ه، أش��اد رئي��س االتحاد 
الريايض لألمن العام بتوجيهات وزير 
لرفع  املتواص��ل  ودعمه  الداخلي��ة 
كفاءة أعضاء فرق ال��وزارة يف كافة 
األلعاب م��ن خالل توفري اإلمكانات 
املادية والبرشية التي س��اهمت يف 
نجاح خطط وبرامج اإلعداد وصقل 
امله��ارات، مام كان له األثر البارز يف 

الحصول عىل املراكز املتقدمة.

تقام الي��وم  املب��اراة النهائي��ة لكأس 
سمو ويل العهد للكرة الطائرة للموسم 
الحايل 2016/2017، وذلك بن فريقي 
داركلي��ب واألهيل عند 7 مس��اء عىل 
صال��ة اتح��اد اللعب��ة مبدين��ة عيىس 

الرياضية يف الرفاع.
وكان الطرف��ان ق��د تخطي��ا النجم��ة 
واملحرق ع��ىل التوايل يف نصف النهايئ، 
مجم��وع  يف   )2-1( ف��ازا  أن  بع��د 
املباريات؛ ليرضب الناديان موعًدا مهاماًّ 
ومرتقًبا اليوم يف مسك ختام منافسات 

الكرة الطائرة.
ويعت��رب فريق األه��يل حامل اللقب 
يف النس��خة املاضية، بع��د أن فاز يف 
املباراة النهائي��ة عىل فريق النجمة، 
يف  الصف��راء  النس��ور  تطم��ح  إذ 
املحافظة عىل اللق��ب الذي أحرزته 

املوسم املايض.
يف املقابل، فإن فريق داركليب يس��عى 
هو اآلخر لتحقي��ق اللقب خاصة بعد 
ع��دم تحقيقه للقب ال��دوري وكذلك 
الحال بالنس��بة لألهيل، إذ ابتسم درع 

الدوري هذا املوسم للنجاموين.

أبرز الالعبين

يرشف عىل تدري��ب داركليب املدرب 
الربازييل س��يدين، في��ام األهيل املدرب 

الوطني رضا عيل.
سيدين يعتمد عىل خربة محمود حسن 
يف صناع��ة اللعب، والق��وة الهجومية 
ملحمد يعقوب واملح��رتف “تيتون” يف 
مركز 4، إىل جانب محمود عبدالواحد 
مبركز2، وأمين عيىس وحس��ن عباس أو 
محمد عباس مبركز 3 لتش��كيل حوائط 
الصد والهجوم الرسيع، بجانب الليربو 
عيل خري الل��ه املتمكن يف االس��تقبال 

والدفاع.
يف الجه��ة األخرى، يعّول رضا عيل عىل 
املحرتف الدوميني��ي ألفيس املعروف 
برضبات��ه الهجومي��ة من مرك��ز 4 أو 
مرك��ز 6 يف املنطقة الخلفية وإرس��اله 
املؤث��ر مع الثنايئ محم��د ونارص عنان 

يف  الهجومي��ة  بالفاعلي��ة  املتميزي��ن 
األطراف، مع النجم مريزا عبدالله الذي 
ي��ربز دوره يف الصد والهجوم الخاطف 
الرسيع بجانب زميله عيل الصرييف، كام 
يضم الفريق صانع األلعاب عيل حبيب 

والليربو عباس أحمد.

حضور كبير متوقع

يتوقع أن تش��هد صالة اتح��اد الطائرة 
اليوم حض��ورًا جامهريياًّا كبريًا من قبل 
الطرف��ن، إذ م��ن املؤم��ل أن تزحف 
جامهري النادي��ن إىل الصالة مع ختام 

موسم الطائرة.
األه��يل وداركليب س��ترتقب  جامهري 
نتيج��ة املب��اراة؛ لتعي��ش الفرحة مع 

البط��ل، فلمن يبتس��م اللقب يف نهاية 
األمر؟

13 مرة

يع��د فريق املحرق هو األك��ر تتويًجا 
ببطول��ة كأس س��مو ويل العهد للكرة 
الطائ��رة، إذ حصل ع��ىل اللقب يف 13 
مناس��بة. وفقد املحرق فرصة الوصول 
للنهايئ بعد خس��ارته يف نصف النهايئ 
أمام األهيل الذي يس��عى للحفاظ عىل 

لقب العام
املايض يف قب��ال رغب��ة داركليبية نحو 
التتوي��ج، عل��اًم ب��أن الفائز س��يمثل 
البحري��ن يف البطولة العربية املوس��م 

املقبل.

بمناسبة تحقيقهم مراكز متقدمة رياضّيًا

الفائز سيمثلنا في البطولة العربية

وزير الداخلية يستقبل مجموعة من أعضاء فرق الوزارة 

داركليب واألهلي يلتقيان في نهائي كأس ولي العهد للطائرة

بنا

أحمد مهدي

وزير الداخلية يتوّسط الفرق

فريق داركليبفريق األهلي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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مل تصل أهازيج جامهري املالكية املنتشن 

بإنجاز فريقها الكروي إىل أسامع خواجات 

الفيفا املجتمعن يف قاعة الريتز كاريلتون 

املغلقة عىل األرجح، لكنها وصلت بكل تأكيد 

إىل آخرين يف فضاءات مفتوحة، فهذا إنجاز 

للقلوب وليس إىل الجيوب!

لكن األمور سارت عىل هذا النحو ورمبا 

حدث تجاهل غري مربر لظاهرة غري طبيعية 

تحدث يف جزيرة صغرية استقبلت بحرارة 

مفرطة قدوم منظري كرة القدم العاملية؛ 

فام دخل خواجات الفيفا املنشغلن مبواضيع 

أكر أهمية من فوز فريق قرية بدوري هواة 

متواضع، وإن تشابه حد التطابق مع أعجوبة 

ليسرت سيتي اإلنجليزي عندما تّوج بلقب 

الربميريليغ؟!

ويبدو أن الكثريين ال ينظرون إىل القيمة 

الكروية الحقيقية وال ألهدافها النبيلة، 

فقد أصبحت قطعة الجلد املنفوخة بالهواء 

تجارة ذهبية عابرة للقارات، وال يعني تتويج 

املالكية شيًئا للرئيس الجديد المرباطورية 

اللعبة الشعبية األوىل يف العامل جياين 

إنفانتينو حتى وإن كان الفاصل بينه وبن 

حضور الحدث بضعة كيلومرتات وتأخري 

بسيط يف موعد إقالع طائرته ال يتعدى 

ساعات العودة إىل زيوريخ.

غري أن الرئيس مشغول عىل أية حال بتطبيق 

أجندته املختلفة عام تضّمنه برنامجه 

االنتخايب بإعادة الكرة إىل امللعب، ذلك أن 

الشعارات تبقى شعارات وهذا هو اليشء 

الوحيد الذي يطبقه أغلب املنخرطن يف لعبة 

االنتخابات وخصوًصا عندما يكون دخولهم 

فيها من بوابة املصادفة! 

وإنفانتينو هذا الذي عرف عىل شاشات 

التلفزة من خالل إدارته قرعة دوري أبطال 

أوروبا أصبح رئيًسا لالتحاد الدويل بهذه 

الكيفية، وهو ليس عيًبا يقلل من شخصه 

الكريم وإمنا هو نتاج تخلفه عىل الدوام 

الزالزل واألعاصري املدمرة، فال يستغرب أحد 

سقوط السقف عىل رؤوس من يف املنزل 

بعدما تهدأ العاصفة!

إال أن األمر يصبح أسوأ عندما يفقد رئيس 

الفيفا أدىن املشاعر واإلحاسيس الكروية التي 

كان قبل سنة ونيف يتشّدق بها يف مضامن 

خطابه االنتخايب أمام الجمعية العمومية 

لالتحاد الدويل، وبخمس لغات إنجليزية 

وفرنسية واملانية وايطالية واسبانية.

فاملسألة تبدو بعيدة عن الذوق العام، 

عندما يغادر رئيس الفيفا قبل ساعات عىل 

ختام دوري الدرجة األوىل يف البحرين الذي 

يشهد تتويج فريق للمرة األوىل، حتى بدا أن 

الحواس الخمس غابت عن صاحب اللغات 

الخمس!

فإنفانتينو هذا كّرر مقولة أنه سيعيد كرة 

القدم إىل امللعب بقدر األخطاء التحكيمية 

التي تشهدها كرة القدم يف عهده، وأكد 

بعد فوزه بالرئاسة أنه سيكون رئيًسا ل� 209 

اتحادات عضًوا يف املنظمة مبا فيها االتحاد 

البحريني الذي يسدل الستار عىل واجهته 

الكروية دون أن يشاركه هذه االحتفالية 

الفريدة.

وإن كان إنفانتينو مل يشهد تتويج فريق 

املالكية بطل الدوري البحريني، لعدم 

إخطاره بهذه املعلومة، فلامذا مل يتكرّم هو 

مبعرفة واقع الكرة وترتيب فرق البلد الذي 

يستضيف أحد أهم االجتامعات يف تاريخ 

كرة القدم ولو من باب الفضول واملجاملة؟

أسئلة كثرية بإمكاننا طرحها يف هذا السياق، 

لكن ال يشء مأسوف عليه، ذلك أن اإلنجاز 

امللكاوي لن تشوبه شائبة وسوف يقيد عىل 

صفحات التاريخ وكشوفات الفيفا، وإن كان 

إنفانتينو مل يقرأ التاريخ فعليه أال يطمنئ 

إىل املستقبل، كذلك هم من عىل شاكلته يف 

جميع املراكز والقطاعات.

هل تجاهل الفيفا حفل 
تتويج مالكية سيتي؟

أحمد كريم

لقطة

a7med.karim@gmail.com

ahmed.kareem
@albiladpress.com



جاء تتويج فريق املالكية بلقب دوري 

“فيف��ا” ألندي��ة الدرج��ة األوىل لكرة 

القدم تاريخيًّا بالدرجة األوىل.

فارس الغربية كام يحلو ملحبيه تسميته 

كان رقاًم صعًبا يف منافس��ات املوس��م، 

وأثب��ت جدارت��ه واس��تحقاقه للق��ب 

طال انتظاره يف تاري��خ النادي، والذي 

ميت��د ألكرث من 50 عاًما. وبعد موس��م 

س��ابق توج فيه الحد بلق��ب تاريخي 

يف الدوري، ظهر املالكية هذا املوس��م؛ 

وأعل��ن عن بط��ل جديد لل��دوري، إذ 

أحرز اللقب ب��� 33 نقطة يف الصدارة. 

اللق��ب الذهبي للاملكية ج��اء مؤكًدا 

لتمي��ز الفريق، خصوًص��ا وأنه تواصال 

للنتائ��ج اإليجابي��ة التي ب��دأ يحققها، 

إذ كان قد أحرز املركز الثالث املوس��م 

املايض عىل سلم ترتيب الدوري. إنجاز 

س��يبني صفحة جديدة لنادي املالكية، 

وس��يضعه أمام حمل كبري؛ للبناء عىل 

مكتسبات ما تحقق من جهة، ومحاولة 

التأكي��د عىل أن ما تحقق مل يكن محل 

صدفة بتاًتا. يحس��ب اإلنج��از للعديد 

من األطراف يف النادي، بدًءا من اإلدارة 

برئاسة رئيس النادي جاسم عبدالعال، 

والجهازي��ن الفن��ي واإلداري بقي��ادة 

املدرب الوطني أحم��د صالح الدخيل 

ال��ذي أثبت ج��دارة وكف��اءة املدرب 

الوطن��ي، باإلضافة إىل العب��ي الفريق 

الذين تحلوا بالروح العالية والتنافسية 

الكبرية طوال املوسم.

