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إظااج ا�مــــطضئ الــماـتـثة
جـعدة طمــاازة  -  حــضض جـثغث

دينار ماليني   10 بـ  م�شروع  عن  الأولى” تك�شف  5 خمططات“البحرين  دينار يف  مليون   30 دملون” ت�شتثمر  “بوابة 
        زينب العكري من ال�سناب�س

ك�س���ف �لرئي����س �لتنفي���ذي ل�رصك���ة �لبحري���ن �الأول���ى �أمني 
�لعري�س عن م�رصوع �ل�رصكة �جلديد يف منطقة �ل�سيف، و�لذي تبلغ 

كلفته �الإجمالية نحو 10 ماليني دينار �ساملة �سعر �الأر�س.
و�أو�س���ح  �لعري�س يف ت�رصيح ل� “�لب���الد” �أن �ل�رصكة متلك 4 

�أر�����س مب�ساحة �إجمالي���ة تبلغ 15 �ألف م���رت مربع  �سيتم 
تطويرها على مر�حل.

        املحرر االقت�سادي من ال�سناب�س

قال �ملدي���ر �لعام لبو�بة دمل���ون �لعقارية عب���د�هلل علي �إن 
��ستثم���ار�ت �ل�رصكة خالل �لع���ام 2018 بلغ���ت 30 مليون دينار 

تت�سمن 5 خمططات �سكنية و�سوقا جتارية.
و�أو�س���ح �أن �ملخطط���ات �جلديدة �ستك���ون يف مناطق �سدد 

و�ل�سهل���ة وكر�نة ومقاب���ة و�سلماب���اد با�ستثمار تقديري 
يبلغ 23 مليون دينار. 1010

بناء منوذج للتعاون الثنائي مع الإمارات
“املربة” توقع اتفاقية مع “عبدالرحيم الكوهجي اخلريية”... �سمو ال�سيخة زين:حر�س متبادل على بناء منوذج للتعاون الثنائي... �سمو رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بنا: �عرب رئي����س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
عن تقدي���ر مملك���ة �لبحرين و�عتز�زه���ا مبو�قف 
دول���ة �الإم���ار�ت �لعربية �ل�سقيقة قي���ادة و�سعًبا 

�لد�عمة و�مل�ساندة لها يف خمتلف �لظروف.
وكان �سم���وه ق���د ��ستقبل بق����رص �لق�سيبية 
�أم����س �سف���ري دول���ة �الإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتحدة 

مبملك���ة �لبحري���ن �ل�سيخ �سلطان ب���ن حمد�ن بن 
ز�يد �آل نهيان.

�جلدي���د  �الإمار�ت���ي  �ل�سف���ري  �سم���وه  وهن���اأ 
مبنا�سب���ة تعيينه، متمنًيا �سموه ل���ه كل �لتوفيق 
و�لنج���اح يف �أد�ء مهمات���ه �لدبلوما�سية يف تدعيم 
وتعزيز م���د ج�سور �لتعاون �لقوي���ة بني �لبلدين 
�ل�سقيق���ني يف �ملج���االت كاف���ة، و�لت���ي ترتك���ز 

عل���ى قاعدة �سلبة من و�سائ���ج �لقربي و�مل�سري 
�مل�س���رتك، م�سي���ًد� �سموه مبا ت�سه���ده �لعالقات 
�لبحريني���ة �الإمار�تية من تط���ور م�ستمر يف �ستى 
�ملجاالت يف ظ���ل ما يجمع ب���ني قيادتي و�سعبي 
�لبلدي���ن من رو�بط متمي���زة وحر�س متبادل على 

بناء منوذج للتعاون �لثنائي �لذي يحقق 
�مل�سالح �مل�سرتكة.

متكني ال�شباب للو�شول لأعلى امل�شتويات

حكم نهائي باإعدام 4 �شرعوا يف اغتيال امل�شري
�لتميي���ز  بن���ا: عق���دت حمكم���ة   - �ملنام���ة 
�لع�سكري���ة جل�ستها �أم�س، حي���ث �أ�سدرت حكمها 
يف �لطعون �ملقدمة على حكم حمكمة �ال�ستئناف 
�لع�سكري���ة �لعلي���ا �ل�س���ادر يف ق�سي���ة ت�سكيل 
�خللي���ة �الإرهابي���ة و�رت���كاب ع���دد م���ن �جلر�ئم 

�الإرهابية �الأخرى.
وق�س���ت �ملحكمة برف����س �لطعون �ملقدمة 
من جان���ب �ملحكوم عليه���م بعقوب���ة )�الإعد�م(، 

و�إ�سق���اط  �سن���ة،   15 مل���دة  و�ل�سج���ن 
�جلن�سية �لبحرينية عنهم.

�مل���رة  موؤ�س�س���ة  بن���ا: وقع���ت  �ملنام���ة - 
�خلليفي���ة مذك���رة تفاهم م���ع م���رة عبد�لرحيم 
وبن���اء  �لتعلي���م  جم���ال  يف  �خلريي���ة  �لكوهج���ي 
�لق���در�ت، ن�س���ت عل���ى تعزي���ز �أو�����رص �لتعاون 
�مل�سرتك يف جمال �لر�م���ج �لتعليمية و�لتنموية 
�ملقدمة للمجتمع �ملحلي. وبهذه �ملنا�سبة، قالت 
رئي����س جمل����س �أمن���اء موؤ�س�سة �مل���رة �خلليفية 

�سمو �ل�سيخة زين بن���ت خالد �آل خليفة “ُي�سعدنا 
�أن نق���وم بتوقي���ع �تفاقية مع م���رة عبد�لرحيم 
�لكوهج���ي �خلريي���ة �لت���ي ته���دف �إل���ى تطوي���ر 
�ل�سب���اب �لبحريني ومتكينه للو�س���ول �إلى �أعلى 
�مل�ستويات حيث م���ن �ساأن هذه �ل�رص�كة �أن ُتعزز 

من �لعالقات بني �لطرفني وذلك يف �إطار 
�إثر�ء �لتعليم ومتكني �لنا�سئة”.
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نقل �لنائب ماج���د �ملاجد تقدير�ت 
 3250 قر�ب���ة  بحظ���ر  تفي���د  ر�سمي���ة 
�سخ�سا من قي���اد�ت و�أع�ساء �جلمعيات 
�ل�سيا�سي���ة �ملنحلة بحك���م ق�سائي من 

�لرت�سح لع�سوية جمل�س �لنو�ب.
وق���ال �ملاجد ل���� “�لب���الد” �إن جلنة 
�ل�س���وؤون �لقانوني���ة و�لت�رصيعية - �لتي 
يرت�أ�سه���ا - �جتمع���ت م���ع وزي���ر �لعدل 
و�ل�س���وؤون �الإ�سالمية و�الأوق���اف �ل�سيخ 
خال���د ب���ن عل���ي �آل خليف���ة، و�إن �الأخري 

�أفاد �للجنة باأن ع���دد �أع�ساء �جلمعيات 
�ملنحلة لي�س كبري� كما ي�ساع.

�أن  للجن���ة  �لوزي���ر  ذك���ر  وو��س���ل: 
�لبع����س ي�سيع �أن ع���دد �أع�س���اء بع�س 
�لوف���اق  جمعي���ة  )يق�س���د  �جلمعي���ات 
�ملنحل���ة( يتج���اوز 20 �ألف���ا، ولك���ن يف 
�حلقيقة فاإن ع���دد �أع�سائها ال يجاوز 3 

�آالف فقط.
ولفت �إل���ى �أنه بالن�سب���ة للجمعيات 
�ملنحل���ة �الأخ���رى مث���ل جمعي���ة “وعد” 
وجمعي���ة �لعم���ل �الإ�سالم���ي ف���اإن ع���دد 

�أع�سائهما ال يجاوز 250 ع�سو� فقط.

نقال عن تقديرات ر�سمية... املاجد لـ “$”:

الربملان دخولهم  �شيحظر  منحلة  بجمعيات  ع�شوا   3250

• ماجد �ملاجد	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال �ل�سفري �الإمار�تي	

• موؤ�س�سة �ملرة �خلليفية توقع مذكرة تفاهم مع مرة عبد�لرحيم �لكوهجي �خلريية	

دوالر  مليون   5.5 املتحد” يوزع  “االأهلي 
اأرباح �سكوك

النعيمي لـ “$”: 16 مركزا بحثيا اإيرانيا 
موجها �سد دول اخلليج

ماكرون: يجب الت�سدي الأن�سطة اإيران 
ومنعها من ال�سالح النووي

اقتصاد البالد

بالدنا

بالد العالم

11

9

14

2

4

حميدان: 13 األف �ساغر مبعار�س “العمل” 
ن�سيب املتوظفني منها 4.5 اآالف

بالدنا
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 را�سد الغائب

• عبد�هلل علي	 •  �أمني �لعري�س	

“الغرفة” تنهي خدمة 
رئي�شها التنفيذي  

�ل�سناب����س - �لغرفة: قرر رئي����س غرفة جتارة 
و�سناع���ة �لبحرين، مبوجب �لتفوي����س �ملمنوح له 
من �جلمعية �لعمومية �لعادية يف �جتماعها �مُلنعقد 
بتاري���خ 22 �أبري���ل 2018 فيم���ا يتعل���ق مبخالف���ة 
تعي���ني �لرئي����س �لتنفي���ذي للغرفة، �إنه���اء خدمة 
�لرئي����س �لتنفيذي للغرفة خال���د �لرويحي؛ ب�سبب 

بطالن عقد �لعمل �ملرم بينه وبني �لغرفة.

البحريـن واملغـرب يتقـا�شمـان 
8جوائـز “الـقـارئ العاملـي”



2local@albiladpress.com بالدنا الخميس 26 أبريل 2018 
10 شعبان 1439
العدد 3481

  للتوا�شل:  )ق�شم االأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

العالقات مع االإمارات متطورة با�ستمرار يف كل املجاالت
حر�س متبادل على بناء منوذج للتعاون الثنائي... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: ل���دى ا�شتقبال �شم���وه لل�شفري 
االإمارات���ي اجلدي���د، اأ�ش���اد رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
بالعالقات التاريخية البحرينية االإماراتية املتميزة، 
معرًب���ا �شموه عن اعتزاز مملك���ة البحرين بعمق هذه 
العالقات االأخوية املتينة ب���ني البلدين ال�شقيقني 
قي���ادة و�شعًب���ا واحلر����س املتبادل عل���ى توثيقها 

وتطويرها يف خمتلف املجاالت. 
وكان �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء قد 
ا�شتقبل بق�رص الق�شيبية اأم�س �شفري دولة االإمارات 
العربية املتح���دة مبملكة البحري���ن ال�شيخ �شلطان 
ب���ن حم���دان بن زاي���د اآل نهي���ان؛ مبنا�شب���ة ت�شلمه 
مهام عمله الدبلوما�ش���ي �شفريا لبالده لدى مملكة 

البحرين.
وخ���الل اللق���اء، هن���اأ �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
رئي����س ال���وزراء �شف���ري دول���ة االإم���ارات العربي���ة 
املتحدة اجلديد مبنا�شب���ة تعيينه، متمنًيا �شموه له 
كل التوفي���ق والنجاح يف اأداء مهام���ه الدبلوما�شية 
يف تدعي���م وتعزيز م���د ج�شور التع���اون القوية بني 
البلدين ال�شقيقني يف املجاالت كافة، والتي ترتكز 
عل���ى قاع���دة �شلبة م���ن و�شائج القرب���ي وامل�شري 

امل�ش���رتك، م�شي���ًدا �شموه مب���ا ت�شه���ده العالقات 
البحريني���ة االإماراتي���ة م���ن تطور م�شتم���ر يف �شتى 
املج���االت يف ظ���ل ما يجمع ب���ني قيادت���ي و�شعبي 
البلدي���ن من رواب���ط متميزة وحر����س متبادل على 
بناء منوذج للتع���اون الثنائي الذي يحقق امل�شالح 

امل�شرتكة. 

واأ�ش���اد �شاحب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
مب���ا ت�شهده دولة االإمارات العربية يف ظل قياداتها 
احلكيم���ة من نه�ش���ة وتقدم يف خمتل���ف املجاالت، 
معرًب���ا �شموه عن تقدير مملك���ة البحرين واعتزازها 
مبواقف دول���ة االإم���ارات العربي���ة ال�شقيقة قيادة 
و�شعًبا الداعمة وامل�شان���دة لها يف خمتلف الظروف 

مما يج�ش���د متانة وعمق العالق���ات االأخوية الوثيقة 
التي تربط بني البلدين وال�شعبني.

وحم���ل رئي����س ال���وزراء ال�شفري بنق���ل حتياته 
وتقديره لرئي����س دولة االإم���ارات العربية املتحدة 
�شاح���ب ال�شمو ال�شي���خ خليفة بن زاي���د اآل نهيان، 
ولنائ���ب رئي�س الدولة رئي����س جمل�س الوزراء حاكم 
دب���ي �شاح���ب ال�شم���و ال�شيخ حمم���د ب���ن را�شد اآل 
مكت���وم، ولويل عه���د اأبو ظبي نائ���ب القائد االأعلى 
للق���وات امل�شلحة �شاحب ال�شم���و ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، متمنًيا لل�شفري التوفيق والنجاح يف 

مهام عمله.
من جهت���ه، رفع ال�شيخ �شلط���ان بن حمدان بن 
زاي���د اآل نهي���ان اأ�شمى اآيات ال�شك���ر والتقدير اإلى 
�شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س ال���وزراء على حفاوة 
اال�شتقب���ال وم���ا يولي���ه �شم���وه م���ن دع���م ورعاية 
ل���كل ما من �شاأن���ه اأن يعزز العالق���ات الثنائية بني 
البلدين ال�شقيقني، موؤكدا اأن العالقات بني مملكة 
البحري���ن ودول���ة االإمارات العربي���ة املتحدة ت�شكل 
مث���اال يحتذى به يف عالقات التع���اون املتميزة بني 
االأ�شق���اء، م�شي���دا مب���ا ت�شهده مملك���ة البحرين من 

نه�شة وتطور يف خمتلف املجاالت.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبالً ال�شفري االإماراتي	

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاهل 
البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة ورئي�س 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأم���ري خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل 
خليفة وويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س 
جمل�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليف���ة برقية تهنئة اإلى القارئ 
مبنا�شب���ة  عم���ر،  �ش���الح  عل���ي 
ف���وزه بجائ���زة الق���ارئ العاملي 
االأ�شا�شي���ة فرع الق���ارئ املجود 
واملرك���ز االأول يف جميع املراحل 
اخلم�س مب�شابقة القارئ العاملي 
ال���دورة الثالث���ة للع���ام 2018، 
والت���ي اأقيمت حتت رعاية جاللة 
املل���ك، بتنظي���م م���ن املجل����س 
االإ�شالمي���ة،  لل�ش���وؤون  االأعل���ى 
يف الف���رتة 22 اإل���ى 25 اأبري���ل 
 9200 فيه���ا  و�ش���ارك   ،2018
م�ش���ارك من 81 دول���ة، معربني 
يف برقياتهم عن الفخر واالعتزاز 
ال���ذي ي�شاف  باالإجن���از امل�رصف 
اإل���ى االإجن���ازات احلافل���ة الت���ي 
حققه���ا اأبناء مملك���ة البحرين يف 
امل�شابق���ات القراآنية املختلفة، 
م�شيدي���ن بجه���ود الق���ارئ وما 
ق���ام به من عم���ل دوؤوب وم�رصف 
االإجن���از،  ه���ذا  علي���ه  ا�شتح���ق 
التوفي���ق  كل  ل���ه  ومتمني���ني 

والنجاح.

جاللة امللك و�شمو رئي�س الوزراء 
و�شمو ويل العهد يهنئون الفائز 

ب� “القارئ العاملي”

العالقات البحرينية التايلندية باتت اأكرث قوة واأ�سد متا�سكاً
لدى ا�شتقباله ال�شفري اجلديد... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل رئي����س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
بق����رص الق�شيبي���ة �شباح اأم�س �شف���ري مملكة تايلند 

اجلديد لدى مملكة البحرين تانيت نا �شونخال. 
وخالل اللقاء، رحب �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء بال�شف���ري التايلندي اجلديد ل���دى اململكة، 
موؤك���داً �شم���وه اأن العالق���ات البحريني���ة التايلندية 
مت�ش���ي قدم���اً اأكرث ق���وة واأ�ش���د متا�ش���كاً وقطعت 
�شوط���اً كب���رياً م���ن التع���اون يف ظل رغب���ة حكومتي 
البلدي���ن االأكي���دة لتطوي���ره وتنميت���ه يف املجاالت 
كافة.  واأ�شاد �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
مب���ا يجمع ب���ني البلدين وال�شعب���ني ال�شديقني من 
روابط وعالقات �شداق���ة وطيدة وم�شالح م�شرتكة، 
مثني���اً �شموه على ال���دور الذي ت�شطلع ب���ه اجلالية 

التايلندية وا�شهاماتها يف �شتى جماالت التنمية. 
واأع���رب �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي����س الوزراء 
ع���ن متنياته لل�شف���ري التايلندي اجلدي���د بالتوفيق 
يف مهام���ه الدبلوما�شي���ة اجلدي���دة لت�شب يف �شالح 
رواب���ط ال�شداق���ة والتع���اون القائ���م ب���ني البلدين 
ال�شديق���ني، موؤكدا �شم���وه اأنه �شيلق���ى كل الدعم 
واالإ�شن���اد للقي���ام مبهامه مبا يخ���دم تطلعاتهما يف 
تطوير وتنمي���ة الرواب���ط ال�شيا�شي���ة واالقت�شادية 
والثقافي���ة بني اجلانب���ني. من جانب���ه، اأعرب �شفري 
مملك���ة تايلند ل���دى مملكة البحرين ع���ن بالغ �شكره 
وتقديره ل�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء على 
ما يوليه �شموه م���ن اهتمام خا�س بتطوير العالقات 
املتين���ة القائمة ب���ني البلدين ال�شديق���ني، منوها 
بال���دور امل�شه���ود ل�شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س 
الوزراء يف تنمية وتطوير عالقات ال�شداقة والتعاون 
البحرينية التايلندي���ة واالرتقاء بها اإلى اآفاق اأرحب، 
موؤك���دا حر�س ب���الده على دعم ه���ذا التعاون املثمر 

وتطوير جماالته املختلفة.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال ال�شفري التايلندي	
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البحريني���ة للحكوم���ة  احل�ض���اري  اجلان���ب  بف�ض���ل  بالرعاي���ة  يحظ���ون  اأبنا�ؤن���ا  اأري���وال: 

اإ�سهامات مقدرة لدور اجلالية الفلبينية البناء يف البالد 
تعزيز العالقات العمالية �اال�ضتثمارية مع مانيال... �ضمو رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بنا: ا�ضتقب���ل رئي�س ال���وزراء �ضاحب 
ال�ضم���و امللكي االأم���ر خليفة ب���ن �ضلم���ان اآل خليفة 
بق����ر الق�ضيبي���ة �كيل���ة �زارة ال�ض���وؤ�ن اخلارجي���ة 
الفلبينية ل�ضوؤ�ن العم���ال املهاجرين �ضارة لو اأريوال.  
�نوه �ضاح���ب ال�ضمو امللكي رئي�س ال���وزراء مب�ضتوى 
العالق���ات البحريني���ة الفلبيني���ة �مبا ي�ضه���ده م�ضار 
التعا�ن الثنائي بينهما من مناء م�ضتمر ب�ضكل يعك�س 
عمق عالقات ال�ضداقة املتينة التي تربط بني البلدين 
�حر�ضهما عل���ى تطوير العالقات الت���ي تربط بينهما 
مل���ا في���ه م�ضلح���ة البلدي���ن �ال�ضعب���ني ال�ضديقني. 
�ج���رى خ���الل اللق���اء ا�ضتعرا����س العالق���ات الثنائية 
بني البلدي���ن ال�ضديقني يف �ضت���ى املجاالت �حر�س 
حكومتي البلدين على �ضبل دعمها �تعزيزها �ال�ضيما 
االقت�ضادي���ة �اال�ضتثماري���ة �العمالي���ة، حي���ث ن���وه 

�ضاح���ب ال�ضمو امللكي رئي�س ال���وزراء يف هذا ال�ضدد 
بال���د�ر البن���اء ال���ذي ت�ضطلع ب���ه اجلالي���ة الفلبينية 
العامل���ة يف الب���الد �اإ�ضهاماتها املق���درة يف املجاالت 
املختلف���ة.  �اأعرب���ت �كي���ل �زارة ال�ض���وؤ�ن اخلارجية 
الفلبيني���ة ل�ضوؤ�ن العمال املهاجري���ن عن بالغ ال�ضكر 
�التقدي���ر حلكوم���ة مملك���ة البحرين برئا�ض���ة �ضاحب 
ال�ضم���و امللكي رئي�س الوزراء على م���ا توليه احلكومة 
من رعاية الأبناء اجلالية الفلبينية �مبا تتميز به مملكة 
البحري���ن م���ن �ج���ه ح�ض���اري �اإن�ضاين بف�ض���ل جهود 
حكومته���ا �رقي �ضعبه���ا. �اأ�ضادت باهتم���ام �ضاحب 
ال�ضم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء بكل م���ا يدعم تطوير 
العالقات بني البلدين ال�ضديقني �حر�س بالدها على 
تنمية اأ�ا�ر العالقات مع مملكة البحرين �االرتقاء بها 

اإلى جماالت اأرحب حتقق امل�ضالح امل�ضرتكة. 

