


نثمن دور �سمو رئي�س الوزراء يف تنفيذ برامج احلكومة
جهود موفقة ل�شمو ويل العهد يف االكت�شاف النفطي... جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: ا�صتقبل عاه���ل البالد �صاحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�ص���ى اآل خليف���ة يف ق�رص ال�صخري اأم����س، رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�صمو 
امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة.
وا�ص���تعر�س جاللة امللك مع �ص���موهما عدًدا من الق�صايا ذات ال�صاأن 
املحلي، خ�صو�ص���ا الكت�ص���افات الأخ���رية حلقل النفط والغ���از، التي تعد 
الأ�ص���خم يف تاري���خ اململكة، مهنًئا جاللت���ه اجلميع به���ذا الإجناز الوطني 
التاريخ���ي والذي حتقق بجهود الطاقات وال�ص���واعد البحرينية، موؤكًدا اأن 

اململكة مقبلة على مزيد من اخلري والرخاء بعون اهلل.
واأثنى جاللته على دور �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء ومتابعته 
امل�صتمرة لتنفيذ جميع برامج وم�صاريع احلكومة خدمة للوطن واملواطن، 
م�صيًدا جاللته باجلهود املوفقة ل�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد والتي 
اأ�ص���همت يف حتقيق الإجناز من خالل رئا�صة �ص���موه للجنة العليا للرثوات 

الطبيعية والأمن القت�صادي.
واأ�ص���اد جاللت���ه باجله���ود الكب���رية الت���ي تبذله���ا اململك���ة العربية 
ال�ص���عودية ال�ص���قيقة بقيادة خادم احلرمني ال�رصيفني ودورها الفاعل يف 

الدفاع عن امل�ص���الح العليا لالأمة العربية والإ�ص���المية وق�صاياها 
2العادلة وحر�صها على وحدة ال�صف واجتماع الكلمة بني الأ�صقاء.
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املنامة - بنا: اأكد وزير الإ�ص���كان 
با�صم احلمر اأن اإقرار الن�صخة املطورة 
من برنام���ج مزاي���ا، املق���رر تفعيلها 
املقب���ل  الع���ام  بداي���ة  م���ن  اعتب���ارا 
)2019(، ته���دف اإل���ى زي���ادة قاعدة 
امل�ص���تفيدين م���ن الربنام���ج بعد اأن 
ا�ص���تطاع اأن يثبت جناحه منذ تد�صينه 

يف ن�صخته التجريبية العام 2013. 
وك�ص���ف الوزير عن اإلغاء ال�صقف 
ال���ذي يح���دد اأعمار امل�ص���تفيدين من 
الربنام���ج، وال���ذي كان م�ص���ارا اإليه ب� 
35 عاما يف الن�صخة الأولى، اإذ مت فتح 
�صقف اأعمار ال�ص���تفادة من الربنامج 

اإلى 50 عاما.
وق����ال اإن الن�ص����خة املط����ورة من 
الربنامج �صتتيح للمواطنني املوؤهلني 
لال�ص����تفادة م����ن اخلدم����ة ال�ص����كانية 
خيارات كخي����ار �رصاء وحدة �ص����كنية اأو 
ق�ص����يمة �ص����كنية من خالل الربنامج اأو 

ا�صتغالل مبلغ التمويل للبناء.

رفع �سن ال�سكن االجتماعي اإلى 50 عاما

اإعانة التعطل للجامعيني اإلى 200 دينار �سهريا

اتفاقية بني “االإلكرتونية” و“بنفت” 

 2020 “ليوان” يف  افتتاح  “ال�سيف”: 

واحلكوم���ة  املعلوم���ات  هيئ���ة  وقع���ت 
الإلكرتوني���ة م���ع �رصك���ة “بنف���ت البحري���ن” 
اتفاقي���ة تع���اون م�ص���رتك؛ به���دف تطوي���ر 
للمعام���الت  الإلك���رتوين  الدف���ع  خدم���ات 
احلكومي���ة، وتق���دمي خدمات متميزة ت�ص���هل 
اإدارة العمليات على موؤ�ص�صات القطاع البنكي 

والقطاعات الأخرى، مبا ي�صهم يف تعزيز الأداء 
وتر�صيد الإنفاق، وتتيح للبنوك واملوؤ�ص�صات 
املالي���ة الولوج اإلى بيانات الزبائن املوجودة 
يف قاعدة بيان���ات احلكوم���ة الإلكرتونية عرب 
“بنفت”، مبا فيها بيانات الب�ص���مة وغريها، 
مم���ا ي�ص���اعد البن���وك يف تطوي���ر اخلدم���ات 

امل�رصفية خ�صو�صا تلك التي تتطلب 
زيارة الزبائن اإلى البنوك.

         زينب العكري من �ساحية ال�سيف

وقع���ت �رصك���ة عق���ارات ال�ص���يف للتطوي���ر 
العق���اري، اتفاقي���ة اأعم���ال بناء لتطوي���ر م�رصوع 
“لي���وان” م���ع �رصكة املدي���ر الكويتي القاب�ص���ة، 

وذلك بكلفة تبلغ 50.2 مليون دينار، و�صيفتتح 
امل�رصوع ر�صميا بالربع الأول 2020. وقال رئي�س 
جمل����س ادارة ال�رصك���ة عي�ص���ى جنيب���ي اإن ال�رصكة 
متتل���ك 50 % م���ن امل�رصوع، فيم���ا ميتلك �رصكاء 

اإ�صرتاتيجيون الن�صب املتبقية.
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وافق جمل�س النواب على رفع اإعانة التعطل 
للجامعيني من 150 اإلى 200 دينار �صهريا، كما 
واف���ق على رفع اإعانة التعط���ل لغري اجلامعيني 

اإلى 150 ديناًرا بن�صبة زيادة 10 % . 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  وكي���ل  واأك���د   

الجتماعية حممد الأن�ص���اري اأن نظام التاأمني 
�ص���د التعط���ل مت و�ص���عه بن���اًء على درا�ص���ة 
اكتوارية حددت م�ص���ادر متويل ه���ذا النظام 

واحلقوق التي يرتبها للم�صتفيد منه.
م���ن جانب اآخر، قدم 5 نواب اقرتاحا برغبة 
ب�صفة م�صتعجلة ب�صاأن قيام احلكومة بالإ�رصاع 
يف منح تراخي�س بناء امل�ص���اجد يف مدينة حمد؛ 

لتكون بدياًل عن الكبائن املخ�ص�ص���ة لل�صالة 
واملوجودة حالي���ا يف كثري من املواقع مبدينة 

حمد.
وذك���ر النواب اأن �ص���بب تق���دمي القرتاح 
برغب���ة لع���دم اأو التاأخر يف من���ح تراخي�س بناء 

امل�ص���اجد يف مدين���ة حم���د م���ن بع�س 
7الوزارات واجلهات احلكومية. 

بلغت  قيا�شية  اإنتاج  معدالت  “جيبك”: 
مرتي طن  األف   391.3

قنوات احلكومة االإلكرتونية اأجرت مليون 
معـاملة واملبالغ املتح�شلة 74 مليوًنا

املدرب العاملي مار�شيلو ليبي يخطف 
االأ�شواء

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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 ...”Rampage“وحو�ش تدمـر كل �شيء بفيلم
يف “فوك�ش �شينكو”

مسافات البالد

22

 مروة خمي�س

املحرر االقت�سادي

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رص : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

تفوز بجائزة ال�سحافة العربية 
فئة "ال�شحافة اال�شتق�شائية" 

ل����الأم����ة ال����ع����ل����ي����ا  امل���������ص����ال����ح  ع������ن  ال�������دف�������اع  يف  ل����ل���������ص����ع����ودي����ة  ف�����اع�����ل  دور 

• جاللة امللك م�صتقبال �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد 	

التعديالت تتيح �شراء اأرا�ش اأو ا�شتغالل التمويل للبناء... وزير االإ�شكان:

ل حتول كبائن مدينة حمد مل�شاجد وزارات تعطِّ
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محمد هادي الحلواجي

وال�����ع�����ل�����ِن الإ�������������س������������راِر  يف  ب�����������س�����ع�����رَك  اإ�����������س����������دْح 

اأر������������������ض ال���������������س�������ام ب������������اد اخل������������ر م���������ا ب������رح������ْت

وب���������ح���������ره���������ا ال�������������������ّر م�����������ا زال����������������������ْت لآل����������ئ����������ُه

وارف��������������������ًة ب����������اخل����������ر  ت����������������زل  مل  ن������خ������ي������ل������ه������ا 

�����س����ح����ك����ْت ت����ل����ق����ائ����ه����ا  م��������ن  ال��������ري��������ح  ه��������ّب��������ْت  اإْن 

اأه������������������وى ه���������واه���������ا واأه���������������������وى ط������ي������ب ت����رب����ت����ه����ا

اأر�����������س����������ي ال�������ت�������ي اأت�������ب�������اه�������ى ب�����ا������س�����م�����ه�����ا اأب�����������دا

وه�������������ي الأح�������������ب�������������ِة ك�������������ّل الأه��������������������ل ق������اط������ب������ًة

ت����ه����ن����ئ����ًة امل�����������غ�����������وار  ال�������ق�������ائ�������د  اإىل  ف�����������ارف�����������ْع 

ب�������������س������راك ي��������ا ق�������ائ�������د ال������ب������ح������ري������ن م��������ا ن����ت����ج����ْت

م�����ت�����������س�����ٌل م��������ن��������ك  وع����������������������زٌم  روؤاك  ل���������������ول 

ج�����ه�����ٍة ع������ل������ى  ي��������ل��������وي  ل  اجل���������ه���������ُد  َل�����������������������������َراَوَح 

ن���������س����ح����ْت ع��������ه��������دك��������ْم  يف  اإْذ  هلل  ف�������احل�������م�������د 

ب�����رب�����ت�����ه�����ا ج�����������������������ادْت  اإْذ  هلل  واحل������������م������������د 

م�����ن�����ف�����ردا غ�������ّن�������ي�������ُت  اإذا  ح���������������رويف  ف�������اق�������ب�������ْل 

اأب������������دا اأُف��������������������ْه  مْل  ب�����������������اأّن  اأدرى  واأن��������������������َت 

زاه�����������������رًة ال�������ب�������ح�������ري�������ن  ب���������ك���������ُم  اأرى  اإّن 

اأب����������������دا خ�����������ّف�����������اق�����������ًة  ب��������ي��������ارق��������ه��������ا  اأرى 

ف�������ق�������د ت�������ع�������ّل�������م�������ُت م�������ْن�������ه�������ا ك��������������ّل م������ك������رم������ٍة

اب�����ت�����������س�����م�����ْت غ�����ّن�����ي�����ت�����ه�����ا  اإذا  ت����������������ران  ل�������������ذا 

واح������������دة ال������ب������ح������ري������ن  ه������������وى  يف  ق�����������س�����ي�����دت�����ي 

ذك�����������رْت اإذا  ال�������������س������ام������ي  ُع������ن������وان������ه������ا  واأن������������������َت 

واأن�����������������������َت ي����������ا ��������س�������ي�������دي ع����������ن����������وان ن����ه���������س����ت����ه����ا

ال�������وط�������ِن يف  ق������ي������ل  ب�������ي�������ٌت  ال�����������س�����ع�����ر  ف�������اأج�������م�������ل 

َح������������������َزِن ويف  ��������س�������ه�������ٍل  يف  ب���������اخل���������ر  جت��������������ود 

ت����������زّي����������ُن ال������غ������ي������د م������ث������ل ال�����ع�����������س�����ج�����د ال��������ل��������دِن

جت���������������ود ل�������ل�������ن�������ا��������ض ب��������������اخل��������������رات وامل�����������������������وؤِن

روح��������������ي وح���������ّت���������ى غ�������ب�������ار الأر��������������������ض ي���������س����ع����دن

ب��������دن يف  امل�������������������اء  ب���������������رد  م��������ث��������ل  وح�������������ّره�������������ا 

ف�������ه�������ي اجل����������م����������ال وك�����������������ّل امل����������رب����������ع احل�������������س������ِن

وه��������������ي امل������������������اذ ل��������������دى الإم�������������������������اق وامل���������ح���������ِن

وق����������������ل ل������������ه ب�������ل���������������س�������ان ال���������������س�������ك�������ر وامل����������������ِن

ب�����������������س��������ائ��������ٌر اآذن�������������������������ْت ب����������ال����������واب����������ل ال��������ه��������ِن

ت������ل������ِن ومْل  ت������������ه������������داأْ  مْل  م�������ن�������ك  وه�����������م�����������ٌة 

زم�������������ِن م�������������ن  ن�������������رج�������������وه  م�������������ا  حت���������ق���������ق  ول 

الإح�����������������ِن م�����������ن  ع��������������ٌن  ل  اخل��������������ر  م�����������ن  ع��������������ٌن 

وط����������ائ����������ُر ال�������������س������ع������ِد ق��������د غ�������ّن�������ى ع������ل������ى ال������ف������ِن

�����س����ج����ِن م��������ن  ال�����ق�����ل�����ب  يف  مب��������ا  اأدرى  ف��������اأن��������ت    

ي���������س����ك����ن����ن����ي ال����������ده����������ر  ط����������������وال  ب�������ح�������ل�������ٍم  اإل 

وه������������ي ال��������ع��������رو���������ض ب��������ك��������ّل الأر���������������������ض وامل���������������دِن

ب���������اخل���������ر واحل��������������������ّب والإمي������������������������������اِن وال���������������س�������ِن

ي����������اأم����������رن ب����������اخل����������ر  ي���������������زل  مْل  وح���������ّب���������ه���������ا 

��������ِن ر���������سَ ب���������ا  ����������س���������وٍق  يف  ال������ق�������������س������ائ������ِد  ك������������ّل 

واأن��������������������َت ب������ي������ت ق�����������س�����ي�����د ال�����������س�����ع�����ر وال���������وط���������ِن

واأن���������������������َت ق�������ائ�������ده�������ا احل���������ام���������ي م������������َن ال��������ف��������َنِ

واأن������������������َت ج������وه������ره������ا ال�������������س������ام������ي ع������ل������ى ال�������������درِن

 تهنئة 
 مرفوعة حل�سرة �ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

حفظه ورعاه

بمنـاسبـة اإلكتشــافـات النفطيــة الجديــدة فــي مملكــة البحـريــن

البـحـريـن مـقـبـلـة عـلـى مـزيـد مـن الـخـيـر والـرخـاء
املواطن �شيظل دائًما مو�شع اهتمامنا وتقديرنا... جاللة امللك:

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�ش���خري اأم����س، رئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة وويل 
العهد نائب القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل����س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة.
وا�ش���تعر�س جاللة امللك مع �ش���موهما عدًدا 
م���ن الق�ش���ايا ذات ال�ش���اأن املحل���ي، وباالأخ�س 
االكت�ش���افات االأخرية حلقل النف���ط والغاز والتي 
تعد االأ�ش���خم يف تاري���خ اململكة، مهنًئ���ا جاللته 
اجلميع به���ذا االإجن���از الوطني التاريخ���ي والذي 
حتقق بجه���ود الطاق���ات وال�ش���واعد البحرينية، 
موؤك���ًدا اأن اململكة مقبلة عل���ى املزيد من اخلري 
والرخ���اء بعون اهلل، واأن م�ش���رية التنمية الوطنية 
م�ش���تمرة للبن���اء عل���ى ما حتق���ق من مكت�ش���بات 

وموا�ش���لة التطوي���ر والتحدي���ث، لتحقيق كل ما 
في���ه خ���ري البحرين و�ش���عبها الكرمي وم�ش���تقبل 

االأجيال القادمة.
واأثنى جاللته على دور �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء املوقر ومتابعته امل�شتمرة لتنفيذ 
جمي���ع برام���ج وم�ش���اريع احلكومة خدم���ة للوطن 
واملواط���ن، م�ش���يًدا جاللت���ه رع���اه اهلل باجلهود 
املوفقة ل�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد والتي 
اأ�ش���همت يف حتقيق هذا االإجناز من خالل رئا�ش���ة 
�ش���موه للجنة العلي���ا للرثوات الطبيعي���ة واالأمن 
االقت�ش���ادي، مقدًرا جاللته ل�شموه النجاح الكبري 
التي حققته البحرين يف ا�شت�شافة وتنظيم �شباق 
جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورموال 
1. موؤكًدا جاللته اأن جناح ال�ش���باق لل�شنة الرابعة 
ع�رصة على التوايل واالإقبال الوا�ش���ع على ح�ش���ور 
ه���ذا ال�ش���باق وفعالياته امل�ش���احبة يوؤكد مكانة 

الريا�ش���ي  ال�ش���عيد  عل���ى  الرفيع���ة  البحري���ن 
واالقت�ش���ادي وال�ش���ياحي، واأ�ش���بحت البحري���ن 
وجهة عاملية رائدة ت�شتقطب خمتلف الريا�شات 
وترحب مبحبي �ش���باقات الفورم���وال 1 من جميع 

الدول. 
واأ�ش���اد بجهود القائمني عل���ى حلبة البحرين 
الدولية وكافة موؤ�ش�شات الدولة التي �شاهمت يف 

اإجناح هذه احلدث الريا�شي الكبري.
البحرين���ي  املواط���ن  اأن  العاه���ل  واأ�ش���اف 
�ش���يظل دائًما مو�ش���ع اهتمامن���ا وتقديرنا، واأن 
جهود الدولة تتكاتف لتوفري كافة �ش���بل احلياة 
الكرمي���ة يف ظل م�ش���رية البن���اء ال�ش���املة لتبقى 
البحري���ن �ش���اخمًة بتاريخه���ا العري���ق وحا�رصه���ا 
الزاهر وم�ش���تقبلها امل�رصق ب���اإذن اهلل، وباجلهود 
املخل�ش���ة الأبنائها وحر�ش���هم على خدمة وطنهم 
واملحافظة عل���ى ما يتمتع به م���ن قيم التعاي�س 

والت�ش���امح والوح���دة الوطني���ة منذ الق���دم. كما 
تط���رق اللقاء اإلى موؤمتر القمة العربية التا�ش���عة 
والع�رصي���ن ال���ذي ت�شت�ش���يفه اململك���ة العربية 
ال�ش���عودية ال�ش���قيقة االأ�ش���بوع املقب���ل، حي���ث 
اأعرب جاللة املل���ك عن تقديره لدعوة اأخيه خادم 
احلرمني ال�رصيفني امللك �ش���لمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود جلاللته للم�شاركة يف اأعمال هذه القمة، 
���ا لهذه القم���ة كل النج���اح والتوفيق، واأن  متمنيًّ
حتقق االأه���داف املرجوة منها مبا يخدم ق�ش���ايا 

االأمة العربية و�شعوبها.
واأ�ش���اد جاللته باجلهود الكبرية التي تبذلها 
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة بقيادة خادم 
احلرم���ني ال�رصيف���ني ودورها الفاع���ل يف الدفاع 
عن امل�ش���الح العلي���ا لالأمة العربية واالإ�ش���المية 
وق�ش���اياها العادلة وحر�ش���ها على وحدة ال�شف 

واجتماع الكلمة بني االأ�شقاء.

ال��������وزراء وم��ت��اب��ع��ت��ه امل�����ش��ت��م��رة ل���ربام���ج احل��ك��وم��ة ن��ث��م��ن دور ���ش��م��و رئ��ي�����س 

• جاللة امللك م�شتقبال �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد	

جهود موفقة ل�شمو 
ويل العهد يف 

حتقيق اال�شتك�شاف 
النفطي

جناح الفورموال 
يوؤكد مكانة 

البحرين يف جميع 
املجاالت
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املنام���ة - هيئ������ة 
للثقاف�������ة  البحري���������ن 
والآثار: �ساركت رئي�سة 
هيئ���ة البحرين للثقافة 
والآثار ال�سيخة مي بنت 
اأم�س،  اآل خلفي���ة  حممد 
امل�ؤمت���ر  افتت���اح  يف 
ع�رش  ال�س���اد�س  ال�سن�ي 
العربي  الفكر  مل�ؤ�س�سة 
“فك���ر” يف اإم���ارة دبي، 

برعاية وح�س����ر نائ���ب رئي�س دول���ة الإم���ارات العربية 
املتحدة، رئي�س جمل�س ال�زراء، حاكم دبي �س���م� ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكت�م ورئي�س م�ؤ�س�سة الفكر العربي 
�س���احب ال�س���م� امللكي الأمري خالد الفي�سل، وعدد من 
ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والدبل�ما�سية رفيعة امل�ست�ى، 
بالإ�س���افة اإلى النخ���ب الثقافي���ة والإعالمية من خمتلف 
دول الع���امل، حي���ث ي�س���تمر امل�ؤمت���ر يف عق���د جل�س���اته 

النقا�سية حتى 12 اأبريل اجلاري.
وح����ل اأهمية ه���ذا امل�ؤمتر ال�س���ن�ي ال���ذي يتناول 
“”تداعيات الف��س���ى وحتّديات �س���ناعة ال�س���تقرار” 
م��س����ًعا رئي�ًس���ا له، �رشحت ال�س���يخة مي اآل خليفة “اإن 
عن����ان امل�ؤمتر لهذا العام يتنا�س���ب اإلى حدٍّ كبري مع ما 
ت�اجهه املنطقة والعامل م���ن ظروٍف وحتديات قد تقف 
اأم���ام عجلة التق���دم والتنمي���ة، وعلينا جميًع���ا اأن جنعل 
م���ن تلك التحديات دوافع لالبت���كار ولتحقيق املنجزات 
لأوطاننا”، واأ�س���افت “اإن جه�د م�ؤ�س�سة فكر يف �سناعة 
امللتقي���ات الإقليمي���ة والدولي���ة التي تبحث الق�س���ايا 
الراهن���ة ويناق����س فيها املفك���رون م��س����عاٍت مهمة 
ت�س���اهم ب�س���كٍل فاعل يف الرتقاء ب�ع���ي املجتمعات يف 

عاملنا العربي”.

املنامة - وزارة الداخلية: تفعيالً ل�س����راتيجية 
ال�رشاك����ة املجتمعي����ة وتعزي����ًزا للت�ا�س����ل مع كافة 
الفعالي����ات واأطي����اف املجتم����ع، اجتم����ع مدير عام 
مديري����ة �رشطة املحافظة ال�س����مالية العميد عبداهلل 
اجل����ريان مع وفد من اأهايل منطق����ة كرزكان، منّ�ًها 
اإلى اأن مثل هذه اللقاءات، تتم بناء على ت�جيهات 
وزي����ر الداخلية ومبتابعة م����ن رئي�س الأمن العام يف 
اإط����ار اجله�����د املبذول����ة لل�ق�ف عل����ى احتياجات 
الأه����ايل مبا ي�س����هم يف احلف����اظ على اأمن و�س����المة 

املجتمع وحماية املمتلكات العامة واخلا�سة.
واأع����رب مدير عام �رشطة ال�س����مالية عن �س����كره 
وتقديره لالأهايل على تعاونهم وت�ا�سلهم الدائم، 
م��س����ًحا اأن ه����ذه اللق����اءات، ت�س����ب يف م�س����لحة 
امل�اطن����ن وتع����ر عن م����دى ال�رشاك����ة ال�ثيقة مع 

الأهايل.
من جهتهم، اأ�س����اد وفد اأهايل كرزكان باجله�د 
املبذولة يف تنفيذ الكثري من امل�س����اريع واخلدمات 
باملنطقة، والتي من بينها الإنارة ال�ساملة لل�س�ارع 

وتعبيد الطرقات.

ال�سيخة مي: حت�يل 
التحديات اإلى دوافع لالبتكار

مدير �رشطة ال�سمالية يجتمع 
مع اأهايل كرزكان

• ال�سيخة مي بنت حممد	

الفا�ضل: نبذل اأق�ضى الت�ضحيات لأداء الواجب وحفظ الأمن 

ال�ضفري ال�ضعودي: جهود �ضمو رئي�س الوزراء خمل�ضة يف م�ضرية التنمية

املنامة  - بنا: تلقى عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�س���ى اآل خليفة برقية تهنئة م���ن رئي�س جهاز الأمن ال�طني 
الفريق عادل الفا�سل؛ مبنا�سبة النجاح الكبري الذي حققته مملكة 
البحرين يف تنظيم واإقامة �س���باق جائ���زة البحرين الكرى لبط�لة 

�سباقات ف�رم�ل 1، هذا ن�سها: 
�سيدي ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه ملك مملكة البحرين املفدى
ال�س���الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، ي�رشفن���ي وببالغ الفخر 
والعتزاز اأن اأرفع اإلى مقام جاللتكم ال�سامي اأخل�س التهاين واأجل 
التريكات بالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن كافة منت�سبي جهاز 
الأم���ن ال�طني مقرونة ب�س���ادق ال�لء والنتماء مبنا�س���بة النجاح 
الباه���ر ال���ذي حققت���ه مملك���ة البحري���ن بتنظيمها ل�س���باق جائزة 
البحري���ن الكرى لط���ريان اخلليج للف�رمال واحد ل�س���نة 2018م، 

حيث جت�س���د ه���ذه الفعالية �س����رة م�رشق���ة لل�طن وما ت�س���هده 
البحري���ن يف عهد جاللتكم الزاهر من التقدم والرخاء والقدرة على 
رفع ا�س���م مملكة البحري���ن عاليا خفاقا يف �س���ماء الع���زة والنجاح 

عامليا. 
اإننا اإذ نعر عن اعتزازنا وابتهاجنا بنجاح هذه الفعالية، فاإننا 
نعاه���د اهلل اأن نظل الأوفي���اء لقيادة جاللتكم، واأن نبذل اأق�س���ى 
الت�س���حيات يف اأداء ال�اج���ب واحلف���اظ على اأمن مملك���ة البحرين 
وا�س���تقراراها، امتث���ال لت�جيه���ات جاللتكم ال�س���ديدة وبدعمكم 
ورعايتك���م، وحتقيقا لآمال اأبنائكم يف مملك���ة العدل التي نعي�س 
يف رحابها يف ظل قيادتكم امللهمة ونهجكم الر�س���يد. وتف�س���ل�ا 

جاللتكم بقب�ل فائق التحية وم�ف�ر الحرام والتقدير،، 
املخل�س جلاللتكم 

الفريق / رئي�س جهاز الأمن ال�طني عادل بن خليفة الفا�سل

تلقى رئي�س ال�زراء �س���احب ال�س���م� امللكي الأم���ري خليفة بن 
�س���لمان اآل خليفة برقية تهنئة من �س���فري خادم احلرمن ال�رشيفن 
لدى اململكة عبداهلل اآل ال�س���يخ، وذلك مبنا�س���بة اكت�ساف اأكر حقل 

نفط يف تاريخ مملكة البحرين، هذا ن�سها:
اأت�رشف باأن اأرفع اإلى مقامكم ال�سامي الكرمي اأ�سمى اآيات التهاين 
والتريكات مبنا�س���بة اكت�ساف اأكر حقل نفط وغاز يف تاريخ مملكة 
البحري���ن ال�س���قيقة. وهذا الإجن���از يعد من اأكر الإجن���ازات التنم�ية 
والقت�س���ادية التي حتققت بف�سل من اهلل ثم بالت�جيهات الكرمية 
حل�رشة �س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة ملك مملكة 

البحرين حفظه اهلل ورعاه، وجه�د �س���م�كم ال�سادقة واملخل�سة نح� 
م�س���رية التنمية والبناء يف مملكة البحرين ال�سقيقة. كما اأود الإ�سادة 
باجله����د التي تقدمه���ا اللجن���ة العليا لل���روات الطبيعي���ة والأمن 
القت�س���ادي برئا�سة �ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليف���ة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال����زراء يف حتقي���ق التنمي���ة والتط�ير ململك���ة البحرين ال�س���قيقة، 
�سائلن اهلل عز وجل اأن ينعم على �سم�كم مب�ف�ر ال�سحة وال�سعادة 
ودوام الت�في���ق حلك�مة ومملكة البحرين ال�س���قيقة و�س���عبها ال�يف 

الكرمي املزيد من التقدم والزدهار.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزير الإ�س���كان 
با�س���م احلمر اأن اإق���رار الن�س���خة املط�رة 
م���ن برنامج مزاي���ا، والتي م���ن املقرر اأن 
يت���م تفعيله���ا اعتبارا م���ن بداي���ة العام 
زي���ادة  اإل���ى  ته���دف   ،)2019( املقب���ل 
قاعدة امل�س���تفيدين من الرنامج بعد اأن 
ا�س���تطاع اأن يثبت جناحه منذ تد�سينه يف 

ن�سخته التجريبية العام 2013. 
واأ�س���اف ال�زير اأن الدرا�سات التي مت 
اإجراوؤها من اأجل تط�ير الرنامج ا�س���تندت 
اإلى ع�امل عدة، ياأت���ي يف مقدمتها الإقبال 
الكب���ري ال���ذي �س���هده الرنامج م���ن جانب 
امل�اطن���ن املدرجة طلباته���م على ق�ائم 
النتظار، وخ�س��سا ذوي الطلبات اجلديدة 
الذين ميثل�ن الأ�رش حديثة التك�ين، م�سريا 
اإل���ى اأن الإح�س���اءات ت�س���ري اإلى ا�س���تفادة 
2600 م�اطناً حتى الآن ب�س����رة فعلية من 

خدمات مت�يل مزايا. 
وقال احلمر اإن اهتمام احلك�مة برنامج 
مزايا وا�سر�سادا بت�جيهات رئي�س جمل�س 

ال�زراء �ساحب ال�سم� امللكي الأمري خليفة 
ب����ن �س����لمان اآل خليف����ة ب��س����ع احتياجات 
الإ�س����كاين يف مقدم����ة  واملل����ف  امل�اط����ن 
الأول�يات، وبعد ت��سية اللجنة التن�سيقية 
برئا�س����ة ويل العه����د نائب القائ����د الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء �ساحب 
ال�س����م� امللكي الأمري �س����لمان ب����ن حمد اآل 
خليفة للت��س����ع يف �رشائح امل�ستفيدين من 
برنامج مزايا، ف�سال عن املتابعة امل�ستمرة 
من جلنة الإعم����ار والبنية التحتية برئا�س����ة 
نائب رئي�س جمل�س ال�زراء ال�سيخ خالد بن 
عبداهلل اآل خليفة، اإذ ي�ؤكد الرعاية الكاملة 
الت����ي ت�ليه����ا احلك�م����ة ل�س����تدامة امللف 

الإ�سكاين. 
وحتدث احلمر عن اأبرز اأوجه التط�ير 
الت���ي ت�س���منتها الن�س���خة اجلدي���دة من 
برنام���ج مزاي���ا، حي���ث اأ�س���ار اأن���ه قد مت 
خف�س احل���د الأدن���ى لراتب امل�س���تفيد 
اإلى 500 دينار، ورفع �س���قف الراتب اإلى 
1500 دينار؛ لتمك���ن امل�اطنن كافة 

الذين ل ي�س���تفيدون حالي���ا اإل من خالل 
خيارات حمدودة �س���من دائرة امل�ؤهلن؛ 

لال�ستفادة من الرنامج. 
كما ك�س���ف ال�زي���ر عن اإلغاء ال�س���قف 
الذي يحدد اأعمار امل�س���تفيدين من برنامج 
مزايا، والذي كان م�س���ارا اإليه ب� )35( عاما 
يف الن�س���خة الأول���ى من الرنام���ج، حيث مت 
فتح �س���قف اأعمار ال�س���تفادة من الرنامج 
اإلى )50( عاما وفقا لال�سراطات واملعايري 
مع البن�ك امل�س���اركة وال�س���راطات التي 
يحددها م�رشف البحرين املركزي خ�س��سا 
فيما يتعلق بفرات ال�س���داد، م���ع التاأكيد 
على عدم جتاوز ال�س���تقطاع ال�سهري ل� 25 
% م���ن دخل املنتفع. وقال وزير الإ�س���كان 
اأن الن�س���خة املط�رة من الرنامج �س���تتيح 
م���ن  لال�س���تفادة  امل�ؤهل���ن  للم�اطن���ن 
اخلدمة ال�سكانية خيارات كخيار �رشاء وحدة 
�سكنية اأو ق�سيمة �سكنية من خالل الرنامج 
اأو ا�س���تغالل مبل���غ التم�يل للبن���اء، وه� ما 

يعد اإ�سافة جديدة على برنامج مزايا.

تو�ضع �رشائح امل�ضتفيدين تعديالت الن�ضخة اجلديدة لـ “مزايا” 
رفع �سن ال�ستحقاق اإلى 50 عاما... وزير الإ�سكان:
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ال���ذك���ي���ة وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات  احل����ك����وم����ة  ب����واب����ة  ع����ر  اإل����ك����رون����ي����ة  خ����دم����ة  �صم���و ويل العه���د د�ص���ن “�صجالت” الع���ام 2016 �صم���ن توج���ه اال�صتدام���ة االقت�صادية350 

قنوات احلكومة الإلكرتونية اأجرت مليون معـــــــــاملـة واملبالــغ املتح�صلـة 74 مليون دينـــار
ندوة نقا�صية عن دور اللجنة التن�صيقية برئا�صة �صمو ويل العهد يف تطوير اخلدمات... امل�صاركون ل� “$”: 

ما دور اللجنة التن�صـــيقية برئا�صة �صاحب 
ال�صـــمو امللكـــي ويل العهد نائـــب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

يف تطوير اخلدمات احلكومية؟
- اآمن����ة الرميحي: يف مار�����س 2013 عنّي عاهل 
الب����الد �صاح����ب اجلاللة املل����ك حمد ب����ن عي�صى اآل 
خليفة، �صاح����ب ال�صمو امللكي ويل العهد مبن�صب 
النائب االأول لرئي�����س ملجل�س الوزراء؛ لتطوير اأداء 
اأجهزة ال�صلطة التنفيذية، ودعم توجهات احلكومة 
وبراجمه����ا برئا�صة رئي�����س الوزراء �صاح����ب ال�صمو 

امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة.
وتقوم اللجن����ة التن�صيقية برئا�صة �صموه بدور 
مهم يف متابعة وبلورة امل�صاريع احلكومية، وجتتمع 
اللجنة مرتني اأ�صبوعًيا، بح�صور نواب رئي�س جمل�س 
ال����وزراء، وعدد من ال����وزراء، ويتم خالله����ا مناق�صة 
امل�صاري����ع املدرج����ة �صمن االإط����ار املوحد للرامج 
احلكومي����ة ذات االأولوية املنبثق ع����ن برنامج عمل 
احلكومة، واأي�ص����ا املوا�صيع الت����ي يتابعها مكتب 
�صموه، لو�صع اخلطط التنفيذي����ة واالإ�رشاف عليها، 
وبه����ذا متث����ل اللجن����ة املح����رك االأ�صا�����س ملتابعة 
الرام����ج احلكومية، وتذلي����ل املعوق����ات، وتنفيذ 

احللول االأمثل لها.
ويف ه����ذا ال�صياق، فاإن التح����ول االإلكروين يف 
تق����دمي املعام����الت احلكومي����ة ياأتي �صم����ن االإطار 
املوح����د و�صم����ن االأه����داف الت����ي حدده����ا �صاحب 
ال�صم����و امللك����ي ويل العهد نائ����ب القائ����د االأعلى 
النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء خالل امللتقى 
احلكومي الذي انعقد برعاية رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�صم����و امللكي االأمري خليفة ب����ن �صلمان اآل خليفة 
ومبب����ادرة من �صم����و ويل العهد، وهي اإع����ادة ر�صم 
دور القط����اع العام من املح����رك الرئي�س لالقت�صاد 
اإل����ى املنظ����م وال�رشي����ك للقط����اع اخلا�����س، ودع����م 
االإبداع والتف����وق لتحفيز التناف�صي����ة، واال�صتثمار 
يف املواط����ن لالرتق����اء مب�صتواه املعي�ص����ي، واأي�ًصا 
االأدوات املرتبطة بتحقيقه����ا وهي: حت�صني جودة 
اخلدم����ات احلكومي����ة، وتطوي����ر االأط����ر الت�رشيعي����ة 
والتنظيمي����ة، وت�صهيل كافة االإج����راءات احلكومية، 

وموا�صلة توفري بنية حتتية عالية اجلودة.

 ما الأهداف التي ت�صعى اللجنة التن�صيقية 
لتحقيقهـــا مـــن خـــال تطويـــر اخلدمات 

احلكومية؟
- الرميح����ي: �صم����و ويل العه����د يوؤك����د دوًم����ا 
و�ص����ع ال�رشع����ة والكف����اءة و�صهولة احل�ص����ول على 
اخلدم����ات كمعايري لتق����دمي اخلدم����ات احلكومية، 
و�صعًي����ا لتحقيق ذلك جنحت اللجن����ة التن�صيقية يف 
و�صع اآلية للتن�صيق م����ع خمتلف اجلهات احلكومية 
اخلدمي����ة وفق خط����ة متكاملة للتح����ول االإلكروين 
خالل الفرة بني 2013 و2014 تهدف اإلى تطوير 
خدم����ات احلكوم����ة االإلكروني����ة ب�ص����ورة يلم�صه����ا 
املواط����ن يف كفاءة االأداء واأ�صلوب تقدمي اخلدمات 
 2015 الع����ام  ويف  وفعالي����ة.   بج����ودة  احلكومي����ة 
مت اإدراج اأه����داف �صم����ن االإطار املوح����دة للرامج 
احلكومي����ة ذات االأولوية لزيادة مع����دل اال�صتخدام 
للخدم����ات االإلكرونية عن طري����ق ت�صهيل خطوات 
اإجراءاته����ا، ويف الع����ام التايل 2016 وبع����د انعقاد 
امللتق����ى احلكوم����ي االأول مت و�ص����ع برنامج جديد 
يعني بتطوير اخلدمات احلكومية املقدمة للعمالء، 
مما يتكامل مع االأهداف واالأدوات التي حددها �صمو 
ويل العهد خ����الل امللتقى، خ�صو�صا حت�صني جودة 
اخلدمات احلكومية وت�صهيل االإجراءات احلكومية. 

واأدى هذا كله اإل����ى ازدياد حجم االإقبال بن�صبة 
57 % عل����ى اخلدم����ات االإلكرونية ب����ني العامني 
واالأك����ر  االأ�صه����ل  اخلي����ار  فه����ي  و2017   2016
توفرًيا للوقت واجله����د، فاليوم ي�صتطيع املواطن 
احل�ص����ول على اخلدمة ب�صغطة زر يف اأي وقت يريد 
دون اال�صط����رار للتقيد باأوق����ات العمل الر�صمي اأو 

لالنتظار يف الطوابري.

 ما الإطار العام مل�رشوع تطوير اخلدمات 
احلكومية؟

حمم���د القائد: اأق���رت اللجن���ة التن�صيقية يف 
اجتماعها املنعقد يف اأكتوبر 2016 م�رشوع تطوير 
اخلدمات احلكومية، ومنذ �صدور التكليف للهيئة 
بتنفي���ذ امل�رشوع، بالتعاون والتن�صيق مع اجلهات 
امل�صارك���ة، اأخ�صع���ت الهيئة حزم���ة من اخلدمات 
للتقييم والتحليل واإع���ادة هند�صة االإجراءات مبا 

ي�صهم يف حتقيق الروؤية.
وتعتر ه���ذه احلزمة ه���ي الثالث���ة التي يتم 
تنفيذه���ا بتوجي���ه من اللجن���ة التن�صيقي���ة، علًما 
اأنن���ا انتهين���ا ب�صكل كام���ل من نظريته���ا االأولى 
والثانية والت���ي تفاوتت خدمات كل منها من 25 
اإلى 35 خدمة، ي�صم���ل ذلك رفع ن�صبة اال�صتخدام 
اإل���ى 100 % اأو ما يقاربه���ا، وغلق اأو تقليل عدد 
املكات���ب االأمامية، م�صحوب���ة باحلمالت االإعالمية 

والت�صويقية للتغيري ال���ذي اأجري على اخلدمات، 
اإل���ى جان���ب الت�رشيع���ات والق���رارات الت���ي تدعم 
التوج���ه االإلك���روين من خالل الرب���ط بني خمتلف 

اجلهات احلكومية.

 ما اأهم الت�رشيعات التي تدر�صها اللجنة 
فيمـــا يتعلـــق بالتوجـــه الإلكرتوين يف 

تقدمي اخلدمات احلكومية؟
- القائ���د: قمن���ا بدرا�صة مقارن���ة للقوانني 
الت�رشيع���ات  اأف�ص���ل  م���ع  اململك���ة  يف  احلالي���ة 

االإلكرونية بدول العامل، ودول اخلليج خ�صو�صا، 
وحتديد جماالت التطوير، وبن���اًء عليه مت تكليف 
فري���ق عم���ل ال�صتكم���ال القوان���ني والت�رشيعات، 
حي���ث اأن روؤية �صاحب ال�صم���و امللكي ويل العهد 
للتح���ول االإلك���روين ال ميك���ن حتقيقه���ا ب�صكل 

�صامل ومتكامل دون وجود ت�رشيعات م�صاندة.
وم���ن اأهم ه���ذه الت�رشيع���ات التعديالت على 
قان���ون املعام���الت االإلكروني���ة، وقريًب���ا �صيتم 
اعتماد القرارات التالية املتمثلة يف “اال�صراطات 
الفنية للقانون”، وقانون “حماية البيانات”، اإلى 

جانب قانون “احل�صول على املعلومات”، وم�رشوع 
قانون “احلو�صبة ال�صحابية”.

 ما اأهـــم اخلدمـــات الإلكرتونية التي 
كان لهـــا اأثـــر مبا�ـــرش علـــى املواطن 
والتي اأ�رشفت اللجنة التن�صـــيقية على 

تنفيذها ؟
- القائ���د: تف�ص���ل �صم���و ويل العه���د نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
بتد�صني جمموعة بارزة م���ن امل�صاريع واخلدمات 
اأبرزه���ا نظ���ام “�صج���الت” الإ�ص���دار الراخي����س 
للمقرح���ات  الوطن���ي  والنظ���ام  وال�صج���الت، 
وال�ص���كاوى “توا�ص���ل”، كما مت تطوي���ر عدد من 
اخلدمات اأهمها التجديد ال�صنوي ل�صهادة ت�صجيل 
املركب���ات، وخدمة حج���ز موعد امتح���ان ال�صياقة، 
وعدد من اخلدم���ات املرتبطة بالكهرب���اء واملاء، 
وم�رشوع الفح�س الطبي للعمال���ة الوافدة، واأي�ًصا 
تطوي���ر اخلدمات اخلا�صة بوزارة العدل وال�صوؤون 

االإ�صالمية واالأوقاف، وغريها.