إنجاز المالكية بلقب الدوري... استحقاق وبناء على مكتسبات
“الب��اد س��بورت” ترصد الفرح��ة التاريخية لف��ارس الغربية

روح تنــافسيـــة عــاليـــة أكـــدت جــــدارة الفــريـــق بالتتـــــويـــج

فرحة ملكاوية باإلنجاز التاريخي  لحظة سجود العبي المالكية قبل التتويج
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أكد مدرب املالكية أحمد صالح 
الدخيل أن اإلنجاز الذي حققه 

النادي كان نجمه األول هو جمهور 
الفريق.

وقال الدخيل ل�”البالد سبورت” إن 
جامهري فارس الغربية كانت الداعم 

األول لنا يف مسريتنا طوال الدوري.
وأضاف: “كان الجمهور هو الالعب 

رقم 1 مع املالكية. مؤازرة الجامهري 
ومساندتهم أثبتت بأنهم نجوم 

املوسم”.
وتابع: اإلنجاز مل يأت من فرغ، بل 
جاء عرب استقرار وتعاون وتضحية 

من قبل الجميع”.
وأكمل: “الجميع اجتهد يف الفريق 

وضحى من أجل الشعار، ويف النهاية 
حصدنا ما زرعناه”.

ا عىل استفسار حول أرسار  وردًّ
تفوق املالكية وتتويجه باللقب، قال 
الدخيل: “تكاتفنا هو رس من أرسار 

اإلنجاز الذي تحقق”.

وزاد موضًحا: “باختصار فإن التكاتف 

الكبري بني جميع أعضاء الفريق من 

جهازين فني وإداري والعبني ساهم 

بشكل كبري يف تحقيق اللقب”.

ولفت إىل أن تجمع الفريق بشكل 

دائم وقربهم من بعضهم البعض 

داخل وخارج امللعب جعلت روًحا 

معنوية كبرية يف نفس الفريق، 

وأعطته صبغة تنافسية عالية عىل 

أرض امللعب.

وأشاد الدخيل بالتضحيات والتعاون 

التي قدمها العبو فريق طوال 

املوسم، مبيًنا أن الجمهور كان رمزًا 

يشار إليه يف مسرية الفريق نحو 

تحقيق اللقب.

البري: شكًرا “بوصالح”

نجم خط الوسط يف نادي املالكية 

الالعب الدويل عيىس الربي أعرب 

عن سعادته الكبرية والغامرة بتحقيق 

اللقب.

الربي أشاد بدور الجامهري الكبري يف 

تحقيق املالكية لحلم مالمسة درع 

الدوري.

وقال: “أوّجه شكري للجامهري التي 

ساندتنا، ووقفت معنا إىل حني 

تحقيق الحلم الذي صار حقيقة عىل 

أرض الواقع”.

ووّجه الربي شكره الخاص إىل مدرب 

الفريق أحمد صالح الدخيل، مؤكًدا 

وقوفه مع جميع أفراد الفريق 

عموًما، ومعه تحديًدا.

اإلنج��از األول ف��ي  النج��م  الدخي��ل: جماهيرن��ا 
البالد سبورت

الدخيل حاماًل درع الدوري

القائد “عالوي”: روح الفريق الواحد

المالكية يكّرم عميد المشجعين

حسان: 50 سنة

عدنان: حصدنا ما زرعته األجيال

عبدالعال: شعور مسبق

أعرب قائد فريق املالكية سيد عيل عيىس “عالوي” عن سعادته 
الكبرية بتحقيق اإلنجاز التاريخي ل�”فارس الغربية”. ويعترب “عالوي” 

أول قائد يف تاريخ النادي يحمل درع الدوري، خصوًصا وأن اإلنجاز 
تحقق للمرة األوىل يف تاريخ النادي.

“عالوي” تحدث عن اإلنجاز النوعي مرجًعا إياه إىل جهد كبري مبذول 
وتكاتف ال مثيل له. وقال: “تكاتف الفريق بجميع أفراده كان أحد 
أهم األرسار التي قادت فارس الغربية إىل التتويج”. وأضاف: “عملنا 

بروح الفريق الواحد، عالوة عىل وجود الرغبة الكبرية من الجميع 
لتحقيق مركز متقدم، لكننا يف النهاية حصدنا أفضل يشء ممكن 

بتحقيقنا للقب الدوري”. وتابع: “صحيح مل نبدأ الدوري بتحقيق 
الفوز، لكن مع مرور الجوالت متكن فريقنا من الوصول إىل املركز 

الثاين ثم األول”. زاد: “حافظنا عىل تقدمنا وصدارتنا، وهو أمر من 
الصعب تحقيقه، لكن عزمية الالعبني والجميع من إدارة وفنيني كانت 
أقوى، وقادتنا ملالمسة درع الدوري”. وأكد أن تحقيق اللقب مل يكن 

سهاًل، خاصة مع املنافسة الكبرية والقوية.

يف خطوة ضمن سلسلة من الخطوات 
املتميزة لنادي املالكية هذا املوسم، 

قامت إدارة نادي املالكية بتكريم 
عميد مشجعي املنتخبات الوطنية 

البحرينية إبراهيم بوعيل.
وقام رئيس نادي املالكية جاسم 

عبدالعال بتكريم املشّجع إبراهيم 
بوعيل، وذلك بني شوطي مباراة 

املالكية والرفاع يوم أمس األول، ضمن 
الجولة األخرية من دوري “فيفا”، 

والتي شهدت تتويج املالكية باللقب للمرة األوىل يف تاريخه. وأعرب 
بوعيل عن سعادته الكبرية بهذا التكريم من قبل إدارة املالكية، والذي 

يعكس حرص النادي عىل االحتفاء وتشجيع الكفاءات الوطنية عىل 
اختالف مواقعها.

ووّجه بوعيل شكره إىل إدارة نادي املالكية عىل التكريم الذي حظي 
به، مؤكًدا متيز املالكية عرب تقدميه لسلسلة من الخطوات النوعية 

واملميزة يف وسطنا الريايض.

قال أمني الرس بنادي املالكية 
حسن حسان إن الحلم الذي 

حققه املالكية بالتتويج بلقب 
الدوري جاء بعد انتظار دام أكرث 

من 50 سنة. ولفت إىل أن تحقيق 
اللقب والحصول عىل درع الدوري 
هو أقل أمر يستحقه جمهور فارس 

الغربية الويف، والذي ساند وآزر 
الفريق يف مختلف الظروف.

وأضاف: “مهام قلنا، فإننا لن نويف 
هذا الجمهور حقه”. وأكد حسان أن نادي املالكية سيستمر إن 

شاء الله يف خطه نحو تحقيق مزيد من اإلنجازات.

أعرب مدافع فريق املالكية، سيد هاشم عدنان عن سعادته 
الغامرة بتحقيق اإلنجاز التاريخي للنادي وإحراز للقب الدوري 

للمرة األوىل يف تاريخه. وقال عدنان ل�”البالد سبورت”: “ال 
ننىس الجامهري يف هذا اإلنجاز الكبري والتاريخي، بل كان لها 

دور رئييس يف التتويج وحصد اللقب عرب مساندته ومؤازرتهم 
املتواصلة طوال املنافسات”. وأضاف: “ال ميكن نسيان األجيال 

السابقة لنادي املالكية، والتي لعبت دورًا كبريًا يف تحقيق 
اإلنجاز، إذ نحن اآلن نحصد ما زرعه األجيال السابقة”.

وأكد أن وصول املالكية لصفة الفريق البطل يحّتم عىل املالكية 
الظهور مبستويات مميزة يف الفرتات املقبلة.

رئيس نادي املالكية جاسم عبدالعال تحّدث بعد اإلنجاز عن 
شعوره املسبق بقدرة فريقه عىل التتويج وحصد اللقب يف هذا 

املوسم.
وأكد عبدالعال أن يوم أمس األول كان يوم الفرحة وتحقيق 

الحلم بالنسبة لنادي املالكية، والذي كان يأمل يف مركز متقدم، 
لكنه أكد جدارته بتحقيق اللقب.

وأهدى عبدالعال اللقب إىل كل محب للكرة البحرينية 
ولجميع منتسبي نادي املالكية وللجامهري.

وأثنى عىل أداء الالعبني الكبري يف املوسم.
وقال: “نتمنى أن يتواصل الحصاد، أمامنا اآلن مواجهة نهائية 

أمام الحد يف كأس االتحاد يوم األربعاء، ولنا أمل أيًضا بتحقيق 
اللقب وضمه لدرع الدوري”.

عبدالعال يكرم بوعلي

حسان محتفًيا بالدرع مع 
أمين عام اتحاد الكرة

سيد هاشم عدنان خالل تكريمه

جاسم عبدالعال )يسار( مع سمو الشيخ أحمد بن محمد وعبداهلل منصور



تس��تهل مملك��ة البحرين مش��اركتها 
يف النس��خة الرابعة م��ن دورة ألعاب 
التضام��ن اإلس��امي الت��ي تحتضنه��ا 
العاصم��ة األذربيجاني��ة باكو حتى 22 
الش��هر الجاري عندما يخوض منتخب 
الرماية للس��يدات منافس��ات مسابقة 
فردي الش��وزن ) الس��كيت( الس��اعة 
9 صباح��ا )الثامن��ة صباح��ا بتوقي��ت 
البحرين( ولغاية 1 ظهرا بتوقيت باكو 

عىل ميدان الرماية بالعاصمة.
ويتكون منتخب السيدات للرماية من 
مريم حس��اين، لطيفة الحادي، فاطمة 
الف��رج، حيث أج��رى املنتخب تدريبه 
الرس��مي صباح أمس بقي��ادة املدرب 
األسرتايل “فالريي تيموكني”، عىل ميدان 
الرماي��ة به��دف االس��تعداد األمثل يف 
ال��دورة والوص��ول اىل أع��ىل مراح��ل 
الجاهزي��ة الذهنية والفنية. وتش��ارك 
الرامية مريم حساين يف املجموعة التي 
تضم القطرية لولوة املا، واألذربيجانية 
“ريجين��ا مكدانوف��ا”، والرتكي��ة “بانو 
بوس��تاكانيم   “ واألذربيجانية  أوزبك”، 
مالكوفا”، فيام ستشارك الرامية فاطمة 
الف��رج، ولطيفة الح��ادي يف املجموعة 
الت��ي تض��م القطرية ريم الرشش��اين، 
جعف��ر”،  نروفان��ا   “ واألذربيجاني��ة 
والرتكية “لزيل إيدن”، والقطرية سارة 
غام محمد. وتس��عى فتي��ات الرماية 
للظه��ور املرشف يف ال��دورة من خال 
الصع��ود إىل منصة التتوي��ج، وتحقيق 
إح��دى امليدالي��ات امللون��ة. الرامي��ة 

لطيفة الحادي أكدت جاهزيتها لخوض 
منافسات الرماية بدورة ألعاب التضامن 
اإلس��امي، موضح��ة بأن املش��اركة يف 
بطول��ة وزير الداخلي��ة املحلية كانت 
محط��ة مناس��بة للتحض��ري واإلع��داد 
للدورة، كام خاضت الاعبات سلس��لة 
من التدريب��ات املحلية، مؤكدة قدرتها 
عىل تحقيق نتيجة ايجابية ومتنت بأن 
تنال رشف الصعود عىل منصة التتويج 
وتحقيق احدى امليداليات امللونة لرفع 
راي��ة اململك��ة عالي��ا. وبدورها عربت 
الرامية مريم حس��اين عن اس��تعدادها 
التام لخوض منافس��ات الدورة، مشرية 
إىل أن املش��اركة يف الدورة الخامس��ة 
لرياضة املرأة الخليجية التي أقيمت يف 
قطر واملش��اركة ببطولة وزير الداخلية 

املحلي��ة كانت خ��ري محط��ة لإلعداد 
واالس��تعداد بصورة مثىل للوصول إىل 
أعىل مراحل الجاهزية الفنية. وأضافت 
“ إننا قادرون عىل تحقيق إنجاز جديد 
يف ال��دورة عطف��ا عىل م��ا منتلكه من 
جيدة،  وخ��ربة  وإمكانات  مس��تويات 
لكن املنافس��ة لن تكون سهلة يف ظل 
وج��ود منتخب��ات قوية تس��عى هي 
األخرى للمنافس��ة.. وأمتن��ى أن أكون 
عند حس��ن ظ��ن الجمي��ع وأن تتكلل 
املش��اركة بتحقيق نتيجة ايجابية تعزز 
مكانة البحرين يف هذا املحفل الريايض 

الكبري..”.