• �ضمو رئي�س الوزراء م�ضتقبال �كيلة �زارة ال�ضوؤ�ن اخلارجية الفلبينية	

جمل�س ويل العهد يج�ّسد التوا�سل املجتمعي
تكامل ومتيز العالقات الأخوية مع الإمارات

لدى ا�ضتقباله ال�ضفر اجلديد... �ضمو �يل العهد: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د �يل العه���د نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأ�ل لرئي����س جمل�س الوزراء �ضاحب 
ال�ضم���و امللك���ي االأم���ر �ضلمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
تكام���ل �متي���ز العالقات االأخوية الت���ي جتمع مملكة 
البحري���ن �د�لة االإم���ارات العربي���ة ال�ضقيقة �متثل 
منوذج���ا طيبا ل�ض���كل العالق���ات البيني���ة املتطلعة 
نح���و اأفق �ا�ضع من التع���ا�ن الثنائي �تطابق الر�ؤى 
على اأ�ض����س ثابتة ر�ضخه���ا االآباء �االأج���داد �ال تزال 
�ضم���ة التوا�ضل امل�ضتمر �احلر����س على تدعيم اأطر 
التع���ا�ن بني البلدين ال�ضقيقني هو ما يحر�س على 
تكري�ضه عاه���ل البالد �ضاحب اجلالل���ة امللك الوالد 
حمد ب���ن عي�ضى اآل خليف���ة، �رئي�س د�ل���ة االإمارات 
العربي���ة املتح���دة ال�ضقيق���ة اأخي���ه �ضاح���ب ال�ضمو 
ال�ضي���خ خليفة بن زاي���د اآل نهيان. �ق���ال �ضموه اإن 
العالقة الوطي���دة بني البلدين ق���د جت�ضدت ب�ضكل 
كب���ر يف م�ضتوي���ات التعا�ن �التن�ضي���ق بينهما مبا 
يع���ود باخلر على اأبناء البلدي���ن. جاء ذلك لدى لقاء 
�ضم���وه بق�ر الرفاع مع �ضفر د�لة االإمارات العربية 

املتح���دة ال�ضقيق���ة ال�ضي���خ �ضلطان ب���ن حمدان بن 
زاي���د اآل نهي���ان؛ مبنا�ضب���ة تعيين���ه �ضف���را لبالده 
لدى اململكة، حيث رح���ب �ضموه بال�ضفر موؤكداً اأنه 
�ضيلقى الدع���م �امل�ضاندة من جان���ب االأجهزة كافة 
يف اململك���ة؛ لت�ضهيل مهام عمله؛ م���ن اأجل موا�ضلة 
تطوي���ر �تعزي���ز العالق���ات الوطيدة ب���ني البلدين 

�ال�ضعبني ال�ضقيقني يف خمتلف املجاالت. من جانبه، 
اأع���رب ال�ضيخ �ضلطان بن حمدان عن �ضكره �تقديره 
ل�ضاح���ب ال�ضمو امللكي �يل العهد على ما يوليه من 
اهتمام يف تطوير عالقات البلدين ال�ضقيقني، موؤكدا 
اأنه �ضي�ضع���ى اإلى ترجمة تطلع���ات قيادتي البلدين 

بتعزيز �تطوير العالقات املتميزة. 

• �ضمو �يل العهد م�ضتقبال ال�ضفر االإماراتي	

املنام���ة - بن���ا: يف اإطار االهتم���ام الذي 
يوليه �يل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأ�ل لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ضاحب ال�ضمو 
امللك���ي االأم���ر �ضلمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
بالتوا�ض���ل مع كافة اأبن���اء البحرين، ا�ضتقبل 
�ضم���وه يف جمل�ض���ه االأ�ضبوع���ي بق����ر الرفاع 
م�ض���اء اأم�س، اأف���راد العائل���ة املالكة الكرمية 
�ال���وزراء �اأع�ضاء جمل�ض���ي ال�ضورى �النواب 
�البلديات �عدٍد من رجال الدين �الفعاليات 
االقت�ضادي���ة �االجتماعي���ة �اأع�ض���اء ال�ضلك 
�ال�ضخ�ضي���ات  اململك���ة  يف  الدبلوما�ض���ي 
االأكادميي���ة �الفكري���ة �االإعالمي���ة �عدٍد من 

اأفراد املجتمع.
�رحب �ضم���وه بر�اد جمل�ض���ه االأ�ضبوعي 
الذي يج�ضد �ضوًرا م���ن �ضور التوا�ضل الذي 
يحر����س عليه عاه���ل البالد �ضاح���ب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة تكري�ًضا لنهج 
املجتمع ��ضنة االآباء �االأجداد، �ترجمًة للر�ح 
االأ�ضيلة للمجتمع البحريني �ن�ضيجه �هويته 
اجلامع���ة. �اأثنى احل�ضور عل���ى حر�س �ضموه 
بااللتق���اء باملواطن���ني �التوا�ضل معهم �ما 
ي�ضكله املجل�س من من�ضة جامعة لكافة اأبناء 
املجتم���ع يف �ضورة جت�ضد هوي���ة البحرينيني 

التي جبلت على املحبة �اخلر

�سمو ويل العهد ي�رشف حفل زواج ال�سيخ حممد بن خليفة
املنام���ة - بنا: ����رف �يل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأ�ل لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ضاح���ب ال�ضم���و امللك���ي االأمر �ضلم���ان بن حمد 
اآل خليف���ة حفل ز�اج ال�ضيخ حمم���د بن خليفة اآل 
خليف���ة، م�ضاء اأم����س مبجل�س املغفور ل���ه ال�ضيخ 
�ضلمان ب���ن حممد بن عي�ض���ى اآل خليفة مبحافظة 

املحرق.
كم���ا ح�ر احلفل عدد من كب���ار اأفراد العائلة 
املالكة الكرمية �كبار املدعوين. اإذ قدم �ضاحب 
ال�ضم���و امللكي �يل العه���د نائب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأ�ل لرئي����س جمل����س ال���وزراء التهاين 
�التربي���كات اإلى مدير عام مكت���ب النائب االأ�ل 
لرئي����س جمل�س الوزراء ال�ضي���خ �ضلمان بن خليفة 
اآل خليف���ة �اإلى العري����س ال�ضيخ حممد بن خليفة 
اآل خليف���ة بالز�اج املبارك، متمنياً �ضموه له حياة 

ز�جية �ضعيدة.
م���ن جانبه، رفع ال�ضيخ �ضلم���ان بن خليفة اآل 
خليف���ة اإل���ى �ضاحب ال�ضم���و امللك���ي �يل العهد 
نائب القائد االأعل���ى النائب االأ�ل لرئي�س جمل�س 
الوزراء ا�ضم���ى اآيات ال�ضكر �التقدي���ر �االمتنان 
عل���ى ت�ريف �ضموه حلفل ز�اج اأخيه ال�ضيخ حممد 
ب���ن خليفة اآل خليفة �على تهاين �ضموه �ما ابداه 
من م�ضاعر نبيلة به���ذه املنا�ضبة ال�ضعيدة، داعيا 
اهلل اأن يدمي على البحري���ن اأمنها �ا�ضتقرارها يف 
ظ���ل قائد م�ضرتها املباركة مل���ك البالد �ضاحب 

•اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة. �ضمو �يل العهد يح�ر حفل ز�اج ال�ضيخ حممد بن خليفة	
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األفنيوز  -  البحرين )بوابة الميناء(

تحت رعاية

 معالي الشـيخة مي بنت محمد آل خليفـة 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

الراعي الذهبي

الراعي اإلعالمي الشريك اللوجيستي

E X P E RT I S E  &  E X C E L L E N C E

الراعي الفضي

الرعاة

تطوير ال�شباب البحريني ومتكينه 
للو�شول اإلى اأعلى امل�شتويات

“املربة اخلليفية” توقع اتفاقية مع مربة عبدالرحيم الكوهجي اخلريية... �شمو ال�شيخة زين:

املنام���ة - بن���ا: وقع���ت موؤ�ش�ش���ة امل���ربة 
اخلليفي���ة مذك���رة تفاهم م���ع م���ربة عبدالرحيم 
التعلي���م وبن���اء  الكوهج���ي اخلريي���ة يف جم���ال 
الق���درات، ن�ش���ت عل���ى تعزي���ز اأوا����ر التعاون 
امل�شرتك يف جم���ال الربامج التعليمية والتنموية 

املقدمة للمجتمع املحلي.
وبهذه املنا�شبة، قال���ت رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�ش���ة امل���ربة اخلليفي���ة �شم���و ال�شيخة زين 
بن���ت خالد اآل خليفة “ُي�شعدن���ا اأن نقوم بتوقيع 
اتفاقي���ة مع مربة عبدالرحي���م الكوهجي اخلريية 
الت���ي ته���دف اإل���ى تطوي���ر ال�شب���اب البحريني 

ومتكين���ه للو�شول اإلى اأعل���ى امل�شتويات حيث 
م���ن �شاأن هذه ال�راكة اأن ُتعزز من العالقات بني 
الطرف���ني وذلك يف اإطار اإث���راء التعليم ومتكني 

النا�شئة”.
م���ن جانب���ه، قال رئي����س جمل�س اأمن���اء مربة 
عبدالغف���ار  اخلريي���ة  الكوهج���ي  عبدالرحي���م 
الكوهج���ي “اإن قيمة ال�راك���ة قيمة اأ�شيلة لدينا 
و�راكتن���ا الي���وم م���ع موؤ�ش�شة امل���ربة اخلليفية 
�راك���ة نوعي���ة ممي���زة ت�شع���ى لتنمي���ة ال�شباب 
البحريني وتعزيز قدرات���ه ومهاراته ملا فيه خري 
مملكتنا الغالية. ونعتز بهذه االتفاقية وال�راكة 

بني موؤ�ش�شة املربة اخلليفية ومربة عبد الرحيم 
الكوهجي يف جمال التعليم وبناء القدرات”.

ي�ش���ار اإلى اأن امل���ربة اخلليفية هي موؤ�ش�شة 
غري ربحية، م�شجلة ومرخ�شة من قبل وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية يف مملكة البحرين، تاأ�ش�شت 
يف عام 2011 بهدف اإحداث اأثر اجتماعي اإيجابي 
يف جم���ال التعلي���م، ومتكني ال�شب���اب البحريني 
للو�شول بقدراتهم اإلى اأف�شل امل�شتويات، من 
خالل عق���د العديد م���ن ور�س العم���ل والدورات 
لتزويدهم باملع���ارف واملهارات واخلربات، مما 

•�شيعود عليهم وعلى الوطن باأف�شل النتائج. موؤ�ش�شة املربة اخلليفية توقع مذكرة تفاهم مع مربة عبد الرحيم الكوهجي اخلريية	

اللقاءات املبا�رشة وامل�شتمرة عادة متوارثة من الآباء والأجداد 
خالل مناق�شته احتياجات املواطنني... �شمو حمافظ اجلنوبية:  

املنامة - بنا: ا�شتقبل حمافظ اجلنوبية �شمو ال�شيخ خليفة 
ب���ن عل���ي اآل خليفة وجه���اء واأعي���ان املحافظة وع���ددا من كبار 
ال�سب���اط والنخب الفكري���ة والأدبية والإعالمي���ة مبجل�س �سموه 
االأ�شبوع���ي باملحافظ���ة اجلنوبي���ة. ورح���ب �شمو ال�شي���خ خليفة 
بن علي ب���رواد املجل�س، موؤكًدا حر�س واهتم���ام �شموه احلثيث 
يف تنفي���ذ توجيه���ات عاهل الب���الد �شاحب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة وتوجيهات رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي الوال���د االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، وويل العهد 
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ري �شلمان بن حم���د اآل خليف���ة؛ للبقاء على 
مقربة وب�ش���كل مبا�ر م���ع املواطنني واالأهايل لتفق���د اأحوالهم 
العام���ة، م�ش���رًيا �شموه اإل���ى اأن جمل�س املحافظ���ة االأ�شبوعي هو 
جمل�س للمواطنني واالأهايل ن�شع���د من خالله بلقائهم وو�شلهم 
وال�شوؤال عنهم ومناق�شة احتياجاتهم يف خمتلف اجلوانب، موؤكًدا 
�شم���وه اأن اللقاءات املبا�رة وامل�شتم���رة عادة متوارثة من االآباء 
واالأجداد وهو النهج احلميد الذي نفخر به يف املحافظة اجلنوبية.

كم���ا اأكد �شمو حماف���ظ اجلنوبية خالل لقائ���ه رواد املجل�س 
حر�س واهتمام املحافظة يف متابعة توجيه رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ري الوالد خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة خالل 
جل�ش���ة جمل�س ال���وزراء ب�ش���اأن ت�شهيل اإن�شاء ال�ش���االت وقاعات 
للمنا�شب���ات تكف���ل تلبي���ة احتياج���ات املواطن���ني يف خمتل���ف 
املنا�شب���ات �شم���ن تعزيز جه���ود العم���ل احلكوم���ي يف املجال 
االجتماع���ي، معرًبا �شم���وه عن م�شي املحافظ���ة يف مراحل اإن�شاء 
م����روع �شالتني يف منطقت���ي الدور والزالق ع���الوة على درا�شة 
اإقامة قاعة اأخرى يف مدين���ة الرفاع. واأكد �شمو ال�شيخ خليفة بن 

علي اآل خليفة لرواد املجل����س االهتمام امل�شبق واال�شتعدادات 
العام���ة التي تقوم بها املحافظ���ة اجلنوبية بالتعاون مع مديرية 
�رط���ة املحافظ���ة اجلنوبية ال�شتقب���ال �شهر رم�ش���ان املبارك؛ 
تقدي���ًرا واحرتاًما لهذا ال�شهر الف�شيل وما يتطلبه من تهيئة يف 
خمتل���ف اجلوانب ملا يتميز به من قيم واأجواء اإميانية واجتماعية 
بالغ���ة االأهمية لها من املعاين الكبرية التي مت�س خمتلف �رائح 
جمتم���ع املحافظ���ة، والت���ي حتر����س املحافظ���ة اجلنوبي���ة على 
تنفيذها باأكمل وجه، م�شيًدا �شموه يف هذا ال�شياق بالدور الكبري 
ال���ذي يقوم به رجال االأمن يف مديري���ة �رطة املحافظة اجلنوبية 
يف خدم���ة وحتقي���ق �شالمة واأم���ن جمتمع املحافظ���ة عرب خمتلف 
املواق���ع االأمني���ة، والتي تع���د ال�شاع���د االأمي���ن يف تنفيذ مهام 
وواجبات عمل املحافظة خلدم���ة املجتمع. من جهته، عرب املدير 
العام ملديرية �رط���ة املحافظة اجلنوبية العميد حمد املري عن 
�شكره وتقديره ل�شمو حمافظ اجلنوبية على اللفتة الكرمية التي 
ب���ادرت فيها املحافظة اجلنوبية اأخريا، واملتمثلة يف اإقامة حفل 
تكرمي �سباط و�سابط���ات املديرية وما متثله هذه املبادرة من 
حاف���ز لبذل املزيد من اجلهد والعطاء يف العمل االأمني مبا يحقق 

التطلعات املن�شودة خلدمة اأهايل املحافظة اجلنوبية.
كم���ا اأ�ش���اد احل�ش���ور بحر�س �شم���و حماف���ظ اجلنوبية على 
اال�شتم���اع لطلباته���م ومتابعة اأحوالهم، وما يق���وم به �شموه من 
تع���اون وفتح قنوات العمل امل�شرتك مع اجلهات كافة؛ لتحقيق 
التكام���ل والتن�شي���ق املرتابط يف العمل بغي���ة التوفيق والنجاح 
خلدم���ة املحافظ���ة واأهاليها، اإذ يع���د املجل����س االأ�شبوعي دلياًل 
وا�شًحا وعنواًنا بارزا يف التوا�شل املبا�ر معهم من دون قيود اأو 

حواجز؛ الإي�شال مالحظاتهم واآرائهم املتنوعة.

• �سمو حمافظ اجلنوبية م�ستقبال وجهاء واأعيان املحافظة وعددا من كبار ال�سباط والنخب الفكرية والأدبية والإعالمية	
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الكويت الحليمة... إذا غضبت...
 

مت���ادت �شفارة �لفلبني بالكويت. �شّكلت فرقا �أمنية، لتهريب عامالت منازل، من بيوت 
خمدوميهن. 

َغ�َشَب �أهل �لكويت، وقيادتها �حلليمة، من م�س �شيادة �لدولة، قاد العتذ�ر وزير خارجية 
ماني���ال. ولك���ن ��شتمر �ل�شفري يف تهريجه، ورف�س تقدمي جمرم���ني -حت�شنو� مببنى �لبعثة- 
للعد�ل���ة. طرد �ل�شفري قر�ر �شائب. وال موطئ قدم ب���د�ر �شمو �الأمري �شباح �الأحمد الأي �أحمق 

يعبث باالأمن و�ل�شيادة.
تز�م���ن ��شتعال هذه �الأزمة مع زي���ارة وكيلة وز�رة �ل�شوؤون �خلارجي���ة �لفلبينية ل�شوؤون 

�لعمال �ملهاجرين للمنامة.
قر�ب���ة 56 �ألف فلبيني يعي�شون بالبحرين. وهلل �حلمد فاإن �ل�شفحة بي�شاء من �لق�ش�س 

�ملوؤذية عد� عن �شكاوى حلاالت فردية تنتهك حقوق عامالت.
و�أج���زم �إن �مل�شوؤولني بوز�رتي �خلارجي���ة و�لعمل، �أبلغو� �لوكيل���ة �لفلبينية، �إن قانون 
�لعم���ل من�ش���ف للعمال���ة �الأجنبية الأبعد ح���دود؛ الأن م�شودت���ه عر�شت على منظم���ات �لعمل 

�ملتخ�ش�شة، وحظي بالتاأييد.
و�أعرف �إن من يلتجئ ل�شفارة بالده، يت�شل �ملوظف �ملخت�س من �لبعثة، لق�شم �لتفتي�س 
ب���وز�رة �لعمل، و�الأخري يبا�رش نظر �حلالة، ويتخذ �لق���ر�ر �ملن�شف، الأطر�ف �خل�شومة، حتى لو 

�قتيد �لبحريني �ملخالف للنيابة �لعامة.
�إنها كلمة حق. ويجب �أن تكتب.

تيــار
“لي�س من �ل�شجاعة �أن تنتقم، بل �أن تتحمل وت�شرب”.

وليم �سك�سبري

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

تعزيز املوارد الب�رشية يف “الإ�سكان”

وزير “الأ�سغال”: الكفاءات الب�رشية حمرك تطوير العمل

“الكهرباء” تناق�ش تعرفة امل�ساكن مع “املحرق البلدي”

“منتجع ال�ساحل” يكمل خارطة امل�ساريع ال�سياحية يف “اجلنوبية”

البحرين قطعت �سوًطا كبرًيا للحد من حوادث العمل 

البحرين تدر�ش اإن�ساء اأول مركز للخاليا اجلذعية باملنطقة

تفقد �مل�رشوع و�شري �أعماله �الإن�شائية... خالد بن عبد�هلل: 

بحزمة ت�رشيعات وتطبيق �أف�شل �ملمار�شات... خالد بن عبد�هلل: 

بالتعاون مع �الأردن وخرب�ء بحرينيني... م�شادر ل�“$”:

ق�رش �لق�شيبي���ة - مكتب نائ���ب رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء: قال نائ���ب رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء رئي�س 
جمل����س �إد�رة �رشك���ة “ممتل���كات” �ل�شي���خ خالد بن 
عبد�هلل �آل خليفة، �إنه باإن�ش���اء م�رشوع منتجع �ل�شاحل 
يف �لعام 2020، �شتكتمل خارطة �مل�شاريع �ل�شياحية 
يف �ملحافظ���ة �جلنوبية.  و�أكد �أن �ملحافظة �جلنوبية 
عل���ى �ملدي���ني �لق�ش���ري و�ملتو�شط �شتك���ون على 
موعد م���ع م�شاريع ��شرت�تيجية مهمة ود�عمة للحركة 
ا،  �ل�شياحية يف �لبحرين عموًما، ويف �ملحافظة خ�شو�شً
�لت���ي ت�شعى �لقيادة �حلكيم���ة لعاهل �لبالد �شاحب 
�جلالل���ة �مللك حمد ب���ن عي�شى �آل خليف���ة، و�هتمام 
�حلكوم���ة برئا�ش���ة رئي����س �ل���وزر�ء �شاح���ب �ل�شمو 
�مللكي �الأمري خليفة ب���ن �شلمان �آل خليفة، ومتابعة 
ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س 
جمل�س �لوزر�ء �شاح���ب �ل�شمو �مللكي �الأمري �شلمان 
بن حم���د �آل خليفة، �إلى حتويل ه���ذه �ملحافظة �إلى 
منطقة جذب �شياحي، با�شتثمار �ملقومات �لطبيعية 
و�جلغر�فية �لتي تتمتع بها مناطقها، ومن بني تلك 
�مل�شاريع �إلى جانب منتجع �ل�شاحل، م�شاريع �ملدينة 
�لريا�شي���ة، ومركز �ملعار����س و�ملوؤمتر�ت، وتطوير 
ب���الج �جلز�ئر �لذي �شيك���ون جزًء� كب���رًي� من �شاحله 
متاًح���ا �أم���ام �لعام���ة كمتنف����س للجميع، ف�ش���اًل عما 
�شري�فق ه���ذه �مل�شاريع �حليوية م���ن تطوير �شامل 
للبني���ة �لتحتي���ة �ملو�شلة لها كال�شب���كات �لرئي�شة 
و�لفرعية للط���رق و�لكهرباء و�ملاء و�ل�رشف �ل�شحي 
وغريه���ا.  وكان �ل�شيخ خالد بن عبد�هلل قد ز�ر �أم�س 
موق���ع منتجع �ل�شاح���ل؛ لتفق���د �الأعم���ال �الإن�شائية 
للم����رشوع، وكان يف ��شتقبال���ه رئي����س جمل����س �إد�رة 
�رشكة منتجع �ل�شاحل خالد �لرميحي، وعدد من �أع�شاء 

جمل�س �الإد�رة، و�الإد�رة �لتنفيذية للم�رشوع.
 وبه���ذه �ملنا�شبة، �أ�شاد �ل�شيخ خالد بن عبد�هلل 
باجلهود �حلثيثة �لتي تبذله���ا �رشكة منتجع �ل�شاحل 

الإجناز هذ� �مل�رشوع ح�شبما هو خمطط له، وال�شيما �أن 
ن�شبة �الإجناز �حلالية �لبالغة 20 % تاأتي متو�فقة مع 
مر�ح���ل وخطة �لتنفيذ.  وقال “بد�أ هذ� �مل�رشوع نظًر� 
ملو��شف���ات ت�شاميم���ه �لع�رشية، وموقع���ه �ملتميز 
�لقريب م���ن حلبة �لبحرين �لدولي���ة وحممية �لعرين 
وغريه���ا من �مل�شاري���ع �لرتفيهية �الأخ���رى �ملطورة 
م���ن قب���ل �لقط���اع �خلا�س، وم���ا ي�شمه م���ن مر�فق 
ومكون���ات تنا�شب جميع �الأعم���ار و�الأذو�ق، يف لفت 
�أنظار �لعديد من �ل����رشكات �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف 
جمال ت�شغي���ل �لفنادق و�لتي �أبدت رغبتها يف �إد�رة 
�ملنتج���ع وت�شغيل���ه، ومت بالفعل �التف���اق مع �إحدى 
�ل����رشكات �ملعروف���ة، و�شيتم �الإعالن ع���ن تفا�شيل 
ذل���ك قريًب���ا”.  كما �أع���رب عن �أمنيات���ه يف �أن ي�شهم 
�مل����رشوع يف رفد �حلرك���ة �ل�شياحي���ة ذ�ت �ملوؤ�رش�ت 
�الإيجابية �مل�شطردة �لتي ت�شهدها �ململكة عاًما بعد 
ع���ام؛ بف�شل �لدع���م �لالحمدود �ل���ذي يلقاه �لقطاع 
�لفندق���ي و�ل�شياحي مع تنامي معدالت �إ�شهاماتهما 

يف �لن���اجت �ملحل���ي �الإجم���ايل بو�شفهم���ا �أح���د �أه���م 
�لقطاعات �لتي ترتكز عليها �إير�د�تنا غري �لنفطية؛ 
لتحقي���ق �ملزيد من �لطفر�ت يف �أعد�د �ل�شياح ورفع 
معدالت �الإنفاق �ل�شياحي. وخالل �لزيارة �لتفقدية، 
��شتمع �ل�شيخ خالد بن عبد�هلل �إلى �رشح قدمه رئي�س 
جمل����س �إد�رة �رشكة منتجع �ل�شاح���ل �لرميحي، �إذ �أكد 
�أن �الأعم���ال �الإن�شائي���ة �لتي ب���د�أت �أو�خ���ر دي�شمرب 
2017 ملبن���ى �لفندق �لرئي�س من �ملقرر �أن تنتهي 
يف �لن�ش���ف �لثاين من هذ� �لعام، يف حني �أن �ملرحلة 
�لثاني���ة من �لعم���ل �لتي مت ط���رح مناق�شتها مطلع 
�لع���ام �جلاري �شتنته���ي يف منت�شف �لع���ام 2020، 
بالتز�م���ن مع �فتتاحه �ملقرر يف نهاي���ة �لعام نف�شه. 
���ه �ل�شي���خ خالد ب���ن عبد�هلل  ويف خت���ام �لزي���ارة، وجَّ
�لقائم���ني على �مل�رشوع �إلى �اللتز�م مبر�حل �لتنفيذ 
و�إجن���ازه يف وقت���ه �مل�شته���دف �ملعل���ن؛ لتحقي���ق 
�ال�شتف���ادة �لق�ش���وى �ملرجوة منه عل���ى �القت�شاد 

�لوطني و�لقطاع �ل�شياحي يف �لبحرين.