مـــا اأبـــرز ق�صـــ�س النجاح التـــي حققتها 
اللجنة لتطوير اخلدمات الإلكرتونية؟

-اأحمد املال: من اأب���رز امل�صاريع االإلكرونية 
الت���ي مت تد�صينه���ا هو نظام ال�صج���الت التجارية 
)�صج���الت( ال���ذي يه���دف اإل���ى اإيج���اد منظوم���ة 
اإلكروني���ة متطورة ذات كف���اءة عالية يف ت�صجيل 
وترخي�س املن�ص���اآت التجارية يف مملكة البحرين، 
والرب���ط الكام���ل مع جمي���ع االأنظم���ة االإلكرونية 
للجه���ات احلكومية ذات العالق���ة واإعادة هند�صة 
االإج���راءات وت�صهيلها وتب�صيطه���ا مبا ين�صجم مع 
اأهداف روؤية البحرين االقت�صادية 2030 يف تعزيز 
ا�صتدامة وتناف�صي���ة البنية االقت�صادية للمملكة، 
وكذل���ك االأهداف واالأدوات التي حددها �صمو ويل 

العهد خالل امللتقى احلكومي للمرحلة احلالية.
ود�ص���ن �صمو ويل العهد ه���ذا النظام يف مايو 
2016 �صم���ن ا�صتمراري���ة التوجه نح���و اقت�صاد 
م�صت���دام، اإذ يعت���ر اأح���د اخلدم���ات االإلكرونية 
ب�ص���كل كام���ل، والت���ي �صكل���ت نقل���ة نوعي���ة يف 
اإج���راءات تاأ�صي����س ال�صجالت التجاري���ة ويف بيئة 
العم���ل التجاري يف مملكة البحري���ن، مما اأدى اإلى 
زيادة يف ا�صدار عدد ال�صجالت التجارية اجلديدة، 

بن�صبة 236 %.
ونتيجة لتد�صني ه���ذا النظام، حققت مملكة 
البحري���ن نقلة كب���رية ب�69 مرتبة عل���ى موؤ�رش بدء 
الن�ص���اط التجاري، والذي ي�ص���دره البنك الدويل، 
كما يج�ص���د النظام عنا�رش عام���ة، ت�صكل مقومات 
للهوي���ة التجاري���ة يف البحري���ن، وه���ي ال�رشع���ة، 

الكفاءة، ال�صفافية، واالنفتاح.
ويت�صم���ن النظ���ام مزايا عدة ت�صه���م ب�صكل 
اأ�صا����س يف ت�صهي���ل االإج���راءات املرتبطة بالعمل 
التجاري و�رشع���ة اإجنازها من خ���الل اإعادة هند�صة 
وتنظي���م وتب�صيط االإج���راءات احلكومية املرتبطة 
بتاأ�صي����س االأعم���ال التجارية يف مملك���ة البحرين، 
وذلك جزء من عملية االإ�صالح االأكر لعملية ال�صجل 
التجاري والت���ي �صملت اإطالق عدٍد من املبادرات 
اأبزرها اإعادة ت�صنيف االأن�صطة التجارية، واعتماد 
الت�صنيف ال���دويل ISIC 4، وعملية ف�صل عملية 
الت�صجيل عن الرخي����س، وتقليل عدد االإجراءات 
الالزمة لتاأ�صي����س ال�رشكات، وا�صتح���داث ال�صجل 
واالأن�صطة االفرا�صية “�صجلي”، وخدمة حا�صنات 

وم�رشعات االأعمال لدعم ريادة االأعمال.

 مـــا الفارق الذي حققه “�صـــجات” الذي 
د�صنه �صمو ويل العهد؟

- امل���ال: مع جت���دد روؤي���ة احلكوم���ة بتطوير 
بيئة العمل والنظ���ام االإلكروين وموا�صلة تعزيز 
مقوم���ات البيئ���ة الداعمة للنم���و االقت�صادي، مت 
تد�صني “�صجالت” كمحطة واحدة الإجناز االأعمال، 
ليق���دم نقل���ة نوعية يف تق���دمي خدم���ة ال�صجالت 
التجاري���ة ب�رشع���ة وكفاءة حيث بلغ���ت اأق�رش فرة 
ا�ص���دار �صجل جتاري 93 ثانية ع���ر النظام الذي 
يتم تعامل مقدمي الطلبات معه اإلكرونًيا ب�صكل 
كامل دون اال�صطرار للح�صور ال�صخ�صي ومراجعة 
املكات���ب املعنية يف الوزارة اأو اجلهات احلكومية 
االأخ���رى املعنية باأية تراخي����س مطلوبة، فالنظام 
يق���دم معلوم���ات وافية ح���ول جمي���ع املتطلبات 
والراخي����س،  االأن�صط���ة  جلمي���ع  واال�صراط���ات 
وهو مرتبط اإلكرونًيا ب����56 جهة حكومية ويقوم 
بتوزيع الطلبات عليها بالتوازي وب�صكل تلقائي.

حتدي���ث  موا�صل���ة  يت���م  نظ���ام،  اأي  ومث���ل 
االأخ���ذ مبختل���ف  م���ع  “�صج���الت” ب�ص���كل دوري 
املالحظ���ات ال���واردة ويت���م العم���ل عل���ى اإطالق 
حتديث �صامل للنظام مبا يحقق م�صتوى اأعلى يف 

تلبية احتياجات امل�صتثمرين وموؤ�ص�صي االأعمال.

 ما اأبـــرز القـــرارات والت�رشيعات التي 
�صدرت و�صكلت دعًما لنظام “�صجات” وما 

اأثرها؟
-امل���ال: اإن مب���ادرات م�رشوع تطوي���ر القطاع 
التجاري جاءت مكملة حلزمة الت�رشيعات والقرارات 
احلكومية املرتبط���ة بتعزيز البيئ���ة االقت�صادية 
واال�صتثماري���ة والتي ترتكز عل���ى حت�صني البنية 

اال�صتثمارية وحتقيق مزايا اأكر للم�صتثمرين.
وم���ن اأب���رز الت�رشيعات الداعمة ل���� “�صجالت” 
ال�رشع���ة والكف���اءة  اأه���داف  وجناح���ه يف حتقي���ق 
مر�صوم بقانون ب�صاأن ال�صجالت التجارية ال�صادر 
يف 2015 وال���ذي �صهل عملية ف�صل كيان ال�رشكة 
ع���ن اإ�صدار الرخ�س، ومتث���ل عملية ف�صل اإ�صدار 
ال�صج���ل التج���اري عن عملي���ة اإ�ص���دار الراخي�س 
التجارية خطوة مهمة على �صعيد تب�صيط وت�رشيع 

وت�صهيل عملية احل�صول على ال�صجل التجاري. 
كما مت اإ�صدار قرار ب�ص���اأن الإعفاء من �رشوط 
امل���الءة املالية واحلد االأدن���ى لراأ�س املال جلميع 
االأن�صط���ة التجارية ما عدا تل���ك املحددة لها وفق 
القوان���ني، وال���ذي ي�صمح للم�صتثمري���ن تاأ�صي�س 
من�ص���اآت جتارية دون االلتزام ب���اأي مالءة مالية اأو 

حد اأدنى لراأ�س املال.
ومن �صمن املب���ادرات اأي�ًصا التي اأتت كجزء 
م���ن عملية االإ�صالح االأك���ر لعملية احل�صول على 
ال�صجل التجاري اإعادة ت�صنيف االأن�صطة التجارية 
واعتماد الت�صنيف الدويل )ISIC 4( وتقليل عدد 
االإجراءات الالزم���ة لتاأ�صي�س ال�رشكات وا�صتحداث 

ال�صج���ل واالأن�صط���ة االفرا�صية “�صجل���ي” الذي 
يخول اأ�صحاب املمار�ص���ات التجارية ممار�صة 39 
ن�ص���اط جت���اري دون احلاج���ة لوجود حم���ل جتاري 
فعل���ي اإ�صاف���ة اإل���ى خدم���ة حا�صن���ات وم�رشعات 

االأعمال لدعم ريادة االأعمال.

 كيف ت�صـــر متابعة �صكاوى املواطنني 
واملقيمـــني للخدمـــات املقدمة من قبل 

اجلهات احلكومية؟
-القائد: يف نهاية العام 2014 تف�صل �صمو 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء بتد�ص���ني النظام الوطني 
للمقرحات وال�صكاوى “توا�صل” كاأداة للتفاعل 
م���ع اآراء املواطن���ني ب�ص���اأن اخلدمات مب���ا ي�صهم 
يف رف���ع م�صت���وى اأدائها، وعلي���ه مت ربط 32 جهة 
حكومي���ة خدمي���ة �صمن النظام، تلق���ت قرابة 36 
األ���ف �صك���وى ومقرح م���ن التد�صني اإل���ى نهاية 
2017، ويف 84 % منه���ا مت االلتزام ب�صكل كامل 

مبوؤ�رشات االأداء املتفق عليها.
كم���ا �صجل النظام ارتفاًع���ا ملحوًظا يف التزام 
اجلهات احلكومي���ة بالتفاعل م���ع الطلبات، خالل 
الف���رة الزمني���ة املحددة له���ا، اإذ �صجل���ت ن�صبة 
االلت���زام ب� 94 % خالل الع���ام 2017، ومت اطالق 
مرحلت���ني م���ن حت�صين���ات النظ���ام، يف العام���ني 
2016 و2017 كم���ا د�صن �صموه التطبيق الذكي 

للهواتف، مبا يعزز من �صهولة الو�صول للنظام.
اإن نظام “توا�صل” ال يقف عند حل امل�صكلة، 
ب���ل ي�صب ب�ص���كل مبا����رش يف تفعي���ل اأداة رئي�صة 

م���ن االأدوات الت���ي مت حتديده���ا خ���الل امللتقى 
احلكوم���ي وهي حت�صني ج���ودة اخلدم���ات، حيث 
يتم تغي���ري اآلية تق���دمي اخلدم���ة، اأو متطلباتها، 
اأو الق���رارات اأو الت�رشيع���ات املتعلق���ة بها، وفًقا 

لتكرار ال�صكاوى من املواطنني.
وم���ن اأمثل���ة اخلدم���ات الت���ي مت تطويره���ا 
بالنظ���ام،  الت���ي وردت  بن���اًء عل���ى املالحظ���ات 
اإ�صدار بطاق���ة الهوية للخليجي���ن وفًقا لل�رشوط 
وال�صواب���ط، وخدم���ة جتدي���د رخ�ص���ة ال�صياق���ة، 
وخدمة جتديد ت�صجي���ل املركبات، وخدمة اإ�صدار 

�صهادة امليالد.

مـــا الآلية التـــي يتم التعامـــل بها مع 
ال�صـــكاوى واملقرتحـــات الـــواردة عرب 

“توا�صل”؟
اجله����ات  اأداء  ر�ص����د  يت����م  -الرميح����ي: 
احلكومية عر “توا�صل” من خالل اإعداد تقارير 
دورية ترفع للجنة التن�صيقية برئا�صة �صمو ويل 
العهد عن اأداء النظ����ام وتفاعل خمتلف اجلهات 
مع����ه ت�ص����م جمي����ع املوؤ�����رشات الرئي�ص����ة ومنها 
�رشع����ة التج����اوب ون�صب����ة التعامل م����ع ال�صكاوى 
وف����رز للموا�صيع الت����ي يتم الركي����ز عليها يف 
املالحظات ال����واردة عر النظ����ام، ومن هنا فاإن 
“توا�ص����ل” لي�س فقط من�ص����ة لتلقي ال�صكاوى 
واملقرح����ات بل يتع����دى ذلك ليك����ون و�صيلة 
يتم م����ن خاللها و�صع قراءة وا�صح����ة لالإجراءات 
واإمكانية تطويرها لتك����ون ذات مردود اأكر يف 

حت�صني اخلدمات احلكومية.

خ�ص����ع  نف�ص����ه  “توا�ص����ل”  نظ����ام  وحت����ى 
ملرحلتني من التح�صين����ات، كان اأولها يف العام 
2015، وت�صمن����ت تلك احلزم����ة من التح�صينات 

بناء على ردود الفعل الواردة:
- مراجعة الفرات الزمنية املخ�ص�صة لكل 
جه����ة للرد على ال�صكاوى، رفع التقارير الدورية 

للم�صوؤولني ب�صاأن اأداء جهاتهم.
- اإمكان متابعة حالة ال�صكوى اإلكرونيا من 
خالل نظام “توا�ص����ل” با�صتخدام رقم املراجعة 

ال�صادر عند تقدمي املقرح اأو ال�صكوى.
- مت ا�صتحداث ا�صتفت����اء الر�صا حول الرد 
بحيث يتم اغ����الق ال�صك����وى اإذا كان امل�صتخدم 
را�ٍس عن احلل املقدم ويف حال عدم الر�صا فان 

النظام يقوم تلقائًيا مبعاودة فتح ال�صكوى.
و�صمن التح�صينات على النظام، د�صن �صمو 
ويل العهد التطبيق الذكي للهواتف ليتم اإتاحة 
“توا�صل” ب�ص����كل اأ�صهل ع����ر االأجهزة الذكية 

ملن يرغب يف ا�صتخدامه من خالله.
وبع����د امللتق����ى احلكوم����ي االأول وبناء على 
املقرحات الواردة من اجلهات احلكومية بهدف 
ت�صهي����ل مهامه����م يف متابعة ال�ص����كاوى وزيادة 
فاعلية “توا�صل”، مت اإطالق الدفعة الثانية من 
التح�صينات يف بداية العام 2017 التي ت�صمنت: 

- حتديث لوحة املتابعة لكل جهة.
- اإر�صال اإ�صعارات للقائمني على الرنامج 
م����ن اجله����ات احلكومي����ة لتذكريه����م بال�صكوى 

املتجاوزة للفرة الزمنية املحددة.
- و�ص����ع مقرح ت�صكيل جلن����ة تظلم يف كل 

جه����ة تق����وم بالب����ت يف ال�ص����كاوى الت����ي مل يتم 
التو�ص����ل فيه����ا اإل����ى ح����ل مر�صي م����ع �صاحب 

ال�صكوى.
- متكني امل�صتخ����دم من التعديل ال�صكوى 
املقدم����ة واإرفاق �صور اإ�صافي����ة يف حال احلاجة 

لذلك. 

اأعلـــن �صـــمو ويل العهـــد بامللتقـــى   
احلكومي عن اإعادة ر�صـــم دور احلكومة 
من م�صـــغل للخدمة اإلـــى منظم، واأعطى 
دوًرا اأكـــرب للقطاع اخلا�س، ما اأثر ذلك 

على اخلدمات املقدمة؟
- القائ����د: من اأب����رز االأمثل����ة الناجحة اإطالق 
م�����رشوع الفح�����س الطب����ي للعمال����ة الواف����دة يف 
نوفم����ر 2017 بتوجي����ه م����ن �صم����و ويل العهد، 
وال����ذي اأن����اط القط����اع اخلا�ص الفح�����ص الطبي 
للعمال����ة الواف����دة، مما اأ�صه����م يف تقلي�س فرة 
احل�ص����ول على موع����د من 3 اأ�صه����ر اإلى يومني، 
واحل�صول على النتائج من �صهر اإلى اأ�صبوع مما 
�صاهم يف الت�رشيع بوترية اإجراءات حماية ال�صحة 
العامة داخل البحرين، مع تقلي�س املدة الزمنية 
الأ�صح����اب العمل يف اإنه����اء اإجراءاته����ا، وتن�صيط 
القط����اع اخلا�س، وهو ما يخلق املزيد من فر�س 
العم����ل، وتقليل تكلفة اأداء اخلدم����ة على وزارة 

ال�صحة.
واأخريا مت ا�صتالم 93 % من العمالة الوافدة 
لنتائ����ج الفح�س الطبي، خالل اأ�صبوع واحد فقط 
من تاري����خ اجراء الفح�س، وح�صول 97 % منهم 
على موعد خ����الل اأ�صبوع من تقدمي الطلب، بعد 
اأن كانت متتد اإلى 3 اأ�صهر �صابًقا، وبلغت ن�صبة 
االلت����زام باحل�ص��ور للمواعي����د املحج��وزة ن�صبة 
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 ذكرت اأن مـــن اأبرز اخلدمات التي كان 
لهـــا اأثر علـــى املواطـــن تطوير خدمات 

املرور، ما مامح هذا التطوير واأثرها؟
- القائد: اأ�صبح���ت عملية ت�صجيل املركبات 
تت���م ب�ص���كل ف���وري ع���ر القن���وات االإلكرونية، 
ومت اإلغ���اء عملية طباع���ة املل�صق عن���د التجديد 
ال�صنوي لت�صجيل املركبة، بعد اأن كانت ت�صتغرق 
م���ن اأ�صبوع اإلى 3 اأ�صهر، وخ���الل عام 2017 جرى 
ت�صجيل ما يق���ارب 680 األف مركب���ة وفًقا لالآلية 
اجلديدة، الت���ي األغت كافة املعام���الت الورقية، 

واإجراءات الريد لتو�صيل املل�صق.

 كم بلغ عدد املعامات التي مت اإجنازها 
خـــال العام 2017 عـــرب خمتلف القنوات 

الإلكرتونية؟
اال�صراتيج���ي  التوج���ه  اأ�صه���م  -القائ���د: 
للحكوم���ة، لالنتق���ال اإل���ى اخلدم���ات االإلكرونية 
املتوف���رة ب�صهول���ة يف جمي���ع االأوق���ات بح���دوث 
حت���ول حقيقي لدى امل�صتخدمني نحوها من حيث 
االإقب���ال، اإذ بلغت املعامالت التي مت اإجنازها عر 
جميع قنوات احلكومة االإلكرونية اأكر من مليون 
معامل���ة، وبلغ���ت املبالغ املح�صل���ة، اأكر من 74 
ملي���ون دينار، بن�صبة منو بلغ���ت 61 % عن العام 

.2016
وهيئة املعلومات واحلكومة االإلكرونية هي 
اجله���ة امل�صوؤولة عن تقدمي اخلدم���ات عر بوابة 
احلكوم���ة االإلكرونية Bahrain.bh، حيث تقدم 
قراب���ة 350 خدمة اإلكرونية ع���ر البوابة اإ�صافة 
اإل���ى 11 تطبيًق���ا ذكًيا و35 من�ص���ة اإلكرونية يف 

خمتلف مناطق اململكة.

• جانب من الندوة النقا�صية	

• حممد القائد	

• �صمو ويل العهد مراأ�صاً اجتماع اللجنة التن�صيقية   )اأر�صيفية(	

اخلدمات االإلكرونية اخليار االأ�صهل دون انتظار الدوام الر�صمي اأو الطوابريال�رشعة والكفاءة املعايري الرئي�صة يف توفري اخلدمات االإلكرونية
36 األف �صكوى عر “توا�صل” واملتابعة عر ا�صتخدام رقم املراجعة ال�صادر ازدياد االإقبال على اخلدمات االإلكرونية بن�صبة 57 % بني 2016 و2017

على  احل�����ص��ول  وت�صهيل  وف��ع��ال��ي��ة،  ب��ج��ودة  للمواطنني  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  منظومة  تطوير 

اخلدمات مبختلف الو�صائل، ومن اأهمها تطبيق التحول الإلكرتوين يف تقدميها، هي من �صمن 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  برئا�صة  التن�صيقية  اللجنة  تنفيذها  تابعت  التي  التوجهات  اأهم 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة. 

ويف ندوة نقا�صية اأجرتها “البالد”، األقى امل�صاركون ال�صوء على ما تعك�صه اجتماعات اللجنة 

التن�صيقية من ملمح هام حلجم العمل والإجناز الذي يتم لإيجاد اأفق جديد من اخلدمات املعززة 

امل�صرية  اأه���داف  يحقق  مبا  التنفيذية  ال�صلطة  اأداء  بلغه  ال��ذي  املتقدم  للم�صتوى  �صورة  ي�صكل 

والتي  اآل خليفة،  امللك حمد بن عي�صى  البالد �صاحب اجلاللة  بقيادة عاهل  ال�صاملة  التنموية 

توا�صل احلكومة برئا�صة رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة 

العمل على بلورتها لت�صيف اإىل �صجل املكت�صبات التنموية الوطنية.

واأكد امل�صاركون يف الندوة اأن جناح اللجنة التن�صيقية بو�صع اآلية للتن�صيق بني خمتلف اجلهات 

برنامج  عن  املنبثق  الأولوية  ذات  احلكومية  للربامج  املوحد  الإط��ار  �صمن  اخلدمية  احلكومية 

عمل احلكومة، لتحقيق اأ�صواط اأكرب يف التحول الإلكرتوين، اأ�صهم يف توفري قرابة 350 خدمة 

اإلكرتونية اليوم عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية اإذ يتم التن�صيق بني هيئة املعلومات واحلكومة 

هذه  توفري  اإىل  بالإ�صافة  املعنية،  احلكومية  اجلهات  وخمتلف  م�صوؤولة،  كجهة  والإلكرتونية 

11 تطبيًقا ذكًيا للهواتف و35 من�صة للحكومة الإلكرتونية موجودة يف خمتلف  اخلدمات عرب 

مناطق اململكة.

املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  م��ن  ك��اًل  النقا�صية  ال��ن��دوة  يف  “البالد”  وا�صت�صافت 

مبكتب  احلكومية  اخلدمات  تطوير  م�صاريع  وم�صوؤولة  القائد،  حممد  الإلكرتونية  واحلكومة 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء اآمنة الرميحي، ورئي�س ق�صم الدعم الفني بوزارة ال�صناعة 

والتجارة وال�صياحة اأحمد املال. 

وفيما يلي ن�س احلوار الذي دار:

اإبراهيم النهام

 ت�صوير خليل اإبراهيم
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“الع�سكري” ينجح يف عالج اأحد اأفراد طاقم “فراري”

عثمان �رشيف يفوز بع�سوية اإدارة “العمل العربية”

وال�ش�����ؤون  الع����دل  وزارة   - املنام����ة 
الإ�شالمية والأوقاف: ا�ش����تعدادا مل��شم حج 
هذا الع����ام 1439ه� وحر�ش����ا على م�ش����لحة 
حجاج بي����ت اهلل احل����رام، ت�د اللجن����ة العليا 
ل�ش�����ؤون احلج والعمرة وبعثة مملكة البحرين 
للح����ج الإع����الن ع����ن حم����الت احلج الر�ش����مية 
الع����دل  وزارة  جان����ب  م����ن  له����ا  املرخ�����ص 

وال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف.
وذكر اأن احلمالت املرخ�ش����ة التي تقدم 
خدماتها للم�اطنني هي: حملة الهجرة، حملة 
املحف�ظ، حملة اجلم����ري، حملة العايل، حملة 
امل�ش����اعر، حملة تب�ك، حملة ي����ا دكار، حملة 
ال�رشف، حملة ال�ش����ري، حملة العرادي، حملة 
الكاظم، حملة الدي����ري، حملة حميدان، حملة 
العي�ص، حملة ال�ش�����ملي، حملة الك�ثر، حملة 
ال�ش����اري، حمل����ة الف����احت حملة الغ����ري حملة 
املرجت����ى، حملة امل�ش����طفى، حمل����ة الفالح، 
حمل����ة طيب����ة،  حمل����ة الربكة، حمل����ة امل�ايل، 
حملة العريبي، حملة الدرازي، حملة ال�ش����الم، 
حملة ال�شعيدي،  حملة الت�حيد، حملة الأرقم، 
حملة امل�ا�شم، حملة الأتباع، حملة ال�شرييف،  
حمل����ة املرت�ش����ى، حمل����ة املجتب����ى،  حمل����ة 
الق�ش����ا�ص حملة التاآخي حملة اجلن��ش����اين، 
حمل����ة اأب� اأن�����ص، حملة اأجياد حمل����ة التزكية، 
حمل����ة الندى حملة النخب����ة، حملة الأمان حملة 
الأخيار،  حمل����ة العمار، حمل����ة امليزان، حملة 

املري، حملة الأن�ار املحمدية.
واأم����ا احلم����الت املرخ�ش����ة الت����ي تقدم 

خدماتها للمقيمني، فهي: حملة القريني�ص، 
حملة الإميان، حملة الر�ش����الة، حملة �شهيب 
الروم����ي، حملة الأ�ش����الة، حملة اأب� في�ش����ل، 
حمل����ة الأحب����اب، كم����ا ت�����د اللجن����ة العلي����ا 
ل�ش�����ؤون احلج والعمرة يف هذا ال�ش����دد تنبيه 
امل�اطنني واملقيمني ب�ش����اأن �رشورة التاأكد 
من الت�ش����جيل �شمن حملة مرخ�شة من جانب 
وزارة العدل وال�ش�����ؤون الإ�شالمية والأوقاف، 
وق����راءة عقد التفاق م����ع مكتب احلملة جيدا 
قب����ل الت�قي����ع علي����ه، والتاأكد م����ن التاأمني 
�ش����د احل�ادث ل����دى �رشكة تاأم����ني معتمدة، 
ف�ش����ال عن التاأكد من �ش����حة جميع البيانات 
ال�شخ�ش����ية لدى اجلهاز املركزي للمعل�مات 
قبل الت�ش����جيل لل�ش����فر، واأل تقل �ش����الحية 
وثائ����ق ال�ش����فر عن �ش����تة اأ�ش����هر م����ن م�عد 

املغادرة.
وح����ذرت اللجن����ة العلي����ا م����ن الت����ورط 
غ����ري  اأو  ل����دى حم����الت وهمي����ة  بالت�ش����جيل 
مرخ�ش����ة، ملا يرت����ب على ذلك من خ�ش����ائر 
مادية ومطالبات ق�ش����ائية، من�ه����ًة باأنه لن 
تقبل �شكاوى احلجاج امل�شجلني يف احلمالت 
غري املرخ�شة، وكذلك �شكاوى احلجاج الذين 
مل ي�قع�����ا عقدا مع مكتب حملة احلج، داعيًة 
الراغبني يف اأداء منا�شك احلج لهذا العام اإلى 
الطالع عل����ى اأحكام احلج والعمرة؛ لي�ش����هل 
عليه����م اأداء املنا�ش����ك، ع����الوًة عل����ى اإب����الغ 
�ش����احب احلمل����ة بالأمرا�ص الت����ي يعان�نها، 

ون�ع الرعاية ال�شحية التي يحتاج�نها.

الرف���اع - امل�شت�ش���فى الع�ش���كري: 
ا�ش���تقبل ق�ش���م الط�ارئ بامل�شت�ش���فى 
الع�ش���كري م�ش���اء ي�م الأحد حالة طارئة 
بع���د تعر����ص اأح���د اأف���راد طاق���م فريق 
“ف���راري” حل���ادث م���روع اأثت���اء اإقام���ة 
ال�ش���باق يف حلبة البحري���ن الدولية، ومت 
تناقل فيدي� اإ�ش���ابته البليغة ب��ش���ائل 
الت�ا�ش���ل الجتماعي وتناقلته ال�كالت 

العاملية.
مبا����رشة  املري����ص  نق���ل  ومت  ه���ذا 
اإل���ى امل�شت�ش���فى الع�ش���كري، حيث مت 
ا�شتقباله يف ق�شم الط�ارئ، وبعد التاأكد 
من ا�ش���تقرار حالته مت عمل الفح��شات 
الالزم���ة يف مثل هذه احلالت؛ للتاأكد من 
عدم اإ�شابة املري�ص باإ�شابات يف الراأ�ص 

ال�شدر واحل��ص. 
وبعد الفح��شات وجد اأنه يعاين من 
ك�رش م�ش���اعف يف عظمتي ال�شاق الي�رشى 
م���ع وج����د ج���رح يف املنطق���ة الداخلية 

لل�شاق وتفتت بليغ يف العظمتني. 
ومت اإدخ���ال املري����ص مبا�رشة لغرفة 
العملي���ات، حي���ث اأج���ري تنظيف مكثف 
للج���رح وتثبي���ت لك����رش عظم���ة ال�ش���اق 

با�شتخدام م�ش���مار التيتاني�م يف النخاع 
العظم���ي. واأجري���ت العملية حتت تخدير 
ن�شفي وم�شت ب�شالمة يف زمن بلغ �شاعة 

ون�شف.
ويف الي����م الت���ايل للعملي���ة وحتت 
اإ����رشاف فري���ق م���ن الع���الج الطبيعي مت 
حتري���ك املري�ص وتدريبه على امل�ش���ي 
با�ش���تخدام العكازات الطبية. هذا وحالة 
املري�ص م�شتقرة ويت�شافى ب�شكل �رشيع 

ودون اأي م�شاعفات تذكر.
الطبي���ة  اخلدم���ات  قائ���د  واأول���ى 
امللكية الل�اء بروفي�ش����ر ال�ش���يخ خالد 
ب���ن علي اآل خليفة ج���ل اهتمامه مبتابعة 
عالج املري�ص ب�ش�رة �رشيعة وت�جيهاته 
املطمئنة جلميع العاملني وع�شاق �شباق 
الف�رم����ل 1، علم���ا اأن العملي���ة اأجريت 
حتت اإ����رشاف ا�شت�ش���اري ورئي�ص جراحة 

ق�شم العظام علي املاجد. 
الع�ش���كري  امل�شت�ش���فى  ويعت���رب 
واملعتم���دة  املتقدم���ة  املراك���ز  م���ن 
دوليا ب�ج����د فريق متكام���ل على اأهبة 
ال�ش���تعداد واجله�زية للحالت الطارئة 

والإ�شابات البليغة. 

فاز رجل الأعمال عثمان حممد �رشيف 
الري�ص بع�ش����ية جمل����ص اإدارة منظمة 
العم���ل العربية ع���ن اأ�ش���حاب الأعمال 
كع�ش� اأ�شيل للفرة من 2018 ولغاية 
2020، يف النتخاب���ات الت���ي ج���رت يف 
اأعمال الدورة 45 مل�ؤمتر العمل العربي 
املنعق���دة حاليا يف العا�ش���مة امل�رشية 
اأبري���ل   15 تاري���خ  ولغاي���ة  القاه���رة 

اجلاري.
وياأت���ي ف����ز عثمان �رشي���ف الري�ص 
باملن�ش���ب نتيجة للخ���ربات املراكمة 
واملكان���ة املتميزة الذين يتمتع بها يف 
اأو�صاط اأ�صحاب الأعمال مبنظمة العمل 
العربي���ة مما يع���زز املكانة التي حتظى 
بها مملك���ة البحري���ن يف جميع املحافل 

الإقليمية والدولية و�شمعتها الطيبة يف 
�ش����ؤون العمل على امل�شت�يني العربي 

والدويل.

فخورون بح�ساد ذوي العزمية بجامعة البحرين

املدن امل�ستدامة واالت�ساالت البحرية ا�ستكمال للمبادرة البحرينية الفرن�سية 

فر�سة لتبادل اخلربات والتجارب موؤمتر “عمليات االإطفاء” 

افتتح املقر الدائم ملكتب مبادرات �شم�ه... خالد بن حمد:

تقييم الحتياجات ومراجعة النظام احلايل للتخطيط والتنمية... نايف بن خالد:

تنظمه الرابطة الدولية لروؤ�شاء فرق الإطفاء بالتعاون مع “اأرامك�”... احل�شن:

املنامة - بنا: د�شن النائب الأول لرئي�ص املجل�ص 
الأعلى لل�ش���باب والريا�ش���ة رئي�ص الحت���اد البحريني 
لألع���اب الق����ى الرئي�ص الفخ���ري لالحت���اد البحريني 
لريا�ش���ة ذوي الإعاقة �ش���م� ال�ش���يخ خالد بن حمد اآل 
خليفة املقر الدائم ملكتب مبادرات �ش���م�ه يف جامعة 

البحرين بال�شخري.
وقال �شم� ال�ش���يخ خالد بن حمد اآل خليفة: “لقد 
ر�ش���منا من خالل ت�جيهنا لإطالق املقر الدائم ملكتب 
املبادرات اأهدافا عديدة، من اأبرزها اأن يك�ن حا�ش���ناً 
ملا يهج�ص به ال�ش���باب البحريني وم���ا يفكر فيه، ومبا 
ي�ش���هم يف مناء املجتمع ورخائه، �ش����اء جت�شد ذلك يف 
ب���ذور اأف���كار حتتاج عناية حت���ى تتمثل نبات���اً يانعاً اأم 
يف �ش����رة م�رشوع���ات مكتمل���ة الأطراف، وه���ي بحاجة 
مل���ن يخرجها من اإطارها الذاتي والفردي، لت�ش���بح يف 
عهدة اأ�ش���حاب الأعمال، الذين ي�ؤمن�ن ب�جاهة وقدرة 

املطروح اأمامهم على املناف�شة يف �ش�ق العمل”.
واأك���د �ش���م�ه اأن مكتب مبادرات �ش���يك�ن مدخال 
مهم���ا لعر����ص وت���داول الأف���كار املدرو�ش���ة واخلطط 
امل��ش����عة، كما �ش���يك�ن ب�ابة لالط���الع على جتارب 
الع���امل وما يح���دث يف الك�ن م���ن تط�رات مت�ش���ارعة 
مت�ص احلي���اة، وفر�ش���ة للتعريف مبجه����دات الطلبة 

ومناذج اأفكاره���م يف اإيجاد احلل����ل، ومنفذا لالندماج 
يف �ش����ق العمل، م�جها �شم�ه الدع�ة لطلبة اجلامعات 
يف مملكة البحرين، اإلى تق���دمي اأفكارهم وابتكاراتهم 
ومبادراته���م الإبداعية يف خمتلف املجالت لدى مكتب 
مبادرات. ووا�ش���ل �شم� ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة 
حديثه قائال: “لنبادر معا ونفكر معا، لنقدم امل�شاريع 
والبت���كارات التي ميكن من خالله���ا اأن نحقق ما نريد 
م���ن اأهداف تنم�ية، ت�ش���اهم يف رفع���ة وازدهار وطننا 
العزي���ز. فعجل���ة البن���اء والتق���دم حتت���اج م���ن اجلميع 
الإخال�ص والتفاين والبذل والعطاء، لرنتقي بح�شارتنا 
لغد وم�ش���تقبل م����رشق مل���يء مبزيد من الإجن���ازات”، 

م��ش���حا �ش���م�ه اأن مملكة البحرين تزخر ب�شباب لديه 
الفك���ر وح�ص املبادرة ودائما م���ا يبحث عما مييزه عن 
الآخرين، ويبذل اجله�د والت�ش���حيات لتك�ن البحرين 

دائما يف الطليعة.
واأعرب �شم�ه عن فخره واعتزازه باحل�شاد العلمي 
لذوي العزمية خالل املرحلة الدرا�ش���ية يف اجلامعة كل 
ح�ش���ب تخ�ش�شه، م�شيفا �شم�ه اأن هذه الفئة املميزة 
ا�ش���تطاعت اأن تتجاوز احل�اجز واملع�قات لكي ت�شجل 
جناحه���ا وتف�قه���ا الدرا�ش���ي يف املرحل���ة اجلامعي���ة، 
متطلعا �شم�ه له�ؤلء مزيدا من النجاحات يف م�شريتهم 

العلمية والعملية القادمة.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د الرئي����ص التنفي���ذي لهيئة 
التخطيط والتط�ير العمراين ال�ش���يخ نايف بن خالد اآل 
خليفة يف ت�رشيح ل�كالة اأنباء البحرين )بنا( اأن اجلل�شة 
النقا�ش���ية التي مت عقدها اأم�ص حت���ت عن�ان “املدن 
امل�شتدامة والت�شالت البحرية” بالتعاون مع ال�شفارة 
الفرن�شية تعد انعكا�ًشا وا�شتكماًل للمبادرة البحرينية 
الفرن�شية لتخطيط املدن، التي جاءت اإثر زيارة عاهل 
الب���الد جلمه�رية فرن�ش���ا الع���ام 2015، واأ�ش���فر عنها 
ت�قيع مذكرة التفاهم بني �رشكة اك�ش���ربتيز الفرن�شية 
الفن���ي  الدع���م  لتق���دمي  البحري���ن  وحك�م���ة مملك���ة 

وامل�شاندة الالزمة لتنفيذ املبادرة.
و�ش���رًيا على الت�جيهات امللكية ال�ش���امية جلميع 
اأجه���زة الدول���ة، عق���دت هيئ���ة التخطي���ط والتط�ي���ر 
العمراين بالتعاون مع �شفارة فرن�شا يف مملكة البحرين 
جل�ش���ة نقا�شية يف فندق الف�ر �شيزون بخليج البحرين 

اأم�ص. 
واأدار ال�ش���يخ ناي���ف ب���ن خالد جمريات اجلل�ش���ة 
النقا�ش���ية التي ح�رشه���ا ممثل�ن من قط���اع العقارات 
وم�ش����ؤول�ن من ال�كالة الفرن�ش���ية للتع���اون التقني 
الدويل وال�شفارة الفرن�شية وهيئة التخطيط والتط�ير 

العمراين واإعالمي�ن.
وبه���ذه املنا�ش���بة، ع���ربت ال�ش���فرية الفرن�ش���ية 
�شي�ش���يل ل�جنيه عن حما�ص بلدها للتعاون امل�ش���رك 
م���ع مملكة البحرين الذي �ش���يمهد الطريق للم�ش���اريع 
امل�شتدامة يف ال�شن�ات املقبلة. واأ�شهب مدير ال�كالة 
�شيبا�ش���تيان  ال���دويل  التقن���ي  للتع���اون  الفرن�ش���ية 
م��ش���نريون دوب���ان ع���ن التزامه���م بالعمل م���ع هيئة 
التخطي���ط والتط�ير العمراين لدع���م تط�ير البيئة يف 
البحرين والذي من �ش���اأنه اأن ي�ش���اهم يف تي�ش���ري ربط 
ال�اجهات البحرية وت�ش���جيع املط�ري���ن للركيز على 
امل���دان امل�ش���تدامة الت���ي تعزز م���ن طرق املعي�ش���ة 
املح�شنة، وبالتايل حت�شني منط احلياة يف البالد ب�ج�د 
امل�ش���احات اخل����رشاء الت���ي تغ���ري املناط���ق املزدحمة 

بالتنمية الإ�شمنتية. 

وناق�ص كب���ار امل�ش����ؤولني اآلي���ات تط�ير املدن 
امل�ش���تدامة واإمكان���ات من�ه���ا وتاأثرياته���ا الإيجابية 
على الزدهار القت�ش���ادي، مما يتي���ح للبحرين مزيًدا 
م���ن الفر�ص ال�ش���راتيجية امل�ش���تقبلية نح� تخطيط 
املناظ���ر الطبيعية باملدن مبا يحقق اأف�ش���ل م�ش���لحة 

للم�اطنني واملقيمني.
وكان���ت اأول جل�ش���ة نقا�ش���ية بعن����ان “الأدوات 
الالزمة للمدن امل�ش���تدامة” والتي اأدارها ال�شيخ نايف 
ب���ن خال���د اآل خليفة، رك���زت على تقيي���م الحتياجات 
الالزم���ة لتخطي���ط م���دن اأكرث ا�ش���تدامة، اإ�ش���افة اإلى 
مراجع���ة النظام احل���ايل للتخطيط والتنمي���ة يف البالد 
متب�ًع���ا بروؤى عن التحديات والعي�ب، قبل التطرق يف 
النهاي���ة للخط�ات ال�اجب اتخاذه���ا لتحقيق الأهداف 
يف هذا التعاون ال�ش���راتيجي مع فرن�ش���ا، و�ش���اركت 
رئي����ص املب���ادرة ال�طني���ة لتنمي���ة القط���اع الزراعي 
ال�شيخة مرام بنت عي�شى اآل خليفة باأفكار متط�رة عن 
اأهمية الزراعة واملعي�ش���ة اخل�رشاء وتنمية بيئة طبيعية 
داعم���ة للمجتم���ع، كم���ا �ش���اركها يف اجلل�ش���ة كل م���ن 
مدي���ر العمليات باملكتب ال�طني للغابات يف فرن�ش���ا 
فل�ران�ص لل�ي والأ�شتاذ امل�شارك باملدر�شة ال�طنية 

للطرق واجل�ش�ر ناتايل رو�ش�.
وحملت اجلل�ش���ة النقا�ش���ية الثانية عن�ان “طرق 
تعزي���ز ربط ال�اجه���ات البحرية”، اإذ عقدت مب�ش���اركة 

كل م���ن رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعي���ة التط�ير العقارية 
البحريني���ة ع���ارف هجر�ص وم�شت�ش���ار مدي���ر امل�اطن 
التما�ش���ك  وزارة  يف  الطبيعي���ة  واملناظ���ر  والتعم���ري 
الإقليم���ي اإيف ل�ران �ش���اب�فال واملدير العام ل�كالة 
التخطي���ط العم���راين ملنطق���ة �ش���ان نازير �ش���ام�يل 
�ش�ريان�، اإذ متت مناق�ش���ة املبادئ الت�جيهية للربط 
ال�ش���ل�ص بني ال�اجهات البحرية واأهمية التما�شك بني 
املط�ري���ن، ومت تاأكي���د احلاجة ملزيد من امل�ش���احات 
املفت�ح���ة والت�ش���ال ل���كل م���ر مرب���ع خ�ش��ش���ا يف 

املناطق املزدحمة.
وت�ش���عى البحرين من خالل التعاون امل�ش���رك مع 
جمه�رية فرن�ش���ا اإلى حت�ش���ني ربط ال�اجهات البحرية 
من خالل التط�ير املدين، وتعد “اإك�ش���ربتيز فرن�ش���ا” 
ه���ي ال�كال���ة الفرن�ش���ية للتع���اون التقن���ي ال���دويل 
امل�ؤ�ش�ش���ة العامة التي تعمل حتت الإ�رشاف امل�ش���رك 
ل�زارة ال�ش����ؤون اخلارجية الأوروبي���ة ووزارتي املالية 

والقت�شاد.
وتق���دم اأف�ش���ل الط���رق واخليارات ل���كل م�رشوع، 
بف�ش���ل جمم�ع���ة ت�ش���م اأك���رث م���ن 10000 خبري من 
اخلدم���ة املدني���ة يف فرن�ش���ا اإ�ش���افة اإل���ى اخل���ربات 
اخلا�ش���ة، وتهدف ال�كالة للعمل بكفاءة وتبادل حل�ل 
التنمية، حيث تعمل ب�ش���كل وثي���ق مع الحتاد ال�طني 

لدعم التنمية لتط�ير التخطيط املدين يف البالد.

املنامة - وزارة الداخلية: اأناب وزير الداخلية الفريق 
الركن ال�ش���يخ را�ش���د بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�ص الأمن 
العام الل�اء طارق احل�شن، م�شاء اأم�ص، يف افتتاح امل�ؤمتر 
ال���دويل لعمليات الإطف���اء لل�رشق الأو�ش���ط، والذي يعقد 
برعاية وزير الداخلي���ة يف الفرة من 10 وحتى 12 اأبريل 
اجلاري، وتنظم���ه الرابطة الدولية لروؤ�ش���اء فرق الإطفاء 
بالتع���اون مع �رشك���ة اأرامك� باململكة العربية ال�ش���ع�دية 
ال�ش���قيقة. ويت�ش���من امل�ؤمت���ر جل�ش���ات عم���ل يتح���دث 
فيه���ا ع���دد من اخل���رباء من ال�لي���ات املتح���دة واأوروبا 
وال�رشق الأو�ش���ط، ف�ش���ال ع���ن معر�ص لأح���دث اخلدمات 
والتكن�ل�جيا املتاحة لالإطفاء وخدمات الط�ارئ. وبهذه 
املنا�ش���بة، اأعرب رئي�ص الأمن العام عن �ش���كره وتقديره 
ل�زير الداخلية على تف�شله بت�رشيفه بالإنابة عنه حل�ش�ر 
افتت���اح امل�ؤمتر امله���م واملتميز وت�جيهاته ال�ش���ديدة 
ودعمه الدائم للجه�د املبذولة لتحقيق ال�ش���المة العامة، 
كما اأعرب عن �ش���كره للمدير التنفيذي لل�ش���المة والأمن 
ال�شناعي يف �رشكة اأرامك� ال�شع�دية بدر القدران والإخ�ة 
يف ال�رشك���ة على عق���د امل�ؤمتر يف مملك���ة البحرين، والذي 
يعترب فر�ش���ة جيدة لتبادل اخل���ربات والتجارب الناجحة 
يف جمال الإطفاء خ�ش��ش���ا وال�ش���المة العام���ة عم�ما مما 
ي�ؤكد اأهمية دعم اأجهزة الدفاع املدين وتزويدها باأحدث 
املعدات وال��ش���ائل التكن�ل�جية وال�شتثمار يف امل�ارد 
الب�رشي���ة وتاأهيله���ا على اأعلى م�ش���ت�ى ملا له���ا من دور 

اأ�ش���ا�ص يف حماية الأرواح واملمتلكات، معربا عن متنياته 
للم�ؤمت���ر وامل�ش���اركني فيه بالنج���اح وحتقي���ق النتائج 

املرج�ة مبا يع�د على اجلميع بالنفع والفائدة.
وت�ش���من حفل الفتتاح، فيلما ق�ش���ريا عن ال�شالمة 
العامة واخلربات املتقدمة يف ه���ذا املجال ودور الرابطة 
الدولية لروؤ�ش���اء الإطفاء يف تعزيز اجله�د التي ت�شهم يف 

مكافحة احلرائق وحماية ال�شالمة العامة.
واألقى املدير التنفيذي لل�ش���المة والأمن ال�شناعي 
يف �رشكة اأرامك� ال�ش���ع�دية كلمة اأكد فيها اأن الأمن الذي 
تنع���م به البحرين يعترب ال�ش���بب الرئي����ص وراء عقد هذا 
امل�ؤمت���ر على اأرا�ش���يها، م�ش���يدا بدور رج���ال الإطفاء يف 
التعامل م���ع احلرائق وم�ؤكدا اأهمية الإعداد للم�ش���تقبل، 

خ�ش��ش���ا اأن املنطق���ة ت�ش���هد تنمي���ة عمراني���ة ومباين 
�شاهقة وه� ما ي�شتلزم جه�د الدفاع املدين لتفقد تلك 

املباين واأم�ر ال�شالمة.
من جهته، اأكد رئي����ص جمل�ص اإدارة الرابطة الدولية 
لروؤ�ش���اء فرق الإطفاء ت�ما�ص جينكين���ز، كلمة اأكد فيها 
اأن ه���ذا امل�ؤمت���ر ثم���رة التع���اون والعمل ب���روح الفريق 
ال�اح���د ويعك�ص تكام���ال بني اخلرباء وامل�ؤ�ش�ش���ات ذات 
الخت�ش���ا�ص معربا عن تطلعه اإلى تعاون دويل مماثل يف 

امل�شتقبل.
بع���د ذل���ك، مت تك���رمي ال����رشكات الراعي���ة للم�ؤمتر 
و�رشكة اأرامك� والرابطة الدولية لالإطفاء وعدد من روؤ�شاء 

اإدارات الطفاء الأمريكية.