الفتة ترحيبية بـ 3 لغات

ح��رص الوف��د اإلداري لبعث��ة اململكة 

ع��ىل وضع الفتة ترحيبي��ة عند البوابة 
الرئيس��ية ملقر البعث��ة والتي تضم إىل 
جانبه كا من بعثة أوزبكستان واألردن 
وبنجادي��ش، كام تم وضع الفتة أخرى 
يف مجلس البعثة بالطابق الثالث وهو 
امل��كان الذي يجتمع فيه الوفد اإلداري 
ويتم فيه اس��تضافة كافة أفراد البعثة 
البحرينية والوفود الشقيقة والصديقة 

من باقي الدول.
واستخدمت ثاث لغات يف الكتابة عىل 
الافتة الرتحيبية )الب��ر( األوىل باللغة 
العربية أها وس��ها، والثاني��ة باللغة 
اإلنجليزية  باللغ��ة  والثالث��ة  األذري��ة 
وتحم��ل نف��س املعنى، ويوج��د فيها 
ش��عار اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
وشعار الدورة الرابعة أللعاب التضامن 

اإلسامي.

تركيا في الصدارة والجزائر 
األولى عربيا

تتص��در تركيا ج��دول الرتتي��ب العام 
للميدالي��ات حت��ى يوم أم��س األحد، 
حي��ث تتناف��س م��ع أذربيج��ان عىل 
الصدارة وق��د نجح األت��راك يف أزاحة 
أصح��اب الضيافة عن مرك��ز الصدارة 
بعدما حصدوا 30 ميدالية ملونة بينها 
12 ذهبية وذلك بفارق ذهبية واحدة 
عن أذربيجان التي أحرزت 24 ميدالية 
م��ن بينه��ا 11 ذهبي��ة، في��ام جاءت 
اندونيس��يا يف املرك��ز الثالث بحصولها 
ع��ىل 15 ميدالي��ة من بينه��ا ذهبيتني 
ولديه��ا 7 فضيات، وتعت��رب الجزائز يف 

املركز الراب��ع واألول عربي��ا بتحقيقها 
9 ميدالي��ات م��ن بينه��ا ذهبيتني و3 

فضيات و4 برونزيات.
اندونيس��يا  أن  إىل  اإلش��ارة  وتج��ذر 
ه��ي حاملة لقب ال��دورة األخرية بعد 
إحرازه��ا 104 ميدالي��ة م��ن بينها 36 
ميدالية ذهبية، فيام احرزت السعودية 
لق��ب النس��خة األوىل بفوزه��ا ب� 60 

ميدالية بينها 24 ميدالية ذهبية.

 269 ميدالية مخصصة
 ألبطال الدورة

يبلغ عدد امليداليات امللونة املخصصة 
ألصح��اب املراكز الثاث��ة األوىل بدورة 
ألعاب التضامن اإلسامي 269 ميدالية 
حيث ترتكز الفكرة الرئيس��ية لتصميم 
امليداليات الذهبية والفضية والربونزية، 
والتي تشمل شعار دورة األلعاب باكو 
2017، عىل األيقونة اإلسامية والثقافية 
املوجودة يف أمناط السجاد األذربيجاين 
التقلي��دي التي متثل رم��زًا لرتاث البلد 
وغالًبا ما تعكس لحظات احتفال هامة 
يف تاريخها وقد تم ربطها بش��كل أنيق 
لتظه��ر متثي��ًا مرئًيا للقيم األساس��ية 
لدورة ألعاب التضامن اإلس��امي وهي 
“السام، والوحدة، واالحرتام، والتميز” 
يف ح��ني يظهر عىل الج��زء الخلفي من 
امليدالي��ات ش��عار االتح��اد الري��ايض 
قطر  اإلسامي”ISSF”.ويبلغ  للتضامن 
امليدالي��ات 80 مليمي��رت يف حني يبلغ 

سمكها 9 مليميرت. 

البحرين تستهل مشاركتها بدورة “التضامن اإلسالمي” بسيدات الرماية
ت���رك���ي���ا ت���ت���ص���در ج������دول ت���رت���ي���ب ال���م���ي���دال���ي���ات

باكو            حسن علي

روث  األوملبي��ة  البطل��ة  حقق��ت 
جيبي��ت املرك��ز األول يف س��باق 3 
آالف مرت موان��ع يف الدوري املايس 
أللع��اب الق��وى وال��ذي اقي��م يف 
مدين��ة ش��نغهاي الصيني��ة بعدما 
أنهت مسافة السباق بزمن 9.4.78 
دقيق��ة لتحطم الزمن املس��جل يف 

سباق شنغهاي.
وتعترب تلك النتيج��ة التي حققتها 
مبثاب��ة  جيبي��ت  روث  الع��داءة 
اس��تعدادها  ع��ىل  ق��وي  م��ؤرش 
الجاد للمنافس��ة عىل املركز األول 
وامليدالي��ة الذهبية يف دورة ألعاب 
التضامن اإلسامي، حيث تربز روث 

يف مقدمة املرش��حني لنيل امليدالية 
الذهبية لسباق 3 آالف مرت موانع.

وكان��ت روث ق��د حطم��ت الرقم 
العاملي يف سباق 3 آالف مرت موانع، 

ضمن املرحلة 12 لل��دوري املايس 
أللعاب الق��وى العام املايض 2016 
بباريس حيث قطعت العداءة روث 
جيبيت، مسافة السباق بزمن قدره 
8 دقائ��ق و)52.78( ثانية، لتحطم 
الرقم القيايس العاملي السابق الذي 
س��جلته العداءة الروس��ية غولنارا 
بكني  أوملبياد  غالكينا-ساميتوفا، يف 
2008، وق��دره 8 دقائق و)58.81( 

ثانية.
وكانت جيبيت قد منحت البحرين 
امليدالي��ة الذهبية بس��باق 3 آالف 

مرت موانع بأوملبياد ريو 2016.

ع��رب البطل اآلس��يوي ونجم ألعاب 
القوى البحريني��ة عيل خميس عن 
اعت��زازه وفخره الكب��ري بحمل علم 
مملكة البحرين يف طابور العرض يف 
حفل افتت��اح دورة ألعاب التضامن 
اإلس��امي الرابع��ة، مش��رياً إىل أن 
حمل علم البحري��ن ومتثيل الوطن 
يف املحافل الخارجية رشف كبري ألي 

العب.
وأضاف خميس “ إنه��ا املرة األوىل 
الت��ي أحم��ل فيه��ا عل��م اململكة 
يف طاب��ور الع��رض طيلة مش��واري 
تك��ون  ال  ب��أن  وأمتن��ى  الري��ايض 
األخرية، فالوق��وف يف مقدمة الوفد 
البحريني أمام هذا الحش��د الهائل 
م��ن قب��ل الجامهري يف س��تاد باكو 
األوملب��ي وأمام مايني املش��اهدين 
عرب شاش��ات التلفاز أمر يبعث عىل 

الفخر واالعت��زاز وكل العب يتمنى 
بأن ينال هذا الرشف. .”.

وقال خميس بأن الهدف األس��ايس 
من املش��اركة يف الدورة هو تحقيق 
املرك��ز األول وامليدالي��ة الذهبي��ة 

وتحقيق الرقم التأهييل للمش��اركة 
يف بطولة العامل أللعاب القوى التي 
ستقام يف العاصمة الربيطانية لندن 
الصي��ف املقبل، مضيفا” سأش��ارك 
يف س��باق 400 مرت أو سباق التتابع 

وذل��ك وفق��ا لوجهة نظ��ر املدرب 
وأمتنى بأن أحقق امليدالية الذهبية 
ألرفع علم بادي عالياً، كام أطمح يف 
تحقيق الرقم التأهييل لبطولة العامل 

وأمتنى أن أوفق يف ذلك..”.
وأضاف “ يف ح��ال عدم قدريت عىل 
تحقي��ق الرقم التأهييل مازال هناك 
متس��ع كبري م��ن الوق��ت لتحقيق 
ه��ذا الهدف، حيث توج��د العديد 
القادمة  وامللتقي��ات  البطوالت  من 
ويف مقدمته��ا البطول��ة اآلس��يوية 
الت��ي ميكنن��ي من خاله��ا تحقيق 
الرقم املؤه��ل لبطولة العامل، حيث 
أنن��ي س��بق وأن حقق��ت الرق��م 
التأهييل ألوملبياد ريو 2016 يف أحد 
امللتقي��ات وكيل أمل بتحقيق الرقم 
ولكن الهدف األهم يف هذه الدورة 

تحقيق ميدالية ذهبية..”.
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مردانه: قفزة كبيرة بعدد 
المشاركين واأللعاب 

باكو تحييكم

أكدت نائبة مديرة البعثة مريم حيدر 
مردانه عن اعتزازها الكبري بالتواجد 

للمرة الثانية يف دورة ألعاب التضامن 
اإلسامي بأذربيجان بعدما سبق 
وأن شاركت ضمن الوفد اإلداري 

يف النسخة الثالثة التي استضافتها 
اندونيسيا عام 2013.

وأضافت بأن النسخة الحالية شهدت 
تطوراً كبرياً من جميع النواحي سواء 
من حيث العدد الكبري من الرياضيني 

املشاركني والذين بلغ عددهم حوايل 5 آالف ريايض أو من حيث عدد 
األلعاب، كام أن الوفد البحريني املشارك أكرث من النسخة املاضية 

وهو ما يعكس حرص اللجنة األوملبية عىل التواجد بقوة يف مثل تلك 
التجمعات الرياضية الهامة. وأوضحت بأن البعثة اإلدارية بذلت جهودا 

كبرية لإلعداد والتحضري للمشاركة يف الدورة من خال التواصل مع 
اللجنة املنظمة يف أذربيجان أو اتحاد ألعاب التضامن اإلسامي، مشرية 

إىل أن الوفد اإلداري سعى جاهداً لتذليل كافة العقبات التي تعرتض 
طريق املنتخبات املشاركة وتسهيل كافة األمور مبا يسهم يف تحقيق 

أفضل النتائج واملستويات. وأكدت بأن دعم واهتامم األمني العام 
عبدالرحمن صادق عسكر واإلرشاف املبارش من قبل مديرة البعثة فجر 

جاسم كان له أبلغ األثر يف التحضري واإلعداد األمثل لهذه املشاركة 
حيث تم تسكني جميع أفراد الوفد بكل ساسة ويرس ومل تتعرض 

البعثة ألي مشاكل متمنية بأن تتوج تلك الجهود بتحقيق حصيلة وافرة 
من امليداليات ململكة البحرين.