ق�رش �لق�شيبي���ة - مكتب نائ���ب رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء: �أكد نائ���ب رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء �ل�شيخ 
خال���د ب���ن عب���د �هلل �آل خليف���ة، �أن مملك���ة �لبحرين 
قطع���ت �شوًطا كب���رًي� نحو تر�شيخ وتعزي���ز �ل�شالمة 
و�ل�شح���ة �ملهنية يف خمتل���ف �لقطاع���ات �الإنتاجية 
عرب �شل�شلة م���ن �لت�رشيعات و�لقو�نني و�ملمار�شات 
�لت���ي م���ن �شاأنه���ا �حلد من ح���و�دث �لعم���ل ووقاية 
�لعمال من �ملخاطر �ملهنية �ملتعددة يف ظل �لتطور 

�لتكنولوجي �مل�شتمر.
�لعام���ل  �شح���ة  عل���ى  �ملحافظ���ة  “�إن  وق���ال: 
و�شالمت���ه تعد ركي���زة �أ�شا�شية يف م�ش���ار�ت �لتنمية 
�ل�شاملة �لت���ي يقودها عاهل �لب���الد �شاحب �جلاللة 
�ملل���ك حمد بن عي�شى �آل خليف���ة، ومبتابعة حكومته 
برئا�شة رئي����س �لوزر�ء �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري 
خليفة ب���ن �شلم���ان �آل خليفة، و�هتم���ام ويل �لعهد 
نائ���ب �لقائد �الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س 
�لوزر�ء �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري �شلمان بن حمد 

�آل خليفة”.
جاء ذلك، لدى تف�شل خالد بن عبد �هلل بافتتاح 
“�ملوؤمتر و�ملعر�س �لوطني �لر�بع لل�شالمة و�ل�شحة 
�لعم���ل و�لتنمي���ة  �ل���ذي تنظم���ه وز�رة  �ملهني���ة”، 
�الجتماعية حتت �شع���ار “�ملناهج �ملبتكرة يف جمال 

�ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية”. 
وبه���ذه �ملنا�شب���ة، �أثن���ى نائب رئي����س جمل�س 
�ل���وزر�ء عل���ى �نعق���اد �ملوؤمت���ر بالتز�من م���ع �ليوم 
�أن  �لعامل���ي لل�شالم���ة و�ل�شح���ة �ملهني���ة، موؤك���ًد� 
م�شارك���ة �لبحري���ن للع���امل �أجم���ع ع���رب تنظي���م هذه 
�لفعالي���ة �ملهمة ترتجم �حتف���اء �ململكة باإجناز�تها 
يف هذ� �ملج���ال، وتعك�س ما توليه من عناية بالعامل 
�أينما كان موقعه، وما �إن�شاء جمل�س �ل�شالمة و�ل�شحة 
�ملهنية �إال ثمرة من ثمار �جلهود �لر�شمية �حلري�شة 
على ر�شم ومتابعة تنفي���ذ �ل�شيا�شة �لعامة يف جمال 

�ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية وتاأمني بيئة �لعمل. 

وق���ال: “�إن م�شارك���ة �خل���رب�ء و�ملخت�ش���ني يف 
�ل�شالم���ة و�ل�شح���ة �ملهني���ة من خمتل���ف �ملنظمات 
ذ�ت �لعالق���ة يعط���ي زخًما كب���رًي� الأعم���ال �ملوؤمتر، 
ليكون �إح���دى �ملن�شات �لعاملية �ملهمة �لذي ي�شع 
�لبحري���ن عل���ى خارط���ة �ل���دول �لتي ت�شه���د نه�شة 
ومنوًّ� يف �شناعة �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س �ملتخ�ش�شة 

ويك�شبها �شمعة طيبة على هذ� �ل�شعيد”. 
وح���ث �مل�شاركني عل���ى تكري����س جهودهم من 
�أج���ل �لتاأكي���د عل���ى �أهمي���ة تطبيق مب���ادئ �ل�شالمة 
و�ل�شحة �ملهني���ة، و�اللتز�م باملعاي���ري �لعاملية يف 
هذ� �جلانب، متمنيًّا لهم �لتوفيق يف �أعمال موؤمترهم 
و�لتو�ش���ل �إل���ى �شي���غ قابل���ة للتطبيق عل���ى �أر�س 
باال�شتفادة م���ن �آخر �لو�شائل و�لط���رق �مل�شتحدثة 

و�ملناهج �ملبتكرة يف حماية بيئة �لعمل �ملختلفة.
ويتن���اول �ملوؤمتر على م���دى يومني �لعديد من 

�جلو�ن���ب �خلا�ش���ة بتطوير معايري منظوم���ة �ل�شحة 
و�ل�شالم���ة �ملهني���ة، و�آخ���ر �مل�شتج���د�ت �ملتعلق���ة 
بالت�رشيع���ات �لوطنية يف هذ� �ملج���ال، باالإ�شافة �إلى 
ت�شليط �ل�شوء عل���ى �أبرز �لتقنيات �لعملية لل�شالمة 
يف جم���ال �إد�رة �ملقاول���ني، ف�ش���اًل ع���ن ��شتعر��س 
عو�مل تعزيز �ل�شحة �ملثالية للعمال يف بيئة �لعمل.

ويف كلم���ة خ���الل �الفتت���اح، �أ�شاد وزي���ر �لعمل 
و�لتنمية �الجتماعية، رئي�س جمل�س �ل�شالمة و�ل�شحة 
�ملهني���ة جميل حمي���د�ن، بالرعاية �لكرمي���ة لل�شيخ 

خالد بن عبد �هلل لهذ� �ملوؤمتر.
وك�ش���ف �لوزي���ر �أنه �شيت���م قريًبا �إ�ش���د�ر قر�ر 
وز�ري ينظ���م ممار�شة مهن���ة �خت�شا�شيي وم�شوؤويل 
�ل�شالم���ة و�ل�شحة �ملهني���ة، موؤك���ًد� �أن ذلك ي�شهم 
يف رف���ع م�شت���وى �الأد�ء ملمار�ش���ي �ملهن���ة، وحتفيز 
�لعاملني لالرتقاء مب�شتوياتهم �لفنية و�لتخ�ش�شية.

علم����ت “�لب����الد” م����ن م�ش����ادر موثوق����ة �أن 
مملك����ة �لبحرين تدر�س �إن�ش����اء �أول مركز للخاليا 
�جلذعية باملنطق����ة يف نهاية �لعام �جلاري وفقا 
لتوجيه����ات رئي�����س �ملجل�����س �الأعل����ى لل�شح����ة 
�ل�شي����خ حممد ب����ن عب����د�هلل �آل خليف����ة. و�أو�شح 
�مل�شدر �أن �ململك����ة �الأردنية �لها�شمية وبع�س 
�جلهات �الأخرى رمبا تكون �ل�رشيك �الإ�شرت�تيجي 
يف �مل�����رشوع، مبينا �أن �جلانبني بد�آ خطو�ت جادة 

وفعلي����ة الإن�شاء �ملركز بك����و�در وطنية م�شرتكة 
ت�شم عدد� من �خلرب�ء و�ملخت�شني �لبحرينيني 
�لطبي����ة  �ملوؤ�ش�ش����ات  م����ن  ع����دد  �لعامل����ني يف 

�ملخت�شة �لعاملة يف �ململكة.
وذك���ر �مل�ش���در �أن وفد� بحريني���ا خمت�شا ز�ر 
�الأردن له���ذه �لغاي���ة و�لتقى نظر�ءه م���ن �جلانب 
�الأردين، وق���ام بزيارة ملرك���ز متخ�ش�س و�جلامعة 
�الأردني���ة يف �لعا�شم���ة عم���ان، و�طل���ع على جتربة 
مركز �لعالج باخلاليا �جلذعية، ومركز �لبحوث �لذي 
يعمل حتت مظل���ة �جلامعة �الأردني���ة، وتعرف على 

�لتجربة �الأردنية �ملتميزة يف هذ� �جلانب عن كثب.
وتع���د �الأردن من �ل���دول �ملتقدم���ة يف جمال 
�لبح���وث �ل�رشيري���ة �خلا�شة باخلالي���ا �جلذعية، ويف 
جمال تطبيق “�لبح���وث �ل�رشيرية” يف جمال �خلاليا 
�جلذعي���ة، �إذ قطعت �جلامعة �الأردنية ممثلة مبركز 
�لعالج باخلاليا �جلذعية �شوًطا مهًما يف هذ� �ملجال، 
وبد�أت �جلامعة �لبحوث �ملتعلقة با�شتخد�م �خلاليا 
�جلذعي���ة منذ �لعام 2008، قبل �إن�شاء �ملركز �لذي 
�فتتح���ه �لعاهل �الأردين جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين 

ر�شمًيا يف 2016.

• �ل�شيخ خالد بن عبد�هلل يتفقد م�رشوع منتجع �ل�شاحل يف �ملحافظة �جلنوبية	

• نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء يف جولة باملعر�س �لوطني �لر�بع لل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية	

 �جلف���ري – دي���و�ن �خلدم���ة �ملدني���ة: 
��شتقب���ل رئي����س دي���و�ن �خلدم���ة �ملدني���ة 
�أحم���د �لز�يد مبكتب���ه وزير �الإ�ش���كان با�شم 
�حلم���ر، حي���ث مت خ���الل �للق���اء بح���ث �شبل 
تعزي���ز �ملو�رد �لب�رشية بال���وز�رة، مبا ي�شهم 
يف تقدمي �أف�شل �خلدم���ات �الإ�شكانية �لتي 

حتقق �شبل �لعي�س �لكرمي للمو�طنني.

و�أ�شاد رئي����س ديو�ن �خلدم���ة �ملدنية 
بال���دور �لكبري �لذي تقوم به وز�رة �الإ�شكان 
يف خل���ق بيئة م�شتق���رة وم�شتد�مة ملو�طني 
مملكة �لبحرين، و�أك���د حر�س ديو�ن �خلدمة 
�ملدني���ة بالتع���اون م���ع �ل���وز�رة يف �شبي���ل 
�الرتق���اء بامل���و�رد �لب�رشي���ة و�لعم���ل عل���ى 

حتقيق �أف�شل �مل�شتويات.

و�ش���وؤون  �الأ�شغ���ال  وز�رة   - �ملنام���ة 
�لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين: ��شتقب���ل 
وزير �الأ�شغال و�شوؤون �لبلديات و�لتخطيط 
�لعم���ر�ين ع�ش���ام خلف مبكتب���ه يف �الأ�شغال 
�ملديري���ن �جل���دد �لذي���ن عين���و� موؤخ���ر� يف 
و�لزر�ع���ة،  �لبلدي���ات  قطاع���ي  يف  �ل���وز�رة 
وهم كل م���ن: مدي���ر �إد�رة �لتنمية �حل�رشية 
ر�وية �ملناعي، ومدي���ر �إد�رة �لرثوة �لنباتية 
ح�شني �لليث. ويف �للق���اء، تقدم �لوزير �إلى 

�ملديرين �جل���دد بخال�س تهانيه وتربيكاته 
مبنا�شب���ة �شدور قر�ر رئي�س �لوزر�ء �شاحب 
�ل�شم���و �مللكي �الأمري خليفة ب���ن �شلمان �آل 
خليفة بتعيينهم، وعل���ى �لثقة �لتي �أوالهم 
�إياه���م �شم���وه بتوليه���م تل���ك �ملنا�ش���ب 
ب�ش���وؤون �لبلديات و�ش���وؤون �لزر�ع���ة. و�أكد 
�لوزي���ر يف �للق���اء �هتم���ام �ل���وز�رة بالعن�رش 
�لب����رشي؛ بو�شفه �ملح���رك �الأ�شا�س لتطوير 

�لعمل و�الرتقاء به يف خمتلف �ملجاالت.

�ملنام���ة - هيئ���ة �لكهرب���اء و�ملاء: 
�لتنفي���ذي لهيئ���ة  �لرئي����س  ��شتقب���ل 
�لكهرباء و�ملاء �ل�شيخ نو�ف بن �إبر�هيم 
�آل خليفة، رئي�س جمل�س �ملحرق �لبلدي 
حممد �آل �شن���ان ير�فقه عدد من �أع�شاء 
�ملجل����س. وناق����س �لطرف���ان مو�ش���وع 
طلب جمل����س �ملحرق �لبل���دي مب�شاو�ة 
تعرفة �لكهرباء للم�شاك���ن قيد �الإن�شاء 
بالتعرف���ة �ملنزلي���ة للبحرين���ي �شاحب 
�حل�ش���اب �لو�حد. وخالل �لنقا�س، تطرق 
�لرئي�س �لتنفي���ذي �إلى �الآلية �لتي يتم 

من خالله���ا تطبيق �آلي���ة �لدعم حل�شاب 
�لبحرين���ي �شاح���ب �حل�ش���اب �ملن���زيل 
�لو�ح���د، و�لت���ي تعتم���د على ع���دد من 
�ملتطلب���ات م���ن بينه���ا ك���ون �مل�شكن 
م�شجالً كعنو�ن �شكن ل�شاحب �حل�شاب، 
ا لالأ�رشة. كما قّدم  باالإ�شافة �إلى كونه ربًّ
�لرئي����س �لتنفيذي لوف���د جمل�س بلدي 
�ملح���رق �رشًح���ا و�فًي���ا الأن�شط���ة �لهيئة 
وم���ا تبذل���ه يف �شبي���ل توف���ري خدماتها 
دون  منتظم���ة  ب�ش���ورة  للمو�طن���ني 

�نقطاع.

بدور املالكي
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القائد العام ي�ستقبل مدير مكتب النائب الأول

“الدفاع” تختتم مترين “خالد بن الوليد”

89 % امل�ستوى العام لوعي العمالء باخلدمات الإلكرتونية

“احلر للنقابات” يكرم 240 عامال مبنا�سبة يوم العمال

“عليا تقنية املعل�مات واالت�ساالت” ت�ستعر�س م�ؤ�رشات القيا�س

حتت رعاية جاللة امللك

املنامة - بنا: تراأ�س نائب رئي�س جمل�س ال�زراء، 
رئي�س اللجن���ة العليا لتقنية املعل�مات واالت�ساالت 
�سم���� ال�سي���خ حممد بن مب���ارك اآل خليف���ة يف مكتبه 
بق�رش الق�سيبية اأم�س، اجتم���اع اللجنة بح�س�ر نائب 
رئي����س جمل����س ال����زراء ال�سيخ خالد ب���ن عبداهلل اآل 

خليفة واأع�ساء اللجنة.
وا�ستمع���ت اللجنة اإل���ى �رشح مف�سل ح����ل اأبرز 
نتائ���ج درا�سة م�ؤ����رش قيا�س ر�سا العم���الء للخدمات 
االإلكرتونية التي قدمتها الهيئة بالتعاون مع جامعة 
البحري���ن، حي���ث بين���ت الدرا�سة و�س����ل امل�ست�ى 
الع���ام لل�ع���ي باخلدم���ات االإلكرتوني���ة اإل���ى 89 % 
وم�ست����ى ا�ستخدام���ات اخلدم���ات 85 %، كم���ا بلغ 

امل�ست�ى العام للر�سا عن اخلدمات 78 %.
واأ�س���اد �سم� رئي����س اللجنة العلي���ا واأع�ساوؤها 
باعتماد املجلة الدولية للبح�ث االقت�سادية للم�ؤ�رش 
املبن���ي على اأ�س����س علمية حمكم���ة كاأول مبادرة من 
ن�عه���ا عل���ى م�ست����ى املنطق���ة اأ�س����ة بامل�ؤ�رشات 
الدولي���ة املتقدمة الت���ي ت�سهم نتائجه���ا يف عملية 

تط�ير اخلدمات احلك�مية وفق اآراء امل�ستفيدين. 
كما اعتمدت اللجنة خطة اال�ستفادة من خدمات 
البني���ة التحتي���ة املعل�ماتي���ة للحك�م���ة يف ت�ف���ر 
خدم���ات ذات قيمة م�سافة م���ن قبل القطاع اخلا�س 
مثل خدمة التحقق من اله�ية من خالل الب�سمة التي 
ي�ستفيد منها قطاع االت�ساالت والقطاعني ال�سحي 
واملايل.  ويف هذا ال�سياق، اأكد �سم� ال�سيخ حممد بن 
مبارك اأهمية تعزيز االبتكار وا�ستمرار عملية التط�ير 
لدعم االقت�س���اد ال�طني من خ���الل ت�سهيل و�س�ل 
القط���اع اخلا����س للخدم���ات االإلكرتوني���ة احلك�مية 

والبنية التحتية لتقنية املعل�مات واالت�ساالت.
واحلك�م���ة  املعل�م���ات  هيئ���ة  قدم���ت  كم���ا 
االإلكرتوني���ة تقري���ًرا ح����ل اال�ستع���دادات اجلاري���ة 
الإقام���ة منت���دى البحرين ال���دويل التا�س���ع للحك�مة 

حي���ث  الق���ادم،  اأكت�ب���ر  يف   2018 االإلكرتوني���ة 
�سيناق����س اآخر التط����رات الدولية يف جم���ال تقنية 
املعل�مات واالت�ساالت بح�س�ر نخبة من املخت�سني 
واملهتم���ني يف ه���ذا املج���ال. وا�ستعر�س���ت اللجنة 
تقري���ر �رشك���ة �سل���ة اخللي���ج املتخ�س�س���ة يف جمال 
مراكز االت�س���ال ح����ل اأدائها وو�سعه���ا الت�سغيلي 
واملايل، كما اعتمدت عدًدا من م�ؤ�رشات قيا�س االأداء 
التي تبني مدى حتقي���ق ال�رشكة الأهدافها، حيث بلغ 

اإجمايل عدد م���ن مت ت�ظيفهم من���ذ تد�سني ال�رشكة 
اأكرث م���ن 2000 م�ظ���ف بلغت ن�سب���ة البحرنة فيها 
77 %.  كم���ا ا�ستعر�س���ت اللجنة تقرير الهيئة ح�ل 
االأنظمة احلك�مية االإلكرتونية التي تنفذها ملختلف 
اجلهات احلك�مية وت�سهم يف حتقيق اأهدافها �سمن 
برنامج عمل احلك�مة حيث مت االنتهاء من 25 نظاًما 
���ا ويجري العمل على االنته���اء من 7 اأنظمة  اإلكرتونيًّ

اأخرى.