• �شم� ال�شيخ خالد بن حمد يد�شن املقر الدائم ملكتب مبادرات �شم�ه	

• ال�شيخ نايف بن خالد يدير اجلل�شة النقا�شية	

• وزير الداخلية ينيب رئي�ص الأمن العام يف افتتاح امل�ؤمتر الدويل لعمليات الإطفاء لل�رشق الأو�شط	

• عثمان �رشيف	



الرقابة

ا   رفع �إعانة �لتعطل للجامعيني �إلى 200 دينار �شهريًّ
150 ديناًرا لغريهم

واف���ق جمل����س النواب على رفع اإعانة التعط���ل للجامعيني من 150 اإلى 200 
ا، كما وافق على رفع اإعانة التعطل لغري اجلامعيني اإلى 150 ديناًرا  دينار �ش���هريًّ
ا بواقع 70 % من اأجر املوؤمن  بن�شبة زيادة 10 % فقط، اأي �رصف التعوي�س �شهريًّ
علي���ه، على اأ�ش���ا�س معدل اأجره ال�ش���هري خالل االثني ع�رص �ش���هًرا ال�ش���ابقة على 

تعطله، ومبا ال يجاوز مبلغ األف دينار.
وق���ال النائب على العرادي اإن االأموال املح�ش���لة من التاأمني �ش���د التعطل 

لي�شت اأمواالً للحكومة، واإمنا اأموال مقتطعة من رواتب املوظفني.
واأ�ش���ار اإلى اأن احلكومة اأوردت باأنها �ش���تقوم باإنهاء الدرا�ش���ة االكتوارية يف 
العام 2018 ولكن مل تقم بها، ولكنها تتحفظ على زيادة التاأمني �ش���د التعطل، 
متوقًعا م�شتقبالً باأال تت�شّدد احلكومة، باالأخ�س باأن االأموال مقتطعة من املوظفني 

ولي�س منها.

�إيقاف جتاوز�ت برخ�ص �لبناء �لتجارية و�ل�شكنية
ر�شا متف�شية ببلدية املحرق 

عق���ب وزي���ر االأ�ش���غال و�ش���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمراين ع�ش���ام خلف عل���ى مداخلة 
النائب عبدالرحمن بوعلي يف جل�ش���ة النواب يوم 
اأم�س، حني اأ�ش���ار اإلى اأن بلدية املحرق متف�ش���ية 
فيها م�شاألة الر�شى، وال ميكن ملواطن اأن يح�شل 

على خدمات من هذه البلدية من دون الر�شى.
ن�ش���مح  “ال  تعقيب���ه  يف  الوزي���ر  وق���ال 
بالتجاوزات، وفّعلنا ق�ش���ما للرقاب���ة والتدقيق 
يكون تابًعا ملكتب الوزير مبا�رصة، وفيما يتعلق 
برخ�س البناء التجارية وال�شكنية، فهناك بع�س 
التجاوزات و�ش���يتم اإيقافها وهن���اك الكثري من 

هذه التجاوزات مت اإيقافها”.

وب���نّي اأن “مبنى بلدية احلد مل يغلق ويقدم 
عدًدا م���ن اخلدمات وتق���دم البلديات ما يقارب 
اإلكرتوني���ة  اأ�ش���بحت  105 خدم���ات، معظمه���ا 

لتوف���ري جهد املواط���ن، لذلك نريد اأن نو�ش���ح 
اإل���ى  اأن اخلدم���ات مل تتوق���ف واإمن���ا حتول���ت 

اإلكرتونية”.

مروة خمي�ص

جلسة 
النـــواب
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• النائبتان روؤى احلايكي وفاطمة 	
الع�شفور برواق الربملان

رف�ص تعديل بقانون �مليز�نية

�النتهاء من م�رشوع “�ألبا” يف 2020

“�لعمل” مل تلتزم باإجر�ء در��شة �كتو�رية لـ “�لتعطل”

وز�ر�ت تعطـل حتـّول كبائـن مدينـة حمـد مل�شـاجـد

�لقطاع �خلا�ص برد دنانري �ختل�شها �إلز�م “حر�مي” 

منذ تطبيق القانون بالعام 2006

احلب�س 5 �شنوات للزانية 

ال�شجن 7 �شنوات عقوبة التحري�س على الدعارة

اأكد وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية حممد االأن�ش���اري 
اأن نظ���ام التاأم���ني �ش���د التعط���ل مت و�ش���عه بن���اًء على درا�ش���ة 
اكتوارية حددت م�شادر متويل هذا النظام واحلقوق التي يرتبها 

للم�شتفيد منه.
ج���اء ذلك، خالل نقا����س تعديل ت�رصيعي يرف���ع اإعانة التعطل 
للجامعيني م���ن 150 اإلى 200 دينار �ش���هرًيا، ورفع االإعانة لغري 

اجلامعيني اإلى 150 ديناًرا.
وبنّي االأن�ش���اري اأن التعديل املقرتح بزيادة مقدار تعوي�س 

التعطل ال ميكن اإقراره اإال بعد اإجراء درا�ش���ة اكتوارية تبني قدرة 
�شندوق التاأمني �شد التعطل على الوفاء بهذه الزيادة املقرتحة 

مع بقاء م�شادر التمويل دون تعديل.
واأ�ش���ارت النائب جميلة ال�ش���ماك اأنه منذ العام 2006 مل جتر 

الدرا�شة االكتوارية كل 3 �شنوات، ومقرتحة اإجراء الدرا�شة.
وقال النائب جميد الع�ش���فور ان هناك فائ�ًش���ا يف �ش���ندوق 
التعط���ل، مبيًنا اأن الهيئ���ة العامة للتاأم���ني االجتماعي ملزمة باأن 

جتري درا�شة كل 3 �شنوات، واأن القانون قائم منذ 12 �شنة.

ق���دم 5 نواب اقرتاًحا برغبة ب�ش���فة م�ش���تعجلة ب�ش���اأن قيام 
احلكوم���ة باالإ�رصاع يف من���ح تراخي�س بناء امل�ش���اجد يف مدينة حمد 

لتكون بديالً عن الكبائن املخ�ش�شة لل�شالة.
ووق���ع عل���ى الطل���ب الن���واب: جم���ال داود وحمم���د املعريف 

وحم�شن البكري واأ�شامة اخلاجة وعلي بوفر�شن.
وذكر النواب اأن �ش���بب تقدمي االقرتاح برغبة لعدم اأو التاأخر 
يف منح تراخي�س بناء امل�ش���اجد يف مدينة حمد من بع�س الوزارات 
واجله���ات احلكومي���ة. اإلى ذل���ك، مّرر الن���واب االق���رتاح بقانون 

بتعدي���ل املادت���ني رق���م )345( و )347( من املر�ش���وم بقانون 
باإ�شدار قانون العقوبات.

ويتاأل���ف االق���رتاح بقان���ون م���ن مادت���ني االأولى من���ه مادة 
مو�ش���وعية تتعلق مبعاقبة من واق���ع اأنثى اأمتت الرابعة ع�رصة ومل 
تتم ال�شاد�ش���ة ع�رصة بر�ش���اها بال�ش���جن، وكذلك معاقبة من واقع 
اأنثى اأمتت ال�شاد�ش���ة ع�رصة ومل تتم احلادية والع�رصين بر�ش���اها، 
اإ�ش���افة اإلى معاقب���ة االأنثى )الزاني���ة( التي ر�ش���يت مبواقعتها 

باحلب�س مدة ال تزيد على 5 �شنوات.

واف���ق جمل����س النواب على م����رصوع قان���ون بتعديل املادة 
)424( م���ن قانون العقوبات ويت�ش���من االقرتاح اإ�ش���افة حكم 
ين����س على رد امل���ال املختل�س يف جرمي���ة االختال�س يف القطاع 
االأهلي.  وقال النائب عبداحلميد النجار اإن امل�رصوع بقانون ي�شد 

الفراغ الت�رصيعي يف قانون العقوبات احلايل، حيث اإن اجلاين يف 
جرمية االختال�س يف القطاع االأهلي ال يقوم برد املال املختل�س، 

لذا وجب الن�س على هذا احلكم ل�شد الفراغ الت�رصيعي. 
ويف مو�شوع اآخر، وافق املجل�س على م�رصوع قانون بتعديل 

قانون العقوبات يت�ش���من ت�شديد العقوبة لكل من يحمل ذكًرا 
اأو اأنث���ى على ارتكاب الفج���ور اأو الدعارة عن طري���ق االإكراه اأو 
التهديد اأو احليلة بحيث تكون ال�شجن مدة ال تقل عن 5 �شنوات 

وال جتاوز 7 �شنوات. 

رف�س جمل����س النواب االق���رتاح بقان���ون بتعديل بع�س 
اأح���كام املر�ش���وم بقانون ب�ش���اأن امليزانية العامة. ويت�ش���من 
االقرتاح اإ�شافة اأ�ش�س نظام التخطيط املايل وحتليل الربامج 
الرئي�ش���ة وامل�ش���اريع بحيث يك���ون مبنيًّا عل���ى حتديد وفهم 
احتياج���ات كل فئة جمتمعي���ة وحتقيق توزيع ع���ادل للموارد 
املالي���ة املتاحة لكل فئة جمتمعية، ف�ش���اًل ع���ن اإعادة ترتيب 

اأولويات االإنفاق واإعادة توجيه الربامج داخل القطاعات.

قال وزير االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين 
ع�شام خلف اإن يف الدول الغربية دورة امل�شاريع تاأخذ 30 �شنة 
تقريًبا، ولكن بالبحرين فاإن م�ش���اريع �شخمة تنجز يف �شنوات 
ب�ش���يطة. ووا�ش���ل: فيما يتعلق مب�رصوع طرق األب���ا ونويدرات 
فاإن امل�رصوع قيد التنفيذ، ويف اأغ�شط�س �شينتهي امل�رصوع من 
املرحلة االأولى، اأما االنتهاء من امل�رصوع ب�ش���كل كلي ف�شيكون 
يف الرب���ع االأول م���ن ع���ام 2020. ج���اء ذل���ك خ���الل رد الوزير 
على �ش���وؤال النائب علي بوفر�ش���ن حول عدد م�ش���اريع الطرق 
ال�شنوية التي مت اإعداد ت�شاميمها واالإ�رصاف على تنفيذها من 

قبل الوزارة خالل الفرتة من 2014 اإلى عام 2018.

• النجار وبوح�شن وال�شماك	

• •املاجد وال�شاعر والع�شفور	 اأحمد قراطة	

• املا�شي والع�شومي	

• بوفر�شن وداود	
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“$” تن�رش لقاء الزميل املحافظة يف برنامج الراي
اأ�صاد بتوجيهات �صمو رئي�س الوزراء يف ت�صهيل و�صول ال�صحافيني للمعلومة

قال حمرر ال�صوؤون املحلية وال�صيا�صية ب�صحيفة 
“البالد” �ص���يد عل���ي املحافظة، اإن اأبرز ال�ص���عوبات 
الت���ي واجهت���ه اأثناء اإع���داده التحقيق الفائ���ز بجائزة 
ال�ص���حافة العربية عن فئة ال�ص���حافة اال�صتق�صائية، 
متثل���ت يف تعقيد اإج���راءات اأجهزة العالق���ات العامة 
باملوؤ�ص�ص���ات الر�ص���مية لتزويده باملعلومات الالزمة 
الإجناز التحقي���ق. ودعا يف لقاء له عل���ى برنامج الراي 
الذي تعر�ص���ه �صا�ص���ة تلفزي���ون البحرين مبنا�ص���بة 
ف���وزه باجلائزة، املوؤ�ص�ص���ات الر�ص���مية لالمتثال اإلى 
توجيهات رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 
خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة الدائمة، ب�رضورة ت�صهيل 
و�صول ال�صحافيني للمعلومات واإبداء اأق�صى درجات 

التعاون معهم الأداء ر�صالتهم يف املجتمع.
وع����رّ عن فخره واعتزازه بتحقيق هذا االإجناز، يف 
الوقت الذي اأكد فيه دور هذه اجلائزة يف رفع م�صتوى 
اإح�صا�صه بامل�صوؤولية نحو تقدمي االأف�صل للمجتمع يف 

قادم االأيام، وفيما يلي ن�س اللقاء:

ما هو �ص���عورك واأنت ت�ص���عد من�ص���ة التتويج 
وتت�ص���لم اجلائزة التي يتناف����س عليها كبار 

ال�صحافيني والكتاب العرب؟ 

- �ص���عور خمتلط، فيه جزء م���ن الفخر واالعتزاز 
ب���اأن اأمثل مملكة البحرين به���ذا التمثيل امل�رضف، يف 
مثل هذا املحفل العاملي الذي يح�رضه لفيف وا�ص���ع 
���ا حني يحقق اإنتاجك  من االإعالميني العرب، خ�صو�صً

املركز االأول من بني 693 عمالً.
ومن جانب اآخر، فهو �ص���عور بامل�ص���وؤولية التي 
ترتت���ب على ح�ص���ويل على هذه اجلائ���زة، وذلك من 
حي���ث التفاعل الوا�ص���ع على امل�ص���تويني ال�ص���عبي 
والر�ص���مي مع هذا االإجناز، مما ي�ص���عني اأمام �صغط 
كبري يتمثل يف ال�ص���عي دائًما نح���و حتقيق توقعات 

هذا اجلمهور يف ما اأقدمه من اأعمال قادمة.

كم عاًما اأم�صيته يف مهنة ال�صحافة، وهل كانت 
هذه اجلائزة الأولى التي حتققها؟

- اأم�ص���يت حوايل 3 �ص���نوات يف ه���ذه املهنة، 
وه���ذه اجلائ���زة ه���ي االأول���ى يل من���ذ دخ���ويل عامل 
ال�ص���حافة، واأما قبل ذلك ف�صبق يل اأن حزت املركز 
االأول الأف�ص���ل مقال �ص���حايف يف اإحدى امل�ص���ابقات 

التي رعتها اآنذاك �صحيفة حملية.

هل كن���ت تتوقع اأن تفوز به���ذه اجلائزة يف 
ظل مناف�ص���ة عدد كبري من ال�صحافيني الذين 

ينتمون ل�صحف عريقة؟

- من ال�صعب التكهن بالفوز، وذلك ل�صخامة 

����ا م����ن ذوي االأقالم  اأع����داد امل�ص����اركني، وخ�صو�صً
املخ�رضم����ة، و�ص����عوبة حتقيق معايري جل����ان الفرز 
والتحكيم، وعاملية امل�ص����ابقة من حيث عدد الدول 

امل�صاركة فيها والبالغة 36 دولة.  
فاأن����ا من جهت����ي بذل����ت جه����دي ووظفت كل 
جم����ال  يف  العلمي����ة  وخ�ت����ي  املهني����ة،  خ�ت����ي 
ال�ص����حافة، ومطالعاتي ال�صخ�ص����ية، للخ����روج بهذا 
العمل وامل�ص����اركة فيه، و�ص����واء حتقق الفوز اأم مل 
يتحق����ق، فاالأهم هو اإجن����از عمل اأخ����دم فيه الوطن 

واالإن�صانية.

كم ا�ص���تغرقت من الوقت لإجناز هذا العمل، 
وهل ممكن اأن تقدم نبذة لنا عنه؟

- فك����رة التحقي����ق كانت ت�ص����كن وجداين منذ 
����ا يف  ف����رتة طويل����ة، اإال اأنن����ي مل اأب����داأ العم����ل فعليًّ
تنفيذه����ا اإال يف اأكتوبر املا�ص����ي، وا�ص����تغرق مني 
العم����ل عليها حوايل �ص����هرين، وهو وقت قيا�ص����ي 
بالن�صبة للتحقيقات اال�صتق�صائية، التي ي�صتغرق 

بع�صهم يف اإجنازها �صنوات.
واأم����ا عن ملخ�س التحقي����ق، فغالًبا ما ارتبطت 
مف����ردة العم����ران مبدل����والت اإيجابي����ة، كالتنمي����ة 
واحل�ص����ارة والتط����ور وغريه����ا، ولكنن����ي اأردت اأن 
اأ�ص����لط من خالل هذا التحقيق ال�ص����وء على اجلانب 
االآخ����ر لهذا الراف����د التنموي، وهو اجلانب ال�ص����لبي 

منه، وا�صتعرت له لفظة التوح�س.
وو�ص����ف التوح�س لي�س جماًزا، اإذا ما مت النظر 
اإلى االآثار ال�ص����لبية التي ترتبت اأو ممكن اأن ترتتب 
على ا�ص����تبدال الغطاء النباتي بالغطاء االإ�ص����منتي، 
حيث �صلطت ال�ص����وء على عدد من املخاطر واالآثار 
املرتتبة عل����ى هذا التوح�����س يف التحقيق، كتاأثريه 

على الطق�س وال�صحة والبيئة ب�صكل عام.
واأردت م����ن خالل هذا التحقي����ق، اأن األفت نظر 
املجتمع وامل�صوؤولني اإلى خماطر عمليات التجريف 

للغط����اء النبات����ي، و�����رضورة حتقي����ق الت����وازن بني 
احلاجة اإلى التمدد العم����راين، وبني �رضورة احلفاظ 
����ا يف ظل عدم وجود  على الغط����اء النباتي، خ�صو�صً
درا�ص����ات وطنية تقي�����س اأثر اأعم����ال التجريف على 

�صحة االإن�صان وعلى البيئة والطق�س وغريها.

هل قدمت حلولً يف التحقيق لهذه امل�صكلة؟

- بالفعل، امل�ص����كلة االأ�صا�صية تتمثل يف عدم 
وج����ود ت�رضيعات حتم����ي االأرا�ص����ي الزراعية، وهذه 
الت�رضيع����ات متثل بداي����ة احلل، ومن ث����م ياأتي دور 
و�صع االأنظمة وتطبيق االإجراءات واإطالق املبادرات 
التي تنظم من عملية التو�صع العمراين على ح�صاب 

الغطاء النباتي.

ليكون الأمر وا�ص���ًحا للجمهور، ما الفرق بني 
التحقيق ال�صتق�صائي والتحقيق العادي؟

- اأح����د اأبرز ممي����زات التحقيق اال�صتق�ص����ائي 
هو م�ص����توى عم����ق التحقيق اال�صتق�ص����ائي مقارنة 
بالتحقي����ق الع����ادي، اإلى جانب �ص����موليته، وكذلك 
حجم اجلهد امليداين له دور مهم، اإ�صافة اإلى قرب 
التحقيق اال�صتق�صائي من البحث العلمي، من حيث 
ا�ص����تفادته من اأدوات البحث العلمي، اإال اأنه يختلف 

عن البحث العلمي يف لغته واأ�صلوب تناوله.

هل واجهتك �صعوبات اأثناء اإعداد التحقيق؟ 

- اأبرز ال�صعوبات متثلت يف التحدي املزمن يف 
عامل ال�صحافة وهو تعقيد اإجراءات اأجهزة العالقات 
العامة يف املوؤ�ص�ص����ات الر�ص����مية، االأمر الذي يوؤخر 
وي�صعب من عملية احل�صول على املعلومة، يف حني 
وجدت �ص����هولة كب����رية يف التعامل مع املخت�ص����ني 

واخل�اء لكونهم ال ميثلون جهة معينة.
وهنا اأود التنويه واالإ�ص����ادة بتوجيهات �ص����مو 

رئي�س الوزراء الدائمة للم�صوؤولني، ب�رضورة ت�صهيل 
و�ص����ول ال�ص����حافيني للمعلوم����ات واإبداء اأق�ص����ى 

درجات التعاون معهم الأداء ر�صالتهم يف املجتمع.

حتدثت عن ال�صعوبات التي واجهتك يف عمل 
التحقيق، ولك���ن بالتاأكيد هنالك �ص���عوبات 
اأخرى تواجه ال�ص���حايف يف اأداء مهنته، فهل 

لك اأن تذكر لنا بع�صها؟

- اأب����رز ال�ص����عوبات التي يواجهها ال�ص����حايف 
البحرين����ي اليوم، هو اأن يكون حتت �ص����غط العمل 
اليوم����ي، الذي يرتب����ط غالًب����ا باالأحداث الر�ص����مية 

واالجتماعية وغريها.
ولذا، عندما ترتاجع وترية االأحداث والفعاليات 
واحل����راك املجتمعي، يكون ال�ص����حايف اأمام �ص����غط 
كب����ري، من حيث �ص����عيه للبحث عما ي�ص����بع به حاجة 

اجلمهور من معلومات واأخبار جديدة.

لت اإلى اأن هناك  من خالل حتقيقك، هل تو�صّ
ق�ص���وًرا من حيث وجود خمت�ص���ني يعاجلون 

هذه امل�صكلة البيئية؟

- م����ن وجهة نظ����ري، اإن مملك����ة البحرين تزخر 
باخل�اء واملهتمني مبعاجلة الو�صع البيئي، ولكن 
هناك ق�صور على امل�صتوى الر�صمي من حيث عدم 
بحثه ع����ن هوؤالء اخل�اء واال�ص����تفادة من خ�اتهم، 
وق�ص����ور اآخر م����ن قبل اخل�����اء الذي����ن ال يبادرون 

بطرح مرئياتهم  ملعاجلة هذه الظاهرة.

ما هي تطلعاتك امل�صتقبلية؟

- قب����ل اأن اأحت����دث ع����ن تطلعات����ي اخلا�ص����ة، 
اأود احلدي����ث عن تطلعاتي بالن�ص����بة لل�ص����حافة يف 

البحرين.
فالي���وم يعي����س االإعالم املوؤ�ص�ص���ي �ص���باًقا 

حمموًم���ا مع االإعالم الفردي، من حيث كمية االأخبار 
و�رضعة ن�رضها.

ويف اعتق���ادي اإن امل�ص���كلة الت���ي يعاين منها 
االإع���الم املوؤ�ص�ص���ي الي���وم يتمث���ل يف عزوفه عن 
تق���دمي االأ�ص���كال التحريري���ة الت���ي يتمي���ز بها، 
كالتحلي���الت االإخباري���ة والتحقيقات ال�ص���حافية 
مبختل���ف اأنواعها وغريها من الفن���ون التحريرية، 
ولذل���ك فم���ن ال�ص���عوبة مب���كان اأن ي�ص���مد اأمام 
مناف�صة االإعالم الفردي الذي هو اأقل تعقيًدا فيما 
يتعل���ق باالأنظم���ة والقوانني الذي حتك���م طبيعة 

عمله، اإ�صافة اإلى �رضعته يف عملية الن�رض.
واأم���ا ع���ن تطلعات���ي اخلا�ص���ة، فاأن���ا اأتطل���ع 
الأن اأك���ون ج���زًءا من عملي���ة التغي���ري االإيجابي يف 
ال�ص���حافة البحريني���ة والعربي���ة، واأن نك���ون ممن 
يعيد لل�ص���حافة دورها يف توجيه اجلمهور وتنوير 
املجتم���ع وامل�ص���اركة الفاعل���ة يف عملي���ة التنمية 

والبناء. 

• الزميل �صيد علي املحافظة خالل اللقاء	

اأفخر بالتمثيل حمرر ال�صوؤون املحلية
امل�رضف للمملكة يف 

هذه اجلائزة

االإجناز يرفع من �صعوري 
بامل�صوؤولية نحو تقدمي 

االأف�صل للمجتمع

عاملية امل�صابقة و�صدة 
املناف�صة ت�صعب 

عملية التكهن بالفوز

اأن تكون االأول بني 
693 عمالً اأمر يبعث 
على الفخر واالعتزاز

ا�صتغرق اإجناز 
التحقيق �صهرين

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

النيابة توجه تهمة ال�رشقة بالإكراه ل�صخ�صني

والدة الفنان ال�صعودي تطالب بح�صانة حفيدتها

بدفع 1.6 مليون دينار ل�صالح �رشكة نظافة اإلزام “البلديات” 
اأنهت التعاقد معها باإرادتها املنفردة

ق���ال املحام���ي واملحك���م ال���دويل حممد ر�ص���ا 
بوح�صني اإن حمكمة اال�صتئناف العليا املدنية الثانية 
األزمت وزارة �صوؤون البلديات والتخطيط العمراين اأن 
تدفع ل�ص���الح موكلته �رضكة نظافة، كانت قد اأنهت 
الوزارة العقد معها يف وقت �ص���ابق من العام 2008 
باإرادتها املنفردة، مبلًغا وق���دره مليون و675 األًفا 
و101 دينار، واألغت املحكمة املبلغ املحكوم به على 
الوزارة من قبل هيئة حتكيمية �ص���ابقة واملقدر ب� 2 
مليون و529 األًفا و980 ديناًرا و973 فل�ًص���ا، ف�صالً 
عن اإلزام الوزارة وال�رضكة باملنا�ص���ب من امل�صاريف 
عن درجت���ي التقا�ص���ي. وذك���ر املحكم ال���دويل اأن 
وقائ���ع الدع���وى تتمث���ل يف اأن���ه بتاري���خ 29 يوليو 
2002 ومبوجب عقد اإدارة خدمات التنظيف ملناطق 
البلديات )ال�ص���مالية، الو�ص���طى، اجلنوبية( اأ�صندت 
ال���وزارة امل�ص���تاأنفة اإلى ال�رضكة امل�ص���تاأنف �ص���دها 
عملي���ة اإدارة خدم���ات التنظي���ف مبناط���ق البلديات 
املذكورة لقاء مبلغ نقدي يقدم من امل�ص���تاأنفة على 

دفعات، واأن ال�رضكة اأوفت بالتزاماتها العقدية.
لك���ن امل�ص���تاأنفة امتنعت عن الوف���اء ملوكلته 
باملبالغ امل�ص���تحقة عليها، ورغم مطالبتها ب�ص���داد 
تلك امل�ص���تحقات اإال اأن امل�ص���تاأنفة اأنهت وب�صورة 
منف���ردة بتاري���خ 30 يوني���و 2006 االتفاقي���ة قبل 
موعده���ا املتفق عليه يف 2010، ث���م قامت بتجديد 
العقد ملدة 6 اأ�ص���هر، وهو ما ا�ص���طرت امل�ص���تاأنف 
�ص���دها لقبول���ه ومت جتديد العقد مل���دد اأخرى حتى 
تاريخ 31 دي�ص���م� 2007، وا�ص���تمرت امل�ص���تاأنف 

�صدها يف العمل حتى 16 مار�س 2008.
ونظًرا لتخلف امل�صتاأنفة عن �صداد م�صتحقاتها 
توقف���ت ال�رضك���ة الت���ي تعاق���دت معها امل�ص���تاأنف 
�ص���دها من الباطن عن العمل وقامت ب�صحب عمالها 

ومعداته���ا، كم���ا قام���ت امل�ص���تاأنفة باالإع���الن ع���ن 
مناق�ص���ة عامة الإ�ص���ناد خدم���ة التنظي���ف اإلى �رضكة 
اأخرى مما يفيد رف�ص���ها جتديد العقد مع امل�صتاأنف 

�صدها.
واإزاء عدم �ص���داد ال���وزارة مل�ص���تحقات ال�رضكة 
وكذلك عدم قيامها ب�صداد م�صتحقات اأجرة املعدات 
واالآالت امل�ص���تخدمة بعد انتهاء العق���د فقد اأقامت 

دعواها التحكيمية للحكم لها بالتايل من الطلبات.
وطالب���ت ال�رضكة امل�ص���تاأنف �ص���دها يف دعواها 
التحكيمي���ة يف املو�ص���وع باإل���زام امل�ص���تاأنفة ب���اأن 
توؤدي لها مبلغ 559 األفا و489 دينارا و263 فل�ًص���ا 
م�ص���تحقاتها عن �ص���هر ف�اير و16 يوًما من مار�س 
2008 مع الفائدة القانونية من تاريخ اال�ص���تحقاق، 
وباإلزام البلديات اأن ت���وؤدي لها مبلًغا وقدره مليون 
املبال���غ  فل�ًص���ا،  و350  دين���اًرا  و245  األًف���ا  و685 
امل�صتقطعة منها دون وجه حق مع الفائدة بواقع 10 
% من تاريخ اال�صتحقاق، كما طالبت ال�رضكة اأن توؤدي 

لها ال���وزارة مبلغ 1000 دينار على �ص���بيل التقدير 
املبدئ���ي مقابل ا�ص���تغالل امل�ص���تاأنفة معداتها عن 
الف���رتة الالحقة الإنهائها العقد، مع اإلزامها اأن توؤدي 
لها مبلغ 1000 دينار على �ص���بيل التقدير املبدئي 
مقابل االأعمال االإ�ص���افية التي قامت بها، وباإلزامها 
كذل���ك اأن توؤدي له���ا مبلغ 1000 دين���ار اأخرى على 
�ص���بيل التقدير املبدئي مقابل اأعمال ال�صفط ومبلغ 
1000 دينار على �ص���بيل التقدير املبدئي عن اإنهاء 
العق���د دون وجه حق م���ع الفائدة بواق���ع 10 % من 
تاري���خ اال�ص���تحقاق. واأثناء نظ���ر املحكمني للدعوى 
مت ندب خبري حما�صبي، انتهى اإلى اأحقية امل�صتاأنف 
�صدها يف تقا�ص���ي مبلغ مليونني و284 األًفا و526 

ديناًرا و542 فل�ًصا.
واألزم���ت على اإث���ر ذلك هيئ���ة التحكي���م وزارة 
البلدي���ات بدف���ع مبلغ وق���دره مليون���ان و529 األًفا 
و980 ديناًرا و973 فل�ًص���ا، م���ع الفائدة بواقع 3 % 

من تاريخ 16 مار�س 2008 وحتى متام ال�صداد.
وذكرت حمكمة اال�صتئناف العليا اأن هذا احلكم 
مل ترت�ص���يه ال���وزارة فطعن���ت عليه اأمامه���ا؛ ابتغاء 
احلكم بقبول اال�ص���تئناف �صكالً ويف املو�صوع باإلغاء 
احلكم امل�ص���تاأنف والق�ص���اء جمدًدا برف�س الدعوى 
واإل���زام رافعته���ا بامل�ص���اريف �ص���املة م�رضوف���ات 
التحكي���م واأتع���اب اخل����ة. وانته���ت املحكم���ة اإلى 
الق�ص���اء بتعدي���ل احلك���م امل�ص���تاأنف بجع���ل املبلغ 
و675  مليون���ا  �ص���دها  للم�ص���تاأنف  ب���ه  املق�ص���ي 
األًف���ا و101 دين���ار، وبتاأييد احلكم فيم���ا عدا ذلك، 
واألزمت امل�ص���تاأنفة وامل�صتاأنف �ص���دها باملنا�صب 
من امل�ص���اريف عن الدرجتني، والتي بلغت يف ر�صم 
اال�صتئناف مبلًغا وقدره 50 األًفا و694 ديناًرا و500 

فل�س، ور�صم حمكمة اأول درجة 36 األف دينار.

املنامة - النيابة العامة: �رضح رئي�س 
النيابة بنيابة املحافظة اجلنوبية عدنان 
فخرو ب���اأن النيابة العامة تلقت بالًغا من 
مركز �رضطة مدينة عي�ص���ى مف���اده قيام 
�صخ�صني باالعتداء على �صخ�س بال�رضب 

و�رضقة مبلغ مايل وهاتف نقال.
وقد با�رضت النياب���ة العامة اإجراءات 
التحقي���ق يف الب���الغ ف���ور وروده اإليه���ا، 
حيث ا�ص���تمعت اإلى اأقوال املجني عليه 

للك�ص���ف  ال�رضع���ي  الطبي���ب  وانتدب���ت 
عليه، وبيان اإ�ص���اباته و�ص���ببها وتاريخ 
حدوثه���ا وا�ص���تجوبت املتهمني وقامت 

مبواجهتهما باالأدلة الثابتة.
وقد اأمرت النيابة بحب�ص���هما �ص���بعة 
اأيام عل���ى ذمة التحقيق بع���د اأن وجهت 
اإليهم���ا تهم���ة ال�رضق���ة باالإك���راه وج���اًر 
ا�ص���تكمال كاف���ة االإج���راءات القانوني���ة 

متهيًدا الإحالتهما للمحكمة املخت�صة.

قال����ت املحامي����ة �ص����ريين الغ����زايل اإن 
املحكم����ة ال�ص����غرى ال�رضعي����ة االأولى نظرت 
ي����وم اأم�����س يف ق�ص����ية الفن����ان ال�ص����عودي، 
والذي يطالب بح�ص����انة ابنته، واأثناء جل�ص����ة 
املحاكمة تدخلت وال����دة الفنان يف الدعوى، 
ويف املقاب����ل ق����ررت زوج����ة الفن����ان اإدخال 
والدته����ا اأي�ًص����ا يف الدع����وى، اإذ طلب وكيل 
االأخرية اأجالً لتقدمي الطلب، فاأمرت املحكمة 
بتاأجي����ل الق�ص����ية حت����ى جل�ص����ة 22 اأبري����ل 
اجل����اري؛ الإدخال والدتي ال����زوج والزوجة يف 

الدعوى.
واأ�ص����ارت الغازيل اإلى اأنها تقدمت اأمام 
املحكمة يف اجلل�ص����ة ال�ص����ابقة مبجموعة من 
مقاط����ع الفيديو ب�ص����اأن تفا�ص����يل معي�ص����ة 
الزوج����ة املدع����ى عليه����ا، وكان م����ن املقرر 
اأن تف����رغ املحكم����ة بجل�ص����ة ي����وم اأم�س تلك 
املقاطع، ف�ص����الً عن �ص����ور وم�صتندات عدة 
م����ن �ص����منها البالغ����ات الت����ي مت تقدميها 
م����ن قبل الفنان �ص����د زوجته، الت����ي اتهمها 

يف اأحده����ا باالإهم����ال يف تطعيم الطفلة ملدة 
جتاوزت 10 اأيام، مما يعر�س ابنته ل�ص����عف 
يف املناع����ة والأمرا�����س اأخرى يف امل�ص����تقبل، 

وهو ما ثبت بالتقارير التي قدمتها.
زوج����ة  اأن  الفن����ان  وكيل����ة  واأو�ص����حت 
موكلها �صبته وقذفته و�صهرت به يف مواقع 
التوا�ص����ل االجتماعي املختلف����ة، يف حني اأن 
العالق����ة الزوجية ال زالت قائمة بينهما، على 
عك�س م����ا يتم تداول����ه على ل�ص����ان املدعى 
عليه����ا ب����اأن موكله����ا طلقها، وم����ن دون اأن 

تقدم اأي دليل على قيامه بتطليقها.
واأ�ص����افت اأن املدع����ى عليه����ا اتهمت 
موكلها باأنه اختطف ابنتهما ودخل م�صكنها 
م����ن دون اإذن، يف حني اأن����ه ال تتوافر اأركان 
جرمي����ة االختطاف وال جرمية دخول م�ص����كن؛ 
الأن اأهل البيت �ص����محوا له بذلك، موؤكدًة اأن 
البالغ ال ي����زال بح����وزة النياب����ة العامة ويتم 
التحقي����ق فيه، ومل ت�ص����در اأية اأحكام �ص����د 

موكلها بهذا ال�صاأن.

• حممد ر�صا بوح�صني	



26 مليون دينار لتغطية 
�صكوك تاأجري ق�صرية الأجل

املنامة - امل�رصف املرك���زي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 152 املرك���زي اأنه متت تغطية الإ�ص���دار رق���م
BH0009954296( م���ن �ص���كوك التاأجري الإ�ص���امية 
احلكومية ق�صرية الأجل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة عن 
حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 26 مليون دينار 
لفرتة ا�صتحقاق 182 يوماً تبداأ يف 12 اأبريل 2018 اإلى 
11 اأكتوبر 2018. ويبلغ العائد املتوقع لهذه ال�صكوك 
3.60 % مقارنة ب�صعر 3.39 % لاإ�صدار ال�صابق بتاريخ 
15 مار����س 2018، علم���ا اأنه قد متت تغطية الإ�ص���دار 

بن�صبة 100 %.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنام����ة - امل�����رصف املركزي: اأعلن م�����رصف البحرين املركزي اأن����ه متت تغطية 
الإ�ص����دار رقم ISIN BH00096H3S13( 1699( م����ن اأذونات اخلزانة احلكومية 
الأ�صبوعية التي ي�صدرها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين.وتبلغ قيمة هذا الإ�صدار 
70 مليون دينار لفرتة ا�ص����تحقاق 91 يوماً تبداأ يف 11 اأبريل 2018 وتنتهي يف 11 
يوليو 2018، كما بلغ معدل �صعر الفائدة على هذه الأذونات 3.32 % مقارنة ب�صعر 
الفائدة 3.33 % لاإ�ص����دار ال�صابق بتاريخ 4 اأبريل 2018. وبلغ معدل �صعر اخل�صم 
99.167 % ومت قبول اأقل �ص����عر للم�ص����اركة بواق����ع 99.160 % علماً اأنه قد متت 

تغطية الإ�صدار بن�صبة 196 %.
كما بلغ الر�صيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�صدار ما قيمته 2.135 مليار 

دينار. 

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
جنيبي: ن�سبة حجوزات “ليوان” 40 % والفتتاح الر�سمي بالربع الأول 2020 

“ال�صيف” تبداأ اأعمال بناء امل�رصوع مع “املطور الكويتي”

زينب العكري من �ساحية ال�سيف

وقع���ت �رصكة عقارات ال�ص���يف للتطوير 
العقاري، اتفاقية اأعمال بناء لتطوير م�رصوع 
“ليوان” مع �رصكة املدير الكويتي القاب�صة 
لتنفي���ذ اأعمال البناء، وذل���ك بكلفة اإجمالية 

تبلغ 50.2 مليون دينار.
�رصك���ة  ادارة  جمل����س  رئي����س  وق���ال 
عقارات ال�ص���يف، عي�ص���ى جنيبي، اإن ال�رصكة 
متتل���ك 50 % م���ن امل����رصوع فيم���ا ميتلك 
�رصكاء ا�ص���رتاتيجيني الن�ص���ب املتبقية من 
امل����رصوع”، متوقعا اأن يتم ت�ص���ليم امل�رصوع 
اأواخر العام 2019. واأ�صاف اأنه من املتوقع 
اأن يت���م اإجن���از امل����رصوع خال الرب���ع الأخري 
م���ن الع���ام 2019، لفت���ا اإل���ى اأن الفتتاح 
الر�ص���مي للم�رصوع �صيكون خال الربع الأول 
م���ن العام 2020 و�صي�ص���كل ب�ص���مة مميزة 
يف القط���اع العق���اري بالبحري���ن كونه وجهة 
جدي���دة ومتكاملة ملقيم���ي وزوار البحرين، 
و�صي�ص���اهم ب�صكل كبري يف ت�ص���ليط ال�صوء 

على تلك املنطقة.
واأك���د اأن���ه مت حج���ز 40 % م���ن امل�رصوع 
ال���ذي يتكون من حم���ات جتارية وترفيهية 
اإل���ى �ص���قق �ص���كنية  ومطاع���م بالإ�ص���افة 
خم�ص�ص���ة للتاأجري”، م�ص���رياً الى اأن ال�رصكة 

عينت مكتبا ت�صويقيا للم�رصوع.
واأو�ص���ح اأن امل����رصوع ي�ص���م العديد من 
املقومات ال�ص���تثنائية التي �ص���تجعل منه 
اإح���دى الوجه���ات املف�ص���لة لكاف���ة فئات 

املجتم���ع، م���ن �ص���منها ن���اٍد �ص���حي جمهز 
باأحدث الأجهزة الريا�ص���ية، ومنطقة ناب�صة 
باحلي���اة حتت���وي على �ص���ارع حي���وي مزين 
بالأ�ص���جار، وحتيط به جمموع���ة من املحات 
واملطاعم املتنوعة، ومتاجر جتزئة تعتليها 
وحدات �صكنية ذات 3 طوابق تتميز باإطالة 

خابة على حميط امل�رصوع.
واأكد جنيبي “اأن امل�رصوع �صي�صبح نقطة 
جذب للزوار م���ن البحرين وم���ن جميع اأنحاء 

دول جمل�س التعاون اخلليجي مما من �ص���اأنه 
اأن يعزز من مكانة اململكة كمركز �ص���ياحي، 
ف�ص���ًا عن تلبية امل�رصوع لكاف���ة احتياجات 
الهمل���ة واملناط���ق  القاطن���ني يف منطق���ة 
املجاورة بف�صل وحداته ال�صكنية والتجارية 

ومرافقه املتنوعة”.
وق���ال جنيب���ي “انطلقت فك���رة م�رصوع 
لي���وان العام 2016، و�ص���هد الع���ام 2018 
حت���ول ه���ذا احلل���م ال���ى حقيقة، حي���ث جاء 

امل�رصوع نتيجة م�ص���اعينا الرامية الى تو�صيع 
ا�ص���تثماراتنا والتي من �صاأنها اأن ت�صاهم يف 
دعم القت�ص���اد الوطني ودفع عجلة التقدم 

والنمو باململكة. 
واأ�ص���اف “نحن واثقون اأنه عند اكتمال 
م����رصوع لي���وان وذلك خال الرب���ع الأخري من 
الع���ام 2019، �صي�ص���كل ب�ص���مة ممي���زة يف 
قط���اع اململك���ة العق���اري ووجه���ة جدي���دة 
متكاملة ملقيمي وزوار البحرين، و�صي�صاهم 

ب�ص���كل كبري يف ت�ص���ليط ال�ص���وء على تلك 
املنطق���ة”، اذ يحت���وي امل�رصوع اي�ص���اً على 
منطقة خم�ص�ص���ة لإقامة خمتلف الأن�ص���طة 
املختلف���ة  وال�ص���احات  به���ا،  الرتفيهي���ة 
الت���ي تتمتع باأج���واء مفعم���ة باحليوية نظراً 
لحت�صانها لنخبة من اأفخم املطاعم الراقية، 
ومواقف جمانية لل�ص���يارات. كما �صيت�صمن 
امل����رصوع العدي���د م���ن امل�ص���احات اخل�رصاء 
ال�صا�ص���عة وامل�ص���طحات املائي���ة اخلاب���ة، 

وطرق للم�صاة.
من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي ل�رصكة 
عقارات ال�ص���يف، اأحمد يو�ص���ف “ي�ص���عدنا 
اأن نعل���ن ب���دء العم���ل يف امل����رصوع املتعدد 
ال�ص���تخدامات حيث مت اختيار �رصكة املدير 
الكويتي القاب�صة ب�صفة املقاول الرئي�صي 
امل�صوؤول عن اأعمال التطوير. وعند اكتماله، 
�صي�ص���بح لي���وان اخلي���ار الأمث���ل للراغبني 

بالعي�س �صمن جمتمع ع�رصي متكامل”. 
م���ن  كج���زء  لي���وان  “ياأت���ي  واأ�ص���اف 
ا�ص���رتاتيجية التو�ص���ع لدى �رصك���ة عقارات 
ال�ص���يف حي���ث من �ص���اأن ه���ذا امل����رصوع اأن 
ينعك����س ب�ص���كل اإيجابي على ع���دة جمالت 
حملية كالقت�صاد والتجزئة وال�صياحة حيث 
يتميز امل����رصوع كونه يوفر منط حياة ع�رصي 
وم�ص���احات خ����رصاء �ص���من اأج���واء �ص���ديقة 
للبيئ���ة ومائمة جلمي���ع اأف���راد العائلة، كما 
�صي�صكل وجهة عقارية جديدة باململكة مما 
�صي�ص���اهم يف جذب ال�ص���تثمارات اخلارجية 

ودعم القت�صاد الوطني”.  