من املؤمل أن تصل اليوم االثنني 
البطلة األوملبية العداءة روث جيبيت 

إىل باكو للمشاركة يف الدورة قادمة 
من الصني بعد مشاركتها يف الدوري 

املايس أللعاب القوى لتلتحق بالبعثة 
يف القرية الرياضية.

خصصت البعثة اإلدارية عيادة طبية مصغرة داخل مقر البعثة 
وتتوافر فيها بعض املعدات الطبية، كام تتوفر يف القرية عيادة طبية 

ضخمة للتعامل مع أي حاالت طارئة.
تقوم اللجنة املنظمة ومن خال رجال األمن يف كافة املداخل بعملية 
تفتيش دقيقة يف القرية الرياضية اثناء الدخول من أجل سامة كافة 

الوفود.
تتقدم أذربيجان بفارق ساعة واحدة فقط عن مملكة البحرين يف 

التوقيت، فعندما تكون الساعة التاسعة صباحاً عىل سبيل املثال يف 
باكو تكون الساعة الثامنة صباحاً يف البحرين وهو ما يتيح املجال أمام 

الجامهري البحرينية ملتابعة منافسات الدورة بعيداً عن مشاكل فارق 
التوقيت الكبري.

مريم مردانه

الالفتة الترحيبيةراميات البحرين خالل التدريبات الرسمية
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افتتاح مطعم “ألتو” في “داون تاون روتانا”

افتت���ح ر�شمي���ا مطع���م األت���و، امل�شتلهم من 
ال���ذوق العربي، يف الطاب���ق 25 بفندق داون تاون 
روتان���ا، بح�ش���ور لفي���ف م���ن كب���ار امل�شوؤول���ن 
احلكومين وال�شخ�شي���ات الرفيعة واالأعيان واأبرز 
اأف���راد جمتم���ع االأعم���ال واإدارة فن���دق داون تاون 
روتانا، باالإ�شافة اإلى اأع�شاء جمل�س اإدارة جمموعة 
بي اأم اأم اآي التي كان لها ال�رشف يف تاأ�شي�س مطعم 

األتو التابع ملجموعتهم.  
يعترب “األتو”، مبا يتيحه من اإطالالت بانورامية 
وا�شعة النط���اق للعا�شمة املنامة، الوجهة الفاخرة 
الت���ي يق�شده���ا الن���زالء الراغب���ون يف اال�شتجمام 
والرتفي���ه ع���ن اأنف�شه���م بع���د عن���اء ي���وم طويل 
واال�شتمت���اع ب�شحب���ة راقية م���ن العمالء ب���دًءا من 
الديكورات الداخلية اخلالبة واملو�شيقى ال�شاحرة 
امل�شتلهمة م���ن االأحلان االإقليمي���ة والدولية، اإلى 
ة بعناية  الت�شكيل���ة املنتقاة بدقة بالغ���ة واملح�رشرَّ

فائقة من االأطعمة وامل�رشوبات، ي�رشب األتو بجذور 
عميقة يف ال���رتاث االإقليمي، م���ع متّتعه يف الوقت 

نف�شه بلم�شة ع�رشية.
و����رّشح الرئي����س التنفي���ذي ملجموع���ة بي اأم 
اأم اآي ماري���ك �شريي���دان بقوله “ي�رشن���ا اأن نحتفل 
بافتت���اح “األت���و”، وي�شع���دين اأن اأق���دم لنزالئن���ا 
املفهوم املعا�رش للمطاعم الراقية. لقد ا�شتلهمنا 
مفه���وم األتو من قي���م ال�شيافة والك���رم العربية، 
واأردن���ا اأن نن�شئ حيًزا يحتفي بتل���ك املثل العليا 
يف جو ع�رشي حدي���ث. كان ُمرادنا اأن نتيح لنزالئنا 
فر�ش���ة ملعاي�شة الدفء احلقيق���ي لكرم ال�شيافة 
الذي مييز هذه املنطق���ة، ف�شالً عن عمق الثقافة 
احلديث���ة واخلاّلق���ة يف مملك���ة البحري���ن، ممزوجة 
بالكثري م���ن املوؤث���رات الدولية الت���ي نلم�شها يف 
الديك���ور وقائم���ة االأطعمة وامل�رشوب���ات والربامج 

الرتفيهية”.

فر�ش���ة  االفتت���اح  اأثن���اء  لل�شي���وف  اأُتي���ح 
ا�شتك�ش���اف امل���كان والتل���ذذ بت���ذوق عينات من 
قوائ���م اأطعم���ة وم�رشوب���ات األتو، م���ع ا�شتمتاعهم 
بالفقرات الرتفيهية التي قدمها فنانون حمليون.

ي�شتمل ديكور األت���و الداخلي، امل�شتوحى من 
جمال املنطقة و�شحرها، على ت�شميمات هند�شية 
وعربية ت�شتند اإلى االأ�شكال الفاتنة التي نراها يف 

العمارة العربية.  
ويت���ّوج ه���ذا كل���ه الرتا�س اخلارج���ي املذهل 
الذي يتي���ح لل�شيوف اإطاللة خالبة ومنظًرا مده�ًشا 

للعا�شمة.
حر����س طهاة األت���و على اتخاذ منظ���ور معا�رش 
ا  للمطب���خ االإقليمي، فطوروا مفهوًم���ا عربيًّا ع�رشيًّ
التقليدي���ة  االأطعم���ة  اأطاي���ب  يف  حت���والً  ُيح���دث 
املف�شلة با�شتخ���دام مكونات جدي���دة وتنويعات 
م�شتوح���اة. قائم���ة ماأك���والت األت���و م�شتم���دة م���ن 

مطاب���خ ال�رشق االأو�ش���ط على تنوعه���ا، حيث جتمع 
بن املذاق���ات املحلية واالإقليمية واالأو�شع نطاًقا 

بطرق مده�شة وممتعة.
وقال نائب رئي�س “بيادر”، الق�شم امل�شوؤول 
ع���ن اإدارة املطاعم مبجموعة ب���ي اأم اأم اآي جيم�س 
جون�شت���ون “اأردن���ا اأن ن�شم���ن لعمالئن���ا قدرتهم 
عل���ى اال�شتمتاع بكل جانب م���ن جوانب األتو. فمن 
الت�شمي���م الداخلي اإلى الرتا����س اخلارجي ال�شاحر 
واالأ�شن���اف الفري���دة م���ن نوعها الت���ي تت�شمنها 
قائمتن���ا واملو�شيق���ى االندماجي���ة الت���ي يتيحها 
املطعم، حر�شنا على اأن ناأخذ يف اعتبارنا كل �شيء 
بغي���ة اإ�شفاء اخل�شو�شية والتمي���ز على كل زيارة 

يقوم بها �شيوفنا اإلى األتو، حيث يتمّثل هدفنا يف 
�شمان اأن تكون كل حلظة يق�شيها العميل يف األتو 
حلظ���ة ال تن�شى بكل ما يف الكلمة من معنى، ونرجو 
اأن ي�شتمت���ع عمالوؤنا مبزيجنا الفري���د من االأ�شالة 

واملعا�رشة”.
يفت���ح األتو اأبواب���ه لعمالئه م���ن الظهر وحتى 
ال�شاعات االأولى من ال�شباح، ليكون بذلك الوجهة 
الراقية للقاءات االأعم���ال واللقاءات اخلا�شة خالل 

النهار واأثناء الليل.  
واملطعم مفتوح ط���وال اأيام االأ�شبوع، وي�شم 
���ا لتلبي���ة حاج���ات العم���الء فيما  فريًق���ا خم�شو�شً

يتعلق بركن �شياراتهم.

أجواء رمضانية كالسيكية مميزة في فندق الخليج

 “السالم” يطلق بطاقة الدفع المسبق الجديدة

ي�شتقب���ل فن���دق اخللي���ج البحري���ن للموؤمترات 
وال�شب���ا يف هذا العام �شهر رم�ش���ان املبارك يف اأجواء 
رم�شاني���ة ممي���زة بلم�ش���ة م���ن ال�شياف���ة البحرينية 

االأ�شيلة.
به���ذه  ونزالئ���ه  ل�شيوف���ه  الفن���دق  يتي���ح  اإذ 
املنا�شب���ة، الفر�ش���ة لال�شتمت���اع باالأج���واء املمي���زة 
واال�شتثنائي���ة لل�شهر الف�شي���ل، وذلك عرب جمموعة 
م���ن عرو����س املطاع���م والت���ي ت�ش���م باق���ة منوعة 
م���ن املاأك���والت واالأطب���اق العاملي���ة باالإ�شاف���ة اإلى 
املاأك���والت التقليدي���ة االأ�شيل���ة وامل�شتوح���ى م���ن 
االأطب���اق البحريني���ة واخلليجي���ة القدمي���ة واحلديثة 
والتي �شرت�شي حتماً جميع االأذواق بنكهاتها الرائعة.

يدعوكم فندق اخلليج لق�شاء اأوقات ا�شتثنائية 
ب�شحب���ة االأه���ل واالأ�شدقاء على ماأدب���ة الفطور التي 
�شتق���دم يف اأج���واء رم�شاني���ة �شاح���رة مبطعم “تخت 
جم�شي���د”.  ويع���د املطع���م رواده م���ن ال�شيوف عرب 
بوفي���ه االإفط���ار ال�شه���ي طيل���ة اأيام �شه���ر رم�شان 
املب���ارك، حيث ي�شم جمموع���ة وا�شعة من املاأكوالت 
العربية والفار�شية ال�شهرية يف جو فخم وراقي يتميز 

بح�شن ال�شيافة الراقية. 
يقوم ال�شيف االإيراين با�شتخدام التوابل املميزة 
يف طه���ي الطعام مما يعطيه النكهة اللذيذة االأ�شلية 

ملطع���م تخت جم�شي���د.   مرتادي اخلي���ام الرم�شانية 
الذي���ن يبحث���ون ع���ن االأكالت البحريني���ة ال�شعبية اأو 
االأكالت العربية والعاملية ويبحثون دائماً عن التميز 
الإ�شفاء اأج���واء رم�شانية فريدة و�شط مل�شات ع�رشية 
ذات طاب���ع كال�شيكي، ميكنهم تن���اول وجبة االإفطار 
يف اخليم���ة الذي �شيعم���ل الفندق عل���ى توفري اأجواء 

ممتعة ملرتاديه���ا، وبرامج خمتلفة تقدمها للعائالت 
مب���ا ينا�شب كاف���ة الفئ���ات العمرية،واألعاب���ا خا�شة 
تنا�ش���ب االأطفال احتف���اال بهم وبال�شه���ر الف�شيل، 
فيما يتناف�س الطهاة الإكرام �شيوفهم مبا لّذ وطاب 
من امل�رشوب���ات واملاأك���والت الرم�شاني���ة التقليدية 

املحلية والعربية.