املنام���ة - بن���ا: حت���ت رعاي���ة عاه���ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل خليفة، 
ينظ���م االحت���اد احل���ر لنقاب���ات عم���ال البحري���ن 
االحتف���ال بي����م العم���ال، والذي �سيق���ام �سباح 
ي����م االثن���ني املقب���ل، لتك���رمي اأكرث م���ن 240 
عامال مت تر�سيحه���م من قبل ال�زارات والهيئات 

وامل�ؤ�س�سات.
ويحر�س االحتاد احلر على تنظيم االحتفاالت 
ب�س�رة م�رشفة تقدي���را للرعاية امللكية ال�سامية، 
م���ن لدن جالل���ة املل���ك وتاأ�سيا بروؤي���ة جاللته يف 
تر�سيخ مفه�م العم���ل النقابي واحلريات، حيث 
يك���رم االحتاد هذا العام اأكرب ع���دد من العاملني 

الذين �سارك�ا يف بناء امل�سرة التنم�ية والنه�سة 
احلديث���ة للبحري���ن مبختل���ف م�اق���ع العمل، ويف 
ه���ذا ال�سدد مت���ت خماطبة العديد م���ن ال�رشكات 
لرت�سي���ح م�ظفيه���ا القدام���ى واملتميزين ليتم 
تكرميهم خالل احلفل، تقديرا لعطائهم ودورهم 

يف جناح تلك امل�ؤ�س�سات.

• �سم� ال�سيخ حممد بن مبارك يرتاأ�س اجتماع اللجنة بح�س�ر ال�سيخ خالد بن عبداهلل	

ا�ستقب����ل  الدف����اع:  ق�����ة   - الرف����اع 
القائد الع����ام لق�ة دفاع البحرين امل�سر 
الرك����ن ال�سيخ خليفة ب����ن اأحمد اآل خليفة 
يف مكتبه بالقي����ادة العامة �سب����اح اأم�س، 
املدير العام ملكتب النائب االأول لرئي�س 
جمل�س ال�زراء ال�سي����خ �سلمان بن خليفة 

اآل خليفة.
ويف اللق����اء، رحب القائ����د العام لق�ة 
دف����اع البحري����ن باملدي����ر الع����ام ملكتب 

النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء.
كما ا�ستقبل القائد العام يف مكتبه 

بالقي���ادة العامة �سباح اأم����س، امللحق 
الع�سكري جلمه�رية بنغالد�س ال�سعبية 
اململك���ة  ل���دى  املعتم���د  ال�سديق���ة 
ال�سقيق���ة  الك�ي���ت  بدول���ة  واملقي���م 

 .ROKAN UDDIN العميد
ورحب القائد العام لق�ة دفاع البحرين 
بامللح���ق الع�سكري جلمه�ري���ة بنغالد�س 
ال�سعبي���ة، وجرى يف اللقاء مناق�سة عدد من 
امل��س�عات التي ت�سهم يف تعزيز عالقات 
التع���اون والتن�سي���ق الع�سك���ري امل�سرتك 

بني البلدين ال�سديقني.

الرف���اع - ق����ة الدف���اع: اختتم���ت 
�سباح اأم�س، فعاليات التمرين امل�سرتك 
“خالد بن ال�لي���د 2018”، الذي نفذته 
ق�ة دفاع البحرين ممثلة بالق�ة اخلا�سة 
امللكي���ة مب�ساركة جمم�ع���ة من الق�ات 
اخلا�س���ة بالق����ات امل�سلح���ة امل�رشي���ة 
ال�سقيق���ة، بح�س�ر املفت�س العام الل�اء 

الركن عبداهلل النعيمي.
وبداأ التمرين بتالوة اآيات من الذكر 
احلكيم بعدها مت تقدمي اإيجاز عن مراحل 
�سر التمرين ح�س���ب اخلطة امل��س�عة 
لتنفيذه���ا واالأهداف املح���ددة من هذا 
التمري���ن، ثم ب���داأت جمري���ات التمرين 

التكتيكي���ة،  واملن���اورات  التعب����ي 
والعملي���ات اخلا�سة امليداني���ة، والتي 
عك�س���ت امل�ست����ى العايل م���ن التعاون 
والتجان����س م���ع االأ�سق���اء بدق���ة وكفاءة 

عالية.
ح�رش ختام فعالي���ات التمرين قائد 
وح���دات ال�ساعق���ة بالق����ات امل�سلحة 
بجمه�ري���ة م����رش العربية الل����اء اأركان 
�س�ك���ت،  حمم����د  م�سطف���ى  ح���رب 
و�سف���رة جمه�ري���ة م����رش العربية لدى 
مملك���ة البحري���ن �سه���ى اإبراهيم حممد 
رفعت، وعدد من كبار �ضباط قوة دفاع 

البحرين. 

رئي����س  نائ���ب  ا�ستقب���ل  بن���ا:   - املنام���ة 
جمل�س ال����زراء �سم� ال�سيخ حمم���د بن مبارك اآل 
خليف���ة مبكتبه بق�رش الق�سيبي���ة رئي�س املجل�س 
التنفيذي لالحتاد احل���ر لنقابات العمال يعق�ب 

ي��سف حممد.
ويف اللق���اء، ا�ستمع �سم� نائب رئي�س جمل�س 
ال����زراء اإلى ����رشح من يعق�ب ي��س���ف حممد عن 

ن�ض���اط االحتاد احل���ر وما يقوم به م���ن جهود ملا 
فيه �سالح العمال من خالل ات�ساالته وم�ساركاته 
يف داخ���ل البالد وخارجها. من جهت���ه، اأعرب �سم� 
ال�سي���خ حممد بن مب���ارك اآل خليفة عن �سكره ملا 
يق����م به االحتاد احلر لنقابات العمال من جه�د، 
م�ؤك���دا حر�س احلك�م���ة على رعاي���ة م�سالح كل 

عمال البحرين وحق�قهم امل�رشوعة.

حممد بن مبارك: احلك�مة حري�سة على رعاية حق�ق العمال

اهتمــاٌم �ســاٍم مبقــومــات وعنــا�ســـر الهــويــة البحـرينيــة
افتتح مهرجان الرتاث نيابة عن جاللة امللك... عي�سى بن �سلمان:

املنام���ة - بن���ا: اأن���اب عاه���ل الب���الد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة، �سم� 
ال�سيخ عي�سى بن �سلمان بن حمد اآل خليفة الفتتاح 
مهرجان الرتاث ال�سن�ي ال�ساد�س والع�رشين الذي 
نظمته هيئة الثقافة واالآثار، م�ساء اأم�س يف القرية 
الرتاثي���ة بالقرب م���ن قلعة عراد بعن����ان “ذاكرة 

املحرق”.
واأع���رب �سم���� ال�سي���خ عي�س���ى ع���ن �سعادته 
بح�س�ر املهرجان نيابة عن �ساحب اجلاللة امللك، 
وقال اإن ه���ذا املهرجان يلقى كل الدعم والرعاية 
من جاللة املل���ك ويعك�س مدى االهتمام مبق�مات 
وعنا����رش اله�ية البحرينية اخلال�س���ة والعمل على 
حفظه���ا لتبقى عراقتها وامتداده���ا عهد يت�ارثه 

خمتلف االأجيال.
واأكد �سم�ه اعت���زازه بتخ�سي�س مهرجان هذا 
الع���ام لالحتف���اء مبدينة املح���رق وم���ا حتمله من 
ذاكرة وطنية وث���راء ثقايف وتراثي يتج���دد اإبرازه 
على ه���ذا امل�ست����ى ال�طن���ي مبهرج���ان الرتاث 
ال���ذي يتزام���ن ه���ذا العام م���ع االحتف���اء باملحرق 
كعا�سمة للثقافة االإ�سالمية 2018، م�سيًدا �سم�ه 
مبا ت�سمن���ه املهرجان من فعالي���ات عك�ست دور 
املح���رق واإثراءها للحراك الثق���ايف يف البحرين مبا 
�سمت���ه ه���ذه املدينة العريقة يف ف���رتة مبكرة من 
تاريخ البحرين احلديث من م�ؤ�س�سات ومرافق كان 
لها ال���دور البارز يف دعم املن���اخ الفكري واالأدبي 

والعلمي والذي تعدى اأثره النطاق املحلي.
وقام �سم����ه بج�لة يف اأرج���اء القرية الرتاثية 
ترافق���ه رئي�سة هيئة الثقاف���ة واالآثار ال�سيخة مي 
بنت حممد اآل خليفة بح�س�ر عدد من ال�زراء وكبار 
امل�س�ؤول���ني، وا�ستمع اإلى �رشح ح����ل ما يت�سمنه 
املهرجان من فعاليات ومعرو�سات التي تناولت 
يف م��س�عه���ا الرئي�سي لهذا الع���ام فرتات مهمة 
من تاريخ املحرق يف قطاعات �ستى منها الثقافة، 

واالأدب، والفن، والريا�سة، والرتاث والعمارة.
وق���د اأثنى �سم����ه على اجله�د الت���ي بذلتها 
هيئة الثقافة والرتاث يف تنظيم املهرجان متمنيًّا 

للهيئ���ة كل الت�في���ق والنجاح فيم���ا تق�م به من 
اأن�سطة وفعاليات تربز ال�ج���ه احل�ساري للمملكة 
وتراثه���ا االأ�سيل ال���ذي ات�سع بانفت���اح هذا البلد 

العزيز ملختلف الثقافات.

ومبنا�سبة انطالق فعالي���ات مهرجان الرتاث، 
قال���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآثار 
ال�سيخ���ة مي بنت حمم���د اآل خليف���ة: “ي�رشفني اأن 
اأرف���ع اأ�سمى اآي���ات ال�سك���ر واالمتن���ان اإلى عاهل 

الب���الد، حلر�س جاللت���ه الدائم عل���ى تعزيز مكانة 
تراث البحري���ن واإرثها االإن�ساين العريق”، م��سحة 
اأن رعاي���ة جاللت���ه ملهرجان ال���رتاث منذ انطالقته 
يعك����س الروؤي���ة احلكيمة نح���� االرتق���اء باحلراك 

الثقايف البحريني.
واأعربت ع���ن �سكره���ا العميق ل�سم���� ال�سيخ 
عي�سى ب���ن �سلمان حل�س����ره وافتتاح���ه مهرجان 
ال���رتاث ال�سن����ي ال�ساد����س والع�رشي���ن نيابة عن 
جاللة امللك. واأ�سافت ال�سيخة مي: “يحل مهرجان 
الرتاث هذا الع���ام يف مدينة املحّرق، التي نحتفي 
باختياره���ا عا�سم���ة للثقاف���ة االإ�سالمي���ة 2018، 
ن�س���يء عرب برنام���ج املهرجان احلاف���ل �سفحات 
من تاريخ هذه املدينة ونع���ّرف الزوار مبق�ماتها 
احل�سارية ومنجزات اأبنائها التي ارتقت بالبحرين 
لتك�ن مركًزا ثقافيًّا معروًفا على م�ست�ى العامل”.
واأ�ساف���ت اأن الرتاث ه���� منبع لالفتخار يجب 
االهتم���ام بتنميت���ه على ال���دوام، م�س���رة اإلى اأن 
م���ا و�سلت اإلي���ه اململكة من اإجن���از اإمنا ه� نتيجة 
ال�ستغال ح�ساري ممتد الآالف ال�سنني منذ ح�سارة 

دمل�ن وحتى الي�م.
وت�ستم���ر فعالي���ات مهرج���ان ال���رتاث حت���ى 

اخلام�س من �سهر ماي� املقبل.

• �سم� ال�سيخ عي�سى بن �سلمان يفتتح مهرجان الرتاث ال�سن�ي ال�ساد�س والع�رشين	
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شوارع مغلقة
ق���راأت اأم����س االأول تغري���دة للدكتور حممد جوه���ر، و�صف بها بتاأف���ف االزدحام 
امل���روري الكثيف، بال�ص���ارع القادم من احلد باجتاه ج�رس ال�صي���خ خليفة باكرا، والذي 

ت�صببه حادث مروري ب�صيط، مت�صائال عن مو�صع اخللل من ذلك.
وياأخذن���ا ه���ذا امل�صه���د املتكرر ب�ص���وارع اململكة، حج���م التعطل ال���ذي يواجهه 

املواطنون واملقيمون واأ�صحاب االأعمال يوميا، الأ�صباب م�صتفزة، وغري مقنعة.
وميثل ازدحام ال�صوارع، اأحد العوامل ال�صاغطة على مزاجية النا�س، واأولوياتهم، 
مع ع���دم تفهم بع�س اأ�صحاب االأعم���ال الأ�صباب التاأخري، وبنتائ���ج تف�صي -اأحيانا- 

للخ�صم من الراتب.
وغالب���ا م���ا يرجع املوظف���ون ملنازله���م بعد يوم عم���ل طويل، �صابه ط���ول اأكرث 

بال�صارع، نتيجة اأعمال ت�صليحات، اأو حلادث مروري، اأو لتغيري مب�صارات ال�صري.
م���ن االأهمية اأن تكون هناك نظرة م�صتقبلية للحكومة، ت�صع الت�صورات الطموحة 

ل�صوارع مملكة البحرين ال�صغرية، والتي تتزاحم يوميا، باأرتال ال�صيارات اجلديدة.
وكذلك التوجه نحو تطوير و�سائل النقل نف�سها، وا�ستحداث جديدة، كمد خطوط 
مل���رو االأنفاق، واحلد من منح رخ����س ال�صياقة لالأجانب، وتو�صع���ة ال�صوارع احلالية، 

وتخطيط ال�صوارع اجلديدة لتكون باأربعة م�صارات اأو اأكرث، وغري ذلك.
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فجر جديد

“العدل” تتابع تفعيل “تكاف�ؤ الفر�ص”

“الأ�شغال” و“الثقافة” تبحثان م�رشوعات املحرق واملنامة

عر�ص ت�ش�رات املرحلة الأولى لل�اجهة البحرية

تاأييد الإعدام على 4 �رشع�ا يف اغتيال القائد العام

“اخلريية امللكية” و“�ش�فرن” ينظمان اأكرب معر�ص فني خريي 

�شبــط مكبــرات ال�شـ�ت يف دور العبــادة

بح�صور ممثلني عن اجلمعيات احلقوقية وذوي املتهمني... “التمييز الع�صكرية”: 

يحتوي على 300 لوحة فنية يخ�ص�س ريعها الأيتام املوؤ�ص�صة

ر�صد 17 بركة �صباحة غري مرخ�صة... حمافظ ال�صمالية: 

املنامة - بنا: عقدت حمكمة التمييز الع�صكرية 
جل�صته���ا اأم����س، حيث اأ�ص���درت حكمه���ا يف الطعون 
املقدمة عل���ى حكم حمكم���ة اال�صتئن���اف الع�صكرية 
العليا ال�ص���ادر يف ق�صية ت�صكيل اخللي���ة االإرهابية 
وارتكاب عدد م���ن اجلرائم االإرهابي���ة االأخرى، حيث 

ق�صت املحكمة باالآتي:
اأوال: رف�س الطعون املقدمة من جانب املحكوم 
عليهم بعقوب���ة )االإعدام(، وال�صج���ن ملدة 15 �صنة، 

واإ�سقاط اجلن�سية البحرينية عنهم(، وهم:
1- اجلندي - مبارك عادل مبارك مهنا

2- فا�صل ال�صيد عبا�س ح�صن ر�صي
3- ال�صيد علوي ح�صني علوي ح�صني

4- حممد عبداحل�صن اأحمد املتغوي
ثاني���ا: رف�س الطعن���ني املقدمني من املحكوم 
عليهم���ا بعقوب���ة )ال�صجن ملدة 7 �سن���وات واإ�سقاط 

جن�صيتهما البحرينية(، وهما:
1� حممد عبداحل�صني �صالح ال�صهابي

2� حممد عبدالواحد حممد النجار
ثالث���ا: رف�س الطعن املقدم من جانب املحكوم 
علي���ه ح�ص���ني حممد اأحم���د �صهاب بعقوب���ة )ال�صجن 

ملدة 5 �سنوات واإ�سقاط جن�سيته البحرينية(.
يذكر اأن عدد املحكوم عليهم يف الق�صية ت�صكيل 

اخللية االإرهابية وارتكاب عدد من اجلرائم االإرهابية 
االأخ���رى يبلغ ع���دد )18( �صخ�صا، منه���م عدد )10( 
حا�رسين، وع���دد )8( هاربني داخ���ل مملكة البحرين 
وخارجه���ا يف كل من اإيران والع���راق، وقد �صبق، واأن 
اأ�صدرت املحكم���ة الع�صكرية الكربى حكمها يف هذه 
الق�صية وذلك بتاريخ 2017-12-25، حيث ق�صت 
باإدان���ة ع���دد )6( من املتهمني ع���ن التهم امل�صندة 
اإليه���م، واحلك���م عليه���م باإجم���اع االآراء )باالإع���دام 
وال�صج���ن 15 �سن���ة واإ�سق���اط اجلن�سي���ة البحريني���ة 
عنه���م(، وق�صت باإدانة ع���دد )7( من املتهمني عن 
التهم امل�صندة اإليه���م واحلكم عليهم بال�صجن ملدة 
)7 �سن���وات مع اإ�سقاط جن�سيته���م البحرينية(، فيما 
ق�ص���ت ب���رباءة عدد )5( م���ن املتهم���ني. وبعد نظر 
الق�صي���ة م���ن جانب حمكم���ة اال�صتئن���اف الع�صكرية 
العليا، فقد اأ�صدرت وبتاريخ 2018-2-21 حكمها 
يف ع���دد من الطعون املقدمة يف ذات الق�صية، حيث 
ق�صت بتعديل احلك���م امل�صتاأنف بحق عدد )2( من 
املحكوم عليهم وذلك بال�صجن )5 �صنوات( بدال من 
)7 �صنوات(، فيما ق�صت وباإجماع االآراء بتاأييد باقي 
االأح���كام ال�ص���ادرة باالإدانة من املحكم���ة الع�صكرية 
الكربى بح���ق املحك���وم عليهم ح�صوري���ا، وعددهم 
)6(، منهم عدد )4( حمكوم عليهم بعقوبة )االإعدام 

وال�صجن 15 �سن���ة واإ�سقاط جن�سيته���م البحرينية(، 
وعدد )2( حمك���وم عليهم بعقوب���ة ال�صجن ملدة )7 
�سنوات واإ�سقاط اجلن�سية البحرينية(، وكذلك تاأييد 
كاف���ة االأح���كام ال�صادرة بالرباءة بح���ق عدد )5( من 
املحك���وم عليه���م، فيما ق���ررت حمكم���ة اال�صتئناف 
الع�صكري���ة العلي���ا وقف اال�صتئناف���ات املقدمة من 
جان���ب النياب���ة الع�صكري���ة بح���ق املحك���وم عليه���م 
باالإدان���ة غيابيا وعدده���م )5( وذلك لك���ون الطعن 

باملعار�صة مازال قائما.
يذك���ر اأن كاف���ة ال�صمان���ات الق�صائية مكفولة 
اأم���ام الق�صاء الع�صكري، وذلك وفق���ا ملا ن�س عليه 
قان���ون االإج���راءات اجلنائي���ة ل�صن���ة 2002 وقانون 
الق�صاء الع�صكري ل�صنة 2002، وحيث اإن احلكم قد 
�صدر من حمكمة التمييز الع�صكرية، فقد اأ�صبح باتا 
ونهائي���ا، اإال اأن االأحكام ال�ص���ادرة باالإعدام ومبوجب 
ن�س امل���ادة )84( م���ن قان���ون الق�ص���اء الع�صكري 
ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )34( ل�صنة 2002 ال 
ميك���ن تنفيذها اإال بعد ت�صديق �صاحب اجلاللة ملك 
الب���الد املفدى القائد االأعلى. ح����رس جل�صة املحاكمة 
ممثلني ع���ن موؤ�ص�ص���ات وجمعيات حق���وق االإن�صان، 
وكذلك مندوبني من و�صائل االإعالم، وعدد من ذوي 

املتهمني. 

حتت رعاية رئي�صة هيئة البحرين للثقافة واالآثار 
ال�صيخة مي بنت حممد اآل خليفة، افتتحت املوؤ�ص�صة 
اخلريية امللكية، وموؤ�ص�ص���ة �صوفرن الفنية اخلريية 
املعر����س الفني اخلريي الرابع مبجمع االأفنيوز اأم�س 
االأول، ال���ذي يحتوي على 300 م���ن اللوحات الفنية 
الفائ���زة بجائ���زة املدار�س التي نظمته���ا املوؤ�ص�صة 
اخلريي���ة م�صبق���اً للمدار����س امل�صارك���ة، ويعود ريع 
اللوح���ات لدعم اجلان���ب التعليم���ي وال�صحي الأيتام 

املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية.
وبه���ذه املنا�صبة، تقدم االأمني العام للموؤ�ص�صة 
اخلريي���ة امللكية م�صطف���ى ال�صيد بخال����س ال�صكر 
والتقدي���ر اإل���ى عاهل الب���الد �صاح���ب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�صى اآل خليفة على حر�صه الكبري بتقدمي 
كاف���ة اأ�صكال الرعاية لالأيت���ام البحرينيني، واهتمام 
جاللت���ه بالعمل اخلريي داخل وخ���ارج اململكة، مثمناً 
الدع���م الذي حتظى ب���ه املوؤ�ص�ص���ة امللكية من قبل 
احلكوم���ة الر�صيدة بقي���ادة رئي�س ال���وزراء �صاحب 
ال�صمو امللك���ي االأمري خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة، 
وم���وؤازرة ويل العه���د النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س 
الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد 
اآل خليف���ة، م�صيداً بجهود ممثل جاللة امللك لالأعمال 
اخلريي���ة و�ص���وؤون ال�صب���اب، رئي����س جمل����س اأمن���اء 
املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية �صمو ال�صيخ نا�رس بن حمد 

اآل خليفة، يف قيادة عمل املوؤ�ص�صة بكل ابداع.
كم���ا ثم���ن ال�صي���د دعم رئي����س هيئ���ة البحرين 
م�صي���داً  للمعر����س.  ورعايته���ا  واالآث���ار  للثقاف���ة 

بجه���ود وزارة الربية والتعلي���م، وموؤ�ص�صة �صوفرن 
واملدار�س واجلامع���ات امل�صاركة يف دعمهم الكرمي 
وتفعيل ال�رساكة املجتمعي���ة و�صد احتياجات االأيتام 

يف اجلوانب ال�صحية والتعليمية.
وق���ال اإن املعر����س يه���دف اإل���ى تنمي���ة ح���ب 
اخلري والعم���ل االإن�صاين يف نفو����س الطالب وتفعيل 
مب���داأ ال�رساك���ة  املجتمعي���ة م���ع خمتل���ف القطاعات 
واملوؤ�ص�صات واإي�صال ر�صالة حمبة من خالل االأعمال 
الفني���ة الت���ي �صاه���م فيها الط���الب، مبين���اً اأن ريع 
املعر�س يخ�ص����س بالكامل لدع���م اجلانب ال�صحي 
والتعليمي الأكرث من 5 اآالف يتيم تكفلهم املوؤ�ص�صة.