• جانب من حفل توقيع اتفاقية اأعمال بناء “ليوان”	

انتخاب جمل�س اإدارة جديد لـ “ال�سالم” البحرين
“جيبك”: معدلت اإنتاج قيا�سية بلغت 391.3 األف طن مرتي

ت�صمل الأمونيا واليوريا وامليثانول خال الربع الأول 2018 

�صرتة - جيبك: حققت �رصكة اخلليج ل�صناعة 
الإنت���اج  مع���دلت  “جيب���ك”  البرتوكيماوي���ات 
القيا�ص���ية، بلغ���ت م���ا جمموع���ه 391،343 ط���ن 
م���رتي من منتج���ات ال�رصكة من الأموني���ا واليوريا 
وامليثانول جمتمعة، وذلك خ���ال الربع الأول من 
العام ااجلاري، علماً باأنه مل يتم ت�ص���جيل وقوع اأي 

حوادث م�صيعة للوقت خال هذه الفرتة. 
واأعرب رئي�س ال�رصك���ة، عبدالرحمن جواهري، 
ع���ن بالغ �رصوره بهذا الإجناز ال���ذي حققته ال�رصكة 
التي اعت���ادت على حتقي���ق الإجن���ازات والأرقام 
القيا�ص���ية، م�ص���تذكراً يف ه���ذا ال�ص���دد الهتمام 
والرعاية الكبرية واملتابعة امل�ص���تمرة من حكومة 
البحرين التي تنظر بكل فخر اإلى ال�رصكة كاأحد اأهم 

الكيانات ال�صناعية الرافدة لاقت�صاد الوطني.
واأ�ص���اف اأن من اأهم جن���اح ال�رصكة يف حتقيق 
مثل هذه الأرقام هو نهجها القائم على ا�صتمرارية 
التحديث والتطوير �ص���واء للعمليات الت�ص���غيلية 
اأو اأجه���زة امل�ص���انع ومعداتها، وكذل���ك التزامها 
الكام���ل بتنفي���ذ اإج���راءات ال�ص���يانة الدورية يف 
مواعيدها املحددة، وحر�صها على تنمية وتطوير 

عنا�رصها الب�رصية.
كما اأ�ص���ار جواهري بقدرة ال�رصكة على مواكبة 
الطموح���ات والتفوق يف �ص���ناعة تعج بالكثري من 
التحدي���ات واملناف�ص���ة على جميع امل�ص���تويات، 
موؤكداً اأن مثل هذه الأرقام القيا�صية اإمنا حتققت 

اأولً بف�صل من اهلل ثم نتيجة الإ�صرتاتيجية املرنة 
التي و�ص���عها جمل�س اإدارة ال�رصكة برئا�ص���ة اأحمد 
عل���ي ال�رصي���ان، حيث تتمي���ز هذه الإ�ص���رتاتيجية 
مبراعاتها لكافة الظروف واملتغريات املت�صارعة 
التي ت�ص���هدها هذه ال�ص���ناعة احليوي���ة، ونوه يف 
الوق���ت ذاته باملهني���ة العالية الت���ي يتحلى بها 
اأع�صاء الإدارة التنفيذية وجميع العاملني بال�رصكة 
حي���ث يتعاون اجلميع معاً بروح الأ�رصة الواحدة من 
اأجل تطبيق تلك الإ�ص���رتاتيجية بنجاح بف�ص���ل ما 
يتمت���ع به فريق العمل بال�رصك���ة من كفاءة وخربة 
اكت�صبوها خال �صنوات عملهم بال�رصكة. كما اأثنى 
عل���ى دور نقابة عم���ال ال�رصكة يف التع���اون البناء 
بينها وبني الإدارة التنفيذية والعمال والأ�صلوب 
الراق���ي ال���ذي تتبع���ه يف تطبي���ق مب���ادئ العمل 

النقابي. 
واأ�ص���اف اأن متو�ص���ط الإنتاج اليوم���ي للربع 
الأول م���ن ه���ذا الع���ام وال���ذي بل���غ 4،430 ط���ن 
م���رتي من منتج���ات ال�رصكة من الأموني���ا واليوريا 
وامليثانول جمتمعة، اإمن���ا يرتجم اجلهود اجلبارة 
املبذول���ة من قب���ل املوظفني ويوؤك���د من جديد 
جدارته���م بالثق���ة العالي���ة الت���ي مينحه���م اإياها 

جمل�س الإدارة.
ومتكن���ت ال�رصكة من ت�ص���دير جميع منتجاتها 
واليوري���ا  الأموني���ا  م���ن  للت�ص���دير  املخ�ص�ص���ة 
وامليثان���ول منذ بداي���ة العام وحت���ى نهاية الربع 

الول والت���ي بلغ���ت يف املجم���ل 334،785 ال���ف 
طن مرتي، حيث ا�ص���تولت تايلند على اأكرب ح�صة 
من اإجمايل �ص���ادرات ال�رصكة بن�ص���بة 27 % موؤكداً 
اأهمية هذه ال�ص���وق الإ�ص���رتاتيجية بالن�صبة جلميع 
املنتجني، ويليها جمهورية ال�صني وبن�صبة بلغت 
21  % علم���اً باأن���ه قد مت حتميل ال�ص���ادرات اإلى 
وجهاته���ا النهائية عل���ى منت 19 �ص���فينة. وذكر 
جواهري اأن جميع منتجات م�ص���انع ال�رصكة تخ�ص���ع 
لاأنظم���ة العاملية املتعلقة باجل���ودة و املحافظة 
على البيئة وال�ص���حة وال�ص���امة املهنية والرعاية 
امل�ص���ئولة واأن ال�رصك���ة قد ح�ص���لت يف هذا الإطار 

على اأرفع الأو�صمة واجلوائز.
وتظه���ر ال�رصكة اهتماما كبرياً بتنمية وتطوير 
كوادره���ا الب�رصية البحريني���ة العاملة لديها وذلك 
م���ن خال توفري الدورات التخ�ص�ص���ية يف الداخل 
واخل���ارج واإقام���ة ور����س العمل املتعلق���ة بجميع 
جوانب �ص���ناعة البرتوكيماويات. وت���ويل ال�رصكة 
اهتمام���ا متمي���زاً فيم���ا يتعلق بق�ص���ايا ال�ص���حة 
وال�ص���امة وال�ص���حة املهنية والبيئة وامل�صوؤولية 
الجتماعية، اذ �ص���طرت هذه املن�ص���اأة ال�صناعية 
الناجحة خ���ري مثال على م�ص���توى القطاع اخلا�س 
يف ه���ذا اجلانب. كما تب���ذل ال�رصكة جه���وداً لفتة 
يف جم���ال رعاية البيئ���ة واحلفاظ عليه���ا، وتلعب 
دوراً كب���رياً فيما يتعلق برت�ص���يد الطاقة واملياه 

ملواجهة التحديات القادمة. 

• جمل�س اإدارة “جيبك”	

ال�ص���ام:  املنام���ة - م����رصف 
انتخب م�رصف ال�صام - البحرين، 
جمل����س اإدارت���ه اجلديد م���ن ٍقَبل 
يف  العادي���ة  العام���ة  اجلمعي���ة 
اجتماعه���ا ال���ذي عق���د يف فندق 
فور�ص���يزون�س – خلي���ج البحرين 
بتاريخ 22 مار����س 2018، حيث 
انتخب امل�صاهمون كاً من خليفة 
بطي بن عمري املهريي، ال�ص���يخ 
خال���د ب���ن م�ص���تهيل املع�ص���ني، 
البلو�ص���ي،  م���راد  حمم���د  مط���ر 
ح�ص���ني حممد امليزة، خالد �صامل 
احلليان، �صلمان �صالح املحميد، 
�صامل عبداهلل العوادي، زايد علي 
الأم���ني، احل���ر حممد ال�ص���ويدي، 
الدين ما�ص���ي،  �ص���هاب  وخال���د 
اأع�ص���اًء ملجل����س اإدارة امل�رصف، 
لل���دورة اجلدي���دة املمت���دة م���ن 
مار����س  وحت���ى   2018 مار����س 

.2021
املنعقد عقب  اجتماعهم  ويف 
اأع�ص���اء  ق���ّرر  العام���ة  اجلمعي���ة 
جمل����س الإدارة بالإجم���اع انتخاب 
خليفة بطي بن عمري بن يو�ص���ف 
الإدارة  املهريي رئي�ًص���ا ملجل�س 
م�ص���تهيل  ب���ن  خال���د  وال�ص���يخ 
املع�ص���ني نائًب���ا لرئي����س جمل�س 

الإدارة.
الإدارة  و ال رئي����س جمل����س 
خليفة بن عمري املهريي “اأ�صالًة 
عن نف�ص���ي وبالنيابة عن اإخواين 
اأع�صاء جمل�س الإدارة فاإنه يطيب 
يل اأن اأغتنم هذه الفر�صة لنعرب 
ع���ن تقديرن���ا للمجل�س ال�ص���ابق 
برئا�ص���ة �صمو ال�صيخة ح�صة بنت 
خليف���ة اآل خليفة عل���ى قيادتهم 
احلكيم���ة للم�رصف طيل���ة الفرتة 
امل�صتقبلية  وروؤيتهم  املا�ص���ية 
وجهوده���م املبذولة التي دعمت 
العام���ة  وقيم���ة  الأعم���ال  من���و 
اإلى  التجارية للم����رصف. وبالنظر 

�صنوا�ص���ل  فاإنن���ا  امل�ص���تقبل، 
جهودن���ا يف الرتكيز عل���ى زيادة 
من���و اأعمالن���ا اإل���ى جانب اإن�ص���اء 
حمفظ���ة عم���اء اأق���وى م���ن خال 
توف���ري جمموع���ة م���ن املنتجات 
امل�رصفي���ة  واخلدم���ات  املالي���ة 
املبتك���رة واملتوافقة م���ع اأحكام 
وزي���ادة  الإ�ص���امية  ال�رصيع���ة 
فاعلية ج���ودة خدماتنا امل�رصفية 
وكفاءة العمل التي �صت�ص���اهم يف 
تعزي���ز مكانة امل����رصف الريادية. 
بالإ�ص���افة اإلى ذلك، فاإن مركزنا 
وال�ص���يولة  الق���وي  الراأ�ص���مايل 
املمتازة التي يتمتع بها امل�رصف 
�صت�ص���من اأداًء مربًحا وم�ص���تداًما 
مما يتيح للم�رصف ال�صتفادة من 
فر�س النمو اجلديدة وخلق قيمة 

م�صافة للم�صاهمني والعماء”.
اأن  “اأود  امله���ريي  واأ�ص���اف 
لتوجي���ه  الفر�ص���ة  ه���ذه  اأنته���ز 
خال����س ال�ص���كر والتقدي���ر اإل���ى 
م�رصف البحري���ن املركزي ووزارة 
وال�ص���ياحة  والتج���ارة  ال�ص���ناعة 
وبور�ص���ة البحري���ن وم�ص���اهمينا 
الأكفاء على  الك���رام وموظفين���ا 
التزامه���م املتوا�ص���ل ودعمه���م 
امل�صتمر وعلى ثقتهم الغالية يف 

امل�رصف”.

• خليفة بن عمري املهريي	
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“احلكومة الإلكرتونية” و“بنفت” توقعان اتفاقية للتعاون امل�شرتك
اإتاحة معل�مات الزبائن بقاعدة البيانات الر�سمية للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية 

املحرر القت�شادي من املحرق

وقعت هيئة املعل�م���ات واحلك�مة الإلكرتونية 
مع �رشكة “بنفت البحرين” اتفاقية تعاون م�س���رتك؛ 
به���دف تط�ير خدمات الدف���ع الإلكرتوين للمعامالت 
احلك�مي���ة، وتق���دمي خدم���ات متميزة ت�س���هل اإدارة 
العمليات على م�ؤ�س�سات القطاع البنكي والقطاعات 
الأخرى، مبا ي�س���هم يف تعزيز الأداء وتر�سيد الإنفاق؛ 
تلبي���ًة لأه���داف برنام���ج عم���ل احلك�م���ة وتطلع���ات 
الروؤية القت�سادية 2030. و�ستتيح اخلط�ة للبن�ك 
وامل�ؤ�س�س���ات املالي���ة ال�ل����ج اإلى بيان���ات الزبائن 
امل�ج����دة يف قاع���دة بيان���ات احلك�م���ة الإلكرتونية 
ع���ر “بنفت”، مب���ا فيها بيان���ات الب�س���مة وغريها، 
ما �سي�س���اعد البن����ك يف تط�ير اخلدم���ات امل�رشفية 
خ�س��س���ا تل���ك الت���ي تتطل���ب زي���ارة الزبائ���ن اإلى 
البن�ك؛ م���ن اأجل التحق���ق من اله�ية، كما �س���تتيح 
للهيئ���ة تط�ير قن�ات الدف���ع الإلكرتوين للمعامالت 

احلك�مية.
ج���اء ذلك خالل م�ؤمتر �س���حايف عق���د اأم�س جرى 
خالل���ه ت�قي���ع التفاقية من جانب هيئ���ة املعل�مات 
واحلك�م���ة الإلكرتونية ممثل���ة يف الرئي�س التنفيذي 
حمم���د القائ���د، وم���ن جان���ب �رشك���ة بنف���ت البحرين 
الرئي����س التنفي���ذي لل�رشك���ة عبدال�اح���د اجلناح���ي، 
بح�س����ر املدير التنفيذي للرقابة امل�رشفية مب�رشف 
البحري���ن املركزي خال���د حمد، وعدد م���ن املديرين 

وامل�س�ؤولني املمثلني للقطاع امل�رشيف. 
واأكد القائد اأهمي���ة تبني احلل�ل املبتكرة التي 
ت�فرها ال����رشكات ال�طنية للجه���ات احلك�مية، ومن 
بينه���ا “بنف���ت”؛ به���دف تعزي���ز اجله����د املبذولة 
لالرتق���اء بج����دة وفاعلي���ة اخلدم���ات الإلكرتوني���ة، 
وامل�س���اهمة يف تقليل امل�رشوف���ات واجلهد وال�قت 
م���ع �س���مان تق���دمي  خدم���ات ذات ج����دة  وفعالية 
عالي���ة، ان�س���جاما م���ع ت�جيهات جلن���ة احل�كمة بهذا 
اخل�س��س، م�سيفا اأن هذه التفاقية �ستتيح اإمكان 
الدف���ع عر خدمة BENEFITPay يف ق�س���م جتديد 
بطاق���ة اله�ي���ة، كما �س���تمكن من رب���ط املدف�عات 
الإلكرتونية للجهات احلك�مية عر “بنفت”، و�سمها 
�س���من تقارير نظ���ام الدفع ال�طن���ي اخلا�س بهيئة 

املعل�مات واحلك�مة الإلكرتونية.
اأو�سح اأن الهيئة تعمل من خالل مذكرة التفاهم 
عل���ى تط�ي���ر خدم���ات الدف���ع الإلك���رتوين، وتقدمي 
خدم���ات للقطاع البنك���ي بحيث يط�ر م���ن املجالت 
الإلكرتوني���ة امل�ج�دة لدي���ه )...( البحرين تدخل يف 
“فينت���ك”، وكم���ا كانت ط�ال ال�س���ن�ات املا�س���ية 
متقدم���ة يف اخلدم���ات امل�رشفي���ة، فالي����م البحرين 
تري���د اأن تك�ن �س���باقة يف املدف�ع���ات الإلكرتونية 

ونحتاج البن�ك لإجناز هذه اخلدمات وتط�ر اخلدمات 
امل�رشفية مث���ل “التعرف عل���ى العمي���ل” و”بيانات 
العمي���ل” و”اأرق���ام تلف�ناته، وعن�انه واإ�س���عاره اإذا 
كان هن���اك عدد م���ن اخلدم���ات، م�س���يًفا اأن الهيئة 
ط����رت خدمة التحقق من اله�ية من خالل الب�س���مة، 
وه���ذه اخلدم���ة اأ�س���بحت متاح���ة للقط���اع اخلا����س، 
و����رشكات الت�س���الت وامل�ست�س���فيات، وم���ن خالل 
مذكرة التفاهم وبطلب من امل�رشف املركزي �س���من 
اإ�س���رتاتيجيته �س���تتاح هذه اخلدمة اإل���ى �رشكة بنفت 
لت�س���تطيع ت�فريه���ا جلمي���ع البن����ك وامل�ؤ�س�س���ات 
امل�رشفي���ة، وبالت���ايل تط�ي���ر اخلدم���ات امل�رشفي���ة 
للم�اطنني ودعم القت�س���اد يف هذا املجال، اإ�س���افة 
اإلى تط�ير طرق الدفع باخلدمات الإلكرتونية ليدفع 
امل�اطن�ن للجهات احلك�مي���ة عن طريق “الف�ت�رش” 
اأو ع���دم ا�س���تخدام النقد اأو التح�يل من ح�س���اب اإلى 

اآخر، اإ�سافة اإلى جملة من اخلدمات الإ�سافية.
وتط���رق اإل���ى اأن���ه مت يف العام املا�س���ي تنفيذ 
ملي����ن معامل���ة دفع اإلك���رتوين باإجم���ايل 74 ملي�ن 
دينار، )...( دائًما ن�سع هدفا لزيادة عدد املدف�عات 
الإلكرتونية ومبالغها بن�سبة 20 % لكل منها، وخالل 
ال�س���ن�ات ال� 3 اأو 4 املا�س���ية ا�س���تطعنا جتاوز هذه 
الن�س���ب اأحياًنا ت�س���ل اإلى 30 % واأحي���ان اأخرى اإلى 
40 %، ويف العام املا�سي 57 % وهذه قفزة كبرية 

جًدا ودلي���ل على وعي امل�اطنني وا�س���تفادتهم من 
هذه اخلدمات ال�س���هلة واملي�رشة ليدخل فيها القطاع 

اخلا�س وامل�ستثمرون وامل�اطن�ن.
من جانبه، قال الرئي����س التنفيذي ل�رشكة بنفت 
عبدال�اح���د اجلناح���ي “اإننا يف بنفت �س���عداء بت�قيع 
ه���ذه التفاقية ان�س���جاما م���ع ت�جهنا الإ�س���رتاتيجي 
عل���ى  والرتكي���ز  املختلف���ة  اجله���ات  م���ع  بالعم���ل 
املبادرات ال�طني���ة التي تلبي الروؤية القت�س���ادية 
للمملكة”. واأ�ساف “اأن العمل مع الهيئة الإلكرتونية 
ياأتي �س���من اأول�يات التعاون بالن�س���بة لنا ل�س���يما 
باأنها �س���من اجله���ات احلك�مية الت���ي تقدم خدمات 
ن�عية متميزة وترتبط بالعديد من اجلهات احلك�مية 
الأخرى، وعليه ومن خ���الل هذه التفاقية، فاإننا ناأمل 
باإط���الق م�س���اريع مهمة م�س���رتكة تخ���دم القطاعات 
احلك�مية واخلا�س���ة املختلفة، وعلى راأ�س���ها مبادرة 
“اع���رف عميلك اإلكرتونيا eKYC”، والبدء يف ت�فري 
Ba h  للتقاري���ر الئتمانية من خالل الب�ابة ال�طنية

rain.bh بالتن�سيق مع م�رشف البحرين املركزي”.
واأكد  اجلناحي �س���عادتهم بال�رشاكة بني القطاع 
اخلا����س والعام، وهذا ح�س���ب الت�ج���ه ال�طني، )...( 
دور “بنف���ت” ال�رشاكة مع هيئة املعل�مات واحلك�مة 
 6 لتق���دمي  الإلكرتوني���ة  املن�س���ة  يف  الإلكرتوني���ة 
مب���ادرات م���ن �س���منها طباع���ة التقري���ر الئتم���اين 

وتب���ادل التقاري���ر، ويف ال�قت ذاته اإ�س���افة خدمات 
جديدة لت��س���يع املن�س���ة الإلكرتونية للجمه�ر بدل 
من ا�س���تخدام من�سة واحدة يك�ن من خالل ا�ستخدام 

من�سة احلك�مة الإلكرتونية.
وتهدف التفاقي���ة اإلى ت�ثيق اأطر التعاون بني 
الهيئ���ة وبنفت يف املجال التقني ويف جمالت تط�ير 
خدمات املدف�عات الإلكرتونية، حيث �سيتم تط�ير 
اآلية خدمة الدفع الإلكرتوين للخدمات احلك�مية عر 
القن�ات الإلكرتونية املتعددة التي وفرتها الهيئة، 
ف�س���اًل عن درا�س���ة اخلي���ارات الإلكرتوني���ة املتاحة؛ 
للتعرف على م���دى اإمكان اإجراء املزي���د من عمليات 
التح�يل املايل والآلية املتبعة ل�س���تيفاء م�ستحقات 

الف�اتري ب�س�رة اإلكرتونية. 
كما تهدف التفاقية اإلى حت�سني ج�دة التقارير 
املالي���ة الدورية ال�س���ادرة م���ن الهيئ���ة واملرف�عة 
للجهات احلك�مية من خالل تد�سني التقرير الئتماين 
عر الب�ابة ال�طنية ومن�س���ة احلك�م���ة الإلكرتونية، 
بالتن�س���يق م���ع م����رشف البحري���ن املرك���زي، والذي 
يت�س���من اإجم���ايل املدف�ع���ات الإلكرتوني���ة املنجزة 
عر و�س���ائل الدفع الإلكرتوين املتاحة كافة، وتبادل 
التقارير حل�رش وحتديد حجم املدف�عات الإلكرتونية 

يف اجلهات احلك�مية كافة. 
وتاأتي  التفاقية بالتن�سيق مع امل�رشف املركزي 

وتزامن���ا مع ت�جه���ات امل����رشف يف اإ�س���دار جمم�عة 
م���ن ال�سيا�س���ات املعني���ة  بتقدمي احلل����ل التقنية 
املبتكرة؛ لتعزيز التح�ل الرقمي املايل يف البحرين.

اإل���ى ذل���ك، ق���ال املدي���ر التنفي���ذي للرقاب���ة 
امل�رشفية يف “البحرين املركزي” “اإننا ن�سهد الي�م 
ت�قي���ع مذك���رة تفاهم ب���ني احلك�م���ة الإلكرتونية 
وبنف���ت، وامل�ؤ�س�س���تان تق�م���ان بتق���دمي خدمات 
كثرية للم�اطنني منها ما ه� مت�س���ابه، ومنها ما ه� 
خمتل���ف، )...( �س���تنقل  املذكرة بدع���م من امل�رشف 
املرك���زي اخلدمات اإلى نقلة ن�عي���ة باأقل التكاليف 
وب�س���كل اأ�رشع، وهنالك مبادرات �ستطلق من الهيئة 
���ا  و�رشك���ة بنف���ت لتط�ير ه���ذه اخلدم���ات خ�س��سً
اخلدمات املالية املقدمة لالأفراد يف اململكة، واأي�ًسا 
اخلدم���ات املقدمة الأخرى مث���ل التقارير الئتمانية 
ثم �سي�س���بح الأمر �سهال على امل�اطنني واملقيمني 
لت�رشف لهم هذه التقارير ب�سه�لة وب�سكل منا�سب، 
)...( امل����رشف املركزي دائًما �س���باق وداعم لتط�ير 
���ا التكن�ل�جي���ا املتقدم���ة، قمن���ا بالكث���ري  خ�س��سً
من املبادرات، و�سن�س���عى اإلى تق���دمي الأكرث، وكله 
ين�س���ب يف تق���دمي خدم���ات بتكلفة اأقل و�س���ه�لة 

للم�اطنني واملقيمني.

 ح�����م�����د: ن����ق����ل اخل�������دم�������ات ب������اأق������ل ال����ت����ك����ال����ي����ف وب���������س����ك����ل اأ���������رشع

“بنف���ت” ع���ر  احلك�مي���ة  للجه���ات  الإلكرتوني���ة  املدف�ع���ات  رب���ط  القائ���د:   

عميلك” “اعرف  م��ن��ه��ا  ال�������رشاك���ة  ���س��ت��ت��ي��ح��ه��ا  م�����ب�����ادرات   6 اجل���ن���اح���ي:   

وزير املالية ي�شارك باجتماعات الهيئات العربية  
نا�س يدعو للتن�شيق بني خمرجات التعليم واحتياجات �شوق العمل

ملقياً كلمة “الغرفة” اأمام الدورة “45” ل� “امل�ؤمتر العربي”

ال�س���ناب�س h الغرفة: األقى رئي�س غرفة 
جتارة و�سناعة البحرين، �سمري نا�س، كلمة 
الغرف���ة يف اجلل�س���ة العامة الأول���ى للدورة 
)45( مل�ؤمت���ر العم���ل العرب���ي املنعق���دة 
حالي���اً يف القاه���رة، والت���ي �ست�س���تمر الى 
15 اأبريل اجلاري بح�س����ر اأط���راف الإنتاج 
الثالث امل�س���اركني يف اأعم���ال هذه الدورة، 
العربي���ة  العم���ل  ب���دور منظم���ة  اأ�س���اد  اذ 
وجه�ده���ا املخل�س���ة واملت�ا�س���لة الت���ي 
تق����م بها م���ن اأجل خدم���ة اأط���راف الإنتاج 
الثالثة، وحر�سها على التن�سيق والت�ا�سل 
واملتابعة لكافة الق�س���ايا وامل��س����عات 
ذات الهتم���ام العربي امل�س���رتك. كما ن�ه 
نا����س بالتقري���ر املق���دم اإل���ى امل�ؤمتر من 
املدي���ر العام ملنظمة العم���ل العربية حتت 
بعن�ان “ديناميكية اأ�س����اق العمل العربية 
.. التح����لت وم�س���ارات التق���دم “، م�ؤكداً 
اأن انعق���اد م�ؤمتر العم���ل العربي يف دورته 
ال�45، يتزامن بفرتة ع�سيبة مير بها عاملنا 
العرب���ي، والت���ي اأدت اإل���ى ارتفاع �س���قف 
التحدي���ات عل���ى كاف���ة اأ�س���عدة املجتم���ع 
العربي مب�ؤ�س�س���اته العامة واخلا�سة ُم�ؤثرًة 
والجتماع���ي  القت�س���ادي  ال��س���ع  عل���ى 
العرب���ي، واأن ه���ذه املرحل���ة ت�س���تلزم منا 
جميع���اً اللتفاف ح����ل قياداتن���ا احلكيمة، 
واأن ننب���ذ اخلالف ون�حد �س���ف�فنا، فالأمن 
وال�س���تقرار هما حجر اأ�س���ا�س التنمية، واأن 
نت�س���لح يف �س���بيل ذلك بالتاأهي���ل العلمي 

احلديث والتدريب الفني.
وق���ال نا�س “ت�جد اأ�س���باب كثرية حتد 
من التنمية يف الدول العربية حيث ت�س���كل 
قدرة النم� القت�سادي يف م�اجهة حتديات 
�س����ق العمل اأهم هذه التحديات، ولبد من 
وج����د التكامل والتن�س���يق ب���ني خمرجات 

التعليم واحتياجات �س�ق العمل، والرتكيز 
على تدريب ال�س���باب وتط�ير امل�ؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتناهية ال�سغر”.
واأ�س���اف رئي�س الغرف���ة “علينا الرتكيز 
على تدريب ال�س���باب وتط�ير امل�ؤ�س�س���ات 
ال�سغرية واملتناهية ال�سغر فهي ُت�سكل 80 
% من اقت�سادياتنا املحلية، حيث يتعاظم 
الهتمام���ات يف فك���ر واإ�س���رتاجتيات الدول 
وخ���راء القت�س���اد ووا�س���عي ال�سيا�س���ات 
العامة وممثلي القطاع اخلا�س، نح� ت�سجيع 
رواد الأعم���ال، للدخ����ل يف عامل ال�س���تثمار 
والعمل القت�س���ادي احل���ر، م�ؤكدا يف كلمته 
اإلى م�س���اندة ودع���م غرفة جتارة و�س���ناعة 
البحري���ن لكافة الإج���راءات واجله�د الرامية 
لتمكني اأ�س���حاب الأعمال وعمال فل�س���طني 
يف العمل احلر على الأرا�س���ي الفل�س���طينية 

وعا�سمتها القد�س العربي ال�رشيف”.

واأ�سار نا�س الى اأن الرتفاع املت�ا�سل 
يف مع���دلت البطال���ة �س���ي�ؤثر عل���ى النم���� 
املحافظ���ة  يج���ب  ولذل���ك  القت�س���ادي 
على مع���دلت البطال���ة يف حدوده���ا الآمنة 
وامل�س���تقرة نظ���راَ لل��س���ع الراه���ن الذي 
متر به الدول العربية من ظروف �سيا�س���ية 
واقت�سادية اأدت اإلى و�س�ل ن�سبة البطالة 
بني ال�س���باب اإل���ى 29 % يف الع���ام 2017 
بح�سب اإح�س���ائيات �سندوق النقد العربي، 
ولذلك ينبغي درا�س���ة العالقة بني معدلت 
النم� ون�سب البطالة خا�سة واأن ال�سيا�سات 
القت�س���ادية تبنى ع���ادَة لزي���ادة معدلت 
النم� ب���دلَ من خف�س ن�س���ب البطالة، ومن 
ه���ذا الإط���ار فاإنه م���ن ال����رشوري اأن تبدي 
الدول اهتماماً دائم���اً بزيادة اإنتاجيتها مبا 
يتنا�س���ب للحاج���ة لتلبية احتياجات �س����ق 

العمل.

•  نا�س يلقي كلمته يف امل�ؤمتر	

املنام����ة h وزارة املالي����ة: �س����ارك وزي����ر 
املالي����ة ال�س����يخ اأحمد ب����ن حمم����د اآل خليفة، يف 
الجتماعات ال�سن�ية امل�سرتكة للهيئات املالية 
العربي����ة والجتم����اع ال�س����ن�ي التا�س����ع ملجل�س 
وزراء املالية العرب، والت����ي افتتحها باململكة 
الأردني����ة الها�س����مية ال�س����قيقة نائ����ب رئي�����س 
ال�����زراء ووزي����ر الدولة لل�س�����ؤون القت�س����ادية 
الأردين جعف����ر ح�س����ان. واأك����د ح�س����ان يف كلمته 
عل����ى اأهمي����ة التعاون العرب����ي كاأ�س����ل�ب اأمثل 
لالندماج يف الأ�س�����اق املالية العاملية، واأ�س����اد 
بدور الهيئات املالية العربية يف تعزيز التكامل 
الإقليمي، ودعم القت�سادات العربية والتنمية 
امل�س����تدامة والتج����ارة البيني����ة عل����ى ال�س����عيد 
العربي، اإ�سافة اإلى تعزيز جه�د الدول العربية 

يف تنفيذ الإ�سالحات املالية والقت�سادية.    
ومت خ����الل اجتماع����ات الهيئ����ات املالي����ة 
العربي����ة بحث ع����دد م����ن امل��س�����عات، ومنها 
املالي����ة  الهيئ����ات  لأداء  ال�س����ن�ية  التقاري����ر 
العربي����ة ومتابع����ة تنفي����ذ خططه����ا وبراجمها، 
ومراجع����ة واعتم����اد تقارير مدققي احل�س����ابات 
املالي����ة املنتهي����ة يف احل����ادي والثالث����ني م����ن 
دي�س����مر 2017، وامل�س����ادقة على امليزانيات 
العم�مي����ة وح�س����ابات الي����رادات وامل�رشوفات 
لهذه امل�ؤ�س�س����ات، ا�س����افة اإلى تعيني مدققي 
للهيئ����ات   2018 املالي����ة  لل�س����نة  احل�س����ابات 
التالي����ة: �س����ندوق النق����د العربي، ال�س����ندوق 

والجتماع����ي،  القت�س����ادي  لالإمن����اء  العرب����ي 
ال�س����تثمار  ل�س����مان  العربي����ة  امل�ؤ�س�س����ة 
وائتمان ال�س����ادرات، امل�����رشف العربي للتنمية 
العربي����ة  الهيئ����ة  اإفريقي����ا،  يف  القت�س����ادية 

لال�ستثمار والإمناء الزراعي. 
ويف اجتم����اع جمل�����س وزراء املالي����ة العرب 
مت بح����ث التط�����رات وامل�س����تجدات الراهنة يف 
املنطق����ة وال�س����احة الدولي����ة على ال�س����عيدين 
امل����ايل والقت�س����ادي، وتن�س����يق م�اقف الدول 
العربي����ة يف �س����ندوق النق����د ال����دويل والبن����ك 
الدويل، وا�س����تعرا�س اآخر التط�رات يف ان�س����طة 
جمم�ع����ة الع�رشي����ن، وبحث تقرير ح�����ل التقدم 
ال����ذي مت اإح����رازه يف م�����رشوع النظ����ام الإقليمي 

ملقا�سة وت�س�ية املدف�عات العربية. 
واأكد ال�س����يخ اأحمد بن حممد اآل خليفة على 
العالقة ال�ثيقة التي ترب����ط اململكة بالهيئات 
املالي����ة العربي����ة يف العديد من جم����الت العمل 
امل�س����رتك، وم����ن اأهمه����ا الطاق����ة، والإ�س����كان، 
والكهرباء واملاء، ودعم م�ساريع القطاع اخلا�س 
ال�سغرية واملت��سطة، وتط�ير منظ�مة القطاع 
املايل وامل�رشيف، كما ن�����ه بالدور احلي�ي لهذه 
الجتماعات ال�سن�ية كمن�سة متخ�س�سة؛ لبحث 
وتب����ادل  والقت�س����ادية  املالي����ة  امل�س����تجدات 
اخلرات يف خمتلف جمالت العمل القت�س����ادي 
يف  العربي����ة  امل�اق����ف  وت�حي����د  والتنم�����ي 

املنظمات الدولية ذات العالقة.  

• •التفاقية تاأتي بالتن�سيق مع امل�رشف املركزي	 اأثناء ت�قيع اتفاقية التعاون	

)ت�شوير: خليل اإبراهيم(



اأظهرت بيانات م����رف البحرين املركزي التي 
ن�ره���ا اأم�س )الثالثاء( ارتف���اع حجم الدين العام اإلى 
م�س���تويات قيا�س���ية بلغت 10.68 مليار دينار حتى 
فرباير 2018 وهو ما ي�سكل قرابة 87.5 % من حجم 
الناجت املحل���ي. وارتفع حجم الدي���ن العام بنحو 21 
% يف 2017، يف ح���ن تنوي احلكومة اإ�س���افة مزيد 
من الديون لتمويل عجز املوازنة العامة الذي تفاقم 

ب�سبب تدهور اأ�سعار النفط منذ العام 2014.
ول حتت�س���ب البيانات الأخرية ا�س���دار البحرين 
�س���كوك دولية ال�س���هر املا�س���ي للم�رف املركزي 
بنحو مليار دولر، يف حن تنوي اململكة الذهاب مرة 
اأخرى لل�س���وق الدولية هذا الع���ام لالقرتا�س بعد اأن 
اأظه���رت اجلولة الأولى ارتفاع معدلت الفائدة التي 

يطلبها امل�ستثمرون الدوليون.
وبداأ م�رف البحري���ن املركزي خماطبة وكالت 
الت�س���نيف من اأجل رفع ت�س���نيف البحرين الئتماين 
غري ال�ستثماري حالياً، وذلك من اأجل احل�سول على 
معدلت فائدة وو�س���ع اأف�س���ل يف ال�س���وق الدولية، 

وذلك اإثر اكت�ساف نفطي كبري اأعلن عنه هذا ال�سهر 
ومن املوؤم���ل اأن يح�س���ن الإيرادات العام���ة عند بدء 
الإنت���اج خ���الل 5 اأع���وام. وياأتي ارتف���اع حجم الدين 
العام و�س���ط حتذي���رات اأطلقتها موؤ�س�س���ات دولية 
ومنها �س���ندوق النقد الدويل ب����رورة معاجلة ملف 
الدي���ون، يف ح���ن ا�س���تمرت احلكومة يف م�س���اعيها 
لإ�س���الح املالية العامة والتي �س���ملت زيادة جديدة 
يف رفع اأ�سعار املحروقات وهيكلة الر�سوم احلكومية 

والرفع التدريجي يف ا�سعار الطاقة.
وب���داأ فري���ق م�س���رتك ب���ن جمل�س���ي الن���واب 
وال�س���ورى واحلكومة يف اإعادة درا�س���ة تقييم الدعم 
املقدم للمواطنن لو�س���ع �سيا�س���ة جديدة لتقدمي 
الدعم املايل للمواطنن ، اإل اأن ال�سيا�س���ة اجلديدة 
مل تعل���ن بع���د. من جانب اآخ���ر اأظه���رت البيانات اأن 
موازنة اجلهاز امل�ريف )ت�س���مل جميع بنوك التجزئة 
واجلملة( حيث ارتفعت يف فرباير املا�سي اإلى 192 
مليار دولر وذلك مقارنة مع 186 مليار دولر بنهاية 
العام 2016 يف موؤ�ر على حت�س���ن قط���اع البنوك يف 
الب���الد. اأم���ا بن���وك التجزئة وه���ي الت���ي تعمل على 
تقدمي القرو�س ال�س���تهالكية والت�سهيالت املالية 

للمواطنن وال�ركات، فقد انخف�س���ت على اأ�س���ا�س 
�س���نوي اإل���ى 13.3 ملي���ار دين���ار يف 2017، لكنه���ا 

حت�سنت يف ال�سهرين الأولين من العام 2018.
على �س���عيد اآخر،حققت الودائع امل�رفية رقما 
تاريخيا هو الأعلى منذ 2008، اإذ بلغ اإجمايل الودائع 
يف بن���وك التجزئ���ة نح���و 17.5 ملي���ار دين���ار بحلول 

فرباير املا�سي، مقارنة مع 16.5 مليار دولر بنهاية 
العام 2016.

5 مؤسسات مالية و17 صندوقا 
استثماريا جديدا في 2017

من����ح م�رف البحرين املرك����زي 5 تراخي�س 

ملوؤ�س�س����ات مالي����ة وم�رفية جدي����دة للعمل يف 
البحري����ن لريتفع عل����ى اإثرها عدد املوؤ�س�س����ات 
املالي����ة وامل�رفية العاملة يف الب����الد اإلى 393 
موؤ�س�س����ة، وذلك بح�س����ب بيانات ن�رها امل�رف 
اأم�س. ورغم الرتاخي�����س اجلديدة اإلى اأن اإجمايل 
ع����دد املوؤ�س�س����ات املالي����ة وامل�رفي����ة تراجع 
مبقدار 5 موؤ�س�س����ات ما يعني اإلغاء تراخي�س ما 
يقارب الع�ر موؤ�س�سات خالل هذه الفرتة بح�سب 
الفروق����ات بن عامي 2017 و2016. ويعمل يف 
القطاع املايل وامل�ريف يف البحرين نحو 14 األف 

موظف ي�سكل البحرينيون منهم 65.3 %.
وعل����ى �س����عيد ال�س����ناديق ال�س����تثمارية، 
اأو�س����حت البيان����ات قي����ام امل�����رف املرك����زي 
بالرتخي�����س لعدد 17 �س����ندوقا جديدا يف العام 
2017، لريتف����ع عل����ى اإثره����ا عدد ال�س����ناديق 
املرخ�����س له����ا يف اململكة الى 2311 �س����ندوق 
ا�س����تثماري، وذل����ك با�س����تثمارات تق����در بنح����و 
7.43 مليار دولر وبانخفا�س طف��يف عن العام 

.2016
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امل�رصف املركزي: ارتفاع الدين العام للبحرين اإلى 10.7 مليار دينار
موجودات البنوك ت�سعد اإلى 192 مليار دولر

“املركزي” يعقد ملتقى ال�رصق الأو�صط لإدارة الأ�صول
“البور�صة”: تداول 4 ماليني �صهم ووحدة بـ 853.9 األف دينار

22 اأبريل انطالق موؤمتر امل�صوؤولية املجتمعية للم�صارف الإ�صالمية 

امل�ستثمرون ركزوا تعامالتهم على قطاع البنوك التجارية

يتناول دور البنوك يف جتاوز الأزمات وحتقيق التنمية 

املنامة - بور�سة البحرين: اأقفل موؤ�ر البحرين 
العام اأم�س الثالثاء عند م�ستوى 1،287.96 بارتفاع 
وق����دره 0.55 نقط����ة مقارن����ة باإقفال����ه ي�����وم اأم�س 
الإثن����ن، يف حن اأقف����ل موؤ�ر البحرين الإ�س����المي” 
عند م�س����توى 984.77 بارتفاع وقدره 2.20 نقطة 

مقارنة باإقفاله ال�سابق.
وقد بلغ اإجمايل كمية الأوراق املالية املتداولة 
يوم اأم�س يف بور�س����ة البحرين 4.07 مليون �س����هم 
ووح����دة، بقيمة اإجمالية قدرها 853.86 األف دينار، 

مت تنفيذها من خالل 56 �سفقة.
تداول امل�ستثمرون 3.57 مليون �سهم، بقيمة 
قدرها 802.86 األف دينار مت تنفيذها من خالل 55 
�سفقة، وركز امل�س����تثمرون تعامالتهم على اأ�سهم 
قطاع البنوك التجارية، والذي بلغت قيمة اأ�س����همه 

املتداولة 645.62 األف دينار، اأي ما ن�سبته 75.61 
% من القيم����ة الإجمالية لالأوراق املالية املتداول�ة 
وبكمية قدرها 2.80 مليون �سهم، مت تنفيذها من 

خالل 17 �سفقة.
وج����اء البنك الأهل����ي املتحد يف املرك����ز الأول، 
اإذ بلغ����ت قيم����ة اأ�س����همه املتداول����ة 641.88 األف 
دينار، اأي ما ن�س����بته 75.17 % من القيمة الإجمالية 
ل����الأوراق املالية املتداول����ة وبكمي����ة قدرها 2.75 
مليون �س����هم، ت�م تنفيدها من خالل 15 �سفقة. اأما 
املركز الثاين، فكان لأملنيوم البحرين )األبا( بقيمة 
قدرها 58.44 األف دينار، اأي ما ن�سبته 6.84 % من 
القيم����ة الإجمالية لالأوراق املالية املتداولة وبكمية 
قدره����ا 103.44 األف �س����هم، مت تنفيذها من خالل 
�س����فقتن. ثم جاءت جمموعة ج����ي اف ات�س املالية 

بقيمة قدرها 36.38 األف دي�نار، اأي ما ن�سبته 4.26 
% من القيمة الإجمالية ل����الأوراق املالية املتداولة 
وبكمية قدرها 269.99 األف �سهم، مت تنفيذها من 

خالل 11 �سفقة.
ومت ي����وم اأم�����س ت����داول اأ�س����هم 10 �����ركات، 
ارتفع����ت اأ�س����عار اأ�س����هم �رك����ة واح����دة، يف ح����ن 
انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم �ركة واحدة، وحافظت بقية 

ال�ركات على اأ�سعار اإقفالتها ال�سابقة.
كم����ا مت اإب����رام �س����فقة واح����دة عل����ى وح����دات 
يف  املدرج����ة  العقاري����ة  ال�س����تثمارية  ال�س����ناديق 
بور�س����ة البحرين بقيمة قدرها 51 األ����ف دينار، اأي 
ما ن�س����بته 5.97 % م����ن القيمة الإجمالي����ة لالأوراق 
املالية املتداولة، يف ح����ن بلغت الكمية 500 األف 

وحدة.