املنام���ة - م����رشف ال�ش���الم: اأعل���ن م�رشف 
ال�ش���الم- البحري���ن، اأحد امل�ش���ارف االإ�شالمية 
بطاق���ة  اإط���الق  ع���ن  اململك���ة،  يف  الرائ���دة 
جدي���دة للدف���ع امل�شب���ق بامل�شاركة م���ع فيزا 
وق���د مت ت�شمي���م البطاق���ة لتلبي���ة متطلب���ات 
العمالء وتوف���ري بيئة اآمنة عند اإج���راء معامالت 
�مل�شرتي���ات حملياً �أو دولياً عل���ى �أجهزة نقاط 
البيع اأو الت�شوق عرب االنرتنت اأو لدفع الفواتري 
ع���ن طري���ق االإنرتن���ت وكذلك ل�شح���ب املبالغ 
النقدي���ة من اأجه���زة ال����رشاف االآيل التي حتمل 

�شعار فيزا. 
�ش���وف يتمك���ن العم���الء من تعبئ���ة ر�شيد 
بطاقاتهم يف خمتلف فروع امل�رشف وكذلك عن 
طريق قنوات اخلدم���ات امل�رشفية االإلكرتونية 

للتعبئة.
و�رشح نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة- 
اخلدم���ات امل�رشفي���ة يف م����رشف ال�ش���الم اأن���ور 
مراد اأثناء تد�ش���ن البطاقة اجلديدة: “يف اإطار 
جهودن���ا املتوا�شل لتوف���ري منتجات وخدمات 
عالي���ة امل�شتوى اإلى عمالئن���ا فانه ي�رشنا اطالق 
ه���ذه الفئة املتط���ورة م���ن البطاق���ات للدفع 
امل�شبق الت���ي تعمل با�شتخدام ال�رشيحة الذكية 
وكذلك الت�شميم ال�شف���اف االأنيق للبطاقة قد 
�شممت لكي توؤمن للعمالء جتربة رائعة وتعترب 
قف���زة اإل���ى االأمام لك���ي تكون بدي���اًل من حمل 
االأموال النقدية عند ال�شفر اأو الإجراء املعامالت 

حملياً اأو دولياً اأو عرب �شبكة االإنرتنت. 
تعد البطاقات قابلة الإعادة التعبئة وت�شمن 
لعمالئن���ا اال�شتفادة من اإج���راء معامالتهم التي 
تت���م دون ا�شتخدام االأم���وال النقدية من خالل 
بيئة اآمنة ومريحة اإ�شافة اإلى قبوله يف اأكرث من 
35 مليون حمل يف جميع اأنحاء العامل واأكرث من 
2 ملي���ون جهاز �رشاف اآيل يف اأنحاء العامل، اأينما 

ت�شاهد �شعار بطاقة فيزا.
ف�شالً عن املزايا القيمة للبطاقة �شيح�شل 
العم���الء على تنبيه جم���اين بالر�شائ���ل الن�شية 

الق�شرية وك�شف احل�شاب االإلكرتوين �شهرياً.
م���ن جهته، قال املدير العام ل�رشكة “فيزا” 
والبحري���ن  ال�شعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة  يف 
والكوي���ت و�شلطن���ة عم���ان اأحم���د جاب���ر “اإننا 

�شع���داء للغاي���ة بتعاوننا م���ع م����رشف ال�شالم، 
املوؤ�ش�شة امل�رشفي���ة التي ت�شاطر “فيزا” ذات 
القيم واالأهداف، بغي���ة تزويد حاملي بطاقاتنا 
بخي���ارات دف���ع منا�شبة و�شهل���ة وجمزية حيث 
توفر بطاقات الدفع امل�شبق مزايا اإ�شافية من 
ال�شهول���ة ت�شمح للعمالء الذي���ن قد ال ميلكون 
بال����رشورة بطاق���ة ائتماني���ة اأو بطاق���ة خ�ش���م 
القي���ام بالعديد من التعام���الت على االإنرتنت 
ويف خمتل���ف نقاط �لبيع على حد �شو�ء. ويف هذ� 
االإطار، نود تهنئة امل�رشف باإطالق هذه البطاقة 
اجلدي���دة، ونحن على ثقة باأنه���ا �شتلقى اإقباالً 
كبرياً من العمالء و�شت�شهم يف تعزيز منو قطاع 

املدفوعات االإلكرتونية يف البحرين”.

“العلوم التطبيقية” تحتفل بأيتام “السنابل”

مدينة التنين تنظم فعالية “دراجون والك” 

اأقامت عم���ادة �شوؤون الطلب���ة بالتعاون 
مع جمل�س الطلبة ون���ادي املتطوعن ونادي 
امل���راأة يف جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة يوم���اً 
ترفيهي���اً الأيت���ام جمعي���ة ال�شناب���ل اخلريية 
مب�شاركة عدد كبري م���ن طلبة اجلامعة الذين 
احتفوا باالأيتام من خ���الل اللعب مع االأطفال 
وتق���دمي  الرتفيهي���ة  امل�شابق���ات  واإقام���ة 

الهدايا لهم.
واأو�شح���ت عميدة �ش���وؤون الطلبة فايزة 
زيتوين اأن هذه الفعالية تاأتي يف اإطار اأن�شطة 
اخلدمة املجتمعية التي حتر�س اجلامعة على 
اإقامته���ا وح����س الطلبة عل���ى امل�شاركة بها 
مبا ي�شه���م يف تعزيز امل�شوؤولي���ة االجتماعية 
يف نفو�شه���م. وتقدمت عميدة �شوؤون الطلبة 
ال�شناب���ل  جمعي���ة  الإدارة  اجلزي���ل  بال�شك���ر 

اخلريي���ة لالأيتام عل���ى تعاونهم م���ع اجلامعة 
وجهوده���م الت���ي يبذلوها لتاأم���ن م�شتقبل 
اأف�ش���ل لالأيتام، كما تقدم���ت بال�شكر لطلبة 
اجلامع���ة الذي���ن �شاهم���وا يف تنظي���م ه���ذه 
الفعالية ور�شموا الفرحة على وجوه االأطفال.

م���ن جهته اأو�شح مدي���ر مكتب اخلدمات 
الطالبي���ة حمم���د النج���ار اأن ه���ذه الفعالي���ة 
لي�شت �ش���وى تعبريا رمزي���ا للتنويه بحقوق 
االأيتام باملجتمع واإبراز العديد من اإبداعاتهم 
ومهاراته���م واجنازاته���م املمي���زة والتوعية 
بق�شاياه���م واحتياجاته���م، م�ش���ريا ال���ى اأن 
االهتمام ب�رشيح���ة االأيتام يعك�س مدى تكافل 
املجتم���ع وم���دى اهتمامه برعاي���ة اأفراد هذه 
ال�رشيح���ة الذي���ن يعت���ربون ج���زءا اأ�شيال من 

املجتمع.

تنظ���م مدين���ة التن���ن البحري���ن، اأك���رب 
مركز ت�شوق �شيني للبي���ع باجلملة والتجزئة 
باململك���ة، فعالية خا�شة للم�ش���ي “دراجون 

والك”. 
الفعالي���ة  ه���ذه  مث���ل  تنظي���م  وياأت���ي 
امل�شوؤولي���ة  م���دى  م���ن  ناب���ع  الريا�شي���ة 
االجتماعية التي تتم�ش���ك بها مدينة التنن، 
اإذ �شتقام داخ���ل املجمع وباإمكان االأفراد من 

جميع االأعمار امل�شاركة فيها. 
وكما يوح���ي ا�شمها، ف���اإن احلدث عبارة 
عن ن�شاط ريا�ش���ي يتكون من م�شي يف �أنحاء 
مرافق جممع مدينة التنن، مع مدرب معتمد 
يقود ه���ذه املب���ادرة.  ويهدف ه���ذا احلدث 

اإل���ى تعزي���ز منط حي���اة �شحي، ون����رش الوعي 
وامل�شاع���دة عل���ى امل�شاهم���ة يف ن����رش ثقافة 

اللياقة البدنية يف مملكة البحرين. 
و�شيح����رش ه���ذه الفعالي���ة اأطف���ال م���ن 
منت�شب���ي املوؤ�ش�شة اخلريي���ة امللكية، وذلك 
لغر����س فيهم قيمة ممار�شة الريا�شة يف �شن 
مبك���رة، وتعليمهم كيفية تعزي���ز املحافظة 
على الت���وازن ب���ن العقل ال�شلي���م واجل�شم 
ال�شليم، حي���ث يعترب ذلك مهم ملرحلة النمو 
لديه���م. وبعد ذل���ك، فاإن فعالي���ة “دراجون 
والك” �شت�شبح فعالي���ة اأ�شبوعية، تقام كل 
ي���وم �شب���ت م���ن 9:30 �شباحاً اإل���ى 10:30 

�شباحاً بقيادة مدرب بدين خا�س. 

إعداد: هبة محسن
االثنين 15 مايو 2017 

19 شعبان 1438
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    يعر����ض يف نادي ال�س���ينما الأربعاء املقبل فيلم 
ل ل لن���د. البمي���ا ممثل���ة طموحة ُتقدم م����روب الالتيه 
لنجوم الأفالم فيما بني جتارب الأداء بينما �سيبا�ستيان 
مو�س���يقي متخ�س����ض مبو�س���يقى اجل���از �س���ق طريقه 
ب�س���عوبة من خالل عزف منوعات الأغاين خالل احلفالت 

يف احلانات احلقرية. ولكن مع ت�ساعد جناحاتهما يبداآن 
ك الن�س���يج اله�ض لعالقة  يف مواجهة القرارات التي ُتفِكّ

حبهما.
والأح���الم التي �س���عيا لتحقيقها بج���د حفاًظا على 

بع�سهما البع�ض اأم�ست تهدد عالقتهما بالف�سل.  وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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تربع اإذا كنت تعمل يف جمال الكتابة 
والتاأليف وال�سحافة والن�ر

ان�س���غال احلبيب هذا اليوم ل يعني 
اأنه ل يحبك، وعليك اأن تقدر ظروفه

ممار�س���ة متارين ريا�سية خفيفة يف 
الأ�سبوع تعود بالفائدة 

و�س���عك  اإهم���ال  اأن  جي���داً  ت���درك 
ال�سحي �سترتتب عليه نتائج �سلبية

قد تطراأ بع�ض امل�سكالت املالية اأو 
الهواج�ض، فا�سرب قليال 

قد ت�ستاء لقرار ي�سدر اأو لأمر يتعّلق 
باأحد الزمالء، فتحاول م�ساعدته 

حتتاج اإلى النع���زال قليالً والبتعاد 
عن ال�سخب، خ�سو�ساً اليوم

احذر اخلالفات الطارئة والكلمات 
احلاّدة فهي لي�ست يف �ساحلك

ل تق���دم على اخلط���وات الناق�س���ة 
�سحياً، بل ادر�سها جيداً 

اإقن���اع  عل���ى  كب���رية  ق���درة  لدي���ك 
الآخرين بوجهة نظرك اليوم

منا�س���بة  اجلي���دة  العم���ل  اأج���واء 
لتحركاتك واأفكارك، بهدف النجاح

امن���ح احلبيب فر�س���ة جديدة لتنجح 
عالقتك به وتتجنب اخلالفات

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

فن “النهمة”.. ثقافة خليجية واحدة رغم اختالف األداء 
 ف���ن )النهم���ة( اأحد الفن���ون ال�س���عبية البحرية 
القدمية كان مقت�را على البحر والبحارة يف �س���واحل 
اخللي���ج ما بني الب����رة و�س���لطنة عم���ان وتغنى به 
الجداد حينما كانوا يجوبون ب�سفنهم البحار للغو�ض 
اأو التج���ارة �س���عيا وراء قوتهم. والنهمة )بت�س���كني 
اله���اء( تعن���ي بل���وغ الهم���ة اأو ال�س���وت الزجر وقد 
حتولت مبرور الزمن من لهو بحري لت�س���جيع البحارة 
عل���ى القي���ام باأعماله���م اإلى ف���ن بح���ري خال�ض له 
قواعد ثابتة ب���الداء والى لون من الغناء الفلكلوري 