ومن جانبها، تقدمت مدير عام الثقافة والفنون 

بهيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآثار ال�صيخ���ة هال بنت 
حمم���د اآل خليفة بال�صكر والتقدي���ر اإلى �صمو ال�صيخ 
نا�رس بن حمد عل���ى حر�صه بن�رس ثقافة العمل اخلريي 
واإ����رساك كافة قطاع���ات املجتم���ع وخ�صو�صاً طالب 
املدار����س واجلامع���ات، م�صيدة بفك���رة املعر�س يف 
تعزيز ثقاف���ة العمل اخلريي يف نفو����س الطالب من 
خالل امل�صاهمة بالفن والر�صم، وت�صخري ر�صالة الفن 

اإلى نه�صة للمجتمع.
اجلدير بالذكر اأن املعر�س الفني اخلريي الرابع 
يقام يف جممع االأفني���وز )بوابة امليناء( خالل الفرة 
من 24 اأبريل – 5 مايو، ويفتح اأبوابه من 10 �صباحاً 

حتى 10 م�صاًء. 

اجلنبي���ة – املحافظ���ة ال�صمالي���ة: اأعلن حمافظ 
ال�صمالي���ة عل���ي الع�صف���ور ع���ن العمل عل���ى �صبط 
مكربات ال�صوت يف دور العبادة وموا�صلة حملة برك 

ال�صباحة غري املرخ�صة.
وعق���دت اللجنة االأمني���ة باملحافظ���ة ال�صمالية 
اجتماعه���ا اأم�س برئا�صة حماف���ظ ال�صمالية وبح�صور 
املدير العام ملديرية �رسطة ال�صمالية العميد عبداهلل 

اجلريان.
وناق�ست مو�س���وع الح���رازات الأمنية للنقاط 
الثابتة لقوات حفظ النظام ودور املراكز االجتماعية 

واالأندية الريا�صية يف ال�رساكة االأمنية.
وتط���رق اجلريان اإل���ى اللقاء ال���ذي ا�صت�صافته 
املحافظ���ة ال�صمالي���ة موؤخ���ًرا مع اأه���ايل وموؤ�ص�صات 
قري���ة بوري حتت مظلة املحافظة وبح�صور املحافظ 
الع�صف���ور. واأ�صه���م التفاه���م على حماي���ة االأطفال 

والنا�صئ���ة وال�صباب وجتنيبه���م خماطر امل�صاركة يف 
اأعم���ال التخريب واحلرق وخمالف���ة القانون والنظام 

العام.
فيم���ا اأك���د املحاف���ظ اأن ال�رساك���ة املجتمعي���ة 
احلقيقي���ة التي تنتهجها املحافظ���ة وفق توجيهات 
وزير الداخلية الفريق الركن ال�صيخ را�صد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة، هي �صيغة التفاهم والتوا�صل امل�صرك 
حلماي���ة املجتمع وكل اأفراده من اخلطر، وكذلك زرع 

قيم االنتماء واملواطنة.
وبح���ث االجتماع �صبط و�صعية احلركة املرورية 
قبل واأثناء وقت االإفطار يف �صهر رم�صان املبارك يف 

ال�صوارع والطرقات الن�صطة.
وتاب���ع الع�صفور مو�صوع تركي���ب كامريات يف 
منطق���ة �صلماباد ال�صناعي���ة، اإذ مت تاأكيد تركيب 3 
كامريات اأمني���ة حاليًّا وتتم متابعة تركيب كامريات 

اأمنية يف مواقع حتتاجها فعليًّا.
وفيم���ا يتعلق بظاه���رة رفع مك���ربات ال�صوت 
يف دور العب���ادة، اأف���اد الع�صفور ب����رسورة التن�صيق 
والتوا�صل م���ع اإدارتي االأوق���اف ال�صنية واجلعفرية 
للتاأك���د من الت���زام اجلميع بدرجة �ص���وت املكربات 
اخلارجي���ة الت���ي ال حترم مرت���ادي دور العب���ادة من 
اأجوائها، ويف ذات الوقت ال ت�صبب اإزعاًجا للقاطنني 
يف املناط���ق القريب���ة. وق���ّرر املجتمع���ون موا�صل���ة 
حمل���ة برك ال�صباح���ة، حيث قدم الرائ���د �صلمان اأمري 
الزرق���اوي رئي�س �صعبة االأم���ن باملحافظة ال�صمالية 
واأمني ����رس اللجنة االأمني���ة واملكلف بتي�ص���ري اأعمال 
�رسط���ة خدمة املجتم���ع النقيب حمم���د حبيب العلوي 
�رسًحا عن �صري حملة الع���ام املا�صي ور�صد 17 بركة 
غ���ري مرخ�صة، اأما ال���ربك املرخ�صة الت���ي بلغت 21 

بركة فهي مر�صودة �صمن احلملة.

الرف���اع - املجل�س االأعل���ى للمراأة: عقد 
وزي���ر العدل وال�ص���وؤون االإ�صالمية واالأوقاف 
ال�صيخ خالد بن عل���ي اآل خليفة اجتماع عمل 
مع االأمني العام للمجل�س االأعلى للمراأة هالة 
االأن�صاري مبكتبه بالوزارة. وجرى يف االجتماع 
والتن�صيق  التع���اون  ا�صتعرا�س مو�صوعات 
امل�صرك بني وزارة العدل واملجل�س االأعلى 

للم���راأة، حي���ث مت مناق�صة واعتم���اد برنامج 
عمله���ا للف���رة املقبلة واملرتبط���ة مبتابعة 
تفعي���ل اخت�صا�صات اللجن���ة واملوجهة نحو 
تطوي���ر موؤ����رسات الت���وازن ب���ني اجلن�ص���ني 
على امل�صتويني املوؤ�ص�ص���ي واخلدمي ومبا 
ي�صم���ن ادم���اج احتياج���ات امل���راأة وتطوير 

اخلدمات املقدمة لها. 

للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة   - املنام���ة 
واالآث���ار: ا�صتقبل���ت رئي�ص���ة هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة واالآث���ار ال�صيخ���ة م���ي بن���ت حممد 
اآل خليف���ة يف مقر الهيئة اأم����س االأول، وزير 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ص���وؤون  االأ�صغ���ال 
العم���راين ع�صام خلف، اإذ تن���اول اللقاء اآخر 
تط���ورات امل�رسوعات امل�صرك���ة، خ�صو�صا 
تلك الت���ي تعم���ل الهيئة عل���ى تنفيذها يف 

العام 2018.
وتط���رق الطرفان اإل���ى م�رسوعات البنية 
التحتي���ة الثقافي���ة يف مدينة املح���رق، التي 
حتتفي باختيارها عا�صمة للثقافة االإ�صالمية 
للع���ام 2018، والت���ي يع���د اأبرزه���ا م����رسوع 
“م�صار اللوؤل���وؤ: �صاهد على اقت�صاد جزيرة” 

ال���ذي تد�صن���ه الهيئ���ة يف نوفم���رب املقب���ل 
برعاي���ة كرمي���ة و�صامي���ة م���ن عاه���ل البالد 
�صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�صى اآل 
خليف���ة.  كما ناق�س اللقاء م�رسوعات متعددة 
يف مدين���ة املنامة، والتي م���ن �صاأنها تعزيز 
مالحمه���ا العمرانية، اإذ اأ�ص���ارت ال�صيخة مي 
بن���ت حمم���د اآل خليفة اإلى اأن هن���اك جهوًدا 
تق���ام حالًيا بالتعاون مع االأط���راف املعنية؛ 
من اأجل ت�صجيل املنام���ة على قائمة الراث 
“اليوني�صكو”  االإن�ص���اين ملنظم���ة  العامل���ي 
كونها رمًزا للتعاي�س والت�صامح وال�صالم عرب 
التاريخ. كما مت التطرق اإلى التن�صيق للعام 
2019 اإذ حتتف���ل مملك���ة البحرين مبنا�صبة 

مرور 100 عام على تاأ�صي�س العمل البلدي.

مدينة زايد - هيئة التخطيط والتطوير 
العمراين: بناًء عل���ى توجيه ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
االأم���ري  امللك���ي  ال�صم���و  �صاح���ب  ال���وزراء 
�صلمان بن حمد اآل خليف���ة، ببدء العمل على 
املخططات التف�صيلي���ة للمرحلة االأولى من 
الواجه���ة البحري���ة الت���ي متتد ب���ني اجلفري 
وكورني����س امللك في�ص���ل مب�صافة تبلغ 14 
كيلومرا، نظمت هيئ���ة التخطيط والتطوير 
العم���راين ور�صة العمل الثاني���ة حول اعتماد 
الواجهة البحري���ة )املرحلة االأولى( املتمثلة 

يف كورني�س امللك في�صل.
لهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  واأ�ص���ار 
التخطي���ط والتطوير العم���راين ال�صيخ نايف 
ب���ن خالد ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة اإل���ى اأهمية 
ال�رساك���ة ب���ني القطاع���ني الع���ام واخلا����س 

يف عملي���ة التنمي���ة امل�صتدام���ة، اإذ طرح���ت 
موا�صي���ع ع���دة للمناق�ص���ة خ���الل الور�ص���ة 
االأول���ى لالإ�صه���ام يف تنفيذ امل����رسوع ح�صب 
موا�صف���ات الدلي���ل اال�صر�ص���ادي لتطوير 
الواجه���ات البحري���ة ال���ذي قام���ت بو�صع���ه 
ال�رسك���ة الفرن�صي���ة �صم���ن مب���ادرة تخطيط 
املدن البحرينية الفرن�صية، مبيًنا اأن الهدف 
من عقد الور�ص���ة الثانية هو تن�صيق اجلهود 
مبا يتعلق بخدمات البني���ة التحتية للم�رسوع 
والنظر يف الت�صاميم النهائية التي عر�صتها 
عدة جهات حكومية وخا�صة.  وخالل الور�صة 
مت عر����س ت�صورات للم����رسوع قام باإعدادها 
كم�صاركة القطاع اخلا�س والقطاع احلكومي 
متمثل يف �ص���وؤون البلديات، وهي عبارة عن 
مقرحات حتتوي على ت�صاميم با�صراطات 

معينة ح�صب املعايري املتفق عليها.
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البحرين واملغرب يتقا�سمان جوائز “القارئ العاملي”

13 األف �ساغر مبعار�ض “العمل” ن�سيب املتوظفني منها 4.5 اآالف

مب�ساركة 9200 مت�سابق من 81 بلًدا

ت�سدرتها قائمة ح�سول فر�ص عمل اأكرث يف العام املا�سي... حميدان:

املنامة - بنا: كّرم نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى 
لل�سوؤون الإ�سالمية ال�سي���خ عبدالرحمن بن حممد بن 
را�س���د اآل خليفة، ووزير الع���دل وال�سوؤون الإ�سالمية 
والأوقاف ال�سيخ خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة، 
الفائزين يف م�سابقة البحرين العاملية لتالوة القراآن 
الك���رمي )الق���ارئ العامل���ي( ع���ر الإنرتن���ت، التي 
نظمتها وزارة الع���دل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 
بالتع���اون م���ع املجل�ص الأعل���ى لل�س���وؤون الإ�سالمية 
وهيئ���ة املعلومات واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة ووزارة 
�سوؤون الإعالم، وذل���ك يف احلفل اخلتامي الذي اأقيم 
حت���ت رعاية كرمية من عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة بقاع���ة املوؤمترات 

بفندق اخلليج، الليلة املا�سية.
وفازت مملكة البحرين بجائزة )القارئ العاملي( 
ف���رع املج���ود، بينم���ا ح�س���دت اململك���ة املغربي���ة 
جائزتني يف فرعي القارئ املرتل والقارئ ال�سغري.

واأكد وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف 
ال�سي���خ خالد بن علي اآل خليف���ة يف كلمة األقاها على 
هام����ص الحتف���ال اأن م�سابق���ة الق���ارئ العاملي يف 
دورتها الثالثة، توؤكد �س���دق الإرادة يف تطوير هذه 
امل�س���رية املباركة، م�سرًيا اإلى اأن امل�سابقة بداأت يف 
دورتها الأولى ب� 5000 مت�سابق، ثم ارتفع العدد اإلى 
7000 مت�سابق يف الدورة الثانية، لت�سل يف دورتها 
الثالث���ة اإل���ى 9200 مت�سابق من 81 بل���ًدا، مو�سًحا 
اأن املب���ادرة نوعية من جملة مب���ادرات قراآنية تفخر 
بها مملك���ة البحرين ممثلًة يف وزارة العدل وال�سوؤون 

الثالث���ة  ال���دورة  اإن  وق���ال  والأوق���اف.  الإ�سالمي���ة 
للم�سابقة حظي���ت باإ�سافات ذات قيمة عالية تخدم 
فك���رة امل�سابق���ة وتع���زز ر�سالتها النبيل���ة يف خدمة 
القراآن الكرمي، فقد مت اإ�سافة فرع جديد للم�سابقة 
ت�سمن فرع القارئ ال�سغري ملن ل تزيد اأعمارهم عن 
�سبعة ع�رش عاًما، كم���ا مت رفع قيمة جوائز امل�سابقة، 
واإدخال الكثري م���ن التح�سينات التنظيمية والتقنية 
لالرتقاء بها، م�سرًياَ اإلى اأن الهتمام بالقراآن الكرمي 
وحفظت���ه اأحد اأهم الدلئل على ق���وة هذه الأمة، واأن 

عزه���ا وجمدها يكون بالرجوع ال�س���ادق اإلى املعني 
الإلهي ال�س���ايف يف كتاب اهلل تعال���ى، ومتثل القيم 
الأخالقي���ة احل�سارية الراقية التي ذكرها اهلل تعالى 
يف كتابه العزيز، مو�سًحا اأن م�سابقة القارئ العاملي 
م���ا هي اإل مبادرة جادة �سم���ن مبادرات كثرية تقوم 
به���ا مملكة البحرين من اأجل رب���ط امل�سلمني بكتاب 
ربهم �سبحانه وتعالى ت���الوًة وحفًظا وفهًما و�سلوًكا 

واأخالًقا.
ثم األقى الأمني الع���ام مل�سابقة القراآن الكرمي 

باململك���ة العربية ال�سعودية من�س���ور ال�سميح كلمة 
اأ�س���اد فيه���ا بامل�سابق���ة مو�سًحا كيفي���ة ا�ستغالل 
امل�سابقة لث���ورَة الت�س���الِت يف التوا�س���ِل مع اأهِل 
القراآن الك���رمِي وتقومِي األ�سنِته���م، م�سيًفا: “فِنعم 
ز النا�ص  فِّ الفك���رةحُ هذه، وم���ا اأروعها من طريق���ٍة حتحُ
اإل���ى كالِم ربه���م مهما تباع���دت بلدانحُه���م، وتباينت 
اأوطانحُهم، وما اأحوجنا اإلى املزيِد من الروؤى والأفكاِر 
الت���ي تخ���دمحُ الق���راآن الك���رمي، وتنف�صحُ الغب���اَر عن 
القلوِب بدوام مراجعة كالِم اهلل تعالى، ففيه �سعادةحُ 

الداري���ن”. ويف ختام كلمته، تق���دم ال�سميح بال�سكر 
اإل���ى مملكَة البحرين قيادة وحكوم���ًة، موؤكًدا �سدارة 
مملك���ة البحرين يف �سبي���ِل توجيِه الأم���ِة نحَو متكني 
الق���راآِن الكرمِي يف حياِة النا�ِص ليتعلموا منه ويتبعوا 
خط���اه. وفاز يف امل�سابقة القارئ علي �سالح عمر من 
مملك���ة البحرين يف ف���رع القارئ املج���ود، بينما فاز 
كل من الق���ارئ معاذ اأحمد الدوي���ك والقارئ اأ�سامة 
عم���ر بوزاهري من اململك���ة املغربية يف فروع القارئ 

املرتل والقارئ ال�سغري.

ك�س���ف وزير العم���ل والتنمي���ة الجتماعية 
جمي���ل حمي���دان عن اإح�س���اء لأع���داد الذين مت 
الت���ي  التوظي���ف  معار����ص  ج���راء  توظيفه���م 
تقيمها ال���وزارة، وتب���ني من خالل���ه ح�سول 4 
اآلف و476 باحثا عن عم���ل على وظائف كانت 
�ساغرة يف معار����ص التوظيف، وذلك من اأ�سل  
اأكرث م���ن 13 األف �ساغر وظيف���ي كان متاح يف 
املعار����ص مل يلق ح�سول وظائ���ف عليهم من 

قبل الباحثني. 
وذك���ر  حمي���دان يف التقري���ر التف�سيل���ي 
ملعار����ص التوظيف يف العامني 2015 و2016 

اأن مت توظيف 1457 �سخ�سا فقط من اأ�سل 
3573 وظيف���ة �ساغ���رة عر�س���ت كفر�ص 
للباحث���ني ع���ن العم���ل، فيم���ا ب���ني التقري���ر 
خ���الل  التوظي���ف  ملعار����ص  التف�سيل���ي 
العام2017 اأنه توظيف 3019 باحثا عن العمل 
من معار�ص التوظيف من اأ�سل اأكرث من 9443 

�ساغرا وظيفيا يف املعار�ص.
ج���اء ذل���ك يف رده عل���ى �س���وؤال برمل���اين 
للنائ���ب جمي���د الع�سف���ور ع���ن ع���دد معار�ص 
التوظيف الت���ي نظمتها الوزارة خالل ال�سنوات 
الأرب���ع املا�سي���ة، والع���دد التف�سيل���ي ال���ذي 
مت توظيفه���م عره���ا، وتب���ني اأن ع���دد الذين 
مت توظيفه���م يف الع���ام 2017 اأ�سع���اف ما مت 
توظيفه���م يف 2015 و2016، مقارن���ة بع���دد 

الوظائف املطروحة بكمية كبرية يف 2017.

معارض متخصصة
واأردف حميدان اأن الوزارة انتهجت يف الأعوام 
ال�سابقة �سيا�سة جديدة يف عمليات التوظيف عر 

تنظيم معار�ص التوظيف املتخ�س�سة والعامة.
وق���ال اإن ال�سيا�سة ت�سته���دف توفري فر�ص 
عمل نوعي���ة ووظائف ذات ج���ودة وقيمة م�سافة 
وذات م���ردود م���ايل جم���ز لتحقي���ق ال�ستق���رار 
الوظيفي للعامل البحريني، حيث توفر املعار�ص 
فر�سة منا�سبة لأ�سح���اب املن�ساآت املت�سابهة يف 
الن�ش���اط للتناف�ض فيم���ا بينها لعر����ض ال�شواغر 
املطلوب���ة لديها حتت �سقف واح���د، وال�ستفادة 
من اخلدمات التنظيمية وبرامج الدعم املقدمة من 
الوزارة. كما تتيح هذه املعار�ص فر�سة املطابقة 
املبا�رشة بني ال�سواغ���ر املعرو�سة والباحثني عن 
عمل تخ�س�ساتهم، وتوف���ري الفر�سة للباحث عن 

عمل و�ساحب العمل لختيار ما ينا�سبهم.

وظائف المحافظات
وقال: “مت على �سبي���ل املثال ولي�ص احل�رش 
تنظيم “معر�ص التوظي���ف يف قطاع ال�سيارات”، 
الإداري  القط���اع  يف  التوظي���ف  و”معر����ص 
وال�س�رايف”، و”معر�ص التوظيف لذوي الإعاقة”، 
و”معر�ص التوظيف يف القطاع التعليمي”وتعتر 
هذه املعار�ص من اأهم الأن�سطة التي توفر فر�ص 
العم���ل املنا�سب���ة للمواطن���ني م���ن خ���الل اللقاء 
املبا����رش بني ممثل���ي موؤ�س�سات القط���اع اخلا�ص 

والباحثني عن عمل. 

ولف���ت اإلى اأن ال���وزارة تقوم حالي���اً بتغطية 
جمي���ع املحافظات م���ن خالل معار����ص التوظيف 
الدورية وبعد تو�سية �سمو رئي�ص جمل�ص الوزراء 
ب����رشورة اإقامة املعار����ص الدوري���ة للوظائف يف 
كاف���ة مراك���ز التوظيف باململكة، وق���د مت اإدراج 
معار�ص التوظي���ف يف خطة ال���وزارة لعام 2018 
بتنظيم معار�ص خمتلفة يف املحافظات ومبختلف 

التخ�س�سات.

ال شكاوى
ويف رده عل���ى التزام ال�رشكات بالرواتب التي 
مت التوظيف على اأ�سا�سه���ا وال�سكاوى، بني باأنه 

مل ترد اأي من قبل الباحثني عن العمل املتقدمني 
ال���ى الوظائ���ف يف �س���كاوى معار����ص التوظي���ف 
بهذا اخل�سو�ص، علماً ب���اأن وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي���ة توؤكد على اأن اأبوابه���ا دائما مفتوحة 
للباحثني العمل وميكنه���م من خاللها تقدمي عن 
التظلم وطلب اإع���ادة النظر يف عمليات التوظيف 
وعر�ص فر�ص العم���ل، حيث اأن هناك عدة جهات 
ميكن للباحث التظلم م���ن خاللها، بدا من الق�سم 
املعن���ي بالتوظي���ف، حي���ث ميك���ن للباح���ث اأن 
يتق���دم ب�سكوى اإل���ى رئي�ص املرك���ز واإذا مل يتم 
حل امل�سكلة ميكن التظل���م اإلى رئي�ص التوظيف 
ولديه احلري���ة للو�سول اإلى اأعلى ه���رم بالوزارة 

لتقدمي التظلم.