املنام���ة - بن���ا: تعت���زم ال�س���بكة الإقليمي���ة 
للم�س���وؤولية الجتماعي���ة بالتع���اون م���ع الحتاد 
وبال�راك���ة  املجتمعي���ة،  للم�س���وؤولية  ال���دويل 
ال�سرتاتيجية مع جمعية م�سارف البحرين ومعهد 
البحرين للدرا�س���ات املالي���ة وامل�رفية تنظيم 
فعاليات “موؤمتر وجائزة امل�س���وؤولية املجتمعية 
للم�سارف الإ�سالمية الثاين لعام 2018”، برعاية 
من رئي�س جمل�س اإدارة جمعية م�س���ارف البحرين 
- الرئي�س التنفي���ذي ملجموعة الربكة امل�رفية 
– ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية، عدنان 
اأحمد يو�سف، وذلك خالل الفرتة ما بن 22-23 

اأبريل اجلاري بفندق اآرت اأمواج.
دورت���ه  يف  املوؤمت���ر  مو�س���وع  ويتن���اول 
الثاني���ة “البن���وك الإ�س���المية ودوره���ا يف جتاوز 
الأزم���ات املالي���ة وحتقيق التنمية القت�س���ادية 

والجتماعية”.

وح���ول حماور املوؤمت���ر، ق���ال رئي�س جمل�س 
اإدارة ال�س���بكة الإقليمية للم�س���وؤولية الجتماعية 
رئي����س املوؤمتر، يو�س���ف عبدالغف���ار، اإن حماور 
اأوراق عمل املوؤمتر تتلخ�س يف التطور التاريخي 
الإ�س���المية  للبن���وك  ال�س���رتاتيجية  للتوجه���ات 
وانعكا�س���ات ذلك على دورها امل�سوؤول لتحقيق 
التطوي���ر  وم�س���تلزمات  املجتمعي���ة،  التنمي���ة 
املوؤ�س�س���ي للبنوك الإ�س���المية لتحقي���ق التنمية 
القت�سادية والجتماعية امل�ستدامة للمجتمعات، 
الأم���ن  حتقي���ق  يف  الإ�س���المية  البن���وك  ودور 
املجتمعي يف وقت الأزمات املالية والقت�سادية 
وحم���ور “البن���وك الإ�س���المية وجهوده���ا يف اإثراء 
امل�س���وؤولية املجتمعية وانعكا�س���ها على اأدائها 

املايل لتحقيق التكافل املجتمعي”.
كما يناق�س املوؤمتر برامج التمويل الإ�سالمي 
واأثرها يف حتقيق الأمن القت�س���ادي والجتماعي 

لتلبي���ة احتياجات الأفراد وحت�س���ن املجتمعات 
وامل�سارف الإ�س���المية ودورها يف متويل التنمية 
القت�س���ادية يف الدول العربية لتجنيبها الأزمات 
والرقاب���ة ال�رعي���ة يف البنوك الإ�س���المية ودورها 
يف تطوي���ر العملي���ات امل�رفي���ة مب���ا يتوافق مع 
ال�ريع���ة الإ�س���المية وتاأثري ذلك يف ح���ل الأزمات 

القت�سادية.
و�س���تقام يف الي���وم الث���اين م���ن فعالي���ات 
املوؤمتر ور�س���ة عمل متخ�س�س���ة بعنوان: “اإدارة 
الأزم���ات القت�س���ادية يف املجتمع���ات العربي���ة 

باأدوات م�رفية”.
ال�س���بكة  مب���ادرة  اأن  عبدالغف���ار  واأ�س���اف 
الإقليمية للم�س���وؤولية الجتماعية لتنظيم موؤمتر 
متخ�س����س يف جم���الت امل�س���وؤولية املجتمعي���ة 
وتطبيقاتها يف امل�س���ارف الإ�س���المية باملنطقة 
العربية تهدف اإلى ت�س���ليط ال�سوء على اإجنازات 

ه���ذه امل�س���ارف يف جم���الت اخلدم���ة والتنمي���ة 
املجتمعي���ة والتعريف بدوره���ا يف حتقيق تنمية 
املجتمعات، والإ�س���ارة اإلى التطور الذي �س���هده 
قطاع امل�سارف الإ�سالمية يف جمالت امل�سوؤولية 

املجتمعية للتعامل مع الأزمات املالية يف مواطن 
عملها.

كما �سي�س���لط املوؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية 
واجب���ات  عل���ى  ال�س���وء  الإ�س���المية  للم�س���ارف 
امل�س���ارف جت���اه املجتمع���ات التي تعم���ل فيها 
م���ن خ���الل م�س���اهمتها يف التعام���ل م���ع الأزمات 
املالي���ة، واإيجاد دور فاعل له���ا يف برامج التنمية 
القت�سادية والجتماعية. ووّجه عبدالغفار ال�سكر 
للراعي الفخري للموؤمتر عدنان اأحمد يو�سف على 
دعمه ورعايته للموؤمتر للعام الثاين على التوايل، 
ولبن���ك الربك���ة الراع���ي ال�س���رتاتيجي للموؤمتر 
لعامه الثاين، ولل�ركاء ال�س���رتاتيجين.. جمعية 
م�س���ارف البحري���ن وجمل����س اإدارتها ورئي�س���ها 
التنفي���ذي وحي���د القا�س���م، وملعه���د البحري���ن 
للدرا�س���ات املالي���ة وامل�رفية وجمل����س اإدارته 

ومديره العام الدكتور اأحمد عبدالغني.

اأعل���ن  املرك���زي:  امل����رف   - املنام���ة 
الن�س���خة  ع���ن  املرك���زي  البحري���ن  م����رف 
الثالث���ة من ملتقى ال�رق الأو�س���ط ال�س���نوي 
لإدارة الأ�س���ول، بالتع���اون مع جمل���ة غلوبل 
اإنف�س���تور )�ركة تابعة ملجموع���ة يوروموين 
املرموق���ة(، والذي من املق���رر عقده بتاريخ 
14 ماي���و 2018. وم���ن املتوق���ع اأن ي�س���هد 
هذا احلدث ح�س���ور اأكرث من 200 �سخ�س���ية 
دولية رائدة يف هذا القطاع لعقد مناق�س���ات 
مهمة ت�سلط ال�س���وء على تطوير �سوق اإدارة 
الأ�س���ول، وحمركات �س���وق اإدارة الأ�س���ول، 
والنظرة امل�ستقبلية لل�سناعة، ودور اجلهات 
التنظيمي���ة والتغ���ريات التكنولوجية يف دعم 

�سناعة اإدارة الأ�سول.
وق���ال املدي���ر التنفي���ذي للرقابة على 
املوؤ�س�سات املالية مب�رف البحرين املركزي 

عبد الرحمن الباكر “ن�ست�س���يف هذا امللتقى 
يف البحرين لل�سنة الثالثة على التوايل، والذي 
يعترب من�س���ة مهمة ملناق�سة املوا�سيع التي 
�ستقود قطاع اإدارة الأ�سول و�سط التطورات 
احلالي���ة واملبادرات القت�س���ادية ال�س���خمة 

التي ت�سهدها منطقة ال�رق الو�سط”.
يذكر اأن من ال�ركاء املوؤكدين للملتقى 
 PWC رك���ة براي����س ووترهاو����س كوب���رز�
و�رك���ة اأرقام ال�س���تثمارية، كما �سي�س���ارك 
اخل���رباء  م���ن  ع���دد  النقا����س  جل�س���ات  يف 
املتخ�س�سن من موؤ�س�س���ات حملية ودولية 
منه���ا جمل����س التنمي���ة القت�س���ادية وبن���ك 
الكوي���ت املرك���زي و�س���لطة دب���ي للخدمات 
املالي���ة و�س���وق اأبوظب���ي العامل���ي ومعه���د 
�س���ندوق الرثوة ال�س���يادية واإم.اإ�س.�سي.اآي 

و�ستاندرد اند بورز.

يف  ال�سخ�س���ية  القرو����س  ارتفع���ت 
البحرين مل�س���تويات تالم�س 4 مليارات دولر 
مدفوعة بنم���و يف القرو�س العقارية املقدمة 
للمواطن���ن. واأظهرت بيان���ات ن�رها م�رف 
البحري���ن املرك���زي اأم�س )الثالث���اء( وتقي�س 
امل����ريف  للقط���اع  ال�س���نوي  الأداء  م�س���توى 
يف الب���الد للع���ام 2017، اأن الر�س���يد القائم 
للقرو����س ال�سخ�س���ية ارتفع م���ن 3.6 مليار 
دين���ار بهاية 2016 ليبل���غ 3.92 مليار دينار 

بنهاية فرباير املا�سي.
وارتفع ر�س���يد القرو�س ب�سمان العقار 
اإلى نح���و 100 مليون دين���ار يف العام 2017 

ليبل���غ نح���و 1.61 مليار دينار، اأم���ا القرو�س 
املقدمة ب�س���مان املركبات )ال�سيارات( فقد 
تراجعت مبقدار 10 مالين دينار وذلك لتبلغ 
114.9 مليون دينار وهذا اأول تراجع ت�سجله 
قرو�س املركبات من���ذ العام 2011. وكذلك 
�س���اعدت القرو����س العقارية والإن�س���ائية يف 

رفع قرو�س الأعمال خالل العام 2017.

قروض الشركات العقارية 
وارتفع الر�سيد القائم لقرو�س ال�ركات 
ليبل���غ 4.6 مليارات دينار وذل���ك بنمو قدره 
11.2 % بنهاي���ة العام 2017، فيما ارتفعت 

قرو����س البن���وك املقدمة لل����ركات بغر�س 
الإن�ساء والتعمري )العقارات( بنحو 23.7 %

و�س���اعدت نتائج العقار يف دفع ر�س���يد 
قرو�س ال�ركات لينم���و بنحو 11.2 % ويبلغ 

4.63 مليار دولر.

ارتفاع إجمالي القروض ومعدالت 
الفائدة

القرو����س  اإجم���ايل  يك���ون  وبذل���ك 
والت�س���هيالت املقدم���ة م���ن قب���ل البنوك 
التجاري���ة ملختلف الزبائن من املوؤ�س�س���ات 
والأفراد نح���و 8،911.8 مليار دولر بنهاية 

فرباير املا�س���ي مقارنة مع نحو 8 مليارات 
بنهاية 2016.

وبخ�س���و�س معدلت الفائدة امل�رفية 
على القرو�س ال�سخ�س���ية وقرو�س الأعمال 
اأظه���رت   ،2017 الع���ام  خ���الل  والودائ���ع 
الفائ���دة  ن�س���بة  متو�س���ط  من���و  البيان���ات 
امل�رفي���ة لتبل���غ 5.01 % بنهاي���ة الع���ام 
2017 مقارن���ة م���ع 4.83 % بنهاي���ة العام 
2016. اأم���ا فيم���ا يتعل���ق بالفائ���دة عل���ى 
قرو�س ال�ركات فقد بلغ متو�س���طها 5.99 
2017 مقارن���ة م���ع 5.4 % يف  % بنهاي���ة 
2016. يف ح���ن بلغ متو�س���ط الفائدة على 

الودائع ) من 3 اإلى 12 �س���هراً( 1.59 % يف 
2017 مقارنة مع 1.28 % يف 2016.

وترتافق الزيادة يف ن�سب الفائدة على 
الودائ���ع والقرو����س امل�رفي���ة م���ع اقدام 
الحتياط���ي الفي���درايل الأمريك���ي ) البنك 
املرك���زي الأمريك���ي( خ���الل عام���ن عل���ى 
رفع معدلت الفائدة مع حت�س���ن القت�ساد 
الأمريكي، وعلى اإثرها عدل م�رف البحرين 
املركزي من مع���دلت الفائدة على الدينار 
البحريني والذي يرتبط �س���عر �رفه مبعدل 

ثابت مع الدولر الأمريكي.

ارتفاع القرو�س ال�صخ�صية لتالم�س 4 مليارات دينار
مع منو العقارية وتراجع ال�سيارات

• عدنان يو�سف	



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ذ.م.م  لاللكترونيات  الزعيم  شركة  في  الشركاء  إليها  تقدم  قد 
الشركة  حتويل  طالبني   ،  35609 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة 
من  مملوكة  لتصبح  فردية،  مؤسسة  إلى   1-2-4-5 رقم  والفروع 

السيد رجب جعفر مهدي ناصر.

التاريخ: 05/04/2018
القيد: 35609

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )56351( لسنة 2018 

بشان حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة
إلى مؤسسة فردية

اليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة شركة مدينة الطب الدولية ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 

رقم 61432 طالبني تغيير االسم التجاري
من: شركة شركة مدينة الطب الدولية ذ.م.م

إلى: مركز الطب الدولي ذ.م.م

خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراض

القيد: 61432   -   التاريخ: 04/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل

اعالن رقم )59849( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة مدينة الطب الدولية ذ.م.م

اليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة آر أند إس ملقاوالت التنظيفات ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 

رقم 82417-4 طالبني تغيير االسم التجاري
من: آر أند إس ملقاوالت التنظيفات ذ.م.م

إلى: آر أند إس للمقاوالت ذ.م.م

خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراض

القيد: 82417-4   -   التاريخ: 09/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-59154( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة آر أند إس ملقاوالت التنظيفات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / كمال احمد حسن احمد السعدون باعتباره املصفي القانوني لشركة 
السعدون اللوجيستية ش.ش.و ملالكها كمال احمد السعدون، املسجلة كشركة 
الشخص الواحد مبوجب القيد رقم 99857 ، طالبا إشهار انتهاء إعمال تصفية 
إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة 

قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن رقم )33274(لسنة 2018

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة السعدون اللوجيستية ش ش و

ملالكها كمال احمد السعدون

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السعدون  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  سعدون  احمد  كمال   / السيد 
الشخص  كشركة  املسجلة  السعدون،  احمد  كمال  ملالكها  ش.ش.و  القابضة 
100554 ، طالبا إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة  الواحد مبوجب القيد رقم 
قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن رقم )111(لسنة 2018

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة السعدون القابضة ش ش و

ملالكها كمال احمد السعدون
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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(

توقيع 38 اتفاقية �شعودية فرن�شية تتجاوز 20 مليار دوالر
دبي - العربية.نت: 

�ش���هد ويل العهد ال�شعودي االأمري حممد بن �ش���لمان، والرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون توقيع 
اتفاقيتني حكوميتني بني ال�ش���عودية وفرن�ش���ا، ما يرفع عدد االتفاقات امل�شرتكة بني البلدين خالل 
زي���ارة ويل العهد ال�ش���عودي اإلى 38 اتفاقية بني القطاعني الع���ام واخلا�س، بقيمة اإجمالية تفوق 20 
ملي���ار دوالر. وق���ال ماكرون خالل املوؤمتر ال�ش���حايف مع االأمري حممد بن �ش���لمان يف ق�رص االإليزيه اأم�س 

الثالثاء “لن ن�شمح باأي ن�شاط بالي�شتي يف اليمن يهدد اأمن ال�شعودية وا�شتقرارها و�شالمة �شعبها”.
وقال حممد بن �ش���لمان “هدفنا ح�ش���ب روؤية 2030 اأن تكون ال�ش���عودية نقط���ة حمورية للقارات 
الثالث”. واأ�شاف ماكرون “نقف مع ال�شعودية ونتبادل املعلومات ملواجهة خطر ال�شواريخ احلوثية”.
وقال ماكرون “ال نريد تدخاًل اإيرانًيا يف االنتخابات التي �ش���تجري يف العراق”، وتابع  “ن�ش���رتك مع 

ال�شعودية يف �رصورة الت�شدي لتو�شع اإيران يف املنطقة”.

السنة العاشرة - العدد 3466 
األربعاء

11 أبريل 2018 
25 رجب 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

القاهرة - رويترز:

اأ�شدر الرئي�س ال�شوداين عمر الب�شري، 
اأم����س الثالثاء، ق���رارا باإطالق ����رصاح جميع 
املعتقلني ال�شيا�شيني يف البالد، ا�شتجابة 
ملنا�ش���دة اأح���زاب وقوى احل���وار الوطني، 

وفق ما اأعلنت وكالة االأنباء ال�شودانية.
����رصاح  “اإط���الق  اأن  الق���رار  واأو�ش���ح 
املعتقل���ني ال�شيا�ش���يني يج���يء تعزي���زا 
ل���روح الوف���اق والوئام الوطني وال�ش���الم 
الت���ي اأفرزه���ا احل���وار الوطن���ي ب�ش���قيه 
ال�شيا�ش���ي واملجتمع���ي والإجن���اح وتهيئة 
االأجواء االإيجابية يف �شاحة العمل الوطني، 
مب���ا يفتح الباب مل�ش���اركة جمي���ع القوى 
ال�شيا�ش���ية يف الت�ش���اور ح���ول الق�ش���ايا 
القادم���ة  الوطني���ة ومتطلب���ات املرحل���ة 
وخط���وات اإع���داد الد�ش���تور الدائم للبالد 
الت���ي اأ�ش���ار اإليه���ا رئي����س اجلمهورية يف 
خطاب���ه اأمام الهيئ���ة الت�رصيعي���ة القومية 
مطل���ع اأبريل اجلاري”. وق���ال وزير الدولة 
بالرئا�شة ال�شودانية حامت ح�شن بخيت، اإن 
اجلهات املخت�شة قد و�شعت قرار الب�شري 
باإط���الق ����رصاح املعتقل���ني ال�شيا�ش���يني 

مو�شع التنفيذ الفوري.

بيروت - اف ب: 

 اأعل���ن لبن���ان، اأم����س الثالث���اء، عزمه 
تقدمي �ش���كوى اإلى جمل����س االأمن الدويل 
�شد ا�رصائيل ال�شتعمالها االأجواء اللبنانية 

للهجوم على مواقع ب�شوريا.
واأعربت وزارة اخلارجي���ة اللبنانية يف 
بيانها عن اإدانتها للغارات التي تعر�شت 
له���ا �ش���وريا موؤك���دة مواقفه���ا ال�ش���ابقة 
بوجوب عدم ا�ش���تعمال االجواء اللبنانية ل� 

“االعتداء على �شوريا”.
وكانت ال�شلطات ال�شورية قد اتهمت 
اأم����س اإ�رصائي���ل بق�ش���ف مط���ار “التيفور 
الع�ش���كري” و�ش���ط حمافظ���ة حم����س م���ا 
اأ�ش���فر عن �ش���قوط قتل���ى وجرح���ى فيما 
اأ�شارت و�ش���ائل االإعالم اللبنانية املحلية 
اإلى اأن الطائ���رات االإ�رصائيلية عربت فوق 
االأرا�ش���ي اللبنانية يف طريقها ال�شتهداف 

املطار املذكور.

واشنطن - اف ب: 
اأعل���ن البيت االأبي����س، اأم�س الثالثاء، 
ا�ش���تقالة توم بو�رصت، م�شت�ش���ار الرئي�س 

االأمريكي دونالد ترامب، لالأمن الداخلي.
البي���ت  با�ش���م  املتحدث���ة  وقال���ت 
االأبي�س �ش���اره �شاندرز، يف بيان مقت�شب 
“اإن الرئي����س ي�ش���كر توم اللتزام���ه باأمن 
�شل�ش���لة  اأعق���اب  يف  العظيم���ة”،  بالدن���ا 
ا�ش���تقاالت اأخرى ح�ش���لت خالل االأ�شابيع 

القليلة املا�شية.
وتاأت���ي ا�ش���تقالته املفاجئ���ة غ���داة 
و�ش���ول ج���ون بولت���ون لقي���ادة جمل����س 
االأمن القومي، خلفا اليت�س اآر ماكما�ش���رت 
الذي اأقال���ه ترامب. وبو�رصت الذي كان يف 
اخلط االأول للرد عل���ى الكوارث الطبيعية 
اأو مكافح���ة الهجم���ات االإلكرتوني���ة، عمل 
اأي�شا يف جمال مكافحة االإرهاب. وكان زار 
العراق يف اأبريل 2017  مع جاريد كو�شرن 
�ش���هر ترامب وم�شت�ش���اره ملناق�شة �شبل 

حماربة تنظيم “داع�س”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 اأعل���ن جمل����س بلدي���ة طه���ران اأم�س 
الثالث���اء ع���ن ا�ش���تبدال رئي����س البلدي���ة 
امل�ش���تقيل، حمم���د عل���ي جنف���ي، بنائبه 
بع���د ادعاءات باأن جنف���ي تلقى تهديدات 

باالعتقال يف حال مل يتقدم با�شتقالته.
وق���ال جنف���ي ال���ذي ت�ش���ّلم رئا�ش���ة 
اال�ش���الحيني  اكت�ش���اح  بع���د  البلدي���ة 
لالنتخابات البلدية يف العا�ش���مة االإيرانية 
يف ماي���و املا�ش���ي اإنه يعاين من م�ش���اكل 

�شحية، مل يحددها تتطلب عالجا طويال.
لكن حلفاء له قالوا اإنه ا�شتقال حتت 
ال�ش���غط بعد اأن اأتهم اأ�شالفه املحافظني 

يف البلدية بالف�شاد.
م���ن  النتق���ادات  جنف���ي  وتعر����س 
املت�شددين ال�ش���هر املا�شي بعد اأن ح�رص 
عر�ش���ا يف مبنى البلدية خالل ي���وم املراأة 
االإيراني���ة الن�ش���خة االيرانية م���ن عيد االأم 

قدمت فيه تلميذات رق�شة تقليدية.

الب�شري ياأمر باإطالق جميع 
املعتقلني ال�شيا�شيني 

لبنان يعتزم ال�شكوى 
ملجل�س االأمن �شد اإ�رصائيل

ا�شتقالة م�شت�شار الرئي�س 
االأمريكي لالأمن الداخلي

رئي�س بلدية طهران 
ي�شتقيل حتت التهديد

قو�ت �لأ�سد ترفع حالة �لتاأهب حت�سًبا ل�رضبة �أمريكية
منظمة حظر االأ�شلحة الكيماوية �شرت�شل فريقا لدوما

 وكان ماتي�س اأكد اأنه ال ي�ش���تبعد “اأي �ش���يء” 
ب�ش���اأن �ش���وريا، ملقيا باللوم على رو�شيا؛ الأنها مل 
تف بالتزاماتها ل�ش���مان تخلي النظام ال�شوري عن 
اأ�ش���لحته الكيماوية، وق���ال اإنه �ش���يتعامل مع هذه 
الق�ش���ية بالتع���اون م���ع احللفاء وال����رصكاء يف حلف 

�شمال االأطل�شي.
االأمريكيون  الع�ش���كريون  وو�ش���ع املخططون 
عدة خي���ارات لتنفيذ رد “ع�ش���كري” حمتمل �ش���د 
�ش���وريا، مبا يف ذلك �شن �رضبات �شاروخية، مثل ما 
فعلت الواليات املتحدة العام املا�ش���ي على مطار 

ال�شعريات ال�شوري.
ونقل موقع “وا�شنطن اإكزاميرن” عن م�شوؤولني 
يف البنتاغون، رف�شوا الك�شف عن هوياتهم، قولهم 
اإن اخليارات املتاحة حاليا هي م�ش���ابهة لتلك التي 
ُقدمت اإلى ترامب بعد الهجوم الكيماوي الذي وقع 

العام املا�شي يف �شمال �شوريا.
وكانت وا�ش���نطن قد �ش���نت �رصبة �ش���اروخية 
عل���ى مط���ار ال�ش���عريات ال�ش���وري با�ش���تخدام 59 
�ش���اروخ كروز من طراز توماه���وك، ردا على هجوم 
كيميائي بغاز ال�شارين على منطقة خان �شيخون يف 

4 اأبريل 2017.
وبالتزام���ن مع هذه اخلط���وات التي جاءت بعد 
�شل�ش���لة تهديدات �رصيح���ة من الوالي���ات املتحدة 
ودول غربية اأخ���رى بالرد على الهج���وم الكيماوي، 
ت�ش���هد اأروقة جمل�س االأمن معركة رو�شية اأمريكية، 
بعد اأن طرح البلدان ب�شكل منف�شل م�شودات قرار 

ب�شاأن �شوريا للت�شويت الثالثاء.
وقال دبلوما�ش���يون اإن رو�ش���يا اأبلغت جمل�س 
االأمن التابع لالأمم املتحدة اأنها �ش���تطرح م�شودتي 
قرارين ب�شاأن �ش���وريا للت�شويت، الأنها ال تتفق مع 
ن����س اأمريكي مل�رصوع ق���رار يهدف الإج���راء حتقيق 
جديد لتحديد امل�شوؤول عن الهجمات الكيماوية يف 

دوما بالغوطة ال�رصقية لدم�شق.
واأعلنت منظمة حظر االأ�ش���لحة الكيماوية، اأم�س 
الثالثاء، اأنها �شرت�ش���ل “خالل فرتة ق�شرية” فريق 
حتقي���ق اإلى مدين���ة دوم���ا ال�ش���ورية، للتحقيق يف 
الهج���وم الكيماوي، الذي اأدى اإل���ى موجة من ردود 

الفعل امل�شتهجنة يف العامل.
وقالت املنظمة، يف بيان، اإنها طلبت من دم�شق 
“القيام باالإجراءات الالزمة” لالإعداد لهذه الزيارة، 
م�ش���يفة اأن “الفريق ي�ش���تعد لالنت�ش���ار يف �شوريا 
خالل ف���رتة ق�ش���رية”، واأن املدير الع���ام للمنظمة 
اأحمد اأوزوجم���و، يريد منها اأن “تلقي ال�ش���وء على 

الوقائع املحيطة بهذه االدعاءات”.
وكانت املنظمة تلقت دعوة ر�شمية من دم�شق 
لزي���ارة دوم���ا، والقي���ام بالتحقي���ق ال���الزم. وكان 
الهجوم الكيماوي على دوما اأثار موجة من الغ�ش���ب 
يف دول عدة اتهمت الرئي�س ال�ش���وري ب�ش���ار االأ�شد 

بال�شلوع فيه.
واأكد م�شوؤولون اأمريكيون اأن وا�شنطن تدر�س 
ردا ع�ش���كريا ت�ش���ارك فيه دول عدة، يف حني اأ�شار 
البيت االأبي�س اإلى اأن ترامب والرئي�س الفرن�ش���ي، 
اإميانوي���ل ماكرون، حتدثا هاتفي���ا للمرة الثانية يف 

اأقل من 24 �شاعة لتن�شيق ردهما.
ويف هذا ال�شياق، اأعلن رئي�س الوزراء الفرن�شي 
اإدوار فيلي���ب، اأم����س الثالث���اء، اأن حلف���اء النظ���ام 
ال�ش���وري يتحملون “م�ش���وؤولية خا�شة” عن الهجوم 
الكيم���اوي، وقال، يف اجلمعي���ة الوطنية، اإن “حلفاء 
النظام يتحملون م�شوؤولية خا�شة يف هذه املجزرة” 

كم���ا يف “خ���رق الهدنة” الت���ي اأقرها جمل����س االأمن 
الدويل.

وتاب���ع فيلي���ب، ردا عل���ى �ش���وؤال للنائب عن 
حزب “اجلمهورية اإلى االأمام” )الغالبية الرئا�ش���ية( 
فيليب �ش���الومو، اأن ا�ش���تخدام هذه االأ�ش���لحة )...( 
يق���ول الكث���ري عن نظ���ام الرئي�س ال�ش���وري ب�ش���ار 
االأ�ش���د، م�ش���يفا اأن “ردن���ا عل���ى ا�ش���تخدام ه���ذه 

االأ�شلحة �شيقول الكثري اأي�شا عنا نحن”.
م���ن جهته���ا، قال���ت وزي���رة التنمي���ة الدولية 
الربيطاني���ة بين���ي موردون���ت، ام����س، اإن احلكومة 
الربيطانية تبحث التدخل الع�شكري مع حلفائها يف 
�ش���وريا ردا على هجوم كيم���اوي مزعوم يف الغوطة 

ال�رصقية قرب دم�شق.
وقالت الوزيرة “هذه الوح�ش���ية غ���ري مقبولة، 
وب�رصف الن�رص عما قد نقوم به ملحا�شبة امل�شوؤولني 
ع���ن ذلك يف امل�ش���تقبل، فاإن ما ي�ش���غلني ب�ش���كل 

اأ�ش���ا�س هو اأال تتك���رر هذه الفظائ���ع املروعة، واأن 
نفع���ل كل �ش���يء يف ا�ش���تطاعتنا حلماي���ة الرج���ال 

والن�شاء واالأطفال امل�شتهدفني”.
وقالت رئي�ش���ة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي، 
اإنها �شتتحدث اإلى الرئي�س االأمريكي ب�شاأن الهجوم 
الكيم���اوي. من جهتها، �ش���ددت الوزي���رة املكلفة 
ال�ش���وؤون االأوروبي���ة ناتايل لوازو، على “م�ش���وؤولية 
رو�ش���يا”، م�شرية اإلى اأنه “ال تقلع اأي طائرة �شورية 
من غري اأن يتم اإبالغ الرو�س بذلك”. واأكدت “هناك 

بالتايل م�شوؤولية حللفاء �شوريا املقربني”.
وتتوعد دول غربي���ة منذ يومني ب� “رد قوي”، 
وحتدثت وا�ش���نطن عن قرار مهم يف “وقت ق�ش���ري 
جًدا”، فيما اأكدت فرن�شا اأنها �شرتد يف حال تخطت 
دم�ش���ق “اخلط االأحمر”، بعدما حتدث م�شعفون عن 
�ش���قوط ع�رضات القتل���ى ومئات اجلرح���ى يف هجوم 

كيميائي م�شاء ال�شبت يف مدينة دوما.

• �شقوط ع�رضات القتلى ومئات اجلرحى يف هجوم كيميائي م�شاء ال�شبت يف مدينة دوما	

عواصم - وكاالت:
تنذر اخلطوات الأخرية التي اتخذها الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، ووزير دفاعها، جيم�س 

ماتي�س، باأن رد وا�شنطن الع�شكري على الهجوم الكيماوي للنظام ال�شوري بات �شبه حتمي، يف وقت 

اأ�شعل هذا امللف الطارئ حربا دبلوما�شية يف جمل�س االأمن بني رو�شيا والواليات املتحدة.

يف  معها  املتحالفة  وامليل�شيات  النظام  ق��وات  اإن  الثالثاء،  اأم�س  �شورية،  م�شادر  قالت  حني  يف 

حالة تاأهب ق�شوى، واتخذوا اإجراءات احرتازية يف قواعد ومواقع ع�شكرية بجميع اأنحاء البالد، 

و�شط خماوف من هجوم ع�شكري اأمريكي و�شيك. ويف موؤ�شر على قرب الرد االأمريكي، اأعلن البيت 

االأبي�س اإلغاء ترامب، زيارته اإىل اأمريكا الالتينية “لالإ�شراف على الرد االأمريكي على �شوريا”، 

بعد الهجوم الكيماوي الذي ا�شتهدف مدينة دوما، قبل اأن يتخذ وزير الدفاع قرارا مماثال، ح�شب 

ما اأوردت قناة “فوك�س نيوز” االأمريكية.

اجلبري يدعو ملحاكمة امل�شوؤولني عن هجوم دوما الكيماوي
 باريس - وكاالت: 

دعا وزير اخلارجية ال�ش���عودي عادل اجلبري، اأم�س الثالثاء، اإلى 
تق���دمي امل�ش���وؤولني عن الهج���وم الكيماوي يف دوما ب�ش���وريا، اإلى 

العدالة.
وذكر احت���اد منظمات الرعاية الطبية اأن الهجوم الذي ي�ش���تبه 
اأن النظام ال�ش���وري �ش���نه باأ�ش���لحة كيماوية يف وقت متاأخر ال�شبت 

املا�ش���ي، اأ�ش���فر عن مقتل ما ال يقل عن 60 �شخ�شا، واإ�شابة اأكرث 
من األف.

وقال اجلبري، لل�ش���حافيني يف باري�س، اإن موقف ال�شعودية هو 
اأنه يجب حما�شبة امل�شوؤولني وتقدميهم للعدالة عن الهجوم الذي  

ا�شتهدف عدة مواقع يف مدينة دوما قرب العا�شمة دم�شق.
وعندما �ش���ئل اإن كانت ال�شعودية �شت�شارك يف اأي رد ع�شكري، 

قال الوزير ال�شعودي اإن املناق�شات جارية ب�شاأن كيفية الرد.

 القدس المحتلة/ طهران - أ ف ب: 

�رصح وزي���ر الدفاع اال�رصائيل���ي افيغدور 
ليربمان اأم�س الثالثاء باأن اإ�رضائيل لن ت�شمح 
الإيران برت�شيخ اأقدامها يف �شوريا، مهما بلغ 

الثمن، وال يوجد لنا خيار اآخر.
وق���ال ليربم���ان اثن���اء زيارت���ه قاع���دة 
ع�ش���كرية يف كت�رصي���ن يف اجلوالن ال�ش���وري 
املحتل يف موؤمتر �ش���حايف “لن ن�شمح اليران 
برت�ش���يخ اأقدامه���ا يف �ش���وريا، مهم���ا بل���غ 
الثم���ن، وال يوجد لنا خيار اآخ���ر. قبولنا ببقاء 
االيرانيني هناك كالقبول بال�شماح لهم ب�شد 

اخلناق حول رقابنا”. 
ونف���ى ليربمان ان تكون ال�رصائيل عالقة 
ب����رصب قاع���دة التيفور يف حمافظ���ة حم�س، 
وقال “ال اأعرف من كان يف �ش���وريا وال اأعرف 

من هاجم التيفور”.
لكنها لي�ش���ت املرة االأولى التي تق�شف 
فيها اإ�رصائيل مطار التيفور، اذ ا�ش���تهدفته 

يف العا�رص من فرباير املا�شي، بعدما اتهمت 
اإيران بار�شال طائرة م�شرية من تلك القاعدة 

للتحليق يف اأجوائها.
من جانبها، اعلنت ايران اأم�س الثالثاء ان 

عدد جنودها الذين قتل���وا يف ال�رصبة اجلوية 
يف �ش���وريا ارتفع الى 7، متوعدة بان الهجوم 

“لن مير دون رد”.
واأف���ادت تقارير اعالمي���ة اإيرانية اأنه مت 

نقل 7 جثث الى طه���ران لدفنها بعد الغارة 
الت���ي ا�ش���تهدفت مطار التيفور الع�ش���كري 

قرب حم�س.
واتهمت �شوريا ورو�شيا واإيران اإ�رصائيل 
ب�ش���ن الهج���وم ال���ذي كانت طه���ران اعلنت 
يف ح�ش���يلة اأولي���ة اأن���ه اأدى اإل���ى مقت���ل 4 

م�شت�شارين ع�شكريني.
ونقل���ت وكالة االأنباء االإيرانية “اي�ش���نا” 
�شبه الر�شمية عن علي اأكرب واليتي، م�شت�شار 
خامنئ���ي  عل���ي  االإي���راين  االأعل���ى  املر�ش���د 
لل�ش���وؤون اخلارجية، قوله اإن “هجوم الكيان 

ال�شهيوين على �شوريا لن مير دون رد”.
واإيران حليفة رئي�شية للحكومة ال�شورية 
ال���ى جان���ب رو�ش���يا، وكان واليت���ي يتحدث 
لدى و�ش���وله الى دم�شق حيث من املقرر اأن 
يلتقي الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد، بح�شب 

وكالة اي�شنا.

طهران تتوعد بالرد على غارة مطار التيفور

إسرائيل لن تسمح إليران بترسيخ أقدامها في سوريا 

• علي اأكرب واليتي امل�شت�شار االأعلى للمر�شد االإيراين	
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البحري���ن واململك���ة العربي���ة ال�س���عودية 
اأ�س���تطيع القول روح وج�س���د، ال ميكن ف�س���ل 
الروح عن اجل�س���د، وباالإ�س���افة لذلك يتنف�س 
ال�س���عب البحريني وال�سعب ال�سعودي كرئتني 
يف ج�س���د واح���د، واهلل ال يغ���ر علين���ا للأب���د، 
بهذه املقدمة امل�س���توحاة من مقال االأ�س���بوع 
املا�س���ي حينما حتدثت عن البحرين وتاريخها 
وح�س���ارتها وما تعر�س���ت له من �رش على اأيدي 
بع����س اأبنائها وللأ�س���ف نق���ول “اأبنائها” الأن 
االأبن���اء ال يلجاأون لل�رش، لك���ن ماذا نقول اإن اأخذ 
االإن�س���ان كفايته م���ن اخليانة وانع���دام ال�رشف 
والتق�س���ر يف حق وطنه، عل���ى العموم ما كاد 
املقال ين�رش حتى بعث يل �سديق عزيز ويف من 
اأ�سقائنا يف اململكة العربية ال�سعودية احلبيبة 
كلمات رقيقة عرب فيها ب�سغف وعفوية ومودة 
متناهي���ة عن حبه وحب ال�س���عوديني للبحرين، 
وم���ن اأعمق ما قال���ه العزيز بوبدر بل�س���ان كل 
كل  بقل���ب  “البحري���ن  ال�س���عوديني  االأحب���ة 
�سعودي”، واأنا اأرد عليه بنف�س ال�سعور وبذات 

الوفاء “ال�سعودية بقلب كل بحريني”.
يت�س���ح كل هذا احلب البحريني ال�سعودي 

يف كل املنا�س���بات وكل املواق���ف وخ�سو�س���ا 
ال�س���عيدة وعند املحن فال�سعودية تفرح معنا 
ونف���رح معها ويف املحن ال�س���عودية تقطع كل 
ي���د متتد للبحري���ن والبحري���ن باملقابل تقطع 
كل ل�س���ان ينط���ق بحرف �س���د ال�س���عودية، ال 
م�س���اومة وال ت���ردد وال �س���ك يف ه���ذه العلقة 
التاريخية الت���ي التحمت باالأهل والدم والدين 
واالأخ���وة والتاريخ وامل�س���ر الواحد، لهذا جند 
الفزعة من كل �س���عودي يرى البحرين عر�س���ة 
لل����رش وفزع���ة كل بحرين���ي ي���رى ال�س���عودية 
عر�س���ة لل����رش، وال اأدل عل���ى هذه امل�س���اعر اإال 
تل���ك التي جت�س���دت موؤخراً من ب���ني كل دول 
و�س���عوب العامل يف اململكة العربية ال�سعودية 
وفرحته���ا معن���ا باالكت�س���افات النفطية التي 
�س���كك فيها البع�س للأ�س���ف من املح�سوبني 
عل���ى اأهلنا ولكن ذلك كم���ا يقولون يذهب يف 
الغ�س���يل، وما يهم وحدتنا اخلليجية وعلقاتنا 
الوحدوي���ة رغ���م ال�س���ذوذ من بع����س اجلران 
مم���ن مل ي�س���توعبوا حقائ���ق الع����رش و����رشورة 
التكات���ف والتلح���م يف ه���ذا الزم���ن اخلط���ر 
ال���ذي يقوم عل���ى تكتل االأقوياء، اإذ مل ن�س���هد 

يف التاري���خ ف���رة حرجة يف العلق���ات الدولية 
كهذه، حي���ث التاآمر على ال���دول واملخططات 
االنقلبية التي تدبر �س���د ال�سعوب وخ�سو�سا 
يف منطقتن���ا اخلليجي���ة املكتظة باخلر وهو ما 
اأوقد نار احلقد واحل�س���د، ولكن بوجود �س���عب 
كال�س���عب ال�سعودي وال�س���عب البحريني وهذا 
الق���در من احلب والع�س���ق بينهم���ا ال ميكن اأن 
ن�س���ك حلظة يف من ي�س���تطيع اأن يتج���راأ علينا، 
فاململك���ة العربية ال�س���عودية وبه���ذا الوقت 
بالذات الذي ت�س���هد فيه ذروة نه�ستها وقمة 
انت�س���اراتها واأبرز جناحاته���ا يف كل امليادين، 
وهذا م���ا اأثلج قلوبن���ا ويعزينا يف م���ن ال يريد 
اخلر لنا، م���ن هذا املنطلق اأ�س���د على يد كل 
�سعودي وكل اإماراتي وكل خليجي قلبه اأبي�س 
باخلر واملحبة ملنطقته واأهله وعا�ست وحدتنا 
وازدهرت باخلر الوفر ل�س���عوبنا ومربوك لنا 

والأخوتنا اكت�سافات اخلر يف البحرين.

تنويرة:
 فج���رك اآٍت حت���ى لو تاأخر اللي���ل، ال يوجد 

ليل بل فجر.

فالح هادي الجنابي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يحر����س �س���يدي �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي االأمر خليف���ة بن �س���لمان اآل 
خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل 
ورعاه على اأن تكون اخلدمات احلكومية 
التي تق���دم للمواطن يف تطور ملمو�س 
ومتوا�س���ل يف خمتلف املجاالت وباأ�رشع 
م���ا ميكن ووف���ق اأعلى معاي���ر اجلودة 
متا�س���يا م���ع متطلبات الع����رش وازدياد 
امل�ساريع العمرانية وتنوعها، ومن هذا 
املنطلق وجه �سموه اأيده اهلل يف اجلل�سة 
االأ�س���بوعية ملجل�س الوزراء  االعتيادية 
)اإلى و�س���ع اآلية جديدة جلعل اإ�س���دار 
الراخي����س البلدي���ة وتراخي����س البناء 
اأ�رشع وت���رة واأق�رش زمناً واأب�س���ط اإجراء 

مبا يتيح التعجيل يف اإ�س���دار تراخي�س 
البناء والبلدية دون اإبطاء، ووجه �سموه 
اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية 
البلدي���ات  و�س���وؤون  االأ�س���غال  ووزارة 

والتخطيط العمراين بذلك(.
من اأه���م متطلبات التنمي���ة والنمو 
التطوي���ر  وم�س���اريع  للم���دن  ال�رشي���ع 
كاملراف���ق  اال�س���تعماالت  متع���ددة 
وغره���ا،  والرفيهي���ة  ال�س���ياحية 
الركيز امللح���وظ على �رشعة االإجراءات 
وت�س���هيل اللوائ���ح الت���ي م���ن �س���اأنها 
الطري���ق  اإل���ى  ت���وؤدي  اأن  النهاي���ة  يف 
املن�س���ود، فالعمران والتنمية ي�سران 
يف جمتمعن���ا ب�رشع���ة هائل���ة واملجتم���ع 

يحرز تقدما ورقي���ا يف جماالت متعددة 
ب�س���كل غ���ر م�س���بوق، وه���ذا يتطل���ب 
اإيج���اد اآلية جديدة تواك���ب تلك ال�رشعة 
واإجراءات وا�س���عة النط���اق تدخل على 
م�س���ائل الراخي�س البلدية وتراخي�س 
العمراني���ة  اخلريط���ة  ت���وازي  البن���اء 
باململك���ة، فالروؤي���ة امل�س���تقبلية هي 
الدعام���ة الوطيدة للم�س���تقبل ومبا اأن 
التغي���ر م�س���تمر ومبعدل كب���ر فلبد 
من و�س���ع اآلية جديدة وخط���وات اأخرى 
غ���ر الت���ي �س���هدناها بغية ا�س���تكمال 
البناء والتطوير، وال�رشعة يف عامل اليوم 
�رشورة ال منا�س منها ومن يتاأخر بع�س 
اخلطوات بع�س الوقت �س���يجد نف�س���ه 

يف اآخ���ر الركب، وهذه حقيقة يف �س���وء 
جتارب االأمم.