ي�ساحب اهل البحر منذ بدء رحلتهم.
غن���ى بهذا الف���ن الج���داد )الهولو( و�س���دحوا 
ب�)اليام���ال( متاأثري���ن بخلي���ط من الفن���ون العدنية 
واخلليجي���ة والهندي���ة والإفريقية نتيجة ات�س���الهم 
بتلك ال�سعوب م�ستلهمني من اأ�سوات املوج وهدير 

البحر و�رير ال�سواري يف ت�سكيل غنائهم البحري.
واأطلق���ت املوؤ�س�س���ة القطري���ة العام���ة للح���ي 
الثقايف )كتارا( يف ابريل املا�س���ي جائزة كتارا لفن 
النهمة )نهام اخلليج( التي فاز فيها النهام القطري 
عل���ي امل���ري بجائزة )نه���ام اخلليج( ت���اله الكويتي 

�سامل م�سيعيد ثم البحريني اأحمد عبداهلل جمعة.
وهذا التنوع اخلليجي يف امل�ساركة بهذه اجلائزة 
يعك�ض حجم الت�س���ابه يف الثقافات والفنون يف دول 
اخلليج ل�س���يما يف فن )النهم���ة( ال ان هناك بع�ض 
الختالف���ات التي ر�س���دت يف تناول ه���ذا الفن بني 

الكويت والبحرين وقطر.
ويف ه���ذا الط���ار ق���ال الباحث والفن���ان فتحي 
ال�س���قر يف لقاء مع وكال���ة النباء الكويتي���ة )كونا( 
ان “ف���ن النهمة مت�س���ابه يف اخلليج ل اختالفات فيه 
اإل يف التنازي���ل )اأي الغني���ة( اأو ال�س���يالت اإذ تك���ر 
ال�سيالت يف قطر والبحرين والمارات وعمان مقارنة 

بالكويت”.
واأ�س���ار ال�س���قر ال���ى ان “الخت���الف اأي�س���ا يف 
ال�رع���ات ويف اأداء الغن���اء )امل���د( ونوعي���ة الغن���اء 
م�سرت�سدا بالختالف بني فن )الدواري( يف البحرين 

والكويت”.
وذكر ان الختالف يكون اأي�سا يف طريقة العزف 
ويف اأداء )اخلطف���ة( )وه���ي من الغ���اين التي توؤدى 
اأثن���اء رفع الأ�رع���ة اأو خطف ال�راع( فرغ���م انها من 
نف�ض املي���زان اإل انه���ا تختل���ف يف الأداء اإذ اإن اأهل 
البحرين اأ�رع يف اأدائها كما يعرف عنهم اأنهم ميدون 

يف غنائه���ا اأما اأه���ل الكويت فاإنه���م ياأخذون الطابع 
الثقيل وال�س���هل املمتنع يف اأداء الفنون البحرية ول 
تغلب عليه���م ال�رعة يف اأداء الأغ���اين البحرية بل اإن 

�رعتهم تعد متو�سطة.
واأو�س���ح ال�س���قر ان “اأهل الكويت متيزوا بفن 
)ال�سفقة( الذي يعد قويا وكانوا ل يف�سلون ال�رعة 
فيه يف حني اأن اأهل البحرين مثال ويف فن )احلدادي( 
)وهو من اأغاين الرتفيه وال�سمر والرتويح عن النف�ض 
ولي�ض العمل( يدخلون ال�سفقة يف اأي وقت وت�ستمر 
للحظات وتنتهي” وغناوؤهم دائما �ريع الوترية حتى 

يف الفنون الخرى ك�)اخلماري(.
كما انفرد اأهل الكويت عن �سائر دول املنطقة 
بفن )ال�س���نكني( - بك�ر الكاف - نتيجة لأ�سفارهم 
خالف���ا لأهل البحري���ن وقطر الذين كانوا ميار�س���ون 

الغو�ض فقط.
ومن خالل ما �س���معوه يف اأ�سفارهم من اإيقاعات 
واأ�س���وات لجرا����ض الكنائ�ض خ���رج الكويتيون بفن 
)ال�س���نكني( وهي كلمة تعني )ثقيل( فكاأن ا�س���مه 
الف���ن الثقي���ل وهو ف���ن يحت���وي على اأج���زاء كبرية 
ومعق���دة يف الإيقاعات والأداء والرق�ض وهو الوحيد 

الذي يحتوي على اآلة نفخ )ال�رناي( اأو )املزمار(.
ويف ه���ذا الطار ق���ال الباح���ث والنوخ���ذة علي 
�س���الح الرومي ل)كونا( ان فن )ال�س���نكني ميار�ض 
اأثن���اء الحتف���ال برتميم ال�س���فينة بع���د النتهاء من 
ت�سليحها و�س���د الفتحات و�س���بغها لت�سبح جاهزة 

لالبحار.
وق���ال الروم���ي ان “كل دول���ة يف اخللي���ج له���ا 
مدر�س���ة خمتلفة يف اأداء النهمة وذلك بح�سب الأغاين 

اخلا�س���ة بالعمل فالبحرين متيزت ب)اليحلة( وهي 
ن���وع من الفخ���ار وا�س���تخدم كاإيقاع ث���م اأخذها اأهل 

الكويت منهم”.
ولكون البحرينيني والقطرين من اأهل الغو�ض 
فقط فاإنهم يق�س���ون فرتة اأقل يف البحر لذا انت�رت 
فنون الرتفيه وال�س���مر عندهم اأكر من فنون العمل 
فتميزوا ب )الدور( املنت�ر على �س���احل البحر حيث 
يتجم���ع في���ه البح���ارة لأداء جل�س���ات يطل���ق عليه���ا 
ا�س���م )الن�ض( يت�س���امرون فيه���ا ويغن���ون العديد 
من الفن���ون مثل )احلدادي( و)الفج���ري(. ويعد فن 
)الفجري( من الفنون التي انطلقت اأ�سا�س���ا من اأهل 
البحري���ن واملتعارف عليه لديهم باأنه يكون فقط يف 

حال وجدت معه عدة اآلت.
اأم���ا ف���ن )احل���دادي( ال���ذي و�س���ل للكوي���ت 

م���ن البحرين اأي�س���ا فه���و من )احل���داي( ويب���داأ ب 
)الزهريي���ة( قب���ل بداي���ة الغن���اء ويطل���ق عليه اهل 
الكوي���ت ا�س���م )اجراح���ان( وتعن���ي )ا����رح( وقيل 
)اجرح( وذلك قبل الغناء )التنزيلة( واحلدادي دائما 

يبداأ بزهريية ل مبوال.
بال�س���يالت  والإم���ارات  عم���ان  اأه���ل  ومتي���ز 
ويعتم���دون عليها اأكر من )النهم���ة( وغلب عليهم 
ه���ذا الطاب���ع لعدم توف���ر الوقت الكايف لل�س���مر لن 
منطقتهم اأق�سى من باقي دول املنطقة وذلك لبعد 

مغا�سات اللوؤلوؤ.
ومل يك���ن يف رحالت غو�س���هم الكث���ري من عدة 
الفن���ون كالطب���ول وغريه���ا ونتيج���ة لذل���ك اعتمد 
الإماراتي���ون اأك���ر عل���ى الأداء ال�س���وتي وال����رب 
بالأق���دام عل���ى �س���طح ال�س���فينة يف حني ا�س���تخدم 
الكويتيون اليقاعات يف �س���فنهم كما اختلفوا اأي�سا 
ع���ن الكويت والبحري���ن وقطر يف اللح���ن لأن معظم 
غنائهم )�س���واحلي( من زجنبار وافريقيا واعتمادهم 
على ال�سيالت يحدث عندما يكون النهام غري موجود 

على ال�سفينة حالهم حال معظم اأهل دول اخلليج.
و)النه���ام( يعد الركي���زة واملحور ال���ذي يقوم 
علي���ه الغن���اء وهو ال�س���م ال���ذي يطلق عل���ى مغني 
ال�سفينة ويتجاوب البحارة مع ما ي�سدر عنه من اأغان 
تع���رب عما يف �س���دورهم م���ن اأمل الف���راق والبعد عن 
الديار كما كان ي�س���جع بغنائه كل من على ال�سفينة 
على حتمل امل�س���اق وال�س���رب بالبته���الت والدعاء 

كنوع من بدايات العمل.
وللنهام عدة �س���فات يجب توافرها ابرزها قوة 
ال�س���وت وطبقاتها ك���ي يزود البحارة والغوا�س���ني 
بالطاق���ة والت���ي كانت تب���داأ دائما بذك���ر اهلل وتعد 
مهم���ة النه���ام اأ�سا�س���ية يف اأي رحلة ول ت���كاد تخلو 
�س���فينة من نه���ام ال���ى ثالث���ة نهامني يتقا�س���ون 

اأ�سعاف ما يتقا�ساه الغا�سة.
ومثلم���ا ينتق���ي قبط���ان ال�س���فينة )النوخ���ذة( 
وم�س���اعده )املجدم���ي( البح���ارة ال�س���داء فانهم���ا 
ينتقيان اي�س���ا النهام �س���احب ال�س���وت ال�س���داح 
والنهمة ال�س���جية التي تثري البحارة وت�سحذ هممهم 
وب�س���بب ه���ذا ال���دور املهم يحظ���ى النه���ام بالكرم 

وح�سن املعاملة بح�سب الوكالة الكويتية.

وتوقيع  تد�سني  حفل  الأول  اأم�ض  ي��وم  اأقيم 
ار، التي �سدرت  رواية )احَلروْن( للكاتبة رباب النجَّ
حديثاً يف بريوت، عن املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات 

والن�ر.
املنامة،  العا�سمة  يف  ال��رواي��ة  اأح��داث  وت��دور 
بل  العامل  حقيقة  حيث  املخارقة،  حيِّ  يف  وحتديداً 
وحقيقة الأنا ت�ستع�سيان على اإدراك البطلة جليلة، 

ت���ر����س���د ال��ق��ي��م التي ت�سكن مع جدَّتها. الرواية 
والأع����������راف 
وب�����ع�����������ض 
ال���ت���ح���ولت 
ال��ت��ي ط���راأت 

ال�سوء  وت�سلط  عليها، 
ع���ل���ى اجل���ي���ل ال������ذي مل 
بعد  امل���در����س���ة  ي���دخ���ل 
حيث  التعليم؛  انت�سار 
حدثت فجوة بني الأجيال 
اأكرب بكثري من تلك التي 
الرواية  التعليم.  �سبقت 
حت���ق���ق ل��ل��ق��ارئ 

غايتني يف ذات الوقت، الرتفيه والتفكري يف اأمور قد ل تكون 
والنا�ض  العامل واحلياة  اإلى  ا�ستوقفته من قبل، فتجعله ينظر 
واحلكمة  الت�ساوؤلت  �سوء  يف  ثابتة،  وغ��ري  خمتلفة  بطريقة 
اخلا�سة  اأ�سئلته  �سياغة  اإعادة  ليحاول  ال�رد،  خلف  املتوارية 

حول قلق الهوية و�سوؤال الوجود. 
ُيذكر اأن هذا هو الإ�سدار الثاين للكاتبة؛ حيث �سبقه رواية 
الدار، �سمن م�روع  التي �سدرت عن ذات  )زناب( عام 2014 
اأحداثها  تدور  والتي  اآنذاك،  الثقافة  وزارة  مع  امل�سرتك  الن�ر 

اأي�ساً يف العا�سمة املنامة.