• وزير “العدل” يتو�سط الفائزين يف م�سابقة البحرين العاملية لتالوة القراآن الكرمي )القارئ العاملي(	

• •جميل حميدان	 جميد الع�سفور	

ت�سخري التكنولوجيا يف اإجناح م�سابقة “القارئ العاملي” 
الفائزون يحُجمعون على رغبتهم يف خدمة كتاب اهلل... وزير العدل ل� “$”: 

ق���ال وزي���ر الع���دل وال�س���وؤون الإ�سالمية، 
رًدا عل���ى �س���وؤال “البالد” ب�س���اأن الر�سالة التي 
تري���د مملكة البحري���ن اأن تو�سله���ا للعامل من 
خالل الهتم���ام مبثل هذه الفعالي���ات الكبرية 
والعظيمة، اإن “ت�سخري التكنولوجيا، يف تاأ�سي�ص 
واإجن���اح م�سابق���ة كم�سابقة ’الق���ارئ العاملي‘ 
وبحيث ي�سل عدد املت�سابقني بها اإلى 9200 
مت�ساب���ق، واأن تكون ه���ذه امل�سابقة على مدار 
5 اأ�سه���ر، لهو اأمر نفخ���ر ونعتز به كثرًيا، خدمة 

للقراآن الكرمي”.
واأ�س���اف “ه���ذه امل�سابق���ة توح���د اجلميع 
عل���ى توحيد كتاب اهلل عز وج���ل، وت�ستطيع اأن 
ت�س���ل لكل واحد منهم يف بيته، وهو ما مييزها، 

واأ�ستطي���ع اأن اأطلق عليها اأكر م�سابقة قراآنية 
عر الإنرتنت يف العامل”.

وب���رده عل���ى �س���وؤال اآخر ل���� “الب���الد” عن 
الت���ي  اجلدي���دة،  والتطوي���رات  التحديث���ات 
�ستناله���ا امل�سابقة خالل الف���رتة املقبلة، قال 
“اأت���رك هذا الأمر للمخت�سني بهذا املجال، واإن 
�س���اء اهلل �سيك���ون هناك حت�سني كب���ري مقبل، 

و�سنعلن عنه يف حينه”. 
واأك���د الفائز الأول بلق���ب القارئ العاملي 
بف���رع الق���ارئ املجود علي عم���ر اأن الهدف من 
كل هذه امل�ساركات واجلهود رفع كلمة اهلل عز 
وجل، وم���ن ثم رفع ا�سم مملك���ة البحرين مبثل 
ه���ذه املحاف���ل الطيب���ة، والتي م���ا كان لها اأن 
تنجح اإل بدع���م وم�ساندة عاه���ل البالد �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.

واأ�س���اف علي “اأدعو جمي���ع امل�ساركني يف 
البحرين، وحول العامل، للحر�ص على امل�ساركة 

مبثل هذه امل�سابقات الطيبة املباركة”.
الأول  باملرك���ز  الفائ���ز  اأو�س���ح  فيم���ا   
مب�سابق���ة الق���ارئ املرت���ل مع���اذ الدوي���ك من 
اململك���ة املغربية اأن “امل�سارك���ة كانت طيبة، 
وناجح���ة، واأ�سعدين كثرًيا ه���ذا الكم الكبري من 
امل�سارك���ني، الذي���ن اأثروا امل�سابق���ة مبختلف 
فروعه���ا باأدائه���م اجلمي���ل، واحلم���د هلل فلقد 
تكلل���ت م�ساركت���ي بالنج���اح، والف���وز باملركز 

الأول”.
واأردف الدوي���ك “كان ال�ستع���داد مكثفا، 
وكن���ت اأقراأ عند امل�سايخ ب�س���كل م�ستمر؛ لكي 
يتطور اأدائي ب�س���كل اأف�سل. واأعر عن خال�ص 
�سك���ري للبحري���ن و�سعبها على ه���ذه احلفاوة، 

وال�ستقب���ال الطي���ب، وال���ذي ع���زز مفاهيمنا 
ع���ن هذا البل���د الرائع الذي لطامل���ا �سمعنا عنه 

الكثري”.
فيما ع���ر الفائ���ز الأول مب�سابق���ة القارئ 
ال�سغري اأ�سامة بو زاه���ري من اململكة املغربية 
ل� “البالد” عن ج���م �سعادته بهذا الفوز، والذي 
يهدي���ه ملل���ك املغ���رب، ولل�سع���ب املغرب���ي، 
ولعائلته، ولكل امل�ساي���خ الكرام الذين وقفوا 
اإلى جنبه اأثناء املراحل التمهيدية التي �سبقت 
م�ساركته بامل�سابقة. من جهته، قال مدير اإدارة 
�سوؤون القراآن الكرمي ب���وزارة العدل وال�سوؤون 
الإ�سالمية ال�سيخ عبداهلل العمري ل� “البالد” اإن 
“م�سابقة القارئ العامل يف دورتها الثالثة لهذا 
الع���ام حققت جناح���ا ملحوًظا، �س���واء من حيث 
ع���دد املت�سابقني الذين ف���اق عددهم 9200، 

اأو م���ن حديث عدد ال���دول والتي زادت عن 80 
دولة، بثالثة فروع للم�سابقة، وهي فرع القارئ 
املج���ود، ف���رع الق���ارئ املرت���ل، ف���رع القارئ 
ال�سغ���ري”. وي�سيف “يع���زا هذا النج���اح الذي 
حققت���ه امل�سابق���ة اإلى توفي���ق اهلل تعالى اأول 
ومّنه، ثم الرعاية الكرمية التي حظيت بها هذه 
امل�سابقة من عاه���ل البالد، ثم لتعاون اجلهات 
احلكومي���ة، و�رشاكتها لإجن���اح امل�سابقة، �سواء 
الراع���ي الر�سم���ي للم�سابقة )املجل����ص الأعلى 
لل�سوؤون الإ�سالمي���ة(، اأو الراعي التقني )هيئة 
احلكوم���ة الإلكرتوني���ة(، اأو ال�رشي���ك الإعالم���ي 
)وزارة الإع���الم( ثم القطاع اخلا�ص، من �رشكات 
وموؤ�س�سات رع���ت امل�سابقة مادًي���ا، ثم اأع�ساء 
اللجن���ة املنظم���ة، واأي�ًس���ا الرع���اة الإعالمي���ني 

وال�سحف املحلية”.

 اإبراهيم النهام

توظيف 1457 مروة خمي�ض
فقط يف 2015 

و2016 وال�سواغر 
3573

تعيني 3019 يف 
2017... والوظائف 

 9443

تغطية جميع 
املحافظات 

باملعار�ص الدورية

 ل �سكاوى من 
باحثني عن عمل 

وظفوا باملعار�ص
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البحرين ت�شارك باجتماع تعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي 

حمافظ املحرق للمواطنني: بلغوا �شد التجار اجل�شعني

غلق باب الرت�شح لنتخابات “طالبي اجلامعة” اليوم

16 مركزا بحثيا اإيرانيا موجها �شد دول اخلليج
طهران ت�سعى لإيجاد �رشوخ طائفية يف املنطقة... النعيمي لـ “$”:

دعـــا الأكادميـــي والباحـــث يف ال�س�ؤون 
لإيجـــاد  النعيمـــي  �سلطـــان  الإيرانيـــة 
ا�سرتاتيجيـــة اإعالميـــة عربية م�حـــدة قبالة 
اخلطاب الإعالمي الإيراين، مبيًنا اأن اخلطاب 
ا، وي�ستثمر كل املن�سات  الإيراين متقدم جدًّ
الإعالميـــة التقليديـــة واحلديثـــة، للرتويج 
لأجنـــدات النظـــام الدينـــي احلاكـــم، �س�اء 
بداخل العمق الإيـــراين، اأو بالدول املحيطة 

باإيران.
واأو�ســـح النعيمـــي بلقاء م��ســـع اأجرته 
معه “البالد” اأن “اخلطاب الإعالمي الإيراين 
اأيدي�ل�جـــي دينـــي، فه� يحـــاول ا�ستثارة 
ال�سيعة بدول اخلليـــج، باأنهم م�سطهدون، 
ومظل�مـــ�ن مـــن جانب، كمـــا اأنـــه ي�ستثري 
ال�سعـــ�ب الإيرانيـــة باخلطـــر، وبـــاأن الدول 
يهدفـــ�ن ل�ستنـــزاف  وحلفاءهـــا  الغربيـــة 

ثروات ال�سعب الإيراين، و�رشقة مقدراته.
 

بداية، هل تصف الخطاب 
اإلعالمي اإليراني بالناجح، أم 

الفاشل، ولماذا؟

ا من منظ�ر النظام الإيراين   - ناجـــح جدًّ
وا�سرتاتيجيته القائمة، وحماولته امل�ستمرة 
للتغلغـــل يف املنطقة العربيـــة، وا�ستخدام 
العبارات التي جتـــذب املتعاطفني. وياأتي 
هذا النجـــاح، مع غياب ا�سرتاتيجية م�سادة، 
مـــن قبل مـــن يتلم�س اخلطر الإيـــراين، وه� 
خطـــر ل يقف عند دولـــة، دون غريها، اآثاره 

قد تتباين، لكنه قائم وقادم للجميع.
يف املقابـــل، فاخلطاب الإيـــراين فا�سل 
ا، مبا �سيع�د بالنفـــع على اأولئك الذين  جدًّ
يعتقدون ذلـــك، وال�اقـــع وال�س�اهد ت�ؤكد 

هذا اخلالف.
 

يهتم الخطاب اإلعالمي 
اإليراني بتوظيف اللغة وانتقاء 

المصطلحات والعبارات التي 
تخدم أجندة النظام هناك، 

ما األرضية التي تمكنهم من 
تحقيق كل ذلك؟

- ا�ستغـــالل مـــا يحـــدث يف العـــامل مـــن 
متغـــريات، واملزايدة على بع�ـــس الق�سايا 
والإ�سالمـــي،  العربـــي  للعاملـــني  املهمـــة 
مبقدمتهـــا الق�سيـــة الفل�سطينيـــة، والتي 
يتاجر بها النظام الإيراين منذ �سنني ط�يلة، 
ولأبعـــد مدى قـــد تتخيلـــه، ي�ســـاف اإليها، 
ا�ستغالله حلركة )حما�ـــس( وترويجه الدائم 
ل�ق�فه جلانبها وهي جماعـــه )�سنية( حتى 
ل ي��ســـم خطابـــه بالطائفيـــة. والت�جهات 
الإيرانيـــة – باملجمل- هـــي ت�جهات تخدم 
�سيا�ســـة وم�سلحـــة النظام الإيـــراين نف�سه، 

بعيًدا عن اأي اعتبارات اأخرى. 
 

ما أهم المالمح التي تميز 
الخطاب اإليراني الموجه للعمق 

اإليراني نفسه؟

- هنالـــك ر�سالتـــان يحملهمـــا اخلطاب 
الإيـــراين بهذا ال�سيـــاق، الأولى بـــاأن هناك 
خطـــًرا داهًما يهدد الداخـــل الإيراين، متمثالً 
يف الغـــرب، ويف ال�سيطان الأكـــر )اأمريكا(، 
وباأن هذه الأطـــراف اخلارجية، تريد الإ�رشار 
ومقدراتهـــا،  اإرادتهـــا،  و�سلـــب  باإيـــران، 

وثرواتها.
اخلطــــاب  مــــن  ال�ستفــــادة  وهنالــــك 
الإعالمــــي العربي غري املتــــزن، ومعه اأي�ًسا 
والذيــــن  العربيــــة،  ال�سخ�سيــــات  بع�ــــس 
لكنهــــم  الإيــــراين،  اخلطــــر  ي�ست�سعــــرون 
وتعمــــم  ت�ــــرش،  م�سطلحــــات  ي�ستخدمــــ�ن 
احلالــــة الإيرانية، فمثالً.. بــــدلً من اأن يقال 
بــــاأن النظــــام الإيــــراين و�سيا�ستــــه، يقال: 

الإيراني�ن، اأو املج��س.
فيبـــداأ علـــى اأثر ذلـــك النظـــام الإيراين 
با�ستثمـــار لغـــة اخلطـــاب هـــذه، وي�جهها 
مبا�ـــرشة للعمق الإيـــراين، حمـــذًرا اإياهم من 
العـــرب، والـــذي ي�سفهـــم حينهـــا باأنهـــم 
معادون لإيـــران، ولل�سعب الإيراين، فيك�ن 
اخلطـــاب غري املتـــزن منا، ر�سيـــًدا م�ساًفا 

للنظام الإيراين، والذي ي�ظف �سدنا.
 

أال تجد أن التعدد اإلثني للشعوب 
اإليرانية يمثل حاجزا أمام خطاب 

النظام اإليراني ونواياه؟

للداخـــل  الإيـــراين  النظـــام  خطـــاب   -
يدور دوًما بفلك الق�ميـــة الإيرانية، ولي�س 

الق�ميـــة الفار�سيـــة، وبحيث يكـــ�ن �سامالً 
جلميـــع الإيرانيـــني، لكـــن الداخـــل الإيراين 
يـــدرك الي�م جيًدا باأن النظام الإيراين لي�س 
مبا يدعي، وباأنـــه ل يخدمهم بقدر ما يخدم 
اأجنداته اخلا�ســـة نف�سها، واملتمثلة بالتيار 
الدينـــي احلاكـــم، والـــذي يريـــد اأن ي�ستمر 
بال�سلطة ومبمار�ســـة اأجنداته الراهنة، مهما 

كانت النتائج املف�سية لذلك.
 

كيف نجح الخطاب اإليراني 
في الجمع ما بين األبعاد 

اإليديولوجية والنواحي القومية 
نفسها؟

- يحمـــل اخلطـــاب الإيـــراين ن�ًعـــا مـــن 
املزيـــج املختلف، ففـــي اخلـــارج الإيراين، 
يخاطب من هم يعتنق�ن املذهب ال�سيعي، 
باخلطـــاب الأيدي�ل�جـــي الدينـــي، حمـــاولً 
م�سطهـــدون،  باأنهـــم  ال�سيعـــة،  ا�ستثـــارة 

وغريها ذلك من اأم�ر.
وعليه، فالإ�سكالية لي�ست باملذهب، اأو 
مبـــن يعتنقه، واإمنا يف من ي�ستغله ا�ستغاللً 
ـــا لل��ســـ�ل اإلـــى ماآربـــه اخلا�ســـة،  �سيا�سيًّ
والنظام ال�سيا�سي الإيراين ي�ستخدم بخطابة 

الأيدل�جية دوًما لتحقيق ذلك.
الفار�سيـــة،  وفيمـــا يتعلـــق بالق�ميـــة 
فاخلطـــاب الإيـــراين يحـــاول دوًمـــا اأن ي�ؤثر 
على  الداخل الإيـــراين باحلديث عن النف�ذ 
باملنطقة، وباأن لإيران اأحقية قدمية بذلك، 
م�ستخدًمـــا كال اخلطابـــني، الق�مـــي مـــرة، 
والدينـــي مرة اأخرى، لكنه ي�ستخدم اخلطاب 

الديني ب�سكل اأعمق، لتحقيق ماآربه.

في ظل الثورة المعلوماتية 
الراهنة، هل ال يزال تكرار 

الخطاب اإليراني قادرا على 
توصيل الرسالة اإلقناعية 

للجمهور اإليراني، وإن كانت 
مضللة؟ لماذا؟

 - ا�ستغـــل النظـــام الإيـــراين و�سائـــل 
الت�ا�سل الجتماعي، ا�ستغاللً كبرًيا، مبعنى 
اأنه ل يت�قف على ا�ستخدام من�سات اإعالمية 
معينة للرتويج لأفـــكاره و�سيا�ساته، بل اإنه 
ي�ظـــف بع�ـــس العنا�رش للدخـــ�ل مبن�سات 
عربيـــة وق�مية اأخـــرى، لكـــي ي�ستقي منها 
املعل�مـــات، وعـــن طريقها يبـــث الر�سائل 

جمدًدا وب�سكل حمكم.
فهـــ� ا�ستغالل ميزج الإعـــالم التقليدي 
اإعالميـــة  وبا�سرتاتيجيـــة  مًعـــا،  واحلديـــث 
وا�سحـــة، تخـــدم اأجنداته منذ �سنـــ�ات، ول 

تزال.
 

برأيك، كيف تحولت وسائل 
اإلعالم اإليرانية من مؤسسات 

بث األخبار وتشكيل الرأي العام، 
إلى مؤسسات دعائية؟

 - مـــن يرعاها، يريدها اأن تك�ن كذلك، 
والنظـــام الإيـــراين يهتـــم لأن تكـــ�ن هـــذه 
ال��سائـــل من�ســـات للدعايـــة لـــه باخلارج، 
ومتى ما وجدت ال�سرتاتيجية يك�ن حتديد 
ا، ومبخرجات حتقق  ال��سائل اأمًرا ب�سيًطا جدًّ

الأهداف املر�س�م لها.
 

هنالك قواسم مشتركة 
للشخصية اإليرانية، على اختالف 

تباينها الفكري، وميولها 
السياسية، كيف أثر ذلك على 

اإلعالم والخطاب السياسي 
اإليراني؟

 - هنالك تباين يف الت�جهات ال�سيا�سية 
للمحافظني، والإ�سالحيني، لكنهم يتفق�ن 
بنهايـــة املطاف مبا يخـــدم النظام الإيراين، 
وم�رشوعة الداخلـــي، ويف املنطقـــة العربية، 
ولقد كنا نـــرى ح�سن روحـــاين وه� يتحدث 

عـــن النفتاح مـــع دول اخلليج، مـــع و�س�له 
ل�ســـدة ال�سلطـــة العـــام 2013، لكنـــه تغري 
بعدهـــا، حيـــث بـــداأ يطفـــ� خطـــاب النظام 
الإيراين لل�سطح، على خطاب نظام ال�سلطة 
التنفيذيـــة، والتـــي هـــي جـــزء مـــن النظام 

الإيراين.
عندمـــا يريد النظام الإيـــراين �سبط لغة 
اخلطاب، يبـــداأ عنا�رش ال�سلطـــة التنفيذية، 
وغريهـــم، ب�سبط م�ســـار خطابهـــم تلقائيًّا، 
مبـــا يتما�ســـى مـــع ذلـــك، وه� مـــا ح�سل –
تطبيقيًّا- مع خطاب ظريف، وزير اخلارجية 
الإيراين، والذي تغـــريرّ خطابه بالكامل جتاه 
دول اخلليـــج، ومعه الرئي�س الإيراين نف�سه، 

بعد اأن كان مرحًبا، ومتفائالً.

يالحظ تأثير أيدلوجية التيار 
الديني الحاكم في إيران على 

الخطاب السياسي واإلعالم 
بشكل بالغ وعميق، أال ترى بأن 
الحد من هذا التأثير َأصبح اآلن 

بنطاق )الال ممكن(؟

 - النظـــام الإيـــراين ي�ستخـــدم اخلطاب 
الق�ي واملتعمـــق، وتدعمه كل امل�ؤ�س�سات 
امل�جـــ�دة، من حر�س ث�ري وغريه، والكثري 
ممـــن ي�سري يف اأثره، يدركـــ�ن زيفه، واأن ما 

يهمه هي امل�سالح فقط.
وخـــري �ساهد علـــى ذلك، باأنـــه ويف قمة 
احلـــرب العراقية الإيرانيـــة، وقمة �سعارات 
الثـــ�رة الإ�سالميـــة، ومـــا يـــردد خاللها من 
�سعارات عن “ال�سيطـــان الأكر” و”معاداة 
اأمـــريكا” وغريهـــا، خرجت اإيـــران بف�سيحة 
النظـــام  “اإيـــران ك�نـــرتا” وكيـــف �سعـــى 
الإيراين حينهـــا، ل�رشاء اأ�سلحة من اأمريكا عن 
طريق اإ�رشائيـــل، وعليه فـــاإن امل�سلحة هي 
من تفتـــت اأ�سا�سيـــات واأيدي�ل�جيات هذا 

اخلطاب.
 

هنالك إصرار إيراني لتثبيت بعض 
األفكار التي يروج لها، من 

خالل توظيف اللغة كمسمى 
)الخليج الفارسي( و)أعراب( بداًل 

من )عرب(، و)المشيخة( إشارة 
ألنظمة الخليج الحاكمة، كيف 

تقرأ ذلك؟

 - هـــذا اخلطاب م�جـــه بالدرجة الأولى 
للعمق الإيراين، حماولً عره ا�سرتجاع اأجماد 
الإمراط�رية الفار�سية، واأن ه�ؤلء – اإ�سارة 
لـــدول اخلليج- هـــم جمرد اأعـــراب، وباأنهم 
اأقل من اأن تنظر لهم اإيران، مع اأهمية النظر 
لإيران بعاملية. هذا اخلطاب م�ج�د، ووارد، 
ول يزال م�ظًفا يف اخلطاب الإعالمي للنظام 
ب علينـــا اأن ن�ستغله  الإيـــراين، وه� ما يت�جرّ
يف بث الر�سائل للعـــامل العربي، باأن انظروا 

كيف ينظر لكم النظام الإيراين كاأعراب.
 

كباحث مختص بالشؤون اإليرانية، 
ما الذي يحتاجه العرب اليوم، 

قبالة كل هذا؟

 - الإدراك التـــام بحجـــم اخلطـــر الـــذي 
ي�سكلـــه النظام الإيـــراين عليهم، وباأنه ل بد 
من التفريق ما بني النظام الإيراين وال�سعب 
الإيراين اأثناء ا�ستخدام امل�سطلحات، حينما 
ندرك كل ذلك �سيكـــ�ن لدينا ا�سرتاتيجية 
اإعالميـــة وا�سحـــة، نكـــ�ن خاللهـــا قادرين 
علـــى م�اجهة اخلطـــاب الإيـــراين، وتفتيت 
كل دعاياتهـــم امل�سللـــة، ليتك�سف للعامل 
ولالإيرانيني، وللمغرتيـــن بالنظام الإيراين، 

بح�ل ماهيته، ون�اياه، واأهدافه.
 

كم عدد المراكز البحثية 
اإليرانية الموجهة ضد العرب؟

ـــا  اإيرانيًّ ـــا  16 مركـــًزا بحثيًّ  - هنالـــك 
خم�س�ًسا لدول اخلليج.