اإن �سيدي �سمو رئي�س الوزراء اأيده 
اهلل  يتاب���ع كل �س���غرة وكبرة ويريد 
للبحرين الو�س���ول اإلى اآفاق امل�ستقبل 
وكل م�ساألة ت�سل اإليه حتظى بالن�سيب 
االأوف���ر م���ن االهتم���ام وال�س���ك اأن هذا 
التوجيه من �س���موه �سيحقق الكثر من 
التق���دم يف امل�س���اريع و�س���يكتب لهذا 
البلد العزيز ف�س���وال جدي���دة ومتقدمة 
من النجاح، ف�سموه اأيده اهلل كما اأر�سى 
دعائم الدول���ة احلديثة يريدها اأي�س���ا 
اأن تك���ون دائم���ا يف الطليع���ة وحتتفظ 

بتميزها يف كل احلقول واملجاالت.

إصدار تراخيص البناء والبلدية دون إبطاء

هناك الكثر من القلق والتوج�س واخلوف 
الذي يحيط باملليل احلاكمني يف طهران من 
وراء ا�ستمرار انخفا�س قيمة الريال االإيراين 
بوتائ���ر غ���ر عادي���ة خ�سو�س���ا م���ع ازدياد 
التكهنات ب�س���اأن اإلغ���اء الوالي���ات املتحدة 
االأمركي���ة االتفاق النووي، ومرة اأخرى وبعد 
اأن �س���اهمت االأو�ساع يف عهد اأوباما بتحقيق 
�ص���يء من التقاط النف�س لالقت�صاد الإيراين 
وتراجع ن�سبي للت�سخم، فاإن ا�ستمرار تراجع 
قيمة �رشف الريال، يدفع بقوة لعودة �س���بح 
 الت�س���خم ب�س���ورة اأ�سواأ من ال�س���ابق بكثر.
امل�سكلة الكبرة التي تربز ككابو�س لنظام 
املليل، اأنه ويف ظل االأزمات املتفاقمة بوجه 
النظام وال�سيما االأزمة االقت�سادية الطاحنة 

التي يعاين منها ب�س���دة، فاإنه لي�س���ت لديه 
اأي���ة خيارات م���ن اأجل معاجلة ما �س���يتداعى 
عن انخفا����س قيمة الريال االإي���راين، وذلك 
ما �سيت�س���بب بال�رشورة باإ�س���افة ثقل جديد 
اإلى كاهل ال�س���عب االإيراين املنهك اأ�سا�س���ا 
ب�س���بب ال�سيا�س���ات الفا�س���لة للنظام التي 
كانت وال تزال ت�س���ع م�س���لحة النظام فوق 
كل اعتب���ار، وال�س���عب االإي���راين مل يع���د هو 
االآخ���ر ينتظ���ر تغي���را اإيجابيا يف �سيا�س���ات 
ونه���ج النظام بق���در ما يتطل���ع اإلى حتقيق 
 التغير اجلذري يف النظام نف�س���ه باإ�سقاطه.
ت�ساعد االحتجاجات وا�ستمرارها على الرغم 
م���ن كل املمار�س���ات القمعية ومن ت�س���ديد 
النظ���ام اإجراءاته التع�س���فية، يوؤكد هو االآخر 

وعلى اجلبهة امل�س���ادة اأن ال�س���عب االإيراين 
م���ل متاما م���ن املراهن���ة على نظام فا�س���ل 
ومنخ���ور م���ن الداخل ب�س���بب الف�س���اد الذي 
يطح���ن ب���ه طحن���ا، وال�س���عب ال���ذي وجد يف 
النهاية ع���دم وجود اأي حل للم���اأزق االإيراين 
اإل باإ�ص���قاط النظام، متاما كما دعت وتدعو 
منظم���ة جماه���دي خل���ق من���ذ اأع���وام طويلة 
وتوؤك���د على ذل���ك با�س���تمرار، ف���اإن التقاء 
ن�س���ال ال�س���عب االإيراين من اأجل احلرية مع 
ن�س���ال منظمة جماهدي خلق النابع اأ�سا�س���ا 
من اأعماق ن�س���ال ال�سعب، يعني اأن الطريق 
�س���ار وا�س���حا متاما ومل يعد االأم���ر كما كان 
احلال بع���د انتفا�س���ة ع���ام 2009، ذلك اأن 
انتفا�س���ة 28 كان���ون االأول املن�رشم، كانت 

انتفا�س���ة م���ن اأج���ل التغي���ر من االأ�س���ا�س 
ولي�س جمرد احتجاج عفوي ات�س���عت دائرته 
كم���ا كان احلال م���ع االنتفا�س���ة ال�س���ابقة، 
وهذا هو �رش ا�س���تمرار االحتجاجات يف �س���ائر 
اأرج���اء اإي���ران وع���دم انقطاعها م���ع كل تلك 
 االإج���راءات امل�س���ددة م���ن جان���ب النظ���ام.

االأو�س���اع املختلف���ة يف اإي���ران فيه���ا تراجع 
م�ستمر وكذلك االأمر بالن�سبة للريال االإيراين 
حيث ي�سكل ذلك بداية مرحلة �سعبة جديدة 
للنظام، ولكن احلقيقة التي يجب اأن نعرفها 
جي���دا ه���ي اأن النظام م���ن يتقهق���ر ولي�س 
الري���ال االإي���راين واالأخر �سي�س���رد عافيته 
متام���ا م���ع �ص���قوط ه���ذا النظ���ام املتخلف. 

“احلوار”.

ليس الريال اإليراني فقط!
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باإلذن

ل����ن تطول ف����رة “الت�س����اور” 
الت����ي تقت�س����يها �����رشورات ال����رد 
االأمركي املوع����ود على االنتهاك 
يف  اجلدي����د  االأ�س����دي  الكيم����اوي 
دوما، بل ميكن الّزعم باأنَّ الرئي�س 
دونال����د ترام����ب اتخذ ق����راره قبل 
ذلك “الت�ساور”، املحلي مع اأركان 
قيادت����ه، واخلارج����ي م����ع حلفائ����ه 

االأوروبيني، والباقي تفا�سيل. 
وميكن بذلك، لرئي�س �س����وريا 
وُحمات����ه  االأ�س����د  ب�ّس����ار  ال�س����ابق 
التيّق����ن  والرو�����س،  االإيراني����ني 
�س����لفاً، ب����اأّن ترام����ب لي�����س باراك 
اأوباما! واأن خ�س����اله التكتيكية قد 
تكون غريبة ولي�ست ماألوفة، لكن 
اأحكام����ه يف املو�س����وعني االإيراين 
والك����وري، ثم اإزاء االأداء االأ�س����دي 
يحتم����ل  ال  و�س����وح  عل����ى  ت����دّل 
االإبهام، وعلى جهوزية ت�س����ادمية 
�س����ياقات  ع����ن  مبدئي����ة وخارج����ة 
التي  )املالي����ة حتدي����داً(  االأكلف 
يحلو له اال�س����تناد اإليها كثراً، يف 
الق�س����ايا  واإزاء  مواقفه اخلارجية، 
 ال�س����اخنة واحلا�رشة يف هذه االأيام!
وتل����ك م����ن حي����ث املب����داأ، واحدة 
م����ن مفارقات وتناق�س����ات النكبة 
ال�س����ورية، وهي كثرة كرثة تعّدد 
اإقليمي����اً  به����ا  املعني����ني  وتن����ّوع 
يف  �س����وريا  ك����ون  رغ����م  ودولي����اً 
الكربى  اال�س����راتيجية  احل�سابات 
خرجت من دورها املركزي يف النزاع 
العرب����ي – االإ�رشائيل����ي، وفق����دت 
وزنه����ا املاألوف “والف�س����فا�س!” 
ومتفرعات����ه،  هوام�س����ه  ويف  في����ه 
ومل تعد يف ذاتها مو�س����ع حت�ّس����ب 
ومتابع����ة، �س����وى جله����ة حتّوله����ا 
اإل����ى مقر ومم����ر للم�����رشوع االإيراين 
حتدي����داً. اللبناني����ة   وتتمات����ه 
الكيم����اوي  الهج����وم  قب����ل  لك����ن 
اجلدي����د، فاجاأ الرئي�����س االأمركي 
الع����امل، مبا في����ه دوائ����ر اخلارجية 
نف�س����ها،  وا�س����نطن  يف  والدف����اع 
للآخري����ن!  �س����وريا  ت����رك  بق����راره 
االأمركي����ني  اجلن����ود  و�س����حب 
املنت�رشي����ن يف �رشقه����ا، باعتبار اأّن 
ال �سيء فيها ي�س����تحق “االأكلف” 
املدفوع����ة، حت����ى ل����و كان ذل����ك 
ال�س����يء يتعل����ق مبواجه����ة النفوذ 
واملو�س����وع  املتنام����ي،  االإي����راين 
خان����ة  يف  االأمركي����ني!”  “عن����د 
للأم����ن  دة  امله����دِّ املمار�س����ات 
االأو�س����ط  ال�����رشق  يف  واال�س����تقرار 
عموماً! عدا ك����ون ذلك النفوذ اأحد 
اأخط����ر “التهدي����دات” التي تواجه 
م�س����اجعها!.  وتق�����سّ  اإ�رشائي����ل 

“امل�ستقبل”.

)1(    ... وقع في الجبِّ

ُي�س���مونها ف�س���اًدا وق���ذارة و�س���اخة 
– اأعزك���م اهلل – وه���ي بعي���دة كل البع���د 
عنه���ا جميعها، بل ه���ي النقي����س متاما، 
هي م���ا ُيفر�س اأن تكوَن عملية اإ�س���لح، 
التي  للمجتمع، هي  وتهذي���ب، وتنظي���ف 
تعن���ي حم���اوالت م���ن ال�س���عي نح���و درء 
الف���ن، واإخماد نرانها، واإ�س���لح النا�س، 

واملجتمعات، والدول.
اإنه���ا ال�سيا�س���ة؛ املعن���ى احلقيق���ي 
لتدب���ر �س���وؤون احلي���اة، وُح�س���ن االإدارة، 
والقيادة، وو�س���ع اخلطط، والربامج، وحل 
اخللف���ات واملنازع���ات، وتوجي���ه اجلميع 
نحو ال�س���الح العام. اإنها لي�ست ف�سادا يا 
�سادة، اإنها عملية اإ�سلح! ال�سيا�سة مثلها 
مث���ل اأي منح���ى يف احلي���اة؛ مث���ل الدين، 
واالقت�س���اد، والتجارة، وغره���ا، جميعها 
ت���دل  الت���ي  اجلوهري���ة  املع���اين  حتم���ل 
عليها، لي�س ذنب ال�سيا�سة اإْن كان القائم 
عليها ُمف�س���ًدا، ولي�س ذنب الدين اإن كان 
بع����س رجاله من دون م�س���مون، وال ذنَب 

للتجارة اإن كان �ساحبها حمتاال كبرا!
اإذا؛ لنف���رق بني ما هو �سيا�س���ة، وما 
ه���و ادع���اٌء باأن���ه �سيا�س���ة، لنفرق ما بني 
حامِل من�سٍب �سيا�س���ي؛ يجب اأن ميار�س 
ال�سيا�س���ة مبفهومها ال���ذي ذكرناه للتو، 
وما بني ُم�س���تغٍلّ لل�سيا�س���ة؛ ي�ستخدمها 

كواجهة لف�ساده ال�سخ�سي!
ال م���كان لهذا التعبر ال�س���ائد: اإياَك 
وال�سيا�س���ة، واأنه���ا مف�س���دة وف�س���اد. اإن 
التعبر ال�س���ليم: اترك عنك الف�ساد اأينما 
كنت، وال حُتّول ال�سيا�سة اإلى ما يعاك�سها 
يف االجت���اه، واله���دف، ه���ذا م���ا كان م���ن 
املعنى ال�سيا�سي؛ الذي ميار�سه اأ�سحاب 
لي�س���ت  ال�سيا�س���ة  اأن  غ���ر  املنا�س���ب، 
مق�س���ورة على ال�سا�س���ة، الذين يقودون 
منار����س  املجتمعات، اإنن���ا  اأو  ال���دول، 
ال�سيا�س���ة يومًي���ا؛ يف البي���ت، وال�س���ارع، 
حياتن���ا،  اإدارة  يف  والعمل، منار�س���ها 

و�سلوكياتنا، واأفعالنا.
وقد منيل اإلى التعاطي الدبلوما�سي، 
ال���ذي نراعي في���ه توطيد العلق���ات، اإن 
املجام���لت نف�س���ها دلي���ل وج���ود ح����س 
دبلوما�س���ي؛ ن�سعى من ورائه اإلى ت�سهيل 
والر�س���ائل،  امل�س���ائل،  االأم���ور، ومتري���ر 
اأي  والتلطف، وه���ي؛  الت���ودد  ورمب���ا 
الدبلوما�سية لي�س���ت حكرا اأو ح�رشية على 
ال�س���خو�س ال�سيا�س���ية. يا ليتن���ا منار�س 
ال�سيا�س���ة، ونفهم اأبعادها الدقيقة، اإنها 
املتزن���ة،  للعلق���ات  ال�س���حري  احل���ل 
وال�سحية، اإنها اأ�سلوب ينتهجه االأ�سخا�س 
الواع���ون، الناجح���ون، اأما الفا�س���لون فل 

مكان لل�سيا�سة يف حياتهم. 
لنكن جميعا �سا�س���ة، نبداأ مب�س���توانا 
ال�سخ�س���ي، ال���ذي يقودنا اإل���ى التخطيط 
حلياتن���ا، وو�س���ع روؤانا واأهدافن���ا القريبة 
والبعي���دة، ثم ننظر اإلى كيفية �س���و�س اأو 
ممار�سة ال�سيا�سة على االأفراد املحيطني 
بن���ا، وجمتمعاتن���ا، ث���م دولنا. اإنه���ا دعوة 
اأو  ن���ردد مفهوًم���ا،  لن���ا جميع���ا؛ ك���ي ال 
كلمة، اأو م�س���طلحا دون فه���م اأبعاده، اأو 
معانيه، اإنه���ا دعوة للتفك���ر والنظر، فما 
كل م���ا يلم���ع ذهبا، ل���و تفكرن���ا! وما كل 
�سيا�سي فا�سد! وما كل املعاين املتداولة 

�سحيحة... فتدبروا!.

“يا ليتـنا سياسيون!”

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب



مدينة عيسى             وزارة التربية والتعليم

شهد رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة املب��اراة النهائية لكأس 
رئيس الدولة اإلمارايت لكرة السلة. 
وأقي��م نهايئ كأس رئي��س الدولة 
ي��وم األحد امل��ايض ب��ن فريقي 
الوصل والشارقة، وذلك عىل صالة 
نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

وت��أيت ه��ذه الزيارة م��ن رئيس 
االتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
اإلماراتية  العاصم��ة  إىل  خليف��ة 
للعالقات األخوية  أبوظبي نظ��رًا 
الوثيقة التي تجمع بن االتحادين 
البحريني واإلمارايت لكرة الس��لة، 

حيث حرص س��موه من��ذ توليه 
مه��ام رئاس��ة اتحاد الس��لة عىل 
تفعيل العالق��ات الثنائية وزيادة 
البحريني  االتح��اد  ب��ن  التعاون 
لك��رة الس��لة وبقي��ة االتحادات 
يف دول مجلس التع��اون والدول 

العربية.
يف هذا الجانب، أثنى سمو الشيخ 
عي��ىس ب��ن ع��يل آل خليفة عىل 
م��ا وصلت ل��ه الس��لة اإلماراتية 
م��ن تطور كبري، مش��يًدا س��موه 
علي��ه  ظه��ر  ال��ذي  باملس��توى 
الفريقان يف املباراة النهائية لكأس 
رئي��س الدول��ة اإلم��ارايت، منّوًها 

بالتنظيم املميز خالل املباراة.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد نهائي كأس رئيس الدولة اإلماراتي

سمو الشيخ عيسى بن علي خالل متابعته اللقاء

أم الحصم            اتحاد السلة

كش��ف الوكيل الوحيد يف البحرين 
املعتم��د من االتح��اد الدويل لكرة 
الس��لة “الفيبا” محم��ود أكرب عن 
وجود عرض رس��مي لالعب فريق 
النادي األهيل حسن شاكر للموسم 

الريايض املقبل. 
ويعترب أك��رب، وكيل قائ��د منتخبنا 
وفريق األهيل امللقب ب� “التايغر” 
واملس��ؤول األول عن��ه يف الش��أن 
الري��ايض م��ن حي��ث مفاوضات 
األندي��ة ورغبته��ا بالتعاق��د معه، 
بعدما أعلن الطرفان ذلك يف الفرتة 
رس��مية  املاضي��ة ومبوجب عقود 

بينهام. 
وق��ال أك��رب يف ترصيح ل��� “البالد 
س��بورت” فعلي��ا تق��دم يل أح��د 
املنضوي��ة تح��ت مظلة  األندي��ة 
االتحاد البحريني لكرة السلة )دون 
الكش��ف عن اسمه( بعرض يطلب 
في��ه خدم��ات “التايغ��ر” وذل��ك 
للموسم املقبل، أي بعد انتهاء عقد 
األخري م��ع القلعة الصفراء واملقرر 

بنهاية املوسم الجاري.
وأض��اف أكرب أن هذا الطلب يعترب 

ه��و األول لالعب والوق��ت مازال 
مبك��را للحديث عنه والدخول فيه 
تفاصيل��ه؛ كون املوس��م الحايل مل 
ينته، وهو “أك��رب” يفّضل أن يركز 
العبه مع فريقه ملنافس��ات املربع 
الذهبي لدوري زين وعدم التفكري 
يف يشء ثان، وبعد االنتهاء من ذلك 

لكل حادث حديث. 
وعام إذا كان يتوقع أن ترتفع نسبة 
العروض لالعب شاكر، يرى أكرب أن 
هذه املس��ألة تبدو مس��ألة وقت؛ 

ألن “التايغر” غن��ي عن التعريف 
الكبرية  الفنية  وقدرات��ه  بإمكاناته 
وخربت��ه امليدانية الواس��عة، وهذا 
ب��كل تأكي��د يضعه تح��ت مرصد 
األندية الت��ي تهدف القتناص مثل 

هذه العنارص املؤثرة. 
وحول امتالكه الرخصة الدولية من 
االتحاد الدويل لكرة الس��لة، أش��ار 
أكرب إىل أنه يفتخ��ر كثريا بحصوله 
عىل تلك الش��هادة، ويكون الوكيل 
الوحي��د يف البحري��ن املعتمد من 

“الفيب��ا”، وم��ا يزي��ده فخ��را أن 
يكون ذلك يف عه��د رئيس االتحاد 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 
عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة 
الذي أحدث نقلة كبرية يف الس��لة 
البحرينية مل تش��هدها الساحة يف 

أي وقت مىض. 
مؤكدا، أن��ه ازداد فخر واعتزاز إثر 
التهنئة الشخصية التي تلقاها من 
لدن س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
الدولية،  الرخص��ة  ع��ىل  بحصوله 
والذي يعتربه رشفا له وحافزا كبريا؛ 
ألن يعمل ويقدم كل ما بوس��عه؛ 

من أجل تحقيق أهدافه. 
وختم أكرب ترصيحه، بأنه يس��عى 
م��ن امتالكه الرخص��ة الدولية أن 
يساهم من جانبه يف عملية االرتقاء 
بالكرة الربتقالية التي يعكف عليها 
س��موه بحنكت��ه وخربت��ه وروحه 
القيادية ونظرته الثاقبة، وذلك عرب 
والدولية  املحلي��ة  الصفقات  إبرام 
التي من ش��أنها أن تخ��دم اللعبة، 
وتعزز من مكانة واسم البحرين يف 

الشأن الريايض. 

وكيل قائد سلة “األحمر واألصفر” لـ “البالد سبورت”: 

أعتز بتهنئة سمو الشيخ عيسى بن علي على الرخصة الدولية

“التايغر” لديه عرض رسمي والحديث عنه سابق ألوانه

علي مجيد 

محمود أكبر بجانب حسين شاكر
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هن��أ رئي��س االتح��اد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليف��ة مجلس اإلدارة الجديد لالتحاد 
الرتكمنس��تاين لك��رة القدم؛ مبناس��بة 
حصوله عىل ثق��ة الجمعية العمومية 
للدورة االنتخابية القادمة، مبديا ثقته 
بقدرة املجلس عىل صون منجزات كرة 
الق��دم الرتكامنس��تانية وقيادتها نحو 
آفاق واس��عة من التمي��ز والنامء عىل 

األصعدة كافة.
جاء ذلك خالل الزيارة الرس��مية التي 
ق��ام بها رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم إىل العاصم��ة الرتكامنس��تانية 
عش��ق آب��اد، والتق��ى خالله��ا رئيس 
االتح��اد الجدي��د ب��وريل أغاميادوف، 
وأعضاء مجل��س اإلدارة بحضور األمن 
الع��ام لالتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم 
ويندس��ور جون، وعدد من املسؤولن 

يف االتحاد القاري.
وأشار الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليف��ة أن تركامنس��تان تحتل مكانة 

متميزة عىل ساحة كرة القدم اآلسيوية 
بفض��ل بصامته��ا الجي��دة يف العديد 
من املنافس��ات القارية، مؤكدا حرص 
االتحاد اآلس��يوي ع��ىل تقديم الدعم 
واملس��اندة لالتح��اد الجديد؛ لتحقيق 
طموح��ات منتس��بي ك��رة القدم يف 

البالد.
وهن��أ رئيس االتح��اد اآلس��يوي لكرة 
القدم أرسة ك��رة القدم املحلية بتأهل 
املنتخب الرتكمستاين إىل نهائيات كأس 
آس��يا 2019 يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، مؤكدا أن هذا اإلنجاز يعكس 
تطور مس��توى اللعب��ة، وظهور جيل 
جديد من الالعبن املميزين واملفعمن 
بالحامس��ة والعزمي��ة؛ لتمثيل بالدهم 

خري متثيل يف املحفل القاري املرتقب.

االطالع على خطط االتحاد الجديد

واطلع الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة عىل خط��ط وتوجهات مجلس 
الرتكامنس��تاين  لالتحاد  الجديد  اإلدارة 

لكرة القدم وذلك خالل اللقاء املشرتك 
مع رئيس��ه ب��وريل اغامي��ادوف مبقر 

االتحاد.
وأشاد رئيس االتحاد اآلسيوي باألفكار 
االتح��اد  إدارة  ملجل��س  الجدي��دة 
الرتكامنس��تاين لكرة الق��دم منوها مبا 
يتملك��ه رئي��س واعض��اء االتحاد من 
خ��ربة إدارية متمي��زة وإرادة واضحة؛ 
للنه��وض مبس��رية اللعب��ة يف مختلف 
املج��االت، متمني��ا للمجل��س الجديد 
التوفيق والسداد يف رسم مستقبل أكرث 

إرشاقا للعبة يف البالد.
م��ن جانب��ه، رح��ب رئي��س االتحاد 
ب��وريل  الق��دم  لك��رة  الرتكامنس��تاين 
أغاميادوف بزيارة الش��يخ سلامن بن 
ابراهي��م آل خليفة إىل مدينة عش��ق 
آباد مبين��ا أن الزي��ارة تعكس حرصه 
عىل التواصل املس��تمر م��ع أرسة كرة 
القدم اآلس��يوية والوق��وف عىل أبرز 
التحدي��ات التي تواجهه��ا االتحادات 

الوطنية يف مختلف أنحاء القارة.

 لقاء وزير الرياضة 
وزيارة المجمع األولمبي

والتقى الشيخ س��لامن بن إبراهيم 

آل خليف��ة خالل الزي��ارة مع وزير 
داين��اش  الرتكامنس��تاين  الرياض��ة 
غولغيدلييف الذي اصطحبه بزيارة 
إىل املجم��ع األوملبي مبدينة عش��ق 

آب��اد الذي اس��تضاف بنج��اح كبري 
فعالي��ات دورة األلعاب اآلس��يوية 

داخل الصاالت العام املايض.
الرياضة الرتكامنستاين  وأش��اد وزير 
بزيارة الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 
خليفة إىل عشق آباد، منوها باألدوار 
الحيوية التي يلعبها االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم يف سبيل تنمية اللعبة يف 

مختلف أنحاء القارة اآلسيوية.
وتج��ول رئيس االتحاد اآلس��يوي يف 
مراف��ق املجمع األوملب��ي املتنوعة، 
باملنش��آت  الش��ديد  إعجابه  مبديا 
الحديثة التي يشتمل عليها املجمع 
األوملبي وما متثله م��ن قيمة كبرية 
للحرك��ة الرياضية يف تركمنس��تان، 
مبين��ا أن ه��ذا ال��رصح الري��ايض 
الكبري يعد منوذج��ا مرشفا للرياضة 
أهمية  اآلس��يوية عموما، ومؤك��دا 
استثامره يف استضافة وتنظيم املزيد 
م��ن األح��داث الرياضي��ة القارية 

والعاملية.

أكد املدرب اإليطايل الش��هري مارتشيلو 
ليب��ي واملدي��ر الفني ملنتخ��ب الصن 
حاليا أن قانون إرشاك الالعبن الشباب 
ع��اد بنتائ��ج إيجابي��ة يف الص��ن بعد 

تطبيقه للموسم الثاين عىل التوايل.
ج��اء ذلك خالل لقاء امل��درب اإليطايل 
بعدد م��ن أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
برئاس��ة رئيس االتحاد الش��يخ عيل بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، وذلك عىل 
هامش تواجد املدرب حاليا يف البحرين 
كمتحدث ضمن إطار جلسات الندوات 
املنعقدة ع��ىل هامش املؤمت��ر العريب 
األول “دور الرياضة يف تحقيق أهداف 
التنمية املس��تدامة يف الوطن العريب”، 
والذي تنظمه وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة بالتعاون م��ع مكتب األمم 
املتحدة يف البحري��ن واملجلس الدويل 
والرياضة  البدني��ة  والرتبي��ة  للصح��ة 

والرتويح.
وأكد مارتش��يلو ليب��ي أن الصن بدأت 
يف تطبيق إرشاك الالعبن الشباب بدءا 
من املوسم املايض 2017-2016، ولكن 
بصفة غ��ري إجبارية، بي��د أن التطبيق 
اإلجباري بدأ منذ بداية املوس��م الحايل 
2018-2017 وبواق��ع إرشاك 3 العبن 
ش��باب يف كل مباراة ويك��ون أحدهم 

أساسيا يف صفوف فريقه.
ولفت امل��درب اإليط��ايل إىل أنه ومع 
إرشافه عىل منتخب الصن وجد بعض 
الصعوب��ات يف اختي��ار الالعبن مبركز 
الهج��وم، إذ وجه لس��ن قانون إرشاك 
الالعبن الش��باب يف ال��دوري الصيني، 
وهو األم��ر الذي أتاح له فرصة متابعة 
عدد كبري من الالعبن الشباب استقر يف 

نهاية األمر عىل 70 العبا.
وأوض��ح ليب��ي أن بع��ض الس��لبيات 

واجهت القانون يف املوس��م األول من 
التطبي��ق، لكن��ه لف��ت إىل أن النتائج 
اإليجابية بدت واضحة بشكل كبري هذا 
املوس��م عرب بروز العديد من الالعبن 
الش��باب يف ع��دة أندية، الفت��ا إىل أن 

التطبي��ق هذا املوس��م بش��كل مغاير 
عن املوسم املايض س��اهم بشكل كبري 

وفعال يف ذلك.
وأش��ار إىل أنه سيشارك مبنتخب الصن 
يف كأس آس��يا 2019 بخليط من العبي 

الخ��ربة والالعبن الش��باب، إذ يعكف 
حاليا عىل منح الالعبن الشباب الفرصة 
يف املباري��ات الودي��ة؛ به��دف زيادة 

االحتكاك واكتساب الخربة.
حرض اللقاء نائب رئي��س نادي الرفاع 

سمو الشيخ خليفة بن عيل آل خليفة، 
نائ��ب رئي��س اتح��اد الكرة للش��ؤون 
الفني��ة الش��يخ خال��د بن س��لامن آل 
خليفة، ، عدد من أعضاء مجلس إدارة 
املناعي،  العبايس، عارف  االتحاد:عارف 
عبدالرض��ا حقيقي ومحم��د الحامدي، 
إبراهي��م  لالتح��اد  الع��ام  واألم��ن 
البوعينن، ورئيس قسم الشؤون الفنية 

باالتحاد عابد األنصاري
وكان مارتش��يلو ليبي اس��تعرض خالل 
ندوت��ه الت��ي قدمه��ا للمدربن ضمن 
برنامج املؤمتر مسريته التدريبية والتي 
جاء من ضمن أبرز أحداثها التتويج مع 
منتخب بالده ب��كأس العامل عام 2006 
ووصوال إىل محطته الحالية مع منتخب 
الص��ن، كام تناول أيض��ا كيفية تعامله 
م��ع الالعبن النج��وم خالل مس��ريته 

التدريبية.

سلمان بن إبراهيم يزور عشق آباد ويثمن تطور الكرة التركمانستانية

انعكاسات إيجابية إلشراك الالعبين الشباب مع األندية

التقى وزير الرياضة وهنأ المجلس الجديد التحاد الكرة المحلي

استعرض تجربة الصين الناجحة... ليبي:

سلمان بن إبراهيم يسلم علم االتحاد اآلسيوي إلى وزير الرياضة التركمانستاني

رئيس االتحاد مستقبال مارتشيلو ليبي

عشق آباد            مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي
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متيزت طالبات مدرسة الخنساء وحققن لقب كرة القدم للصاالت يف بطولة مدارس 
البنات االبتدائية، وذلك ضمن النشاط الخارجي الذي يقيمه قسم الرتبية الرياضية 

بإدارة الرتبية الرياضية والكشفية واملرشدات، وجاء تحقيق اللقب بعد الفوز يف املباراة 
النهائية عىل فريق مدرسة كرانة الوصيفة، فيام حققت مدرسة البسيتن املركز الثالث.

وقام مدير اإلدارة عصام عبدالله بتتويج املدارس الفائزة، بحضور رئيس مجموعة 
املسابقات عبدالله العبايس وأخصائية أوىل مسابقات فاطمة حسن وأخصائيتا 

املسابقات هند املحرقي ومريم الكعبي. ومثل فريق الخنساء البطل: فاطمة راشد، 
مليس حاتم، هبة عبدالقادر، مرام عبدالعظيم، أشجان سامي، الريم يعقوب، عائشة 

النعيمي ونور راشد، وأدار اللقاء النهايئ منرية املسيفر، عائشة النعيمي ونور راشد.

“الخنساء” تحصد بطولـة كرة القدم لـ “االبتدائية”

  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(

فوز البحرين على قاللي واليوم 
ختام الجولة 17 لدوري “الثانية”

البالد سبورت:

نجح فريق البحرين يف اقتناص 
فوز عىل حساب فريق قاليل 
بنتيجة، يف اللقاء الذي جمع 

الطرفن مساء أمس عىل ملعب 
نادي النجمة، ضمن افتتاح 

الجولة 17 من دوري الدرجة 
الثانية لكرة القدم.

وسجل للبحرين الالعب عبدالله 
سيف يف الدقيقة 29 من زمن 

الشوط األول، قبل أن يضيف زميله الالعب جعفر صباح 
الهدف الثاين وصوال للدقيقة 80.

وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مكون من الحكم محمد مرشد، 
وعاونه عبدالرحمن الدورسي ومحمد إبراهيم، والحكم الرابع 

عبدالشهيد عبداألمري.
من جهة أخرى، تستكمل اليوم منافسات الجولة عرب إقامة 3 

لقاءات.
ويلعب البسيتن مع االتفاق عىل ملعب مدينة حمد، سرتة مع 

الحالة عىل استاد النادي األهيل، ومدينة عيىس مع التضامن 
عىل ملعب الرفاع.

ميلك البسيتن 30 نقطة، أما االتفاق نقطة وحيدة يف املركز 
األخري وسيختتم اليوم مواهاته؛ كونه سيخضع يف الجولة األخرية 

للراحة اإلجبارية، يف حن يأمي البسيتن يف تحقيق فوز يقربه 
من حصد املركز الثالث ولعب امللحق.

ويأمل الحالة يف تحقيق فوز يضمن له الصعود عرب البطاقة 
الثانية، إذ ميلك 34 نقطة وسيواجه سرتة الذي ميلك 14 نقطة.

ويف اللقاء األخري، يسعى مدينة عيىس برصيد 27 نقطة 
للمنافسة عىل أمله بحصد املركز الثالث حينام يواجه التضامن 

الذي ميلك 10 نقاط.

حياة بنت عبدالعزيز: نجاح “الفورموال1” 
يؤكد مكانة البحرين العالية بالعالم 

فيصل بن راشد يهنئ جاللة الملك 
بنجاح استضافة الفورموال 1

الرف��اع – اتح��اد الطاول��ة: رفعت 
االتح��اد  إدارة  مجل��س  رئيس��ة 
البحرين��ي لكرة الطاولة الش��يخة 
حياة بن��ت عبدالعزي��ز آل خليفة 
أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل 
مقام عاه��ل البالد صاحب الجاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة وإىل 
رئيس الوزراء صاحب السمو املليك 
األمري خليفة بن س��لامن آل خليفة 
وإىل ويل العه��د األمن نائب القائد 
األعىل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري 
سلامن بن حمد آل خليفة مبناسبة 
نج��اح مملكة البحرين باس��تضافة 
س��باق جائ��زة البحري��ن الك��ربى 
لط��ريان الخلي��ج للفورم��وال 1 يف 
تأكيد للمكانة العالية التي متتاز بها 
اململكة باس��تضافة السباق العاملي 

للمرة 14 يف تاريخها.
بنت  حي��اة  الش��يخة  وأوضح��ت 
ه��ذا  أن  خليف��ة  آل  عبدالعزي��ز 
النجاح مثرة لدعم اململكة للسباق 
الق��درات  يؤك��د  ال��ذي  العامل��ي 
البحريني��ة باس��تضافة البط��والت 
الك��ربى ع��ىل أرض الب��الد، وأثنت 
عىل الجهود البارزة التي بذلها ويل 
العه��د األمن نائ��ب القائد األعىل 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو املليك األمري سلامن 
ب��ن حمد آل خليف��ة ودوره البارز 
باس��تمرار نجاح اململكة باستضافة 
الس��باق العامل��ي وإخراجه بأفضل 

صورة تنظيمية.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  وأك��دت 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة أن س��باق 
الفورم��وال 1 جعل أنظ��ار املالين 

تتجه نحو اململك��ة الغالية ويؤكد 
املكان��ة العالي��ة الت��ي متت��از بها 
اململكة باستضافة السباق العاملي.

بن��ت  حي��اة  الش��يخة  وأش��ادت 
عبدالعزي��ز بجهود مجل��س إدارة 
حلب��ة البحري��ن الدولي��ة وكاف��ة 
واملارش��الز  الحلب��ة  يف  العامل��ن 
البحريني الذي ق��دم لوحة مميزة 
الفني��ة وحرص��ه عىل  بالجوان��ب 
عك��س الص��ورة املرشق��ة للتطور 

البحريني باستضافة السباق.

تغطي��ة – املكت��ب اإلعالمي: رفع 
للفروس��ية  املليك  االتح��اد  رئيس 
وس��باقات الق��درة نائ��ب رئيس 
املجلس األعىل للبيئة سمو الشيخ 
فيصل بن راش��د آل خليفة أسمى 
آيات الته��اين والتربيكات إىل مقام 
عاهل البالد صاحب الجاللة امللك 
حمد ب��ن عي��ىس آل خليفة وإىل 
رئيس الوزراء صاحب السمو املليك 
األمري خليفة بن سلامن آل خليفة 
وإىل ويل العهد األمن نائب القائد 
األعىل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري 
سلامن بن حمد آل خليفة مبناسبة 
نجاح مملكة البحرين باس��تضافة 
البحري��ن الكربى  س��باق جائ��زة 
لطريان الخلي��ج للفورموال 1 للعام 

.2018

وأكد سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليف��ة أن ه��ذا النجاح ليس 
البحرين  ع��ىل مملك��ة  بالغريب 
بعد أن اس��تضافت السباق طوال 
الس��نوات الس��ابقة بأفضل صورة 
تنظيمي��ة، مش��رياً س��موه إىل أن 
الجهود البارزة التي يبذلها صاحب 
الس��مو املل��يك األمري س��لامن بن 
حمد آل خليفة تس��اهم باستمرار 
ال��ذي جعل  للس��باق  النجاحات 
أنظ��ار املالين تتج��ه إىل اململكة، 
مبين��اً س��موه إىل أن جهود األمري 
س��لامن بن حمد آل خليفة تؤكد 
حرصه ع��ىل مواصلة جعل مملكة 
البحرين الوجه��ة الرياضية األوىل 
يف الرشق األوسط وموطناً لرياضة 

السيارات.
وأوضح س��مو الش��يخ فيصل بن 

راشد آل خليفة أن سباق الفورموال 
1 ينسجم مع الرؤية الثاقبة لرموز 
اململك��ة بأهمي��ة الرياض��ة التي 
تجعل مملك��ة البحرين يف مكانة 
العاملية،  الخارط��ة  ع��ىل  مرموقة 
مش��رياً س��موه إىل أن النجاح��ات 
باس��تضافة  ململك��ة  املتواصل��ة 
الس��باق تؤكد القدرات البحرينية 
باس��تضافة وإخ��راج أكرب  العالية 
البط��والت الرياضية بأفضل صورة 

تنظيمية.

الرفاع            اتحاد الطاولة

أسدل الستار عىل فعاليات 
الدورة التدريبية الدولية 

املستوى الثانية لكرة الطاولة 
التي نظمها االتحاد البحريني 

لكرة الطاولة بالتعاون مع 
االتحاد الدويل لكرة الطاولة 

ضمن برنامج التضامن األوملبي 
الدويل.

وشهد حفل الختام حضور 

رئيسة مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
وأعضاء مجلس اإلدارة، ورئيس 

األكادميية األوملبية باللجنة 
االوملبية البحرينية نبيل طه 

ورئيسة قسم التضامن األوملبي 
باللجنة األوملبية البحرينية مريم 

مردانة وأخصايئ أول ريايض يف 

األكادميية األوملبية البحرينية 
سعيد العرادي وعدد من 

املسؤولن.
وقامت الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة ونبيل طه 
وعدد من أعضاء مجلس االدارة 
بتوزيع شهادات املشاركة عىل 

املشاركن واملشاركات.
وأكدت الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز أن االتحاد حريص 
عىل تأهيل كوادره الفنية 

واإلدارية من خالل تنظيم 
الدورات املختلفة، موضحة أن 

هذه الدورة التي تأيت ضمن 
برنامج التضامن األوملبي الدويل 

ستساهم برفع الطموحات 
الفنية لدى املدربن خصوصاً 
أن الدورة متقدمة وقد وصل 

املشاركن إىل املستوى الثاين 
وأمامهم محطتن مقبلتن.

وألقى نبيل طه كلمة قدم فيها 
جزيل الشكر والتقدير لالتحاد 

البحريني لكرة الطاولة عىل 
جهوده الكبرية التي يبذلها يف 
تطوير كوادر الفنية وتقديم 

كامل الدعم لهم، مشرياً إىل أن 
اتحاد الطاولة منوذج يف التميز 

والجهود برئاسة الشيخة حياة.
وأوضح أن البحرين غنية 

بالكوادر الفنية القادرة عىل 
الوصول ألعىل املناصب، مشرياً 
إىل أن التدريب مسئولية وأمام 

الجميع محطات عديدة للوصول 
إىل اهدافه، مشيداً بالكفاءة 

العالية التي متتلكها املحارضة 
الجزائرية الدولية كرمية طلعة.

ختـــام فعــاليـات الـدورة التدريبيــة الدوليــة للطـــاولــة

سمو الشيخ فيصل بن راشد الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

تتويج مدرسة الخنساء

فق��د ممث��ل الك��رة البحرينية فريق 
املنامة فرص��ة التأهل إىل الدور الثاين 
م��ن كأس االتح��اد اآلس��يوي، بعدما 
خرس للمرة الثالثة يف دور املجموعات 
هذه املرة أمام فريق الجيش السوري 
بهدف نظيف، يف اللقاء الذي جمعهام 
أم��س ع��ىل اس��تاد مدين��ة خليف��ة 
الرياضية ضمن منافس��ات الجولة 5 

للمجموعة الثانية.
وج��اء ه��دف الفري��ق الس��وري يف 
الدقيقة 4 من املب��اراة، وحافظ عىل 

تقدمه يف الشوط الثاين.
وكان مدرب املنامة محمد الش��مالن 
بدأ اللقاء بتشكيلة مكونة من الحارس 
أرشف وحيد، والالعبن: محمد عيىس، 

محمد ع��ادل، محمد أحم��د، لويس 
غوس��تافو، هش��ام منص��ور، أحم��د 
موىس، عيل حبي��ب، إيريك، محمود 

عبدالرحمن وسعد العامر.
وأدار اللق��اء طاق��م تحكيم��ي م��ن 
طاجيكستان مكون من حكم الساحة 
كابريوف، ومعاونيه خورسايف وأكمل، 

والحكم الرابع سعدالله غالم.
وصار ترتيب املجموعة كاآليت: العهد 
اللبن��اين يف ص��دارة املجموعة برصيد 
9 نقاط، ال��زوراء العراق��ي والجيش 
السوري 6 نقاط، وأخريا املنامة بنقطة 

وحيدة.
ويف لقاء ممثل اململك��ة اآلخر فريق 
املالكي��ة الذي حل ضيف��ا أمس عىل 

فريق الس��ويق العامين يف مس��قط، 
متكن ف��ارس الغربية من تحقيق فوز 

مثن ومهم بهدفن مقابل واحد.
س��جل للاملكية الالعب الشاب سيد 
هاش��م عيىس يف الدقيق��ة )13( من 
عمر الش��وط األول، قب��ل أن يتمكن 
العامني��ون م��ن تعدي��ل النتيجة يف 
الش��وط الث��اين عند الدقيق��ة )60(، 
لكن املالكية اس��تثمر النقص العددي 
بعد طرد العب م��ن الفريق العامين، 
إذ س��جل هدف الفوز من ركلة جزاء 
نفذها بنجاح املحرتف السوري إرساء 

عامر.
وبن��اء عىل نتائج أم��س، صار ترتيب 
الجزي��رة  كاآليت:  األوىل  املجموع��ة 

العراقي يف الصدارة برصيد 11 نقطة، 
الق��وة الجوي��ة العراق��ي 8 نق��اط، 

املالكي��ة 6 نق��اط، وأخريا الس��ويق 
العامين من دون أي نقطة. 

فريق املالكي��ة به��ذه النتيجة أبقى 
عىل حظوظ��ه يف التأهل للدور الثاين 
رشيط��ة تحقي��ق الف��وز يف اللقاءين 

املقبلن له.
وبحس��ب جدول املباري��ات املتبقية 
للاملكي��ة، فإن فريق ف��ارس الغربية 
س��يالقي الق��وة الجوي��ة العراقي يف 
العراق يوم 16 أبريل، والذي سيشهد 

أيضا لقاء الزوراء مع املنامة.
وسيختتم الطرفان مشوارهام اآلسيوي 
ي��وم 24 أبريل، إذ سيس��تقبل فريق 
املالكي��ة منافس��ه فري��ق الجزي��رة 
األردين، أما املنامة فيسحل ضيفا عىل 

العهد اللبناين.