بحضور عدد من الكتاب..

ار تدشن روايتها “الَحروْن” النجَّ

نادي توبلي يكرم المسرحي القدير يوسف الحمدان

كرم نادي توبلي الريا�سي والثقايف الناقد امل�رحي القدير 
يو�س���ف احلم���دان كاأح���د رواد امل����رح املتعاونني م���ع فرقته 
امل�رحية حي���ث قدمت له رئي�س���ة الحتاد الن�س���ائي البحريني 

ال�سيخة حياة بنت عبدالعزيز اآل خليفة درعا تذكاريا.
يج���در بالذكر اأن الناقد امل�رح���ي احلمدان من رواد امل�رح 
البحرين���ي واخلليج���ي وله العديد م���ن املوؤلفات واع���د واأخرج 
الكث���ري م���ن امل�رحي���ات ول���ه م�س���اركات وا�س���عة يف خمتل���ف 
املهرجان���ات العربية والعاملية، كان اآخرها م�س���اركته كع�س���و 
جلنة حتكيم يف الن�س���خة التا�س���عة من مهرج���ان الهيئة العربية 
للم����رح باجلزائر والتي عقدت يف اجلزائر من 10 اإلى 16 يناير 
و�س���ارك يف هذا املهرج���ان نحو 550 فنان���ا م�رحيا من اجلزائر 

والدول العربية.

اأقام مركز �س���لمان الثقايف ور�سة 
عليه���ا  ا����رف  التمثي���ل  اأ�سا�س���يات 
الفن���ان واملخ���رج ن�س���ال العط���اوي 
وذل���ك يف اإط���ار التع���اون القائم بني 
املرك���ز والعط���اوي مب�س���اركة حوايل 
 10 20 طف���ال تراوحت اأعماره���م من 
اإل���ى 14 �س���نة، واأو�س���ح العطاوي يف 
حدي���ث ل�”الب���الد” اأن���ه ا�س���تخدم يف 
الور�سة مهارات �سهلت اإجناز وتنفيذ 

عمل م�رحي ب�س���يط مدته دقيقتني ون�س���ف ولكن بقالب جديد كليا وهو قالب الدراما 
ال�س���امتة واملتفاعل���ة مع املو�س���يقى، وجرت الور�س���ة بدرج���ة مكثفة بواق���ع 3 اأيام يف 

الأ�سبوع وبعد بدء الدرا�سة حتولت اإلى يوم واحد يف الأ�سبوع.

العطاوي يقدم ورشة أساسيات 
التمثيل  بـ “سلمان الثقافي” 

الرويشد يتعاون مع خالد الشيخ وفتحية عجالن
ك�س���ف املطرب عبداهلل الروي�س���د عن كوالي�ض األبومه اجلديد  ت�س���لم عليك  قائال: كنت اأتطلع لألبوم خمتلف 
يف ظل توايل ال�س���نجالت وقررت طرح األبوم ي�سم ت�س���ع اأغنيات، وعرج الروي�سد اإلى ت�سديه لأغنية فيلم  �ساهني  
الذي مل يخرج للنور وقال:  الأغنية من كلمات بدر بور�س���لي واأحلاين والفيلم من اإخراج خالد ال�س���ديق 
وكان مو�س���وع الفيل���م رائعا حيث يتحدث عن ال�س���قر ولكن ل اأعلم ملاذا مل يعر����ض. وعاد جمددا اإلى 
األبومه ليتحدث عن اأغنية  مت�سى الكون  وقال: خالد ال�سيخ اختار جمموعة من الق�سائد لل�ساعرة فتحية 
العجالن ومت ال�س���تقرار على هذه الأغنية حيث �سعرت اأنها املرة الأولى التي ا�ستمع فيها اإلى م�سطلح  
مت�س���ى الكون  وهو لي����ض التعاون الأول مع هذا الثنائي. وعن تعاونه مع الفنان خالد ال�س���يخ اأ�س���اف: 

“خالد هو نكهة الألبوم وهناك الكثري من الأ�سماء لها الف�سل يف جناح اأعمال عدة”.

tariq_albahhar

 فيلم “Dunkirk” األكثر حديًثا على السوشيال ميديا
ر اأحدث اأعمال املخرج ال�س���هري “كري�ستوفر نولن”، حديث مواقع   ت�س���َدّ

التوا�سل الجتماعي، بعد طرح الإعالن الر�سمي للفيلم منذ ب�سعة اأيام. 
ر الفيلم اأك���ر من 52 األ���ف حمادثة جديدة، وج���اء يف املركز  وق���د ت�س���َدّ
الثاين فيلم “Wonder Women” للنجمة جال جادوت، فيما جاء يف املركز 
الثالث Alien: Covenant.  ومن املقرر اأن يتم طرح اأحدث اأعمال نولن يف 
21 يوليو املقبل، وتدور اأحداث الفيلم حول معركة “Dunkrik” ال�س���هرية 
والتي ن�س���بت بني قوات احللفاء واأملانيا النازية، والتي �س���هدت دفاع قوات 
احلمل���ة الربيطاني���ة وبقايا الق���وات الفرن�س���ية عن مين���اء “Dunkrik” اآخر 
املوان���ئ املتبقية يف اأيدي اجلي�ض الفرن�س���ي، اأثناء عملية اإجالئها عن املدينة 
التي امتَدّت اأ�س���بوًعا من 26 مايو اإلى 4 يونيو عام 1940 والتي انتهت بنقل 
400 األف جندي. ويعود اأي�ًسا املمثل ال�سهري توم هاردي لل�سينما بعد غياب 

.”Mad Max“ دام �سنتني، منذ اأن قدم اآخر اأعماله لل�سينما
وي�س���ارك هاردي يف بطولة الفيل���م اجلديد بدور فارير، وم���ن امُلقرر اأن 

ُيطرح الفيلم يف 21 يوليو املقبل.

•  ك�سفت الفنانة بثينة 	
الرئي�سي عن كوالي�ض 
م�ساركتها يف م�سل�سل 

“رمانة” قائلة: اأعترب نف�سي 
حمظوظة مب�ساركتي مع حياة 

الفهد من خالل امل�سل�سل 
الكوميدي.

BUZZ 

مسافات

 افتت���ح الرئي����ض التنفيذي ل�ركة مرف���اأ البحرين 
امل���ايل القاب�س���ة اأجنو�ض كامب���ل، معر�ض الت�س���وير 
الفوتوغرايف حتت عنوان “اأقدام �س���غرية” للم�س���ورة 
البحريني���ة رقية الع���ايل، وذلك يف بوابة املرفاأ �س���من 
مرفاأ البحرين املايل. وي�س���م املعر����ض ما يقارب 22 
�س���ورة فوتوغرافية احرتافية لأطف���ال حديثي الولدة 
و�س���ور عائلية متنوعة ت�س���لط ال�س���وء عل���ى ما ميكن 

لهذه امل�سورة املوهوبة اأن تقدمه من خالل جمالها.
وو�س���فت الع���ايل الت�س���وير اأنه نوع م���ن الفنون 
اجلميلة، فه���و يتطلب من امل�س���ور اأن يرى العامل من 
منظ���ور اآخر يظهر جمال الأ�س���ياء والأ�س���خا�ض ب�س���كل 
خمتل���ف ومتمي���ز. ول يقت����ر ف���ن الت�س���وير عل���ى ما 
تلتقطه من خالل العد�سة فقط، بل تاأتي بعدها مرحلة 
تعديل ال�سور بربامج التاأثريات واإبراز مواطن اجلمال 

التي يرغب امل�س���ور يف الرتكيز عليها يف كل �س���ورة، 
وذلك يتطلب براعة فنية وموهبة فذة. 

ي�س���تمر معر����ض “اأق���دام �س���غرية” مل���دة ثالثة 
اأ�س���ابيع م���ن تاريخ افتتاح يف الطاب���ق الثاين من بوابة 
املرفاأ �س���من مرف���اأ البحرين امل���ايل، وميكنكم زيارته 
يف اأي وق���ت لال�س���تمتاع بروؤية اجلمال م���ن منطلق اآخر 

ونظرة اإبداعية.

• احلمدان خالل التكرمي	

• العطاوي وفريق الور�سة 	
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افتتاح معرض 
“أقدام صغيرة”

• فتحية عجالن 	
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 امل�شي على مهل.. يحارب االكتئاب
اأف����ادت درا�ص����ة اأمريكية حديثة اأن ممار�صة الأن�صطة الريا�صي����ة اخلفيفة مثل امل�صي على مهل، 

ميكن اأن تعزز ال�صحة النف�صية وحت�صن املزاج وحتارب الكتئاب.
الدرا�ص����ة اأجراها باحثون بجامعة كونيتيك����ت الأمريكية، ون�رشوا نتائجه����ا، اأم�س الأحد، يف دورية 
علمية. وللو�صول اإلى نتائج الدرا�صة، تابع الباحثون حالة 419 �صخ�صاً يف منت�صف العمر، ومت ر�صد 
الن�ش����اط البدين لكل �شخ�����ص على مدى 4 اأيام با�صتخدام مقيا�س الت�ص����ارع الذي ارتداه امل�صاركون 
عل����ى الوركني. بالإ�صافة اإلى ذلك، ا�صتكمل امل�صاركون ا�صتبياًن����ا حول حالتهم النف�صية، وم�صتوى 

الكتئاب، ومدى تاأثري ذلك على اأن�صطتهم اليومية.
ووج����د الباحثون اأن البالغ����ني الذين ل ميار�صون اأي نوع من الريا�صة لديهم م�صتويات اأعلى من 

واحلالة النف�صية، ويقلل م�صتويات الكتئاب.

بذلة ماكرون وثوب زوجته.. ر�شالة للفرن�شيني

كــراي” “وانا  هجـوم  بعــد  العالــم  ع�شيـب” ينتظــر  “يــوم 
ت�صتع���د ال����رشكات واملوؤ�ص�ص���ات ح���ول الع���امل 
ملواجه���ة هج���وم اإلك���رتوين حمتمل الي���وم الثنني، 
وذلك بعد انت�صار فريو�س “وانا كراي” يوم اجلمعة، 

واإ�صابته لأكرث من 200 األف هدف حول العامل.
وق���ال ماري���ن اإيفزيت����س ال�رشي���ك يف “براي�س 
ووت���ر هاو�س كوبرز” املتخ�ص����س يف اأمن الإنرتنت، 
اإن بع����س العم���الء “يعملون على م���دار ال�صاعة منذ 
انت����رشت الأنباء لإ�صالح الأنظمة وحتديث الربجميات 
اأو تثبيت رقع برجمية اأو ا�صتعادة الأنظمة من الن�صخ 
الحتياطية”. واأ�صدرت مايكرو�صوفت رقعا برجمية 

ال�صه���ر املا�صي ويوم اجلمعة لإ�ص���الح الثغرة التي 
�صمحت للفريو�س بالنت�صار عرب ال�صبكات.