• الأكادميي والباحث يف ال�س�ؤون الإيرانية �سلطان النعيمي متحدثا اإلى “البالد”	

جمل�ـــس  الق�سيبيـــة- 
النـــ�اب: ي�سارك وفـــد ال�سعبة 
النائـــب  برئا�ســـة  الرملانيـــة 
عي�ســـى الك�هجـــي، وع�س�يـــة 
الأمـــني العام ملجل�ـــس الن�اب 
بالجتمـــاع  الدو�ـــرشي  عبـــداهلل 
الرملانيـــة  للجنـــة  الثـــاين 

بتعزيـــز  املعنيـــة  اخلليجيـــة 
العالقات مع الرملان الأوروبي خالل الفرتة 

29 - 30 اأبريل اجلاري بالك�يت. 
امل�ساركـــة  الجتمـــاع  و�سيت�سمـــن 
بجل�ستـــني عمـــل رئي�سيتـــني، ترتكـــز على 
تعزيز جمالت وعالقـــات التعاون البحرينية 
– اخلليجيـــة مـــن خـــالل تن�سيـــق امل�اقـــف 
الرملانية يف املحافل الدولية، والعمل على 
ت�سحيح اأي مغالطـــات ت�سعى لتعكري �سف� 
العالقـــات بـــني دول اخلليـــج، والعمل على 
اعداد وت�سكيل ال�سيا�سة الإعالمية اخلارجية 
وتق�يـــة  اخلليجيـــة  الت�رشيعيـــة  للمجال�ـــس 

العالقات مع املنظمات احلق�قية الدولية.
اإلى جانـــب تاأكيد ت��سيـــح املعل�مات 
املغل�طة التي ت�سل اإلى الرملان الأوروبي 

عر م�ســـادر تهـــدف لت�س�يه 
وتق�ي�ـــس  اململكـــة،  �سمعـــة 
الـــذي  الدميقراطـــي  العمـــل 
�سلكته البحرين منهجا وا�سحا 
التعـــاون  �ـــرشورة  مـــع  لهـــا، 
امل�ســـرتك اخلليجـــي الأوروبي 
الـــدويل  اللتـــزام  جمـــال  يف 
بتطبيـــق القـــرارات الدولية يف 
مكافحة التنظيمات الإرهابية ملا ميثله ذلك 
مـــن تهديد خطري لل�سلـــم والأمن الدوليني، 
الدبل�ما�سيـــة  تفعيـــل  الـــى  بالإ�سافـــة 
اخلليجيـــة  العالقـــات  دعـــم  يف  الرملانيـــة 
الر�سمـــي  ال�سعيديـــن  علـــى  الأوروبيـــة   –
والرملاين. كما �سيت�سمـــن جدول الجتماع 
جل�سة ختامية يعر�س خاللها اهم الت��سيات 
واملخرجات التـــي ت��سل اليهـــا الع�ساء و 
الرملانيـــني امل�ساركني باللجنة الرملانية 
اخلليجيـــة املعنيـــة بتعزيـــز العالقـــات مـــع 
الرملان الوربي، الى جانب عقد �سل�سلة من 
اللقاءات التن�سيقية لأع�ساء اللجنة، واإعداد 
التقارير ال�سن�ية عـــن ن�ساطات وت��سيات 

اللجنة وعر�سها اأمام الجتماع الدوري.

اأكد حمافظ املحرق �سلمان بن هندي اأن 
اللقـــاءات بني جاللة امللـــك و�ساحب ال�سم� 
امللكـــي رئي�ـــس الـــ�زراء و�ساحـــب ال�سمـــ� 
امللكـــي ويل العهـــد نائـــب القائـــد الأعلـــى 
النائـــب الأول لرئي�س جمل�ـــس ال�زراء حتمل 

اخلري الكثري للم�اطنني ول�طننا الغايل.
جـــاء ذلـــك، خـــالل املجل�ـــس الأ�سب�عي 
ملحافظـــة املحرق والـــذي طالـــب املحافظ 
من خالله اأهـــايل املحافظة باأن يك�ن�ا رقباء 
علـــى اأ�سعـــار املـــ�اد الغذائيـــة والتم�ينية 
الرئي�سية، واأن ي�ساهم�ا يف تقدمي البالغات 
�ســـد بع�س التجـــار الذيـــن ي�ستغلـــ�ن هذا 

ال�سهر الكرمي يف رفع الأ�سعار.

ويف مداخـــالت الأهايل، ا�ستغـــرب خالد 
الزياين من بع�س الأ�رش التي تق�م بتكدي�س 
املـــ�ؤن ا�ستعـــداًدا لهـــذا ال�سهـــر الف�سيل، 
مطالًبـــا اأولياء الأم�ر بتثقيـــف اأبنائهم على 

عدم الإ�رشاف والتبذير.
بينما اعتر النا�ســـط الجتماعي فاروق 
الـــدوي جمال�ـــس املحـــرق مبثابـــة املتنف�س 
ا  وامللتقـــى لأهـــايل البحرين عامـــة خ�س��سً
خـــالل �سهـــر رم�ســـان، بينما طالـــب رئي�س 
جمعيـــة قـــاليل لل�سياديـــن حممـــد الدخيرّل 
باحلفـــاظ علـــى اله�يـــة ال�طنيـــة، معتـــًرا 
املجال�ـــس الأهليـــة مبثابة احل�ســـن لله�ية 

والعادات والتقاليد.

ال�سخري - جامعة البحرين: يغلق الي�م 
)اخلمي�س( باب الرت�سح لالنتخابات الطالبية 
ال�ساد�ســـة ع�رشة يف جامعـــة البحرين، فيما ل 
تزال العملية النتخابيـــة هادئة ن�ًعا ما، وما 
زال الطلبة يتقدم�ن بطلبات الرت�سح؛ ليتم 
اإعـــالن اأ�سمائهـــم �سمن قائمـــة املرت�سحني 

اجلدد. 
العليـــا  اللجنـــة  تعلـــن  اأن  ويت�قـــع 
لالنتخابـــات الطالبيـــة ع�رش اخلمي�ـــس قائمة 
خل��ـــس  املعتمديـــن  املرت�سحـــني  اأ�سمـــاء 
النتخابات املقـــرر اإقامتها يف ي�م اخلمي�س 

10 ماي� املقبل.

اإبراهيم النهام

شيطنة المرضى
كنت اأفكر للحظات، ماذا ل� طلب مني كم�ظف يف ق�سم العالقات العامة والإعالم 
التابـــع ل�زارة ال�سحة كتابة خر عن حادثة العتداء على طبيب يف ال�سلمانية من قبل 

مري�س �سكلر الأ�سب�ع املا�سي. 
كل �سحـــايف اأو مـــن له عالقة بال�ســـاأن اخلري يعلم اأن عنا�ـــرش �سياغة اخلر له 5 

اأركان، وهي: ماذا ومن ومتى وكيف واأين وملاذا. 
الطريـــف يف الأمـــر اأن كاتب اخلر جنح يف الإتيان بالعنا�ـــرش الأربعة للخر، ولكنه 
- ول�سبـــب ما - جعلـــه يتجاهل العن�رش الأهم يف احلبكـــة ال�سحفية، وه� “ملاذا” وقع 
العتداء، ول�ست هنا ب�ارد الترير للفعل العنيف من قبل املري�س �سد طبيبه، ولكن 
القارئ يت�ساءل بطبيعة احلال ما الذي اأو�سل مري�سا جاء لتلقي العالج اإلى هكذا ن�ع 

من رد الفعل!
ولعل اقتبا�س الآية الكرمية “ل تقرب�ا ال�سالة” واحليل�لة دون تكملة باقي الآية 
عنـــد بع�س املتقاع�سني عـــن اأداء الفري�سة، تنطبق متاما على البيان امل�زع من قبل 
الـــ�زارة على و�سائل الإعـــالم، حيث حتميل امل�س�ؤولية علـــى املري�س وحده بدل عن 

تقا�سم امل�س�ؤلية عما حدث. 
اأن جتعـــل املري�ـــس - الذي ه� مبتلى اأ�ســـال بداء اهلل وحده اأعلـــم ب�سدة جلله - 
�سيطانـــا اأو اآثما، وحت�ل الطبيـــب اإلى نبي مر�سل ه� �سيا�ســـة ل اإن�سانية وفيه كثري 
مـــن التجنـــي على مر�سانا الذين هم اأ�ســـد احلاجة اإلى مداراتهـــم واإ�سعافهم بال�رشعة 
الق�ســـ�ى بدل من الت�س�يف والتعجيـــل يف م�اراتهم الرتاب عر عبـــارات م�ستهلكة 
من قبيـــل نق�س الكادر الطبي اأو اكتظاظ الأ�رشة، فحيـــاة النا�س لي�ست ت�سلية قابلة 

للمزايدة. 
لـــ� كنت م�ســـ�ؤل يف “ال�سحة” لأمـــرت باإن�ساء جلنة حتقيق �ســـد الطبيب املعالج 
الـــذي دفع مري�سا ل ح�ل لـــه ول ق�ة لالعتداء عليه، ولكنت قدمت اعتذارا على �س�ء 
معامالتـــي مـــع املراجعني، وكنت �سكـــرت اهلل قبل �سيء اأن املري�ـــس مازال حيا ومل 

يلفظ اأنفا�سه الأخرية ح�رشة وه� يت��سل بني اأقدام ك�ادرنا طلبا للعالج.

جاسم 
اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عـنـفـــوان

• عي�سى الك�هجي 	



“املطار” تنفذ بنجاح مترين 
حوادث املواد اخلطرة 

املح���رق - مط���ار البحري���ن: نف���ذت �رشك���ة مط���ار 
البحري���ن، متري���ن ح���وادث امل���واد اخلطرة وذل���ك يوم 
الثالث���اء 24 اأبري���ل يف مقر جممع خدم���ات مطار البحرين 
لل�شحن بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين بوزارة 
الداخلي���ة، واإدارة مكافحة احلرائ���ق والإنقاذ ب�رشكة مطار 
البحرين، وعمليات واأمن و�رشط���ة املطار، وق�شم ال�شحة 
وال�شالم���ة والبيئ���ة، وق�ش���م الت�ش���الت، وم�شت�شف���ى 
املل���ك حمد اجلامع���ي، و�رشط���ة املطار، وخدم���ات مطار 
البحري���ن. ويه���دف متري���ن احل���وادث الإ�شعاعي���ة ال���ى 
التاأك���د من فعالية اخلطة للتعامل م���ع اأنواع خمتلفة من 

ال�شيناريوهات للحوادث التي قد حتدث يف املطار.

“املهند�شني البحرينية” حتتفل بيومها اخلليجي 
اجلف���ر - جمعية املهند�شني: حت���ت �شعار “نحو الرتقاء املهن���ي جلمعية املهند�شني 
البحريني���ة”، تعتزم جمعية املهند�شني البحرينية الحتف���ال بيوم املهند�س اخلليجي وذلك 
لل�شن���ة الأولى، م�شاء الأحد 29 اأبريل 2018 مبقر اجلمعية يف اجلفر. وقال رئي�س اجلمعية، 
�شي���اء توفيقي “ياأتي هذا الحتف���ال بناء على قرار �شادر من الإحت���اد الهند�شي اخلليجي، 
ب���اأن تقوم كل جمعية اأو هيئة هند�شية بالحتفال بي���وم املهند�س اخلليجي يف الثالثني من 
اأبري���ل من كل عام بح�شب م���ا يتالءم وج���دول اأن�شطتها وفعالياتها، وعلي���ه �شتقوم جمعية 
املهند�ش���ني البحريني���ة الحتف���ال بهذا الي���وم حتت �شع���ار “نحو الرتق���اء املهني جلمعية 
املهند�ش���ني البحرينية”، موؤكدا اأن احتفال “املهند�ش���ني البحرينية” هذا العام باملهند�س 
اخلليج���ي �شيكون مبثابة لقاء لالأع�ش���اء اإذ �شيقوم جمل�س الإدارة بعر�س خطة العمل للفرتة 
املقبل���ة، كما و�شيت�شم���ن برنامج الحتفال كلمة ترحيبية من رئي����س اجلمعية وعر�س فيلم 

ق�شر عن الإحتاد الهند�شي اخلليجي.
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اقتصاد
“البحرين الأولى” تعلن م�رشوعها اجلديد يف “ال�سيف” بـ 10 ماليني دينار

عمليات الإن�شاء تبداأ �شبتمرب املقبل على م�شاحة 7.2 األف مرت مربع 

زينب العكري من ال�سناب�س

ك�شف الرئي�س التنفيذي ل�رشكة البحرين 
الأول����ى اأم����ني العري�س ع����ن م�����رشوع ال�رشكة 
اجلديد يف منطقة ال�شيف، والذي تبلغ كلفته 
الإجمالية نح����و 10 ماليني دينار �شاملة �شعر 

الأر�س.
واأو�شح  العري�����س يف ت�رشيح ل� “البالد” 
اأن ال�رشك����ة متل����ك 4 اأرا�س مب�شاح����ة اإجمالية 
تبل����غ 15 األ����ف م����رت مربع يف منطق����ة ال�شيف 
�شيت����م تطويرها عل����ى مراحل، مبيًن����ا اأنه مت 
التوقي����ع ي����وم اأم�����س لتعيني مكت����ب حممد 
الغري����ب الهند�ش����ي لت�شميم امل�����رشوع على 
قطع����ة اأر�س م�شاحته����ا 7.2 األ����ف مرت مربع 
)78.88 األ����ف ق����دم مرب����ع( مقابل����ة ملجم����ع 
ال�شيت����ي �شن����رت، و�شيوفر امل�����رشوع اجلديد 
م����ن  مرب����ع  ق����دم   40،000 تف����وق  م�شاح����ة 

امل�شاحات التاأجرية الفاخرة.
واأ�ش����اف اأن امل�رشوع جاء بعد جناح م�رشوع 
امل����ركادو املتع����دد ال�شتخ����دام يف منطق����ة 
اجلنبي����ة، والذي يتك����ون من جزاأي����ن جتاري 
و�شكن����ي، لفتا اإلى اأن����ه مت ت�شميم امل�رشوع 
اجلديد ليخ����دم املنطقة ال�شكني����ة املحيطة 
ب����ه، و�شي�شم مزيجا م����ن املقاهي واملطاعم 
واأماك����ن الرتفي����ه ومتاج����ر التجزئ����ة، والتي 
�شيحتوي بع�شها عل����ى م�شار خا�س لطلبات 

ال�شيارات.
عل����ى  احل�ش����ول  مت  اأن����ه  اإل����ى  واأ�ش����ار 
املوافق����ات املبدئي����ة م����ن وزارة التخطي����ط 
العم����راين ويت����م الآن ا�شتكم����ال الر�شومات 
التف�شيليل����ة وال�شتع����داد لط����رح مناق�شة 
التفا�شي����ل، متوقًع����ا اأن يتم ط����رح مناق�شة 
املقاول الرئي�س للم�رشوع خالل �شهرين على 
اأن يتم و�شع حجر الأ�شا�س والبدء يف عمليات 
البناء خالل �شهر �شبتمرب اأو اأكتوبر، لفًتا اإلى 

اأن عمليات البناء ت�شتغرق نحو �شنة واحدة.
وق����ال العري�س “ج����اري التن�شي����ق الآن 
مع جمل�����س التنمي����ة القت�شادي����ة للح�شول 
على م�شاريع ترفيهي����ة جديدة غر متواجدة 
يف اململك����ة، حي����ث اإن اإ�شرتاتيجية املجل�س 
ملنطقة ال�شيف اأنها م�شدر جذب للخليجيني 
وال�ش����واح لال�شتف����ادة م����ن خرباته����م وجلب 
�رشكات جديدة م����ن اخلارج ت�شب يف م�شلحة 

البحرين”.
وا�شتط����رد العري�س بالقول “لقد اأعجبنا 
املزيج الفريد من خربة مكتب حممد الغريب 
ت�شمي����م  يف  الإبداع����ي  ونهج����ه  الهند�ش����ي 
م�رشوعن����ا، و�شعي����اً من����ا لقتنا�����س الفر�س، 
فق����د حددنا حاجة املنطق����ة اإلى مركز جتزئة 
تكميلي يوفر اخلدمات التي تلبي احتياجات 
ال�ش����كان، وقد نقل مكت����ب الغريب من خالل 
ت�شميمهم هذا امل�����رشوع اإلى م�شتوى جديد، 

ونحن حري�شون على روؤيته ينب�س باحلياة”.
بدوره، قال الع�شو املنتدب ملكتب حممد 
الغري����ب الهند�ش����ي حممد الغري����ب “�شعداء 

للغاية لإقامة هذه ال�رشاكة مع البحرين الأولى 
يف م�رشوعهم اجلديد يف ال�شيف، يعمل فريقنا 
م����ن املحرتف����ني با�شتمرار عل����ى ا�شتك�شاف 

الفر�����س الإبداعية يف كل م�رشوع ننفذه ونحن 
�شعداء للغاية بالتق����دم املحرز يف الت�شميم 
حتى الآن، و�شنقدم م�رشوعا رائعا مع خدمات 

ناأمل اأن تكون مكّملة للمنطقة”.
ويقع امل�رشوع على طول الطريق 2819، 
ب����ني جمموعة من الأب����راج ال�شكنية اجلديدة، 
و�شيوف����ر م����ا ي�شل اإل����ى 26 وح����دة ترتاوح 
م�شاحته����ا من 320 اإلى 15.6 األف قدم مربع 
من امل�شاح����ة القابل����ة للتاأج����ر، و�شي�شتمل 
املجم����ع على جمموع����ة متنوعة م����ن املطاعم 
واملقاه����ي و�شوبرمارك����ت رئي�����س، وحمالت 
ترفي����ه وخدم����ات. و�شتوفر وحدت����ان م�شارا 
خا�ش����ا لطلب����ات ال�شي����ارات، ويق����وم فريق 
املبيع����ات يف “البحري����ن الأول����ى” با�شت����الم 
ا�شتف�ش����ارات التاأج����ر اخلا�ش����ة بالوح����دات 
الرئي�شة، وم����ن املتوقع اأن يبداأ بناء امل�رشوع 
هذا ال�شيف مع ا�شتكماله بحلول نهاية العام 

.2019

• مت تعيني مكتب الغريب الهند�شي لت�شميم امل�رشوع	

• عبداهلل علي	 املحرر القت�سادي من ال�سناب�س

اأكد مدي���ر الت�شويق يف جمموعة اأحمد 
القائد، خال���د كمال، اأن ن�شب���ة الإجناز يف 
م�رشوع “حدائق دملوني���ا املعلقة” بلغت 
30 % تقريب���ا، وه���ي يف مرحل���ة و�ش���ع 
القواعد الأ�شا�شية، مبيًنا اأنه مت بيع اأكرث 
من 50 % من امل�رشوع على اأن يتم ت�شليم 
امل����رشوع يف دي�شم���رب 2019. واأ�شاف اأن 
املجموع���ة تقدم من خالل معر�س اخلليج 
للعقار 2018 هذا الع���ام م�رشوع احلدائق 
املعلقة، احلائ���ز على 3 جوائز عاملية من 
ناحي���ة الت�شميم بعد مناف�شة مع كربيات 
ال�رشكات العاملية؛ لأنه يجمع بني ال�شقق 
الفندقي���ة وال�شكني���ة اإل���ى جانب املجمع 

التجاري.

 واأو�ش���ح كم���ال اأن م�شاح���ة امل�رشوع 
تبل���غ 20 األ���ف م���رت، وه���و مق�ش���م اإل���ى 
ق�شم���ني اأحدهم���ا للتمل���ك احل���ر، والآخر 
عب���ارة عن �شق���ق فندقي���ة تديرها اإحدى 
ال����رشكات العاملي���ة، اإ�شاف���ة اإل���ى جممع 
جت���اري، ومت اإن�ش���اء حديق���ة كاملة تخدم 
امل����رشوع بالكام���ل، لفتا اإل���ى اأن ال�شقق 
املتاح���ة للتمل���ك احل���ر ه���ي 200 �شقة، 
بت�شامي���م متنوع���ة، اإ�شاف���ة اإلى �رشفات 
وا�شعة لق�شاء اأجمل الأوقات وال�شتمتاع 
زجاجي���ة  وواجه���ات  املطل���ة،  باملناظ���ر 
وخط���وط معماري���ة جميل���ة جت���ذب �ضوء 
النه���ار اإل���ى قل���ب املبن���ى، وحتتوي كل 
�شقة على �رشف���ة خا�شة، مع اإطاللة بحرية 
عل���ى مد الب�رش واإطاللة عل���ى امتداد قناة 

جزيرة دملونيا.

زينب العكري من ال�سناب�س

ق���ال املدير الع���ام لبوابة دمل���ون العقارية 
عبداهلل عل���ي اإن ا�شتثمارات ال�رشك���ة خالل العام 
2018 جت���اوزت 23 ملي���ون دين���ار وتت�شمن 4 

خمططات �شكنية و�شوقا جتارية. 
واأو�ش���ح عب���داهلل علي اأن ال�رشك���ة جنحت يف 
بي���ع ق�شائم خمططات عدة بالكامل، منها خمطط 

هورة عايل وخمططان يف ال�شهلة اجلنوبية.
كما اأعلن اأن ال�رشكة ب�شدد طرح 4 خمططات 
جديدة فور النتهاء من الإجراءات الر�شمية، وبلغ 
ال�شتثم���ار فيها حوايل 23 ملي���ون دينار تقريبا، 
لفًتا اإلى اأن الق�شائ���م ال�شكنية �شتكون باأ�شعار 
تناف�شي���ة تتنا�شب مع احتياجات الأ�رش البحرينية، 
مبيًن���ا اأن ال�رشكة ته���دف للو�ش���ول لأكرب �رشيحة 
م�شتفيدين من ذوي الدخل املتو�شط واملحدود.

واأ�ش���اف اأن م����رشوع �ش���وق “بواب���ة دملون” 
التج���اري الواقع عل���ى �شارع البدي���ع هو امل�رشوع 
الأك���رب والأول م���ن نوع���ه م���ن ناحي���ة الت�شميم 
الرتاث���ي الذي مي���زج بني عبق املا�ش���ي وحداثة 
احلا�رش بكلفة 4 مالي���ني دينار ويحتوي على 82 
حم���ال جتاريا، ومت طرحه للتاأج���ر ب�شورة ر�شمية 
يف مار�س املا�شي، فيما �شيتم الفتتاح الر�شمي 
14 ماي���و املقبل، ولفت اإلى اأنه مت تاأجر 90 % 

من م�شاحة الدور الأر�شي.