من لقاء المنامة والجيش السوري  )تصوير: رسول الحجيري(

المنامة يخسر للمرة الثالثة ويفقد فرصة التأهل لكأس االتحاد اآلسيوي
المالكيــة يكــرر فــوزه علــى الســويق العماني وينعــش آماله

أحمد مهدي
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قدم املح��رق عرض��ا رائًع��ا؛ ليؤجل 
حس��م لق��ب دوري الدرج��ة األوىل 
للك��رة الطائرة بعدما رد اعتباره أمام 
األهيل وأطاح به بثالثة أشواط مقابل 
ش��وطني يف املب��اراة النهائي��ة الثانية 
التي أقيمت مس��اء أمس الثالثاء عىل 
صال��ة االتحاد مبدينة عيىس الرياضية 
وامت��دت لث��الث س��اعات متواصلة 
بحضور جامهريي غفري مأل مدرجات 

الصالة.
املحرق ف��از بالش��وط األول 25/23 
قبل أن يفوز األهيل بالش��وطني الثاين 
ليع��ود   ،31/29  ،32/30 والثال��ث 
املحرق من جديد ويكس��ب الشوط 

الرابع 28/26 والخامس 15/13.
وبفوز املحرق تأجل حسم اللقب إىل 
املباراة الفاصلة التي ستقام 13 أبريل 

الجاري يوم الجمعة املقبل.
اللق��اء طاق��م الح��كام الدويل  أدار 
املكون من سامي سويد والثاين جعفر 

ابراهيم.

 مجيد.. البديل الناجح

الشوط األول كان يتجه لصالح األهيل 
بع��د أن تقدم بالنتيج��ة 8/4 بفضل 
اإلرس��ال املؤثر ملحم��د عنان بجانب 
حائط الص��د لعباس الخباز مع نجاح 
اإلرس��االت املوجه��ة ص��وب ضاريب 
مركز )4( ل��دى املحرق فاضل عباس 
والبورتورييك “جاكس��ون” للحد من 
انطالقته��م الهجومي��ة مقابل توهج 
هجوم��ي ناج��ح للنس��ور كان بطله 
عن��ان الصغ��ري وم��ن بع��ده الفيس 
يف األط��راف ليوس��ع األه��يل الفارق 

.120/15
املح��رق نج��ح يف تقلي��ص الف��ارق 
21/18 وكان ذل��ك بفض��ل البدي��ل 
الناج��ح مجي��د كاظم ال��ذي صوب 
إرس��االته نح��و الفي��س املرتبك مع 
اس��تغالل الكرات املرتدة من األهيل 
ليحرز املحرق التع��ادل 22/22 ومن 
صد ناجح لضاحي عىل الصرييف تقدم 
املح��رق 23/22 وواصل تفوقه لينهي 
فاض��ل عباس نقطة الش��وط برضبة 

ساحقة من مركز 4 )25/23(.

عودة أهالوية

كاد الشوط الثاين أن يشهد السيناريو 
األه��يل س��يطرته  ف��رض  إذ  ذات��ه، 
وخطف التق��دم منذ البداية بفاعلية 
الهجوم وحوائط الصد )14/11( لكن 
املح��رق اس��تطاع أن يقل��ص الفارق 
بعدما أخرج الفيس من أجواء املباراة 
عرب تصويب االرس��االت نحوه وعدم 

اس��تقرار الك��رة األوىل عموما ليدرك 
التعادل 19/19 يف ظل تراجع ملحوظ 
ألداء عنان الصغري، مع متيز جاكسون 
يف الهج��وم ليتقدم املح��رق 23/20 
وكان األقرب لني��ل الفوز ولكن عنان 
الصغري أعاد األهيل من جديد بتألقه 

الهجوم��ي من مرك��زي 2 و1 ليدخل 
الفريق��ان يف مسلس��ل التعادل حتى 
النتيجة 30/30 ليحرز الفيس النقطة 
31 م��ن رضبة س��احقة م��ن مركز4 
تليها أخ��رى من عنان الصغري مبركز2 

لينتهي الشوط أهالويا )32/30(.

الصد يرجح كفة النسور

الشوط الثالث كان ماراثونيا، والسيطرة 
كالع��ادة كانت لألهيل يف البداية لكنه 
ال يحافظ عىل تقدمه )14/11( ويفسح 
املجال أم��ام املح��رق إلدراك النتيجة 
)15/15(، إذ ب��رز م��ن جان��ب األخري 
جاكس��ون الذي كان الخيار الهجومي 
األبرز ملحمود العافية، مع بروز الحداد 

وعباس يف بعض املناسبات.
ودخل الفريقان يف مسلسل التعادل يف 
النقاط األخرية )22/22( وتقدم األهيل 
24/23 وكان قريب��ا م��ن الف��وز لوال 
اإلرس��ال الضائع لعنان الصغري ليعود 
التع��ادل 24/24 لك��ن األهيل خطف 
التف��وق بفض��ل حائط الص��د الناجح 
م��ن الفيس ع��ىل جاكس��ون 30/29، 
قبل أن يح��رز األهيل نقطة أخرى من 
الصد عىل فاضل عباس ليفوز النس��ور 

.)31/29(

األهلي يدفع الثمن

دفع األه��يل مثن عدم محافظته عىل 
تقدمه يف الش��وط الرابع منذ البداية 
)16/12(، ومل يس��لم ه��ذه املرة كام 
الشوطيني املاضيني، واستطاع املحرق 
أن يستعيد توازنه من خالل استغالل 
حس��ن الح��داد يف الهجوم ليش��كل 
خيارا إضافيا إىل جانب عباس الهابط 

مستواه مع الخيار األول جاكسون.
وق��دم املح��رق ش��وطا رائًع��ا عىل 
مستوى الهجوم واالس��تقبال والصد، 
وتأل��ق جاكس��ون بتخلي��ص معظم 
الك��رات التي وجهت ل��ه، بينام وقع 
األه��يل يف اخطاء الهجوم التي كلفته 
الكثري، ومن رضبة ناجحة لجاكسون 
وحائط ص��د ناجح عىل عنان الصغري 

فاز املحرق بالشوط 28/26.

المحرق يؤجل الحسم

دخل املحرق يف الشوط الحاسم بقوة 
وتق��دم 6/3 بفض��ل تنظي��م حوائط 
الصد قبل أن يتس��لم الفيس اإلرسال 
ويح��رز 3 نق��اط مب��ارشة 6/6 لك��ن 
املح��رق عاد للتفوق مس��تغال أخطاء 
األه��يل يف الهج��وم من ن��ارص عنان 
وألفي��س ليتقدم 9/7، كام برز الحداد 
يف تخليص الك��رات الهجومية وحصد 
محمد حبيب نقط��ة من الصد 11/9 
وعادل النس��ور النتيج��ة 12/12 لكن 
خربة املح��رق حرضت م��ن جديد يف 
الصد مع خطأ ألفيس الهجومي ليحرز 
فاضل عباس نقطة الشوط 15/13 من 

رضبة ساحقة من مركز 4.

ينظم نادي راش��د للفروس��ية وسباق 
الخيل يوم بعد غٍد “الجمعة” الس��باق 
الرابع والعرشون لهذا املوس��م والذي 
س��يقام عىل كأس نائب رئيس املجلس 
األع��ىل للبيئة رئي��س االتح��اد املليك 
للفروس��ية وس��باقات الق��درة س��مو 
الش��يخ فيصل بن راش��د بن عيىس آل 
خليفة وكأس نجله س��مو الشيخ عيىس 
ب��ن فيصل بن راش��د آل خليفة وكأس 
املرحوم يوسف بن راشد بورسيل وذلك 
عىل مضامر سباق النادي مبنطقة الرفة 
بالصخري. وسيشهد السباق مشاركة 64 
جواداً وس��ط توقعات مبنافسات قوية 
ومثرية يف ظل تقارب مستويات الجياد 
املش��اركة س��واء املس��توردة أو النتاج 
املح��يل أو الخي��ل العربي��ة يف أغلب 
األش��واط والتي س��تتنافس عىل الفوز 
بكؤوس السباق وأقواها الشوط السابع 

ال��ذي سيش��هد رصاع مجموع��ة من 
الجياد املس��توردة القوية التي حققت 
انتص��ارات ونتائج متقدم��ة ، بجانب 
املنافسة بني عدد من الجياد البارزة يف 

النتاج املحيل يف الشوط السادس.
ويشتمل السباق عىل سبعة أشواط عىل 
النحو التايل: الشوط األول يقام لسباق 
التوازن )نتاج محيل( مسافة 2200 مرت 
والجائزة 1500 دينار ومبشاركة 5 جياد 
هي “خميله – س��تيفي جي – عسري – 

الزال – لزام”.
الش��وط الث��اين يقام لجي��اد الدرجتني 
“نتاج  واملبتدئ��ات  والرابع��ة  الثالث��ة 
مح��يل” مس��افة 1200 مرت مس��تقيم 
والجائ��زة 1500 دين��ار، ومبش��اركة 9 
جياد هي “رماين – دوشانبي – سامفور 
– النمره – شموخ – شري أمي – حاممه 

– رمييه - ذيبه”

الش��وط الثال��ث يقام لجي��اد الدرجة 
الرابعة واملبتدئ��ات من خيل البحرين 
العربية األصيلة “الواهو” مسافة 1200 
م��رت مس��تقيم والجائ��زة 1500 دينار 
ومبشاركة 10 جياد هي “الجاليب 1565 
- كحي��الن عاف��ص 1695 – كحي��الن 
 –  1649 ملولش��ان   -  1708 عاف��ص 
الجاليب 1661 – الجاليب 1683 - كريان 
1706 – مصن��ان 1689 – عبيان 1702 

– عبيه 1687”.
الشوط الرابع يقام لجياد سباق التوازن 
) مستورد ( مسافة 1200 مرت والجائزة 
1500 دين��ار ومبش��اركة 10 جياد هي 
“ب��ايل أورب��ان – جورج ذي فريس��ت 
– ميلرز وارف – س��ري تش��اريل كونز – 
دوجر ماريل – نايل فنترش – سري مايك 

– جالل – جيمي إلدر - فيالدلفيا”. 
الش��وط الخام��س يق��ام ع��ىل كأس 

املرحوم يوس��ف راش��د بورسيل لجياد 
سباق التوازن “مستورد” مسافة 2400 
مرت والجائ��زة 2000 دينار ومبش��اركة 
11 ج��واداً ه��ي “فضاء – تقاس��يم – 
إكويفلنت – نايج��ل – ويليام بليك – 

برومشيس – لودورام – جمريه غلوري 
– مديش��ن باليه – كراون أوف أراغون 

– مني سرتيس”.
الشوط الس��ادس يقام عىل كأس سمو 
الش��يخ عيىس بن فيصل بن راش��د آل 

خليفة للفئ��ة الثانية من جياد الدرجة 
األوىل )نتاج محيل( مس��افة 1600 مرت 
والجائزة 3000 دينار ومبشاركة 7 جياد 
هي “كيبد كروس��يدر – حراش – وين 
لوين – فارنج – ش��امخ – س��نيك إيغل 

- مرسال”.
الش��وط السابع واألخري يقام عىل كأس 
نائب رئيس املجلس األعىل للبيئة رئيس 
االتح��اد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة س��مو الش��يخ فيصل بن راشد 
بن عي��ىس آل خليفة واملخصص لجياد 
الدرجة األوىل “مستورد” مسافة 1600 
مرت والجائزة 12000 دينار ومبش��اركة 
12 ج��وادا ه��ي “أوس��م كواليت��ي – 
ب��رازوس – إمرالد – إمربيسيس��ت – 
إكس��يوز تو لينغر – فنسنغ - ليد باك 
روميو - فيل دو سول – متحدي – سري 

فيكتور – سسبكت باكج – زميريان”. 

المحرق يقتلع مخالب “النسور” ويؤجل حسم اللقب

منافسات منتظرة على كؤوس فيصل بن راشد وعيسى بن فيصل وبورسلي

الطائ��رة مباري��ات دوري  أق��وى  م��ن  واح��دة  ف��ي 

في السباق ال� 24 للخيل

حسن علي

الصخير           نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

)تصوير: خليل ابراهيم( فرحة المحرق بالفوزجانب من المباراة 

سمو الشيخ فيصل بن راشد وعيسى بن فيصل

حضور جماهيري غفير

قاد مهاجم فريق مركز شباب سافرة 
حمزة عبدالرحمن فريقه إىل تحقيق 
فوزه الثاين واملهم يف مشواره ضمن 
منافسات الجولة الثالثة للمجموعة 

األوىل يف دوري املراكز الشبابية لكرة 
القدم يف نسخته الثانية الذي تنظمه 

وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
انسجاما مع رؤية ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
الرامية إىل زيادة نسبة الربامج املوجهة 
إىل الشباب البحريني وتنفيذها بصورة 
مستمرة طوال العام، وهو األمر الذي 

يتوافق مع سياسات املجلس األعىل 
للشباب والرياضة يف إرشاك الشباب 
يف برامج متنوعة مبختلف املجاالت 
وإسرتاتيجية وزارة شؤون الشباب 
والرياضة برئاسة هشام الجودر يف 

تعظيم دور املراكز الشبابية واألندية 
الوطنية يف احتضان الشباب.

وجاء ذلك بثالثة أهداف دون مقابل 
عىل حساب فريق نادي داركليب يف 
املباراة التي أقيمت بني الفريقني يف 

الساعة الخامسة والربع من عرص يوم 
أمس األول عىل ملعب استاد اتحاد 

الريف، وافتتح نجم فريق سافرة 
حمزة عبدالرحمن أهداف فريقه من 

ركلة جزاء )65(، وتابع حمزة تألقه 
بإحراز هدف فريقه الثاين )69( قبل 

أن يختتم زميله يف الفريق فؤاد حسن 
أهداف املباراة بتسجيله الهدف 

الثالث )88(. ويف املباراة الثانية ضمن 
املجموعة األوىل أيضا قسا مركز شباب 

السهلة الشاملية عىل جاره السهلة 
الجنوبية بستة أهداف مقابل هدف 
واحد يف ختام الجولة الثالثة سجلها 
جاسم محمد )32(، حسني عبدالله 

)34(، وانتهى الشوط بتقدم السهلة 
الشاملية بهدفني مقابل هدف واحد، 

ويف الشوط الثاين سجل له حسني 
عبدالله )54(، قاسم الرفاعي )64(، 
حسني القصاب )75( وعيل الدرازي 

)81(. وكان السهلة الجنوبية قد تقّدم 
عرب عيل مريزا يف الدقيقة الثامنة 

والعرشين بخالف مجريات اللعب، 
مستغاًل متريرة زميله محمد موىس.

وسيطر العبو السهلة الشاملية عىل 
امللعب ونقل الكرات بشكل منظم 

وخصوصا يف املنتصف عن طريق أكرث 
من العب كان أبرزهم طاهر املطوع، 

جاسم محمد، قاسم الرفاعي وخالد 
الخباز. الشوط الثاين شهد سيطرة تامة 

للسهلة الشاملية مقابل تراجع كبري 

يف أداء السهلة الجنوبية الذي تأثر 
بضعف اللياقة البدنية وقلة الضغط 
عىل العبي السهلة الشاملية، وانهار 

العبوه يف آخر خمسة وعرشين دقيقة، 
فاستغل العبو املدرب حسني مشيمع 
األمر وسجلوا أربعة أهداف يف أوقات 
متقاربة وبطرق مختلفة نتيجة العمل 

املنظم يف جميع خطوط الفريق.
أدار املباراة بتميز طاقم تحكيم بقيادة 

الحكم محمد خالد ومبساعدة بدر 
عبدالباري وسيف هالل.

حمزة يقود سافرة إلى فوزه الثاني.. والسهلة الشمالية يتألق بانتصار كبير
ض���م���ن م���ن���اف���س���ات ال����ج����ول����ة ال���ث���ال���ث���ة ل������ “دوري�����ن�����ا”



افتتح��ت ي��وم أم��س الثالث��اء أعامل 
املؤمتر الع��ريب األول “دور الرياضة يف 
تحقيق أهداف التنمية املس��تدامة يف 
الوط��ن العريب”، وال��ذي تنظمه وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة بالتعاون 
مع مكت��ب األمم املتح��دة يف مملكة 
للصحة  ال��دويل  واملجل��س  البحري��ن 
والرتويح  والرياض��ة  البدنية  والرتبي��ة 
يوم��ي 10 و11 أبريل الج��اري، وذلك 
بفن��دق “آرت روتان��ا” بج��زر أمواج 
مبحافظة املحرق، وذلك بحضور األمني 
العام املساعد للمجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة، األمني العام للجنة األوملبية 
عبدالرحمن عس��كر وعدد من الوكالء 
املس��اعدين واملديرين واملس��ؤولني يف 
الوزارة ورؤس��اء االتح��ادات واألندية 
الوطني��ة، إىل جان��ب نخبة م��ن كبار 
املتحدثني ونحو 200 مشارك من داخل 

اململكة وخارجها.
حفل افتتاح املؤمتر بدأ بعزف الس��الم 
الوطن��ي ململك��ة البحرين، ث��م تالوة 
آيات م��ن القرآن الكري��م تبعها كلمة 
وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة، والتي 
ألقاها الوكيل املساعد لشؤون الرياضة 
واملنش��آت خال��د الحاج رح��ب فيها 
بالحض��ور، ونقل لهم تحي��ات الوزير 

هشام الجودر.
وأض��اف خالل الكلمة “إنه ملن دواعي 
الفخ��ر واالعت��زاز أن تش��هد مملك��ة 
البحرين اس��تضافة املؤمتر العريب الذي 
يعترب إحدى املبادرات العربية الرائدة 
ململك��ة البحرين عىل مس��توى العمل 
الش��بايب والري��ايض، والت��ي حظي��ت 
بإجامع عريب من مجلس وزراء الشباب 
والرياضة العرب، وهو ما يؤكد اهتامم 
مملكة البحرين بتس��خري الرياضة؛ من 
أجل خدم��ة املجتم��ع، وبحث أفضل 
األس��اليب إلدم��اج مختل��ف أهداف 

التنمية املستدامة يف عامل الرياضة”.
وأشار الحاج إىل أن استعراض التجارب 
الناجحة من خالل مش��اركة نخبة من 
واألكادميي��ة  الرياضي��ة  الش��خصيات 
البارزة يعزز من أهداف املؤمتر، معربا 
ع��ن أمل��ه يف أن يخ��رج املجتمع��ون 
بتوصي��ات ممي��زة تس��اعد يف خل��ق 
مجتمعات ممي��زة تلعب فيه الرياضة 
دورا ب��ارزا، مج��ددا الرتحيب بضيوف 

البحرين يف هذا الحدث الكبري. 

الشرقاوي: الرياضة توحد الشعوب

وفيام بعد ألقى املنس��ق املقيم لألمم 
للربنام��ج  املقي��م  واملمث��ل  املتح��دة 
اإلمنايئ أم��ني الرشقاوي، ق��ال فيها إن 
األم��م املتح��دة تؤمن ب��دور الرياضة 
يف تحقيق الس��الم العامل��ي من خالل 

توحيد الشعوب، ودورها يف التخفيف 
عن معاناتها وتحديدا يف املناطق ذات 
الرصاعات السياس��ية والعرقية أو تلك 
التي ال متتلك اإلمكانات الالزمة، حيث 
يس��ود الفقر واملش��كالت االجتامعية 
األخرى. وقال الرشق��اوي: “إميانا بهذا 
ال��دور الحيوي للرياضة، فقد أنش��أت 
األمم املتحدة العام 2001 مكتبا خاصا 
للرياضة واإلمناء، حيث يحظى باهتامم 
كب��ري يف الخطط والربامج والسياس��ات 
العامة تقديرا ألهميته يف إتاحة الفرصة 
للشباب يف تنمية املجتمعات من خالل 
إدراجهم يف مناخ يساعد عىل العطاء”.

 النشار: المؤتمر حدث
 عربي بارز

بع��د ذلك، ألق��ى عادل النش��ار كلمة 
املجلس الدويل للصحة والرتبية البدنية 
والرياض��ة والرتويح، أكد خاللها أهمية 
إقامة املؤمتر الذي سيتناول العديد من 
األوراق البحثي��ة العام��ة حول التنمية 

املستدامة من جانب الرياضة.
وقال إن املؤمتر سيش��كل فرصة مميزة 
بالنس��بة لخ��رباء الرياض��ة؛ م��ن أجل 
تب��ادل املعرفة والخ��ربات الناجحة مع 
املنظ��امت الدولية املش��اركة. وأضاف 
النش��ار أن املؤمت��ر ه��و ح��دث عريب 
بارز س��يقام للمرة األوىل عرب موضوعه 
وس��يلقي الضوء عىل موضوعات عدة 
مرتبط��ة بأهمية الرياض��ة ودورها يف 
تطوير الفرد واس��تدامة تنميته، مشريا 
إىل أن الرتبية البدني��ة وعلوم الرياضة 
تلعب��ان دوري��ن مهم��ني يف تحقي��ق 
واملجتمع؛  للف��رد  املس��تدامة  التنمية 
ألنها ترتب��ط بأكرث القطاع��ات حيوية 
يف املجتم��ع، وه��ي الصح��ة والتعليم 

واإلنتاج، وغريها من املجاالت.

ليبي: ركزت على بناء الفرق 
لتحقيق التنمية

ألقى امل��درب اإليطايل مارش��يلو ليبي 
كلمة خالل حف��ل االفتتاح أكد خاللها 

أهمي��ة الرياض��ة ودوره��ا الب��ارز يف 
املجتمع، مشريا إىل أن من أهم أهداف 
الرياضة هي تحقيق أه��داف التنمية 

املستدامة وتعليم الحياة والسالم.
وأض��اف “أنفق��ت معظ��م وقت��ي يف 
الرياض��ة وك��رة القدم، ورك��زت عىل 
بن��اء الفرق؛ من أج��ل تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة، يجب أن نتعلم من 

الخسارة كام نتعلم من الربح”.
وتاب��ع “بناء الفريق مهم جدا من أجل 
خلق الثقافة التنمية املستدامة وتعلم 
األخطاء، وهذا ما أقوم بتعليمه للفرق 

التي أرشف عىل تدريبها”.
وذكر ليبي أن الرياضة تعلمنا املشاركة 
والتع��اون في��ام بينن��ا؛ لتب��ادل اآلراء 
والتجارب للعمل سوية يف سبيل تحقيق 
األهداف املنشودة، عالوة عىل االحرتام 
املتبادل من جانب الجميع، وشدد عىل 
أهمية دور املدرب املهم داخل وخارج 
املعب لبناء الفريق الناجح. وقال ليبي 
إن كل فرد يف املجتمع هو عنرص مهم، 

بدًءا م��ن الصغري ووص��وال إىل الكيرب، 
وم��ن دون األفراد ال ميك��ن لألهداف 
أن تتحقق، ولف��ت ليبي إىل دورالقائد 
الناج��ح يف تكام��ل منظوم��ة الفريق، 
مشريا إىل أن الفريق الذي ميتلك القائد 
الناجح، فإنه سيحق أهدافه باستمرار.

األوبريت وتكريم المشاركين

وخ��الل حف��ل االفتت��اح ت��م ع��رض 
“أوبري��ت” عب��ارة ع��ن مجموعة من 
اللوح��ات الفنية الرائع��ة التي تعكس 
ال��رتاث البح��ري للمملك��ة وارتب��اط 
الشعب البحريني، وعىل رأسهم ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة، رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
بالرياضة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة. وقام عبدالرحمن عسكر وخالد 
الحاج بتكريم املتحدثني واملشاركني يف 
املؤمتر كافة بتقديم دروع تذكارية لهم 

تقديرا وعرفانا مبشاركتهم.

الم��درب العالمي مارش��يلو ليب��ي يخطف األضواء
الحاج: المؤتمر الرياضي العربي من المبادرات الرائدة للبحرين

وزارة شؤون الشباب والرياضة             اللجنة اإلعالمية

عروض رائعة تضمنها األوبريتعادل النشارأمين الشرقاويخالد الحاج

بندوة أقيمت باستاد البحرين الوطني

استعرض املدرب اإليطايل املخرضم 
مارتش��يللو ليبي مسريته التدريبية 
الطويل��ة أمام املدربني الوطنيني يف 
اس��تاد البحرين الوطني، وذلك يف 
إطار حرص اللجنة املنظمة للمؤمتر 
العريب الري��ايض األول عىل تحقيق 
مكاسب عديدة من تواجد املدرب 
يف اململك��ة، والتع��رف أك��رث عىل 
حيات��ه الرياضية الت��ي حقق فيها 

الكثري من اإلنجازات.
وذك��ر ليبي خ��الل اللق��اء بعض 
حيات��ه  يف  املهم��ة  التفاصي��ل 
التدريبية، وتحدي��دا مع البدايات 
الت��ي كان��ت صعب��ة للغاي��ة مع 

ف��رق الفئ��ات العمري��ة يف نادي 
سامبدوريا، ثم االنتقال إىل مصاف 

ف��رق الدرج��ة الثالث��ة، وصوال إىل 
قي��ادة األندي��ة الكب��رية وتحقيق 

األلق��اب املحلي��ة والقاري��ة، وهو 
األم��ر ال��ذي احت��اج العديد من 

السنوات من العمل والكفاح.
كام اس��تعرض ليبي األسباب التي 
ق��ادت إيطاليا للف��وز بلقب كأس 
الع��امل 2006 رغ��م الكث��ري م��ن 
األقاوي��ل الت��ي رافق��ت املنتخب 
بعدم تصنيفه من الفرق املرش��حة 
للوص��ول إىل النه��ايئ، مؤكدا أن ما 
يركز عليه كثريا يف حياته التدريبية 
هو زرع االنتامء يف نفوس الالعبني، 
وس��اعده يف ذل��ك حينه��ا وجود 
العب��ني لديه��م القابلي��ة الكب��رية 
يف ذل��ك أمثال كاناف��ارو وبوفون، 
وغريه��م الكثري م��ن القامئة التي 

تطول.
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افتتحت أوىل جلسات املؤمتر يف محور 
“دور الرياضة يف تنفيذ األهداف 
االجتامعية للتنمية املستدامة”، 

وبدأت الورقة األوىل ملدرب الجودو 
الربيطاين دان باويل، أكد فيها دور 
الرياضة لتمكني األفراد والجامعات 

وذوي االحتياجات الخاصة.
وأكد دان باويل خالل ورقته أن 

الرياضة تسعى دامئا إىل جعل البيئة 
أساسا للعمل؛ من أجل الوصول إىل 

التنمية املستدامة، إضافة إىل التشجيع 
املستمر عىل مبادئ الرياضة للجميع 

والرياضة والبيئة والتنمية.
وقال دان باويل إن الرياضة تلعب 

واحدا من أهم األدوار يف تأهيل ذوي 
االحتياجات عىل اختالف حاالتهم.
وأضاف “نحن ال ننظر لإلعاقة بل 

ننظر إىل القدرات، املنافسة تساعدنا 
عىل تحقيق النجاح. يجب أن نركز 

عىل األنشطة املستدامة لجميع 
االشخاص؛ للمشاركة يف األندية 

وااللتحاق بالتدريبات إلتاحة الفرصة 
للرياضيني من هذه الفئة للتطور 

رياضيا”. 
واستعرض باويل خرباته وتجاربه 

السابقة كونه واحدا من ذوي 
االحتياجات الخاصة، وقال “أنشأنا 

معهدا لتدريب وتعليم املدربني 
للتدريب هذه الفئة، إذ رغم االعاقات، 

إال أن يجب أن يلتحقوا بالرياضة”.
وتابع” قبل نحو 18 شهرا، أطلقنا 
حملة للعمل يف النوادي الرياضية 
للعمل مع فئات ذوي االحتياجات 

الخاصة؛ بهدف التواصل معهم للبقاء 

يف األلعاب الرياضية”.
وذكر بأنهم عملوا عىل دمج مدريب 
األصحاء بذوي االحتاجات الخاصة 

وتدريبهم للتعامل مع جميع الفئات 
سوًيا.

وقال أيضا إنهم افتتحوا مرشوعا لدمج 

ذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع، 
مشريا إىل أنهم يجب أن يعملوا 

مع غريهم رغم اختالف الخلفيات 
واألعراق؛ ألن الرياضة تجمع الجميع 

وال تفرق بني األجناس واألعراق.
وأكد أن رياضة ذوي االحتياجات 

الخاصة تحتاج مدربني لديهم شغف 
لالهتامم بهذه الفئة، ويجب أن 
ميتلكوا الثقة والتعامل مع الغري 

كرياضيني مميزين.
ويف الورقة الثانية باملحور نفسه، 

والتي حملت عنوان “الرياضة بوابتنا 

للسالم”، أشارت البطلة املرصية 
السابقة وعضو اللجنة األوملبية الدولية 

رانيا علواين أن الرياضة توفر عىل 
املجتمعات الكثري من الخطوات فيام 
يتعلق بعملية التنمية؛ نظرا لتأثريها 

الواسع عىل العديد من املجاالت التي 
تدخل بطريقة مبارشة يف الخطط 

اإلسرتاتيجية العامة للدول.
ومن أبرز العوامل التي تساهم 

الرياضة يف رفعة املجتمع هي تحقيق 
السالم من خالل بناء جسور التواصل 
والوصول إىل بيئة عجزت عن التأثري 

فيها قطاعات مختلفة، كام أنها تعزز 
عملية تغيري أمناط مجتمعية مثل 
املساواة بني الجنسني، ومنح املرأة 

الرياضية دورا أكرب كام حدث معها 
شخصيا.

جانب من الجلسة األولى

ليبي متحدثا للمدربين الوطنيين

دان باويل: الرياضة أفضل وسيلة لدمج فئات المجتمع
ال���ج���ل���س���ة األول��������ى ب���م���ح���ور األه����������داف االج���ت���م���اع���ي���ة

ع�������ل�������وان�������ي: ال�������ري�������اض�������ة ت�����ب�����ن�����ي ج�������س�������ور ال�����ت�����واص�����ل

ليب���ي يستع���رض مسيرت���ه أم��ام المدربي����ن الوطنيي����ن

من المؤتمر
شهد اليوم األول مشاركة واسعة من 
ممثلني عن 10 دول عربية، كام شهد 
حضورا مميزا ملمثيل األندية والجهات 

الرياضية املختلفة يف البحرين.

خط��ف امل��درب اإليط��ايل الش��هري 
مارتش��يللو ليبي األضواء حني تسابق 
املش��اركون اللتقاط الصور التذكارية 

معه.

ال��دويل للصح��ة  رئي��س املجل��س 
والرتبي��ة البدني��ة والرياضة الرتويح 
عادل النش��ار افتت��ح كلمته بتقديم 
التع��ازي لوزي��ر ش��ؤون الش��باب 
والرياضة هشام الجودر بوفاة عمه 

رحمه الله.

ُع��رض يف االفتت��اح أوبري��ت غنايئ 
بعنوان “الرياضة .. تنمية مستدامة” 
من إخراج نضال العطاوي، وتم فيه 
األصيل،  “البحري”  الرتاث  استعراض 

حيث نال استحسان الحضور.
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)وكاالت(: يس��عى بايرن ميونيخ األملاين 
إىل بل��وغ ال��دور نصف النه��ايئ للمرة 
الس��ابعة يف املواسم التس��عة األخرية، 
عندما يس��تقبل اش��بيلية اإلسباين عىل 

ملعب أليانز أرينا.
وكان الفريق الباف��اري عاد بالفوز من 
األندلس 2-1، األسبوع املايض، وبالتايل 
سيكون مرشحاً بقوة لبلوغ دور األربعة.
وللمفارق��ة، خرج بايرن من املس��ابقة 
القارية يف املواسم األربعة املاضية عىل 
يد فريق إس��باين، ث��اث منها يف نصف 
النهايئ عىل يد ريال مدريد وبرش��لونة 
وأتلتيك��و مدريد، وم��رة يف ربع النهايئ 

املوسم املايض أمام ريال.
وحس��م النادي البافاري لقب الدوري 
االملاين الس��بت للمرة السادسة توالياً، 
والثامنة والعرشي��ن يف تاريخه، بفوزه 

ع��ىل اوغس��بورغ 4-1 يف مب��اراة أراح 
فيها مدربه يوب هاينكس معظم افراد 
التشكيلة االساسية، وعىل رأسهم هدافه 
البولندي روبرت ليفاندوفسيك وتوماس 

مولر وماتس هوملس.
ويأم��ل هاينكس الذي ح��ل يف أكتوبر 
املايض بدالً من االيطايل كارلو أنشيلويت، 
وسيعود اىل  اعتزاله  بعد نهاية املوسم، 

يف تك��رار اإلنجاز الذي حققه مع بايرن 
عام 2013 عندما قاده اىل ثاثية الدوري 

والكأس املحليني ودوري األبطال.
وبلغ باي��رن نصف نه��ايئ كأس أملانيا، 
حيث ياقي باير ليفركوزن يف 17 أبريل 

الجاري.
باي��رن كارل هاينت��س  وأك��د رئي��س 
رومينغه رغبة فريق��ه يف التتويج بكل 
املس��ابقات هذا املوس��م، قائًا:  نريد 
الفوز ب��كل يشء، وه��ذا الفريق ميلك 
طموحات كب��رية ، مضيفاً “قام املدرب 
والاعب��ون بعمل رائع. ما أحبه يف هذا 
الفري��ق أنه يتطور من مباراة اىل اخرى 
وال يظهر عجرفة. كل تركيز الفريق عىل 
مباراة االربع��اء، الننا نريد بلوغ الدور 

نصف النهايئ من دوري األبطال”.

)وكاالت(: أعلن املدرب األرجنتيني 
السابق، س��يزار لويس مينويت، عن 
تدش��ني م��رشوع إنش��اء مدرس��ة 
للمدربني، وهو املرشوع الذي يلقى 
دعام من بع��ض املدربني العامليني 
مث��ل اإلس��باين بي��ب جواردي��وال، 

واألملاين يورجن كلينسامن.
ويهدف املدرب املخرضم من خال 
املدرس��ة، تقديم خربته يف عامل كرة 

القدم والتي متتد إىل ستة عقود.
وحرض حدث اإلعان عن املرشوع 
الجديد، امل��درب الحايل للمنتخب 
الق��دم،  لك��رة  األول  األرجنتين��ي 
خورخ��ي س��امباويل، باإلضافة إىل 
بعض من العبي األرجنتني القدامى 

الذي��ن توج��وا بلق��ب كأس العامل 
1978 تحت القيادة الفنية ملينويت، 
وبعض م��ن الاعبني الفائزين أيضا 

مبونديال 1986.
جواردي��وال  إىل  وباإلضاف��ة 
وكلينسامن، يلقى املرشوع الجديد 
ملينويت دعام كبريا م��ن قبل املدير 
الس��ابق لري��ال مدريد  الري��ايض 
خورخ��ي  األرجنتين��ي  اإلس��باين، 
فالدانو، واملدرب السابق للمنتخب 

اإليطايل، أريجو سايك.
وق��ال مين��ويت، يف ح��دث اإلعان 
عن املدرس��ة الجديدة يف العاصمة 
األرجنتينية بوينس آيرس: “يتوجب 
ع��ي أن أرشح للش��باب كل م��ا 

تعلمته خ��ال 60 عاما قضيتها يف 
ماعب كرة القدم”.

ومن املقرر أن تقدم مدرسة مينويت 
أول دوراتها الدراسية عرب اإلنرتنت، 

والتي ستستمر ملدة عامني.
وأضاف مينويت )79 عاما(: “ال أحد 
يع��رف كل يشء، الطري��ق الوحيد 
الذي س��يازمك حت��ى املوت هو 
التعلم، أنا س��عيد للغاية بتدش��ني 
ه��ذه املدرس��ة”. وأنش��أ مين��ويت 
مرشوعه مبعاونة روبن رويس، أحد 
املدرب��ني املتخصص��ني يف قطاعات 
س��يجنوريني،  وفريناندو  الناشئني، 
وه��و مع��د ب��دين كان يعمل مع 

مينويت يف املايض.

يوب هاينكس

سالح كريستيانو

مهمة بمتناول بايرن

مدرسة مينوتي  “فساد” باريس
)وكاالت(: انتقد املمثل الفرنيس الشهري، جان بول بلموندو، 

أحد املساهمني يف تأسيس نادي باريس سان جريمان، 
سياسة الرواتب الباهظة لنجوم الفريق، التي تتبعها اإلدارة 

الحالية.
وقال بلموندو يف حوار أجرته معه صحيفة )لو باريسيان( 

الفرنسية: “نيامر وكافاين ومبايب يتقاضون أمواال طائلة، 
وتكلف انضاممهم مبالغ كبرية، هذا فساد، ويقتل كل معاين 

الروح الرياضية”. 
وأضاف: “يف املايض، كان كوبا نجم ريال مدريد ال يتقاىض 

شيئا طوال مسريته مع النادي اإلسباين، عندما مل تكن 
مباريات كرة القدم مذاعة عىل شاشات التلفاز، بل يتم 

استعراض نتائجها فقط يف نرشة األخبار”.
 وتغريت سياسة باريس سان جريمان منذ استحواذ 

املجموعة القطرية لاستثامر عليه يف 2011، حيث لجأت 
إلبرام صفقات مببالغ ضخمة، كان آخرها التعاقد مع الثنايئ 

نيامر جونيور وكيليان مبايب مطلع املوسم الجاري.

مهمة ستوك
)وكاالت(: يأمل ترييس كامبل مهاجم ستوك 

سيتي، أن يلعب دورا يف مساعي النادي 
لإلفات من الهبوط من الدوري االنجليزي 

املمتاز، وذلك عقب تصعيده للعب مع الفريق 
األول، بعد سلسلة من العروض املميزة له مع 
فريق تحت 23 عاما. وظهر كامبل )18 عاما( 
ألول مرة يف ملعب فريقه، وهو يجلس عىل 

مقاعد البدالء يف خسارة الفريق 1-2 أمام 
توتنهام هوتسبري يوم السبت املايض.

وقال كامبل لصحيفة ستوك سنتينل “أريد 
مساعدة الفريق عىل البقاء وأن أبذل قصارى 

جهدي واألمل يحدوين أن أسجل بعض 
األهداف يف طريقنا لتحقيق ذلك، تشاهدون 

املباراة بالتأكيد عرب شاشات التليفزيون 
وتقولون حسنا بوسعنا القيام بذلك، ميكنني 

الدفع بهذا أو سحب هذا من امللعب”.

احباط راشفورد 
)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية إنجليزية، 

عن شعور ماركوس راشفورد، العب مانشسرت 
يونايتد، باإلحباط، نظرًا لقلة مشاركاته بشكل 

أسايس مع الفريق.
ووفًقا لصحيفة “مريور”، يشعر املهاجم 

الدويل اإلنجليزي بخيبة أمل كبرية، حيث 
مل يبدأ سوى 5 مباريات فقط، يف آخر 16 

لقاء، كام مل يشارك إال ل�8 دقائق، يف ديريب 
مانشسرت، السبت املايض.

ورغم أن راشفورد، هو ثاين أكرث الاعبني 
خوًضا للمباريات، مع الفريق هذا املوسم 

)43 مباراة(، لكن 22 منها فقط خاضها 
كأسايس.

وقد تأثر راشفورد سلبًيا، بانضامم الدويل 
التشيي، أليكسيس سانشيز، لليونايتد، خال 

االنتقاالت الشتوية املاضية، ومع أنه مل يشتك 
من ذلك، لكنه يدرك متاًما مدى تأثريه عليه، 

وفًقا للصحيفة.

)وكاالت(: يبدو داين ويلبيك 
مهاجم آرسنال يف حالة ايجابية، 

بسبب املنافسة القامئة بينه وبني 
الثنايئ الهجومي بيري إميريك 

أوباميانج وألكسندر الكازيت، 
لكنه يعتقد أن بوسعه شغل 

الفراغ الناجم عن إصابة هرنيك 
مخيتاريان.

وخاض ويلبيك مباراة رائعة 
يف انتصار آرسنال 2-3 عىل 

ساوثهامبتون يوم األحد املايض يف 
الدوري املمتاز، وسجل هدفني، 
وهو ما دفعه لنيل إشادة من 

آرسني فينجر مدرب آرسنال 
إلظهاره عامات عىل أفضل 

مستوياته عقب 3 مواسم حافلة 
باإلصابات.

وكان من املتوقع أن ينافس 
العب منتخب إنجلرتا البالغ من 
العمر 27 عاما مع الثنايئ الذي 

انضم للفريق أخريا واملؤلف من 
الكازيت وأوباميانج لنيل مكان 
يف التشكيلة، لكن املهاجم قال 

إن بوسعه أن يلعب بجوار هذا 
الثنايئ.

وقال ويلبيك لوسائل إعام 
بريطانية “كام ترون، فان بوسعي 
أن ألعب إىل جوار بيري ومع الكا، 
هذا أمر رائع مينحننا املزيد من 

الحافز، املنافسة ال تزال قامئة لذا 

فان مستواك سيتحسن”.
وأضاف “مررت بهذا طوال 

مسرييت، هذا يجعلني يف خضم 
هذه املنافسة دوما وهو أمر 

صحي”.

ويتوقع أن يلعب ويلبيك دورا 
رئيسيا يف الفرتة األخرية من املوسم 

عقب تعرض مخيتاريان إلصابة 
يف أربطة الركبة يف االنتصار 4-1 

عىل سسكا موسكو، يف ذهاب دور 

الثامنية بالدوري األورويب األسبوع 
املايض.

وسيحل آرسنال ضيفا عىل الفريق 
الرويس يف موسكو يف لقاء اإلياب 

غداً الخميس.

ويلبييك متحفز 

داني ويلبيك

ر. مدريد- يوفنتوس
بايرن- اشبيليه

21:45
21:45

األربعاء 11 ابريل

دوري ابطال اوروبا
اياب نصف النهائي

مأزق دفاعي
)وكاالت(: تلقى املدير الفني لريال 

مدريد، زين الدين زيدان أنباء جيدة 
قبل املباراة القوية التي سيخوضها 

فريقه مساء اليوم األربعاء، أمام 
ضيفه يوفنتوس اإليطايل، يف إياب 

ربع نهايئ دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة “آس”، إن خيسوس 

فاييخو بات جاهزا لخوض مباراة 
اليوم رغم أنه مل يشارك يف املران 

الجامعي أمس. وأوضحت أن فاييخو 
تخلص من اإلصابة العضلية التي 

حرمته من خوض الديريب أمام 
أتلتيكو مدريد يوم األحد املايض، 
وخاض املران الجامعي مع زمائه 

أمس الثاثاء. وتابعت “خاض فاييخو 
مرانا منفردا كإجراء احرتازي، وتدرب 

بالكرة وتم اختباره يف تدريبات 
صعبة، وكانت املؤرشات جيدة ومل 

يشعر بأي انزعاج، لذلك يتوقع 
الجميع أال يواجه أي مشاكل يف مران 

اليوم”. وأكدت أن زيدان يخطط 
للدفع بفاييخو بجوار فاران يف قلب 

الدفاع لتكون املباراة هي التاسعة 
لاعب هذا املوسم مع ريال مدريد 
واألوىل يف دوري األبطال. وختمت 

الصحيفة بأنه يف حال عدم رغبة 
زيدان يف املخاطرة بفاييخو أمام 

يوفنتوس، فإنه سيكون مضطرا للدفع 
بكاسيمريو يف قلب الدفاع وهو املركز 

الذي شارك فيه من قبل مع املليك. 
ويعاين الريال من أزمة دفاعية يف 

ظل غياب سريجيو راموس، لإليقاف، 
بجانب ناتشو لإلصابة..