وكان���ت جمموعة تعرف با�ص���م “�صادو بروكرز” 
قد ن����رشت على الإنرتنت يف مار����س املا�صي، �صفرة 
اخرتاق هذه الثغرة التي تعرف با�صم “اإترنال بلو”.

قت من مركز  وزعم���ت املجموعة اإن ال�صف���رة �رشرُ
لأدوات القر�صن���ة تابع لوكالة املخاب���رات الوطنية 

الأمريكية، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
وم���ن املتوق���ع اأن يكون الثنني، يوم���ا ع�صيبا 
خا�ص���ة يف اآ�صيا، مع ا�صتئناف ال�رشكات واملوؤ�ص�صات 

ت�صغي���ل اأجه���زة الكمبيوت���ر يف مكاتبه���ا. واأ�ص���اب 
الفريو�س 200 األ���ف �صحية، هي ب�صكل رئي�صي من 
ال�رشكات يف 150 بل���دا على الأقل، وفق تاأكيد مدير 
“يوروبول” روب ويرناي���ت، يف مقابلة مع تلفزيون 
“اي تي يف” الربيطاين. ومن الأهداف التي تعر�صت 
للهجوم، م�صنع �رشكة ني�صان يف �صمال �رشقي اإجنلرتا، 
بالإ�صاف���ة اإل���ى مئ���ات امل�صت�صفي���ات والعي���ادات 

التابعة خلدمات ال�صحة الوطنية الربيطانية.
الإ�ص���ارات  بع����س  الفريو����س  اأ�ص���اب  كم���ا 
الإلكرتونية يف املحطات التي تعلن رحالت الو�صول 

واملغ���ادرة يف اأملاني���ا، ح�ص���ب م���ا اأو�صح���ت �رشك���ة 
دويت�ص���ه ب���ان. واأعلنت �رشك���ة فيديك����س العاملية 
للربي���د ال�رشي���ع، اأن بع����س اأجهزته���ا الت���ي تعم���ل 
بنظ���ام ت�صغي���ل وين���دوز تاأث���رت، اإلى جان���ب �رشكة 
تليفونيكا الإ�صبانية لالت�ص���الت، و�رشكة بورتوغال 
تليكوم لالت�صالت، و�رشك���ة تليفونيكا الأرجنتينية 
لالت�ص���الت. اأم���ا �رشك���ة رين���و لل�صي���ارات، فقررت 
توخ���ي احل���ذر واأعلنت ال�صب���ت اأنها اأوقف���ت العمل 
يف م�صانعه���ا يف �صاندوفي���ل بفرن�ص���ا ويف رومانيا، 
للحيلولة دن انت�صار الربنامج اخلبيث عرب اأنظمتها.

بوتيــن يعــزف اأغاين 

احلقبة ال�شوفيتية يف بكني

عزف الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني على 
البيانو حل����ن اأغنيتني كال�صيكيت����ني من احلقبة 
ال�صوفيتي����ة قبي����ل دقائق من اجتماع����ه بنظريه 
ال�صيني �ص����ي جني بينغ يف مبن����ى الإمرباطورية 

“ق�رش �صيافة” يف بكني.
الأغني����ة الأولى كانت “نواف����ذ مو�صكو”، اأما 
الثاني����ة فهي “مدين����ة على اأمواج نيف����ا” والتي 
كان����ت تعت����رب الن�صي����د غ����ري الر�صم����ي ملدين����ة 

لينينغراد)�صان بطر�صبورغ حاليا(.
ويتواج����د الرئي�����س الرو�ص����ي يف بكني حاليا 
�صم����ن زي����ارة ر�صمية ت�صتمر يوم����ني  للم�صاركة 
يف منت����دى رفيع امل�صتوى ح����ول التعاون الدويل 
يف اإطار ا�صرتاتيجي����ة “حزام واحد، طريق واحد”، 

يقام يف 14 و15 مايو اجلاري.

جهاز “خطري” متاح 

على “اأمازون”

ذكرت �صحيفة “�صن” الربيطانية، 
الأح���د، اأن قرا�صن���ة خمت�ص���ني اأ�صحى 
بو�صعهم اأن يفتحوا �صيارات فارهة عرب 

جهاز �صغري، يف اأقل من دقيقتني.
وبح�صب امل�صدر، فاإن اجلهاز متاح 
لل����رشاء يف ع���دة مواق���ع اإلكرتونية، من 

بينها موقع التجارة الرائد “اأمازون”.
ويعتم���د القرا�صن���ة عل���ى اجله���از 
 ”The HackRF “ ال�صغ���ري امل�صم���ى
اأجل اخرتاق اأجهزة الراديو، يف ال�صيارات 

التي ل يجري فتحها مبفتاح تقليدي.

بطة تعطي فراخها 

در�ًشا يف ال�شجاعة

حق����ق مقط����ع فيدي����و انت�����رش عل����ى مواق����ع 
التوا�ص����ل اأكرث م����ن 50 مليون م�صاهدة يف فرتة 
وجيزة، ويظهر فيه بطة وفراخها يقفزن يف بركة 
مي����اه فيما ي�صبه در�صا يف ال�صجاعة تعطيه البطة 

ل�صغارها.
ومت�صي البطة اأمام �صغارها على ج�رش خ�صبي 
فوق بحرية اإلى حني و�صولها اإلى احلافة، وبعد 
ذل����ك تقفز ثم تنتظ����ر �صغارها الذي����ن يبداأون 
بالقفز يف املاء واحدا تلو الآخر يف م�صهد لطيف.

ويع����رف ع����ن �صغ����ار الب����ط اتب����اع اأمه����امت 
بدق����ة وان�شباط. وانت�رشت العدي����د من املقاطع 
امل�صابه����ة مثل املقطع ال�صه����ري لعبور جمموعة 

من البط ل�صارع رئي�صي مزدحم بال�صيارات.
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الصالة

“غ�شل املوتى” عقوبة زوجة خائنة يف طهران
ق�ص���ت حمكمة يف العا�صمة الإيرانية طهران على ام���راأة بغ�صيل املوتى يف م�رشحة 
مل���دة �صنت���ني عقابا لها على خيانتها لزوجها بعد جلده���ا ح�صب ال�رشيعة ، كما ذكرت 

وكالة )اإ�صنا( .
و�صم���ل احلكم ال�ص���ادر بحق ال�صي���دة البالغة من العمر 35 عام���ا جلدها 74 جلدة 

ب�صبب خيانتها لزوجها. وحكم على الزاين ب�99 جلدة ونفيه اإلى منطقة نائية.  
وحت���ى �صنوات قليلة فقط، كانت عقوبة الن�ص���اء اللواتي يتم �صبطهن يف ق�صية 

زنا الرجم حتى املوت، وتعترب عقوبة غ�صيل املوتى غري تقليدية اإلى حد بعيد.

بخ���الف الرتف املعتاد يف حف���الت تن�صيب الروؤ�صاء، ارت���دي الرئي�س الفرن�صي 
اجلديد، اإميانويل ماكرون، يف حفل تن�صيبه، الأحد، بذلة متوا�صعة بلغ �صعرها 450 
ي���ورو )اأقل م���ن 500 دولر(، يف حماولة على ما يبدو لأن ين���اأى بنف�صه عن البهرجة 

والبذخ.
وذك���رت �صحيفة “لوباريزيان” الفرن�صية، اأن ماكرون اكتفى باقتناء بذلته من 
حم���ل يع���رف ب�”جونا�س اآند �ص���ي” يف باري�س، اأما زوجته فا�صتع���ارت ثويا اأزرق من 

قطعتني، من امل�صمم نيكول غري�صكري، من دار “لوي�س فيتون” لالأزياء.
وقال���ت رويرتز اإنه كان لفتا اأن العاملني م���ع ماكرون هم من ك�صفوا عن قيمة 

بذلته غامقة اللون، واأن زوجته بريجيت ترونيو ا�صتعارت الزي.
يذكر اأن فران�صوا فيون، الذي كان يف مرحلة ما املر�صح الأوفر حظا يف النتخابات 
الرئا�شي���ة، اأتهم بالت���ورط يف ف�شائح مالية؛ من بينها تلقي���ه هدية من رجل اأعمال 

ثري عبارة عن بذلتني قيمتهما نحو 13 األف يورو.

الربتغال تفوز مب�شابقة يوروفيجن الأول مرة

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س اليوم ح�صن عموًما 
ولكنه حار اأثناء النهار.  

الرياح �صمالية عموًما من 10 اإلى 15 عقدة.  
ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام.

درجة احلرارة العظمى 37 
وال�صغرى 27 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

طفل صغير يتفاعل بعد تسليم 
باقة من الزهور إلى دوقة 

كامبريدج كاترين ميدلتون، في 
لوكسمبورغ )رويترز(

ف���از الربتغ���ايل �صلفادور �صوبرال باملرك���ز الأول يف م�صابقة يوروفيج���ن الغنائية حيث 
غن���ى اأغنية من كلمات اأخته لوي���زا. وقال �صوبرال بعد فوزه “املو�صيقى لي�صت األعابا نارية، 
املو�صيق���ى اإح�صا����س”. وهذه هي امل���رة الأولى التي تف���وز فيها الربتغال من���ذ م�صاركتها 
يف امل�صابق���ة يف 1964. وبع���د اإعالن ف���وزه باملركز الأول���ى غنى �صوبرال الأغني���ة مرة اأخرة 
بال�ص���رتاك مع اأخته. وهذه هي ال���دورة 62 من م�صابقة يوروفيجن الت���ي ت�صنفها مو�صوعة 

غيني�س لالأرقام القيا�صية العاملية اأطول م�صابقة مو�صيقية تلفزيونية �صنوية.

املوت يغّيب عميد ال�شحافة ال�شعودية

اأم�س  امل��وت  غيب 
الأحد، الكاتب ال�صحايف 
ال�������ص���ع���ودي ال��ك��ب��ري، 
ت����رك����ي ال�������ص���دي���ري، 
ال�صابق  التحرير  رئي�س 
“الريا�س”،  ل�صحيفة 
وال���رئ���ي�������س ال�����ص��اب��ق 
ل��ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��اف��ي��ني 
ال�����ص��ع��ودي��ني ع��ن عمر 
ويعترب  عاما.   73 ناهز 
ال��ف��ق��ي��د  اأح�����د اأب����رز 
ال�صحافيني يف اململكة 
ومت�����ي�����زت اأف�����ك�����اره 

والأح��داث  بال�صوؤون  كبري  ب�صكل  يهتم  كان   . امل�صتنرية  ال��روؤى  ودعم  بالعتدال 
 41 مدة  الريا�س  ل�صحيفة  حترير  رئي�س  من�صب  و�صغل  والجتماعية.   ال�صيا�صية 

عاما.
وكان املل���ك ال�صع���ودي الراح���ل عب���داهلل بن عبدالعزي���ز قد اأطل���ق على تركي 
ال�صدي���ري لقب مل���ك ال�صحافة. وانتخ���ب ال�صدي���ري اأول رئي�س لحت���اد ال�صحافة 

اخلليجية يف العام 2005.
ونع���ت وزارة الثقافة والإع���الم يف اململكة العربية ال�صعودي���ة، الراحل قائلة يف 
تغري���دة ب� “تويرت”: بقلوب مليئة بالإميان ورا�صية بق�صاء اهلل وقدره، نتقدم باأحر 
التعازي واأ�صدق املوا�صاة للو�صط الإعالمي لوفاة رئي�س حترير �صحيفة “الريا�س” 

الأ�صبق.
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