جان بول بلموندو

يف  الجامه��ري  تص��دق  مل  )وكاالت(: 
إس��تاد س��انتياجو برنابيو، عندما ظهر 
رقم كريس��تيانو رونال��دو عىل اللوحة 
اإللكرتونية التي يحملها الحكم الرابع، 
بينام كانت النتيجة تشري للتعادل 1-1 
يف قمة مدريد، بني ريال وأتلتيكو يوم 

األحد.
واس��تبدل زين الدين زي��دان، مدرب 
ري��ال، املهاجم الربتغ��ايل وأرشك كريم 
بنزمي��ا يف الدقيق��ة 64، ورغم وضوح 
أسباب تعامله الحذر مع عدد الدقائق 
التي يلعبها رونالدو، فإن اس��تبداله ال 

يزال يزعج الجامهري.
ووضع رونالدو فريقه يف املقدمة قبل 
11 دقيقة عىل اس��تبداله عندما حول 
متريرة جاريث بيل العرضية بتسديدة 
مبارشة يف ش��باك يان أوب��اك حارس 
أتلتيكو، لكن أنط��وان جريزمان عادل 
النتيجة للفريق الزائر بعدها بلحظات.
وم��ع خ��روج رونال��دو م��ن امللعب، 
إلراحت��ه قب��ل مواجه��ة يوفنتوس يف 
إي��اب دور الثامني��ة ل��دوري أبط��ال 

اوروبا يف مدريد أمس الثاثاء، انخفض 
إيقاع املباراة.

وقال زيدان عقب املباراة “كريستيانو 
هو كريس��تيانو، مل يتغري طيلة مسريته 
ويس��جل 50 هدفا يف املوسم، ال يوجد 

العب آخر يفعل ذلك”.
وأض��اف “ميك��ن لاعب��ني آخرين أن 
يح��رزوا أهدافا وحدث ذل��ك مؤخرا 
ويج��ب أن نفك��ر يف اإليجابيات، من 

األفضل االحتفاظ بكريستيانو معنا”.
وتابع “األمر ال يتج��اوز إراحته، لدينا 
العديد من املباري��ات وهذا كل ما يف 
األمر، يف بع��ض األحيان يحتاج للراحة 
وحاليا هو بحاجة لذلك، يشعر بتحسن 

يوما بعد يوم وميكن رؤية ذلك”.
ورغم أن ريال صاحب املركز الرابع يف 
ال��دوري ال ميلك أي فرص��ة يف اللحاق 
بغرميه برشلونة متصدر الرتتيب بفارق 
15 نقط��ة ع��ن حام��ل اللق��ب، فإن 
اس��تبدال رونالدو جع��ل زيدان يبدو 
وكأنه يتن��ازل عن املباراة بالنظر لتأثري 

املهاجم الربتغايل يف التهديف.

وكان هدف رونالدو يف أتلتيكو رقم 24 
يف آخر 13 مباراة له بجميع املسابقات، 
واملب��اراة الع��ارشة ع��ىل الت��وايل مع 

الفريق، التي يهز فيها الشباك.
ويعتمد ري��ال عىل أه��داف رونالدو 
ولج��أ زي��دان إلراحته متام��ا يف بعض 
لقاءات ال��دوري إذ غاب عن مباريات 
ليجانيس وإس��بانيول والس باملاس يف 

الفرتة األخرية.
واس��تبدل زي��دان العب��ه الربتغايل 5 
مرات منذ فرتة التوقف الش��توي، مع 
امي��ان امل��درب الفرنيس ب��أن رونالدو 
)33 عام��ا( بحاجة ألن يكون يف صورة 
جيدة من أجل الدفاع عن لقب دوري 

األبطال.
وساعدت ثنائية رونالدو، وبينها هدف 
بركلة خلفي��ة مذهلة، ريال عىل الفوز 
-3صف��ر ع��ىل يوفنت��وس يف الذهاب 
وسيستفيد الاعب املخرضم من الراحة 
اإلضافي��ة الت��ي حصل عليه��ا لقيادة 

فريقه إىل قبل النهايئ.

كريستيانو 
رونالدو
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تصاميمه مستوحاة من روائع البيوت التقليدية والملكية

 “جميرا رويال سراي” ينظم جولة تعريفية للصحافة

نظم���ت اإدارة فندق جم���را رويال �رساي جولة 
تعريفية لل�ش���حافة املحلية واالأجنبي���ة بالبحرين 
به���دف التع���رف عل���ى طبيعة امل���كان واخلدمات 

املتميزة التي يقدمها ل�شكان اململكة.
و����رسح مدير ع���ام الفندق نور الدي���ن اليايف 
بالق���ول باأن “جم���را روي���ال ����رساي” اأول فنادق 
“جمموعة جمرا” يف البحرين، ويقع على �ش���اطئ 

خا�س يف منطقة ال�شيف ال�شاحلية اجلديدة. 
واأ�ش���اف اأن الفندق اجلديد يتكون من 174 
غرفة تّط���ل على البحر، وهي ت�ش���كيلة فريدة من 
املنازل ال�شيفية واالأجنحة امللكية واملق�شورات 
الكابان���ا املحيطة بامل�ش���بح واملطاعم واملقاهي 

التي جتمع بني الرقي والب�شاطة.
واأو�ش���ح اأن “ردهة ذا بامل” املطلة على مياه 

اخلليج العرب���ي الزرقاء املتالألئة تق���دم لزوارها 
اأفخ���ر اأ�ش���ناف املعجن���ات الفرن�ش���ية والقه���وة 
العاملية حم�رسة باأيادي خمت�شني كولومبيني، يف 
حني يتيح مطعم “احلديقة” بجوار امل�شبح فر�شة 
اال�شتمتاع بالع�شائر املنع�شة و�شط اأجواء �شاحرة 
بني اأ�ش���جار الزيت���ون املحيطة بامل�ش���بح. وياأتي 
“مطعم و�ش���الة بالي” مبفهومه القادم من دبي 

مع مزيد من التفرد على الفندق.
وتابع اأن الفندق ي�ش���م اأي�ًشا قاعات داخلية 
وخارجية لالجتماعات قادرة على ا�ش���تيعاب 400 
�ش���خ�س، ومنتجع “ تالي�س �ش���با” من جمرا الذي 
�شيقدم لرواده باقة متميزة من العالجات يف جناحه 
اخلا�س. وقال: مت ا�شتيحاء ت�شميم غرف الفندق 
م���ن التاري���خ البحريني العريق يف جم���ال الغو�س 

بحًث���ا ع���ن اللوؤلوؤ، ويتجل���ى ذل���ك يف األوانها التي 
تتدرج بني عرق اللوؤلوؤ والف�شي الالمع وتدرجات 
األ���وان املحي���ط الزرقاء، بينما تت�ش���ح اللم�ش���ات 
امل�ش���توحاة م���ن البي���وت البحريني���ة التقليدي���ة 
وامللكية مب���ا فيها البيت امللك���ي البحريني الآل 
خليف���ة، يف االأثاث واالأعم���ال الزجاجية وغرها من 
التفا�شيل الزخرفية يف جميع اأنحاء املنتجع.  وختم 
اليايف حديثه بالقول: اإن الت�شميم يحفل بالتحف 
الفنية القادمة من مناطق خمتلفة حول العامل، مبا 
فيها الرثيات الزجاجية يف جميع حمامات الفندق، 
ا يف جمهورية الت�شيك، وخم�شة  وامل�ش���نوعة يدويًّ
اأن���واع خمتلفة م���ن الرخ���ام االإيط���ايل، واجلدران 
املزخرفة ب���اأوراق الذهب والف�ش���ة على يد اأمهر 

الفنانني الفرن�شيني.

“كي أم سي سي” تنظم حملة لتنظيف الشواطئ “السيتي سنتر” يعلن الفائز بسيارة بورش كايين 

“غرناطة العقارية” ترّقي عدًدا من كوادرها

ال�رسك���ة  الفطي���م؛  اأعلن���ت ماج���د 
الرائدة يف جمال تطوي���ر واإدارة مراكز 
الت�ش���وق واملدن املتكاملة ومن�ش���اآت 
التجزئ���ة والرتفي���ه يف منطق���ة ال�رسق 
ا�ش���م  واآ�ش���يا،  واأفريقي���ا  االأو�ش���ط 
الفائز ب�ش���يارة فاره���ة يف ختام احلملة 
الرتويجية الأزياء ربيع/�ش���يف 2018 
التي ا�شت�شافها �شيتي �شنرت البحرين 

يف الفرتة بني 31-1 مار�س 2018.
فقد اأعلن �ش���يتي �ش���نرت البحرين 
عن فوز املت�شوقة نعيمة حممد ب�شيارة 
بور����س كاي���ني 2018 يف ختام احلملة 
الرتويجية الأزياء مو�ش���م ربيع/�شيف 
2018 والتي �ش���ملت تق���دمي الكثر 
والفعالي���ات  الفوري���ة  اجلوائ���ز  م���ن 

الرتفيهية امل�شاحبة.

وتاأّه���ل كل من ت�ش���وق بقيمة 30 
ديناًرا اأو اأكرث يف �شيتي �شنرت البحرين 
طوال احلملة الرتويجية لفر�شة الفوز 
ب�ش���يارة بور����س كاي���ني 2018، فيما 
ح�ش���ل اأول 20 مت�ش���وًقا بقيم���ة 100 
دينار اأو اأكرث على بطاقة هدايا فورية 
بقيم���ة 10 دنان���ر مقّدمة من �ش���يتي 

�شنرت البحرين.

نظمت جمعية كي اأم �شي �شي حملة 
تنظي���ف ال�ش���اطئ االأثري حتت �ش���عار 
“التنظيف ثقاف���ة” بالتعاون مع م�رسوع 
“اأنت للبحرين” الذي تنفذه �رسكة ملبار 

للذهب واملا�س.
باإزال���ة  التنظي���ف  عملي���ة  ب���داأت 

االأو�ش���اخ من���ذ ال�ش���باح، بالتع���اون مع 
بلدي���ة املح���رق، حي���ث �ش���ارك فيه���ا 
اأكرث م���ن 300 عامل، مق�ش���مني على 5 

جمموعات. 
ح�رس الفعالية رئي�س ق�شم التنظيف 
لبلدية املحرق فا�ش���ل عي�شى، ورئي�س 

 S V Jaleel جمعي���ة كي ام �ش���ي �ش���ي
Asainar Kalat -  اال�شكرتر العام

.ingal
 كما ح�رس الرئي����س االإقليمي ل�رسكة 
ملب���ار للذه���ب واملا����س حمم���د رفي���ق 
ومدير الت�شويق حممد اإ�شحاق وغرهم. 

رقت جمموعة غرناط���ة العقارية عدًدا من 
موظفيه���ا ملنا�ش���ب اإداري���ة، اإذ اأعل���ن نائب 
املدير العام ح�ش���ني يو�ش���ف عن ترقية اأحمد 
العامر ملن�ش���ب مدير ق�ش���م احل�ش���ابات لفرع 

منطقة ال�ش���يف، ومهدي حبيل ملن�شب مدير 
اإدارة وتطوي���ر املمتلكات لف���رع املجموعة يف 

جدحف�س. 
يذك���ر اأن العام���ر حا�ش���ل عل���ى �ش���هادة 

وح�ش���اب  االإداري���ة  احل�ش���ابات  احرتافي���ة يف 
التكلفة، ومهدي حبيل حا�ش���ل على �ش���هادة 

البكالوريو�س يف التجارة العامة. 
واأع���رب يو�ش���ف متنياته لهم���ا بالتوفيق 

واملزي���د من العط���اء والتقدم، واأك���د اأن هذه 
الرتقي���ات تاأت���ي �ش���من ا�ش���رتاتيجية بحرنة 
الوظائ���ف واأنه���ا نتيجة حتمي���ة لتفانيهما يف 
عملهم���ا وم�ش���اهمتهما يف تعزيز من���و وتطور 

جمموعة غرناطة العقارية، م�شًرا اأن املجموعة 
ملتزم���ة بدعم وت�ش���جيع وتطوي���ر املوظفني 
من خ���الل عدد م���ن برام���ج التدريب ل�ش���قل 

مهاراتهم واالرتقاء باالأداء الوظيفي.

“باس” تحصل على 4 شهادات تقدير 
من “كاثي باسفيك للطيران”

ا�شتقبلت خدمات مطار البحرين )با�س( 
وف���ًدا من �رسك���ة كاث���ي با�ش���فيك للطران، 
وذلك اإثر ح�شول )با�س( على اأربع �شهادات 
تقدي���ٍر من كاثي با�ش���فيك. اإذ حازت )با�س( 
عل���ى �ش���هادة االأداء املمت���از للع���ام 2017 
حتقي���ق  و�ش���هادة  املط���ارات،  خدم���ات  يف 
متطلب���ات اجل���ودة العالية يف جم���ال خدمات 
الزبائن مل�ش���افري ال�رسكة، و�ش���هادة حتقيق 
اأف�ش���ل نتائج عامة يف خربة ت�شجيل الدخول 
للطائ���رات، و�ش���هادة لتحقيقهم املتطلبات 
العام���ة يف تقدمي اخلدم���ات بالوقت املحدد 

واأعلى معدل اأداء يف العام املن�رسم 2017.
تراأ����س االجتم���اع الرئي����س التنفيذي ل� 
)با����س( �ش���لمان املحميد الذي ����رسح قائالً: 

عمالئن���ا،  م���ع  االإيجابّي���ة  بعالقاتن���ا  نفتخ���ر 
ونحر�س ب�شكٍل م�ش���تمر على تطوير خدمات 
)با�س( وحت�ش���ينها مبا يتما�شى مع املعاير 
)با����س( حتتف���ل  واأن  ���ا  العاملي���ة. خ�شو�شً
قريًبا مب���رور 40 عاًم���ا على تاأ�شي�ش���ها، مما 
يعن���ي باأنها باتت ق���ادرة على قراءة �ش���وق 
ع���امل الط���ران وخدمات املط���ارات وتقدمي 
اأف�ش���ل اخلدمات.  على �شعيٍد مت�شل، اأثنى 
وف���د �رسكة كاث���ي با�ش���فيك للط���ران على 
جهود )با����س( يف مطار البحرين الدويل، وهو 
اإحدى وجهاتهم العاملية. اإذ تعد �رسكة كاثي 
با�ش���فيك للطران واح���دة من اأه���م �رسكات 
الطران يف العامل، حيث تقدم خدماتها الأكرث 

من 46 وجهة يف جميع اأنحاء العامل.

• نور الدين اليايف	
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ا�ستقرت النجمة يا�سمني عبدالعزيز على ا�سم فيلمها 
اجلديد، م���ع املنت���ج وائل عب���داهلل، ويحمل عن���وان “اأبلة 
طمطم”، من تاأليف اأمين وتار، وتتوا�سل حت�سرياته حالياً 
م���ع املخرج عل���ي اإدري����س. وتعقد يا�سم���ني جل�سات عمل 

الأيام احلالية لال�س���تقرار على الأبطال امل�س���اركني معها 
يف الفيل���م قبل انطالق الت�س���وير. وم���ن اأول املتعاقدين 
للم�ساركة يف بطولة العمل: حمدي املريغني وبيومي فوؤاد، 
و�سيتم التعاقد مع باقي فريق العمل خالل الأيام املقبلة. 
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مسافات

برسالة غاضبة وجريئة... شيماء سبت تقاطع الدراما
�س���بت  �س���يماء  الفنان���ة  اأعلن���ت 
ع���ر ح�س���ابها ال�سخ�س���ي عل���ى موقع 
“توي���رت” عن  الق�س���رية  التدوين���ات 
ابتعادها عن الدراما يف الآونة الأخرية.

قال���ت  تغري���دات،  ع���دة  ويف 
اأن���ا ابتعدت  ال�س���بب  “�س���يماء”: هذا 
موؤخراً عن الدراما لأنها اأ�سبحت حروب 
فكري���ة ومذهبي���ة ح�س���ب وجه���ة نظر 
املنت���ج الذي اهلل يعلم م���ا هو انتمائه 
وه���ي ل متثلن���ي.. الف���ن توحيد لكل 
الأجنا����س والأديان واحلدود.. ر�س���الة 
اإن�سانية حلل امل�س���كالت الجتماعية.. 
واإذا مل يتواجد هذا ال�سيء.. ل اأريد اأن 
اأكون من املنظومة التابعة لأهوائهم”.
وتابعت: “نذرت نف�سي وا�ستغالل 
�سهرتي خلدمة املجتمع وطرح ق�ساياه 

التي تهمه الجتماعية ول يهمني اأكون 
متواجدة يف �ساحة اأخجل اأن اأطلق عليها 
فنية لأنها ل متت للفن ب�سلة، لالأ�سف 
باتت ال�سخافة والتفاهة وال�ستعرا�س 
هو�س���ها الأعظم.. اأنا اأطلع اأحيانا دون 
مكياج اأطرح ق�سية اإن�سانية ت�ستفزين 

واأريدلها حل”.
وت�س���ارك �سيماء �س���بت يف بطولة 
م�سل�س���ل “�س���يف بارد” وهو مقتب�س 
عن رواية “�س���عوديات” للكاتبة �سارة 
العلي���وي، وه���و م���ن بطول���ة نريمني 
حم�س���ن، و�سيالء �س���بت ومرمي ح�سني 
كنع���ان،  اأب���ي  و�س���ارة  حم���دان  ورمي 
القاب�س���ي  �سو�س���ن  ل����  وال�س���يناريو 

واإخراج اإياد خزوز.

السعودية في مهرجان كان.. بـ 9 أفالم شبابية

يف ب����ادرة �س����ينمائية موازية جلهود 
ويل العه����د ال�س����عودي الأم����ري حممد بن 
�س����لمان ب����ن عب����د العزي����ز يف الولي����ات 
املتحدة الأمريكية التي �س����ملت �س����ناع 
الف�س����اء وال�س����ينما يف لو�����س اأجنلو�س، 
لدع����م روؤي����ة اململك����ة 2030، وتعزي����ز 
قط����اع الرتفي����ه، ودع����م جي����ل كبري من 
ال�س����باب ال�س����عودي املحب لهذا الفن، 
اعل����ن ر�س����ميا وزي����ر الثقاف����ة والإع����الم 
ال�س����عودي رئي�س جمل�����س اإدارة الهيئة 
العام����ة للثقافة عواد بن �س����الح العواد 
فعالي����ات  يف  اململك����ة  م�س����اركة  ع����ن 
الدورة 71 من مهرجان كان ال�س����ينمائي 
ال����دويل ال����ذي يق����ام خالل الف����رتة بني 
8 – 19 ماي����و الق����ادم، من خ����الل جناح 
خا�س للمجل�س ال�س����عودي لالأفالم الذي 
اأطلقت����ه الهيئ����ة العامة للثقاف����ة، يوفر 
����ا ممي����زة للتوا�س����ل م����ع  اجلن����اح فر�سً

�س����ناع الأفالم من ال�سعودية، ف�سالً عن 
امل�ساركة يف جل�س����ات مع ممثلي القطاع 
م����ن اململك����ة وذل����ك لفه����م طموح����ات 
اململك����ة وتوجهاتها يف ه����ذا املجال من 
خالل جمموع����ة من املب����ادرات والرامج 
املتخ�س�س����ة. كما �سيتم خالل امل�ساركة 
تق����دمي جمموع����ة م����ن 9 اأف����الم ل�س����ناع 
اأفالم �س����اعدين من اململكة، مبا يعك�س 
الق�س�س املتنوعة والغنية التي تقدمها 
اململك����ة ومواهبه����ا الإبداعية. و�س����يتم 
الق�س����رية  الأف����الم  فق����رة  يف  عر�س����ها 

ملهرجان كان ال�سينمائي 
وتاأت����ي ه����ذه اخلط����وة ان�س����جاماً مع 
ا�س����رتاتيجية اململك����ة الرامي����ة لتطوير 
قطاع حملي م�س����تدام ومتنوع ل�س����ناعة 
الأفالم، كما تتيح هذه امل�س����اركة من�سة 
مثالي����ة للتوا�س����ل م����ع جمتمع �س����ناعة 

الأفالم العاملي.
ويرى املحلل����ون اأن لقاء ويل العهد 
لرواد ال�س����ينما الأمريكية، �س����وف ميهد 

الطريق نحو تاأ�سي�س بيئة حتتية خ�سبة، 
تتم�س����ك  �س����عودية،  �س����ينما  ل�س����ناعة 
ع����ن  حتي����د  ول  الإ�س����المية،  باملب����ادئ 
الأ�س����يلة، ي�ساعدها  العادات والتقاليد 
عل����ى ذل����ك وج����ود جمموع����ة كب����رية من 
املحرتف����ني،  ال�س����عوديني  الفنان����ني 
وجمموعة اأكر من الهواة، الذين لطاملا 
متن����وا اأن يك����ون لديهم �س����ينما وم�رسح، 
ين�����رسون من خاللهم����ا اإبداعاتهم الفنية، 
الت����ي ت�س����اهم تعزي����ز التغيري ال�س����امل 
واملتنوع واملاأمول الذي �س����تحدثه روؤية 

.2030
وتفتتح اأول دار عر�س �سينمائي يف 
ال�سعودية يوم 18 اإبريل بعر�س الفيلم 

الأمريكي “النمر الأ�سود”.
وياأتي ذلك �س����من اتفاق مع ال�رسكة 
الأمريكية العمالقة “اإيه ام �س����ي”، اأكر 
�سل�سلة لدور العر�س يف العامل، لفتتاح 
م����ا ب����ني 30 و40 دارا للعر�����س يف مدن 

اململكة يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة.

“دلمون مملكة 
ببحرين”

بدعوة خاصة لمسافات “$”

وحوش تدمر كل شيء في فيلم Rampage.. في فوكس سينكو

 �س���درت ع���ن “من�س���ورات اجلم���ل” الرتجم���ة العربية 
لرواية “دملون مملكة ببحرين” جليلرت �س���ينويه، اأجنزها 

حممد مدكور، فيما يلي نبذة من الرواية:
“قد ُيفاجاأ القارئ اأن دملون بالد حقيقية ولي�س���ت من 
ن�سج اخليال. ورد ذكرها منذ العام 3000 ق.م. يف ن�سو�س 
بالد ما بني النهرين القدمية وحتى منت�سف الألفية الأولى 
ق.م. دمل���ون يف احلقبة التي نتحدث عنها مل تكن �س���حراء 

ج���رداء، بل عل���ى العك�س كانت ُت���روى باملئات من 
ينابي���ع املي���اه العذبة والآب���ار الرتوازي���ة، وكانت 
اأرا�س���يها �س���ديدة اخل�رسة، حمققة بذلك معجزة يف 

منطقة من العامل م�سهورة بجفافها.
يف دملون تتالقى الأ�س���اطري مع الواقع، واحلياة 
الأبدي���ة مع امل���وت، والتاريخ العظيم م���ع حكايات 

احِلقب. كل ذلك ُيخت�رس يف كلمة واحدة: احللم.

عر�س���ت �رسك���ة فوك����س �س���ينما البحرين 
فيل���م  “Rampage” لنج���م الأك�س���ن دوين 
“، يف   The Rock “ ب����  ال�س���هري  جون�س���ون 
البحري���ن م���ع 31 دولة حول الع���امل، وهي من 
انتاج وارنر برو�س وبك�رس�س ونيولين �س���ينما 
و�س���وتينغ �س���تار�س بح�س���ور كبري يف �سينما 
فوك�س مبجم���ع الفنيوز و�سا�س���اتها الرائعة، 

وبح�سور خا�س مل�سافات البالد. 
 Rampage فيلم الأك�سن والإثارة اجلديد
من اإخراج براد بيتون، وتاأليف كارلتون كي�س 
وريان كون���دال، وي�س���ارك يف بطول���ة الفيلم 
كل من: النجوم جيفري دي���ن مورغان ودوين 
جون�س���ون وكال���ني اإكرمي���ان وج���و ماجنانيلو 

وناعومي هاري�س وماريل �سيلتون وجيك اأ�سي 
وجاك كوايد وبريني هيل وغريهم.

ت���دور اأح���داث “Rampage” ح���ول لعبة 
“فيدي���و جيم” قدمية ظهرت يف 1980، حول 
جمموعة من القرود والوحو�س يحاولون تدمري 

املدن والأحياء املختلفة.
ويف التفا�س���يل تدور ق�س���ة الفيلم حول 
دافي����س اأوكوي، وه���و باحث علمي يت�س���ارك 
رابطة قوية ل تتزعزع مع جورج؛ الغوريال بارعة 
الذكاء، الت���ي كانت حتت رعايته منذ مولدها، 
لكن جتربة جينية حتول الغوريال اللطيفة اإلى 
وح�س م�س���تعر، حيث بداأ تخليق هذه الوحو�س 
حديث���ا ع���ر اأم���ريكا ال�س���مالية، يدم���ر كل ما 
ي�سادف طريقه، فيتعاون اأوكوي مع مهند�س 
وراث���ي لبتكار تري���اق يعي���د املخلوقات اإلى 

طبيعتها.
الفيل���م  ت�س���وير  مت 
يف الف���رتة التي بداأت من 
17 ابري���ل 2017 ولغاية 
2017. حي���ث مت  يولي���و 
ت�س���ويره يف �سيكاغو، يف 
املتح���دة وكندا  الوليات 
اأن ي�س���ل  م���ن املتوق���ع 
اإجم���ايل العر����س اإلى 35 
مليون دولر، ومن اجلدير 
بالذكر ان هذا هو التعاون 
الثالث بني )براد بيتون( 
بعد  جون�س���ون(  و)دواين 
تعاونهما �س���ويا يف اأفالم 

وق���د   )Journey 2(و  )San Andreas(
تعاون اي�سا النجم )جيفري دين مورجان( مع 
Watc - )ممالني اأكرمان( من قبل يف فيلم 

men( العام 2009.
وكان النج���م دوين جون�س���ون ق���د افتتح 
موؤخ���را الفيل���م، برفق���ة ابنته �س���يمون، اأثناء 
ح�سوره العر�س الأول لفيلمه اجلديد يف لو�س 
اأجنلو����س، وفقاً مل���ا ن�رسته �س���حيفة”الديلى 
مي���ل” الريطاني���ة التي اأفادت اأن امل�س���ارع 
ال�س���هري، البالغ من العمر45 عاماً، ظهر اأنيقاً 
وجاذباً ببدلة رمادية كال�س���يكية، برفقة ابنته 
�سيمون، البالغة من العمر 16 عاماً، كما خطف 

الأنظار و�رسق الأ�س���واء اأثناء و�سوله ال�سجادة 
مل����رسح مايكرو�س���وفت يف لو����س اأجنلو����س. 
ونوهت ال�سحيفة اأن من اأبرز م�ساهري العر�س 
الأول للفيلم مالني اأكرمان، �س���وفيا فريغارا 
وزوجها ج���و ماجنانييلو، األك�س���ندرا داداريو، 

هي���الري  هاري����س،  نعوم���ي 
بريت���ون، جيف���ري دين 
مورجان وابنهما، تريي 

كروز، وداين جار�سيا.
ويف �س���ياق مت�سل 
دوي���ن  النج���م  ك�س���ف 
مقابلت���ه  يف  جون�س���ون 

م���ع الإعالمي���ة الكوميدي���ة ال�س���هرية اإيل���ني 
دي جينريي����س اأن���ه معجب باملمثل���ة العاملية 
احلا�سلة على الأو�سكار فران�سي�س مكدورماند 

ويريد اأن يتزوجها.
يونيفر�سال  �رسكة  ح��ددت  جديده  وع��ن 
والإثارة  الأك�سن  فيلم  موعد طرح  الرتفيهية 
“Red Notice” للنجم جون�سون، واملقرر يف 
جون�سون، جمدًدا  ويتعاون   .2020 يونيو   12
راو�سون   ”Skyscraper“ فيلم  موؤلف  مع 
�سابط  دور  داوي��ن  خالله  ويلعب  مار�سال، 
اأكرث  اأح��د  على  بالقب�س  يكلف  ب��الإن��رتب��ول، 
العنا�رس الإجرامية املطلوبة يف �رسقات تتعلق 
ب��ال��ت��ح��ف ال��ف��ن��ي��ة، 
اأي�سا  وي�ستعد 
ل�����ط�����رح ف��ي��ل��م 
 ”Skyscraper“
من  يوليو   13 يف 

نف�س العام.

    BUZZ      
أحداث

قم باأعمالك باندفاع ي�س���جع املحيطني بك 
على العمل.

لقاءات و�س���ارة ت�س���هل اأمامك النطالق يف 
م�ساريع عمل جديدة.

ت�س���عر باأنك مرتب���ط بقرارات م���ن هم اأقل 
منك كفاءة.

ل تقبل اأي و�ساطة لتطوير مهامك العملية 
.

تتح���رر م���ن بع����س القي���ود وتنك���ب على 
درا�سة مالية مهمة.

جتن���ب الكاذبني اأو خو�س غمار امل�س���اريع 
الكرى.

الريا�س���ة ت�س���اعدك عل���ى التخل����س م���ن 
الأمرا�س 

تعمل ب�سكل م�ستمر وجدي لتح�سني 
و�سعك املايل.

ل تعتم���د عل���ى اأح���د، ول ت���رتدد يف فر�س 
وجهة نظرك.

تنج���ح يف ا�س���تعادة كل م���ا خ�رست���ه يف اأحد 
م�ساريعك.

اقبل الفر�س���ة التي تعر�س عليك من دون 
تردد.

جناح على ال�س���عيد املهني قد يغري جمرى 
حياتك.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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ّنج
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الأموي  مبايعة اخلليف���ة   
عب���د املل���ك ب���ن م���روان 

خليفة للم�سلمني.

 800
فوج���ي  جب���ل  ث���ورة   

الركاين.

1241
 اجلي����س املغ���ويل يهزم 
نظريه املجري يف موقعة 

موهي.

 1814
 نابليون بونابرت يتنازل 
عن العر�س للمرة الأولى.

1899
 الوليات املتحدة تتولى 
�س���وؤون جزر الفلبني بدلً 

من اإ�سبانيا.

1919
 تاأ�س���ي�س منظم���ة العمل 

الدولية.

1951
الأمريك���ي  الرئي����س   
ي�س���در  تروم���ان  ه���اري 
اجل���رال  باإقال���ة  ق���رار 
دوجال����س م���اك اآرثر من 
اأعل���ى  كقائ���د  من�س���بة 
لقوات احللفاء يف احلرب 
بع���د  وذل���ك  الكوري���ة 
اقرتاح���ه ب�رسب ال�س���ني 
ب�س���بب  نووي���ة  بقناب���ل 

تدخلها باحلرب.

1956
 احلكومة الفرن�سية تقرر 
اإر�س����ال اأك����رث م����ن 200 
اأفراد  األ����ف جن����دي م����ن 
االحتي����اط اإل����ى اجلزائ����ر 
وذلك لكبح الثورة الذي 
ب����داأ عودها  كان����ت ق����د 
ي�ستد يف اجلزائر بقيادة 

جبهة التحرير الوطني.

حمرر م�سافات

طارق البحار



ال�شريـــف بعمــــر  “غــــوغــــل” يحتفــــي 
يحتفل حمرك البحث “غوغل” بالذكرى الـ86 مليالد النجم 

امل�رشي العاملي عمر ال�رشيف، الذي ي�صادف يوم 10 اأبريل.
وغـــ�رّ “غوغل” �صـــعاره يف النطاق املخ�صـــ�ص للبحث اإلى 
�صورة للنجم امل�رشي، الذي ولد يف 10 اأبريل من العام 1932. 
بداأ النجم م�صواره الفني بال�صينما امل�رشية يف خم�صينات القرن 
املا�صي، وانطلق اإلى العاملية يف بدايات ال�صتينات، اإذ �صارك 
يف اأفـــالم مثل “لوران�ص العـــرب” و “الدكتـــور جيفاغو”. وفاز 

ال�رشيف بجائزتي “غولدن غلوب” ال�صـــه�ة فئات اأف�صـــل ممثل م�صـــاعد واأف�صـــل ممثل �صـــاعد يف دوره بفيلم “لوران�ص 
العرب”. وح�صـــل اأي�صـــا على “غولدن غلوب” للمرة الثالثة �صنة 1966، كاأف�صـــل ممثل يف فيلم درامي عن دوره يف فيلم 

“الدكتور جيفارا”. تويف عمر ال�رشيف يف عام 2015 عن عمر ناهز الـ83 عاما.

م�شجد وكني�شة وكني�س حتـــت �شقـــف واحــد

بقايــــــــا ب�شريــــــة يف ال�شعوديــــة تعيــــد كتابــــــة التاريـــخ
 وفـــرت بقايـــا ب�رشيـــة عـــر عليها يف ال�صـــحراء 
ال�صـــعودية، نظرة غ� م�صـــبوقة عن الهجرة املبكرة 

للب�رش من اإفريقيا.
وعر فرق دويل على عظمة من الإ�صبع الأو�صط، 
عمرهـــا 90 األـــف عام، ممـــا يجعل هـــذه البقايا اأقدم 
اأحفورة لالإن�صـــان العاقل، يعر عليها خارج اإفريقيا 

وبالد ال�صام.
وتناق�ـــص هـــذه البقايـــا النظريـــات املتعلقـــة 

بتاريخ الب�رشية، حيث ت�صـــ� اإلـــى اأن الهجرة الب�رشية 
قد بداأت قبل 30 األف عام مما كان يعتقد �صابقا.

وقـــال عامل الآثار يف معهـــد ماك�ص بالنك لعلوم 
التاريخ الب�رشي مايكل بيرتاغليا، والذي قاد عمليات 

البحث، اإن هذا الكت�صاف يعترب “حلما حتقق”.
وعر على العظام عقب عقـــد من الأبحاث التي 
يجريهـــا الربوفي�صـــور بيرتاغليا وزمـــالوؤه، يف موقع 
معروف با�صـــم “بح�ة الو�صـــطى القدميـــة”، وتبعد 

140 كلـــم اإلى ال�ـــرشق من حمافظة تيمـــاء يف منطقة 
تبوك، �صمايل غرب اململكة.

وخالل هـــذه الفـــرتة، قاموا بتفح�ـــص املنطقة 
بحثا عن عالمات ت�صـــ� اإلى ظهور الإن�صان الأول، اإذ 
اعتربوه “نقطة انطالق” طبيعية لالإن�صان الذي غادر 

اإفريقيا.
ويقـــول عـــامل الآثـــار يف جامعة اأوك�صـــفورد هو 
غروكـــوت، الذي �صـــاهم يف هذا الكت�صـــاف “وجدنا 

العديـــد مـــن املواقع الأثريـــة والأحافـــ� احليوانية. 
ولكـــن، كانـــت الأحافـــ� الب�رشية القدميـــة مفقودة 
دائما”، واأو�صح اأن كل ذلك تغ� مع اكت�صاف عظمة 

الإ�صبع الو�صطى لالإن�صان العاقل.
واأم�صـــى العلمـــاء عامـــن يف اإجـــراء اختبـــارات 
�صـــارمة لتحديد عمر هذه البقايـــا الب�رشية التي عر 
عليهـــا منذ العام 2016 ب�صـــكل دقيـــق والتاأكد من 

اأنها تنتمي اإلى اأحد اأفراد اأنواع “الإن�صان العاقل”.

طعام م�شافر �شوري 
يغلق مطارا �شويديا 

ال�صـــويد  يف  املخت�صـــة  ال�صـــلطات  اأغلقـــت 
مطـــار لندفيرت مبدينـــة يوتوبوري ل�صـــاعات عدة؛ 
ب�صـــبب حقيبة م�صـــافر �صـــوري كانت حتوي بع�ص 
الأطعمة، وفقا لتقارير �صـــحفية. وبح�صب �صحيفة 
“يوتوبوري بو�صطن” فاإن احلادثة وقعت يف �صهر 
اأكتوبر املا�صـــي عندما حاول م�صـــافر �صـــوري يبلغ 
مـــن العمـــر 20 عاًمـــا، متريـــر زجاجـــة وعبوتن من 
الطعـــام، من خـــالل الفح�ـــص الأمني الذي يخ�صـــع 
لـــه امل�صـــافرون. وذكرت ال�صـــحيفة اأن املوظفن 
اكت�صفوا يف العبوتن والزجاجة رائحة كريهة ت�صبه 
رائحة رماد احلريق، كما اأن اأجهزة ك�صف املتفجرات 
بثت عند مترير العبوتن اإ�صارات بوجود متفجرات 
مع ال�صـــاب ال�صـــوري الـــذي كان يحمل جواز �صـــفر 
اأملانيا. واأدت الحـــرتازات الأمنية اإلى اإخالء املطار 
واإلغـــاء الرحـــالت واعتقـــال الرجـــل كم�صـــتبه به يف 
حماولـــة ارتـــكاب “جرائـــم اإرهابية”، وفقـــا ملوقع 
“عك�ص ال�صـــ�”. وبعد نقـــل الزجاجة والعبوتن يف 
�صـــيارة خا�صـــة باملفخخات والقيام بفح�صها، وجد 

اأنها مل تكن حتتوي �صوى على اللنب والع�صل. 

الطالق خطر يهدد 
�شحة الدماغ

تو�صلت درا�صة اأم�كية حديثة اإلى اأن الطالق 
واحلرمان والعجز املايل، عوامل تزيد من �صـــيخوخة 
اأدمغة الأ�صخا�ص بحوايل 4 اأ�صهر. واأظهرت الدرا�صة 
اأن حدثا م�صـــ�يا واحدا )FLE(، رمبا ي�صمل اأي�صا 
حالت الإجها�ص، قد يت�صـــبب يف �صـــيخوخة مناطق 
يف اأدمغة كبار ال�صـــن املرتبطة بالذاكـــرة والنتباه 
والتفكـــ�. وقـــال معد الدرا�صـــة �صـــون هاتون من 
جامعة كاليفورنيا يف �صان دييجو اإن “وجود املزيد 
من الأحداث امل�ص�ية يف منت�صف العمر، خ�صو�صا 
فيما يتعلق بالطالق/ النف�صال اأو وفاة اأحد اأفراد 
الأ�ـــرشة، كان مرتبطا بتقدم ال�صـــيخوخة يف الدماغ”. 
ويعتقد اأن هذا يرجع اإلى ت�صبب مثل هذه احلوادث 

يف “الإجهاد الداخلي”.
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األخيرة
اجلزائر... اإنقاذ زوجة من براثن م�شعوذ اعتدى عليها 

  متكنت ال�صـــلطات املخت�صة يف ولية امل�صـــيلة اجلزائرية من حترير امراأة احتجزها م�صعوذ واعتدى عليها 
جن�صيا ملدة اأ�صبوع. وذكرت �صحيفة “النهار اجلديد” اأن عنا�رش ال�رشطة الق�صائية لأمن دائرة اأولد دراج متكنوا 
من فك لغز اختفاء امراأة من بيت زوجها، اإذ قادت التحقيقات اإلى حتريرها بعد اكت�صـــاف تعر�صـــها لالحتجاز. 
وقالت ال�صحيفة اإن الق�صية مت حتريكها بعد تلقي �صكوى من زوج امراأة اأبلغ عن اختفاء زوجته، وهي �صابة يف 
الع�رشينات، و�صـــط ظروف غام�صة. وبعد تكثيف البحث والتحريات، مت الو�صول اإلى حتديد مكان وجود املراأة، 
اإذ ات�صح اأنها ق�صدت منزل م�صعوذ يدعي اأنها “راق �رشعي” مبنطقة اأولد عدي لقبالة؛ لتقود عملية التحقيق 

مع الأخ� اإلى اكت�صاف احتجازها داخل م�صتودع، قبل اأن يتم حتريرها وجرى توقيف امل�صعوذ.

 يحت�صن و�صط العا�صمة الأملانية دار عبادة جتمع بن 
كني�صة وم�صجد وكني�ص يف مبنى واحد.

 ،”House of One“ ون�رش املوقع الإلكرتوين للم�رشوع
اأن بداأ بناء هذا امل�رشوع �صيكون يف العام 2019 و�صي�صتمر 
ملـــدة عامن، و�صـــيتم ت�صـــييد املبنى يف قلب العا�صـــمة 

الأملانية برلن، يف جزيرة ال�صيادين.
وتتلخ�ص الفكرة الأ�صا�صـــية لهذا امل�رشوع يف “تبادل 

الأفـــكار والآراء بن ممثلي خمتلـــف الأديان”. كما اأن الباب مفتوح للملحدين للم�صـــاركة يف الجتماعات واحلوارات 
التي �صـــتعقد يف القاعة املركزية ملبنى العبادة امل�صـــرتك.  و�صـــتوؤخذ بعن العتبار التفا�صـــيل اخلا�صـــة باأمكنة 
العبادة للديانات الثالث، على الرغم من اأنها �صـــتقع حتت �صـــقف واحد، و�صيتم توجيه امل�صجد والكني�ص اليهودي 
اإلـــى ال�ـــرشق. وتقدر كلفة املبنى بـ 43 مليون يورو، مت جمع 8.6 مليـــون منها عن طريق التربعات مبا يف ذلك مبلغ 
3.4 مليون من احلكومة الفدرالية والإقليمية. ويوؤكد قادة امل�رشوع اأن مبلغ 12 مليون يورو كافية للبدء يف البناء.
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اأكرب الرجال �شنا يف العامل 
ياباين يبلغ 112 عاما

 اأعلنـــت مو�صـــوعة جيني�ص لالأرقام القيا�صـــية اأم�ص الثالثـــاء اأن يابانيا يبلغ من 
العمر 112 عاما هو اأكرب الرجال �صـــنا يف العامل. وولد ما�صـــازو نوناكا يف 25 يوليو 
العام 1905 اأي قبل �صهور من ن�رش نظرية الن�صبية اخلا�صة للعامل األربت اأين�صتاين. 
وبذلك يحمل نوناكا اللقب خلفا لالإ�صـــباين فران�صي�صـــكو نونيز اأوليف�ا الذي تويف 
هـــذا العام عن عمر 113 عاما. وكان نوناكا يف �صـــبابه مزارعـــا وحطابا ثم اأدار فندقا 
للينابيع ال�صـــاخنة يف م�صقط راأ�صه ببلدة اأ�صورو على جزيرة هوكايدو اليابانية التي 

تبعد 900 كيلومرت اإلى ال�صمال من طوكيو. وقام نوناكا برتبية ابنن و3 بنات.
وي�صتمتع نوناكا بنزول امل�صبح ويحب احللويات خا�صة كعكة الفراولة. و�صاركه 

اأقاربه وم�صوؤولون احتفال باملنا�صبة اأم�ص الثالثاء.
ويظل لقب اأكرب الرجال �صـــنا على الإطالق م�صـــجال يف مو�صوعة جيني�ص لالأرقام 
القيا�صـــية با�صـــم ياباين اآخر هو ج�ومون كيمورا الذي تويف العـــام 2013 عن عمر 
116 عامـــا و54 يومـــا. واأكرب عمر موثق لالإن�صـــان على الإطالق هـــو 122 عاما و164 

يوما، وحتمل اللقب الفرن�صية جان لويز كاملون التي توفيت العام 1997.

لجئة روهينغيا تنظر من نافذة مدر�صة يف خميم كوتوبالونغ لالجئن 
يف منطقة اأوخيا يف بنغالد�ص )اف ب(

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492
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الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ص غ� م�صتقر مع فر�صة 
لت�صاقط امطار متفرقة يف 

وقت لحق قد تكون رعدية.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد ولكنها 
�رشقية بوجه عام من 12 اإلى 17 عقدة احيانا مع 

هبات قد ت�صل اإلى 35 عقدة يف وقت لحق.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمن قرب ال�صواحل ومن 2 اإلى 
4 اقدام يف عر�ص البحر وي�صل اإلى 8 اقدام اثناء الهبات. 

درجة احلرارة العظمى 32 وال�صغرى 22 درجة مئوية.
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