واأ�شار اإلى اأنه مت تخ�شي�س 8 حمالت جتارية 
للمجوهرات ومت تاأجر 3 حمالت فعليا، لفًتا اإلى 
اأن �ش���ارع البدي���ع يفتق���ر لوجود ه���ذه املحالت؛ 
ب�شبب الأمن ال���ذي �شيكون 24 �شاعة يف املجمع، 
فيم���ا �شيكون الطابق الث���اين خم�ش�شا للمطاعم 
واملقاه���ي مع وج���ود جن���اح خا����س لالأطفال يف 
املجمع الذي تبلغ م�شاحته 5200 مرت مربع �شاملة 
مواق���ف ال�شي���ارات، ويت�شم���ن 80 حم���ال جتاريا 
ومطعمني وباحات خم�ش�شة للمطاعم واملقاهي 
واأكرث من 100 موق���ف لل�شيارات، م�شرا اإلى اأن 
ال�رشك���ة تفك���ر م�شتقبليا لإن�ش���اء م�شاريع مماثلة 
ل�شوق بوابة دملون عل���ى �شارع البديع اأو مناطق 
اأخ���رى. فيم���ا اأعلن���ت بواب���ة دمل���ون ع���ن اإطالق 
هويتها اجلديدة “نتكلم عق���ار”، علما اأن ال�رشكة 

حا�شلة على �شه���ادة الآيزو )9001:2008( مدة 
5 �شن���وات متوا�شل���ة، وه���ي ب�ش���دد التح�ش���ر 
لالمتح���ان ال�شنوي للم���رة ال�شاد�ش���ة؛ للح�شول 
عل���ى �شه���ادة الآي���زو )9001:2015( والتي من 
خاللها ت�شعى اإدارة ال�رشكة لتطوير م�شتوى جودة 
اخلدمات املقدم���ة للزبائن من خالل موارد ب�رشية 

ذات كفاءة عالية.
وق���ال عبداهلل علي اإن اإط���الق الهوية تزامن 
مع رفع ع���دد املوظفني وتغير هيكلية الأق�شام 
الداخلي���ة يف �شبي���ل تو�شي���ع نطاق عم���ل ال�رشكة 
ال���ذي قد ميت���د اإلى اإن�ش���اء الوح���دات ال�شكنية، 
م�ش���ًرا اإلى اأن ال�رشكة تطرح ب�شكل م�شتمر ودائم 
م�شاريعه���ا اجلديدة خ�شو�ش���ا يف جمال الق�شائم 

ال�شكنية وامل�شاريع التجارية.
واأو�ش���ح اأن ال�رشكة �شتخ�ش�س جوائز عديدة 
بني جوائ���ز نقدية وعينية بقيم���ة 20 األف دينار 
�شيعلن عنها لحقا لكل امل�شتفيدين من خدمات 
“بوابة دمل���ون”، م�شًرا اإلى اأن احلملة الرتويجية 
تع���د الأول���ى م���ن نوعها عل���ى م�شت���وى التداول 

العقاري.
ون���وه اإل���ى اأن ال�شح���ب الأول �شيتزام���ن مع 
افتت���اح �ش���وق بواب���ة دمل���ون يف 14 م���ن ماي���و 
املقبل حتت رعاي���ة اإحدى ال�شخ�شيات الر�شمية، 
وال�شحب الثاين يف اأغ�شط�س، والثالث �شيكون يف 

نهاية العام احلايل.

رد دعاوى غري الأمريكيني 
“عهدة الإ�سكان” يوزع اأرباحا ن�سف �سنوية بن�سبة 3 %�سد البنك العربي 

بدء الكتتاب املبا�رش ل�سندات التنمية احلكومية بالبور�سة

من 1 يوليو اإلى 31 دي�شمرب 2017

بحجم 300 مليون دينار وفائدة ن�شبتها 5.50 %

املنام���ة - �شيكو: وزع �شندوق عهدة 
بن���ك الإ�ش���كان العقاري���ة اأم����س الدفع���ة 
الثانية من الأرباح الن�شف �شنوية حلاملي 
الوح���دات، والتي تبلغ ن�شبتها 3 %. وكان 
ال�شندوق ق���د حقق اإجم���ايل اأرباح موزعة 
بقيمة 594 األف دينار اأو 3 فلو�س للوحدة 
ال�شتثمارية، وهو ما ميثل عائدات بن�شبة 
3 % عل���ى مدى فرتة �شت���ة اأ�شهر، من 1 

يولي���و اإل���ى 31 دي�شم���رب 2017، اأو 6 % 
على اأ�شا�س �شنوي.

وق���ال ع�ش���و جمل�س اأمن���اء ال�شندوق 
ن�رش عبي���د “ي�رشنا الإعالن ع���ن توزيع هذه 
الأرباح ن�ش���ف ال�شنوية التي تبلغ ن�شبتها 
3 %، والت���ي تع���د متوافق���ة م���ع الأرباح 
ال�شنوي���ة امل�شتهدف���ة لل�شن���دوق الت���ي 
ت�شل اإلى 6.5 % من �شايف الدخل القابل 

للتوزي���ع، اإذ و�ش���ل �شايف الرب���ح اخلا�س 
بهذه الف���رتة اإلى 1.1 ملي���ون دينار، كما 
بل���غ دخل الإيج���ارات، مبا يف ذل���ك ر�شوم 
اخلدمة من امل�شتاأجرين 1.5 مليون دينار 

قبل ا�شتقطاع امل�رشوفات”.
بن���ك  م���ن جانب���ه، ق���ال مدي���ر ع���ام 
الإ�ش���كان واملدير ال�شتثم���اري ل�شندوق 
العه���دة العقارية خالد عب���داهلل “متا�شًيا 

م���ع التزامنا الرا�شخ نح���و �رشكائنا وحاملي 
الوحدات الذين ي�شعون ثقتهم يف قدرتنا 
عل���ى اإدارة هذا ال�شن���دوق نحو املزيد من 
النم���و، فاإننا نوا�ش���ل البحث ع���ن املزيد 
اجلدي���دة  ال�شتثماري���ة  العق���ارات  م���ن 
ذات العائ���دات املجزي���ة لإ�شافته���ا اإلى 

ال�شندوق”.

اأعلن���ت  املنام���ة - بور�ش���ة البحري���ن: 
بور�شة البحرين اأنه اعتبارا من اأم�س الأربعاء 
25 اأبري���ل 2018، وبناء عل���ى الدعوة التي 
اأعلنه���ا م����رشف البحري���ن املرك���زي، ميكن 
للم�شتثمرين البحريني���ني وغر البحرينيني 
الكتت���اب مبا����رشة من خ���الل ال�ش���وق الأويل 
التنمي���ة  �شن���دات  اإ�ش���دار  يف  بالبور�ش���ة 
احلكومية رقم )16( ال���ذي اأ�شدره امل�رشف 

بالنيابة ع���ن حكومة البحري���ن وذلك باإعطاء 
اأوامره���م للو�شط���اء امل�شجل���ني يف بور�شة 
البحرين، ومن ث���م تداوله يف ال�شوق الثانوي 
من خ���الل البور�شة ف���ور اإدراج���ه والذي من 

املتوقع اأن يتم بتاريخ 13 مايو 2018.
و ح���ددت البور�ش���ة ف���رتة الكتتاب يف 
ه���ذا الطرح من خ���الل الو�شط���اء امل�شجلني 
يف البور�شة ابتداء م���ن اأم�س حتى 30 اأبريل 

2018، علم���ا باأنه �شيتم فتح باب الكتتاب 
ي���وم الأربع���اء واخلمي�س والأحد م���ن ال�شاعة 
9:30 �شباح���ا حت���ى 1:00 ظه���را ويف ي���وم 
الأثن���ني م���ن ال�شاع���ة 9:30 �شباح���ا حت���ى 
11:00 �شباح���ا. ويبلغ حج���م ال�شدار 300 
مليون دينار بقيمة اإ�شمية قدرها دينار واحد 
لل�شن���د، يف حني تبلغ م���دة الإ�شدار �شنتني 
اعتباراً من 3 مايو 2018 حتى 3 مايو 2020. 

ويبل���غ العائد الثاب���ت 5.50 % �شنوياً، يتم 
خاللها دفع فوائ���د الإ�شدار كل �شتة �شهور 
ت�شتح���ق يف 3 نوفم���رب و3 مايو م���ن كل عام 

خالل مدة الإ�شدار.
متث���ل �شن���دات التنمية احلكومي���ة اأداة 
مالية ي�شدرها امل�رشف املركزي بالنيابة عن 
احلكوم���ة، وت�شمن حكومة البحري���ن اإ�شدار 

�شندات التنمية احلكومية �شماناً مبا�رشاً.

املنام���ة - ميم���اك اأوجلف���ي: ذك���ر بي���ان  للبن���ك 
العربي،اأم����س، اأن  املحكم���ة العلي���ا المركي���ة اأ�شدرت  
بتاري���خ 24 اأبري���ل 2018  قرارها ب���رد دعاوى املدعني 
الأجان���ب )غ���ر الأمركيني( املقامة �ش���ده يف الوليات 
املتح���دة المركي���ة، والذين يزي���د عددهم ع���ن 6 األف 
مدعي. وا�شاف البيان “ياأتي هذا القرار تاأييداً لقرارات 
�شابقة من حمكمتي ال�شتئناف واملقاطعة الأمركيتني 
برد ه���ذه الدع���اوى، موؤكداً عل���ى اأنه ل ميك���ن مقا�شاة 
ال�رشكات الأجنبية اأمام املحاكم المركية مبوجب قانون 

التعوي�س عن الفعل ال�شار لالأجانب.
وا�شتط���رد البي���ان “اإن البنك العرب���ي يعرب عن بالغ 
����رشوره وعمي���ق ارتياح���ه ل�شدور ق���رار املحكم���ة العليا 
المركية هذا والذي جاء ليج�شد ما اأكد عليه البنك مراراً 
م���ن حيث �شالمة وقوة موقفه القانوين يف هذه الدعاوى. 
واإن البن���ك كان وم���ا زال ميار�س كاف���ة اأعماله واأن�شطته 
امل�رشفي���ة  واملعاي���ر  الرقابي���ة  باملتطلب���ات  ملتزم���اً 
العاملية.اإن �شدور هذا القرار يعترب ن�رشاً تاريخياً للبنك 
العرب���ي ي�شاف الى �شجله احلافل بالإجنازات ل�شيما اأنه 
ي�شكل �شابقة ق�شائية مهمة للقطاع امل�رشيف وال�رشكات 
ح���ول العامل. حي���ث كانت متابعة البن���ك العربي احلثيثة 
وتعامله احل�شيف مع هذا امللف املعقد، الذي امتد على 
مدار اأربعة ع�رش عاماً، عامالً رئي�شياً يف ح�شم هذه الدعاوى 

ل�شالح البنك واغالقها ب�شكل نهائي”. 

30 % ن�سبة الإجناز يف “احلدائق املعلقة” لـ “جمموعة القائد”

 “بوابة دملون” ت�ستثمر 23 مليون دينار يف 2018
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عب���داهلل عام���ر... يحم���ل بكالوريو����س حما�س���بة ومتويل من 

جامع���ة مان�س�س���رت مرتوبوليت���ان يف بريطاني���ا، انخ���رط يف جمال 

الأعم���ال احل���رة اأثن���اء درا�س���ته يف اململك���ة املتحدة الع���ام 2014 

عندما كان يف الع�س���رين من عمره. ا�ستطاع تنفيذ م�سروعه خالل 

الإج���ازة ال�سيفية ما ب���ن ال�سن���ة الأوىل والثانية. ا�ستط���اع اإدارة 

م�سروعه والإ�سراف عليه خالل وجوده يف بريطانيا عن طريق نظم 

املعلومات املتط���ورة التي مت اإن�ساوؤها بامل�س���روع قبيل �سفره، وذلك 

حتى ي�ستطيع التعرف على �سري العمل واإيجاد احللول للعقبات التي 

تواجهه. فيما يلي حور ق�سري اجرته “البالد” معه:

- ه���ل ل���ك �أن حتدثنا عن طبيع���ة عملك، 
ومتى �أطلقته؟

�ليوم بعد �لتخرج، �أعمل يف جمال ��شت�شار�ت 
�لأعم���ال، �ذ نكت�ش���ف يومًي���ا �لعو�ئ���ق و�لفر�ص 
�ملوجودة يف �ل�ش���وق وتتم �لدر��ش���ات بناء على 
كل حال���ة. بالن�شبة للأعمال �حل���رة لدي م�رشوعان 
وق���د   ،)pebbleostry(و  )bubblewaffle(
مت �إن�شاوؤهم���ا عل���ى �أ�ش����ص ثابتة ومتين���ة، منها 
�هتمام���ي �ل�شدي���د بامل�شاري���ع �خلارجي���ة �لغري 
موج���ودة يف �لبحري���ن. مت �ختي���ار �مل�رشوعني من 
خ���لل وج���ودي يف بريطانيا. ومت���ت �لنطلقة يف 
2014 �أثن���اء �إجازت���ي �ل�شيفي���ة، وق���د متكنت 
بف�شل �هلل م���ن تنفيذ �مل����رشوع بالرغم من عدم 
تو�فر �ملو�د �لأولي���ة للمنتج،حيث و�شعت خطة 
زمنية للتمكن من ��شتري�د كل �ملنتجات، و�إيجاد 
�ملكان �ملنا�شب للم�رشوع، و�لعمل على ت�شميمه، 
ومن بعدها مت تنفيذ �مل�رشوع وتوظيف �لعاملني 

وتدريبهم.

- هل ��شتف���دت من جتربة �جليل �ل�شابق 
يف �إد�رة �لأعم���ال، وهل تتلق���ى �لن�شيحة 

من �لو�لد �أو من �أي �أفر�د �لعائلة؟

بالطب���ع، جن���اح �مل����رشوع يتم عل���ى م�شتوى 
جمتمع���ي ولي�ص ف���ردي، ف���كل �شخ����ص قابلته 
�آن���ذ�ك له ن�شب���ة يف جناح عملي، �ش���و�ء من �لأهل 
�أو �لأ�شدق���اء �أو غريهم، بالإ�شاف���ة �إلى �جلهات 
�مل�شوؤولة �لتي �شهلت عل���ي �لأمور �لقانونية يف 
تد�شني �مل�رشوع، بالإ�شافة �إلى “متكني” �لتي ل 

تز�ل د�عًما للم�شاريع �لبحرينية.

- كيف تدير عمل���ك �خلا�ص، هل تتو�جد 
با�شتم���ر�ر �أم ت�ش���ع �خلط���ط و�لربنام���ج 
للعاملني لدي���ك، ما �أ�شلوب���ك يف �لإد�رة، 

وكيف تطوره متا�شيا مع �ملتغري�ت؟

�أدير عمل���ي �خلا�ص بعد �ل���دو�م، بالإ�شافة 
�إل���ى نهاية �لأ�شب���وع، حيث �أ�شع �خلط���ط و�أقوم 

بتوزيعها عل���ى �لعاملني، ويت���م تق�شيم �لدو�ر 
على ح�شب كل طاق���ة موجودة، فكل عامل يعمل 

عندي لديه طاقة وقدرة خمتلفة.

- هل تفكر بتطوير وتو�شيع �أعمالك؟
بالرغ����م من �لتحديات �ملوج����ودة يف �ل�شوق 
�لبحرين����ي، �أ�شب����ح �لدخول في����ه �شهل يف معظم 
�ملجالت وذلك متا�شيا مع روؤية 2030، فنظرتي 
�إيجابي����ة د�ئًما ل����كل حتد، وهن����اك �شعي م�شتمر 
لإيج����اد حل����ول وتطوير ما ه����و موج����ود ملو�كبة 
�ملتغ����ري�ت �لعاملية. فاأنا �أعم����ل جاهًد� لتطوير 
�ل����ذ�ت، و�لإطلع عل����ى ما هو موج����ود يف �ل�شوق 
عل����ى �مل�شت����وى �ملحل����ي و�لعامل����ي، فالتطوير 
متو��شل لدر��ش����ة �لأفكار �جلدي����دة و�مل�شاريع 

�لو�عدة.
وميك����ن متابع����ة ح�ش����اب م�رشوع����ي عبد�هلل 
 )bubblewaffle.bh@( عامر على �لن�شتغر�م 

  .)pebbleostry@(و

إعداد: المحرر االقتصادي

“تمكين” داعمة لريادة األعمال بالمملكة

عبداهلل عامر: اهتمام بالمشاريع الخارجية 
غير الموجودة بالبحرين

"“البحرين الإ�سالمي” ُيخرج 
الدفعة الأولى ملوظفيه املتدربني

“�ستاندرد اند بورز” توؤكد 
   + BB ت�سنيف “الربكة” عند

“ال�سوكولته” ي�ستهدف ا�ستقطاب 
50 األف زائر و150 عار�سا

“الأهلي املتحد” يوزع 5.5 مليون دولر اأرباح �سكوك

“األبا”: ن�سعى لالإعفاء من الر�سوم الأمريكية عرب احلكومة 

“اإنوف�ست”: ا�ستقالة الرئي�س التنفيذي مراد الرم�سان 

�عتباًر� من يوم �أم�ص

يف بيان ن�ش�ر يف �لبور�شة

ملحقة متورطني ب�شياع 16.6 مليون دولر 

�أعلن �لبن���ك �لأهلي �مُلتح���د، عن توزيع 
�أرب���اح بقيمة 5.5 مليون دولر مبعدل 5.5% 
�شنوياً عن �شكوك ُم�شدرة، وذلك �عتبار�ً من 
ي���وم �أم����ص. و�أو�شح �لبنك يف بي���ان ن�رش على 
موق���ع بور�شة �لكوي���ت �أن �لأرب���اح �ملوزعة 
�لدوري���ة �لثالث���ة عائ���دة لل�شك���وك �لد�ئمة 
ل�رشك���ة �لأهل���ي �ملتحد لل�شك���وك �ملحدودة 

بقيمة 200 مليون دولر.
وق���ال �إن �لأرب���اح �لتي �شيت���م توزيعها 
ُم�شتحق���ة عن �لفرتة �ملمت���دة من 26 �أكتوبر 

2017 �إلى 25 �أبريل 2018.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن �لأرباح �شيت���م توزيعها 
عن طريق حتويله���ا �إلى �حل�شاب���ات �لبنكية 

تاري���خ  يف  �ل�شك���وك  حلمل���ة  �مُلح���ددة 
�ل�شتحقاق.

وكان���ت عمومي���ة �لبن���ك �أق���رت بد�ي���ة 
�ل�شهر �جل���اري، توزيع �أرباح نقدية عن �لعام 
�ملا�شي بن�شب���ة 13 % من �لقيم���ة �ل�شمية 
لل�شهم، بو�ق���ع 13 فل�شاً لكل �شهم، وتوزيع 
5 % �أ�شهم جمانية بو�قع 5 �أ�شهم لكل 100 

�شهم.
و�رتفعت �أرباح �لبنك 10.2 % يف �لعام 

�ملا�شي، لت�شل �إلى 146 مليون دولر.
“�ملتح���د” يف بور�ش���ة  و�رتف���ع �شه���م 
�لكويت بن�شبة 0.35 % عند �شعر 288 فل�شاً 
كويتيا. فيم���ا مت �أم�ص تد�ول 1.461 مليون 
�شه���م يف بور�شة �لبحري���ن ب�شعر 600 �شنت 

لل�شهم �لو�حد.

ل�رشك���ة  �لتنفي���ذي  �لرئي����ص  ق���ال 
�أملني���وم �لبحري���ن )�ألب���ا(، �ملدرج���ة يف 
�شوق �لبحري���ن �ملالي���ة، و�ملالكة لأحد 
�أك���رب م�شاه���ر �لألومني���وم يف �لع���امل، 
�لثلثاء �إن �ل�رشكة ت�شعى لنيل �إعفاء من 

ر�شوم �أمريكية.
و�أو�ش���ح تي���م م���ور�ي، يف ت�رشي���ح 
لروي���رتز، عل���ى هام�ص موؤمت���ر يف لندن 
“نعك���ف على ذل���ك �لطلب”. وق���ال �إنه 
يف حالة ع���دم �حل�شول عل���ى �إعفاء فاإن 
“�لر�ش���وم �شُتم���رر نهاي���ة �ملط���اف يف 
�أ�شع���ار �لغ���رب �لأو�ش���ط )�لأمريك���ي(، 

موؤكد� “�مل�شتهلك �شيدفع”.
وق���د �أ�ش���درت �رشك���ة “�ألب���ا” بيانا 
�لبحري���ن  بور�ش���ة  يف  ن����رش  تو�شيحي���ا 
�أم����ص �أن �شعيه���ا �لر�شم���ي للح�ش���ول 
عل���ى �إعفاء من �لر�ش���وم �لأمريكية على 
�شادر�ته���ا للوليات �ملتحدة يكون من 
خلل حكومة �لبحري���ن. وُت�شدر �ل�رشكة، 

�ململوكة بح�شة �أغلبية حلكومة �لبحرين 
من خلل �شندوق ممتل���كات، 120 �ألف 
ط���ن �إل���ى �لولي���ات �ملتح���دة. وكانت 
�ململكة دعت ر�شمياً لإعفائها من �لقر�ر 
�لأمريكي بفر�ص ر�شوم جمركية جديدة 
على �ل���و�رد�ت من �لأملني���وم و�حلديد 

�ل�شلب.

�لرئي�����ص  �إن  �إنوف�ش����ت  �رشك����ة  قال����ت 
�لتنفي����ذي م����ر�د �لرم�ش����ان ��شتق����ال م����ن 
من�شبه �عتبار� م����ن 30 �ل�شهر �جلاري، فيما 
�شيقوم بالأعمال يا�رش �جلار حتى �إ�شعار �آخر.

و�أ�ش����ارت م�شادر د�خ����ل �ل�رشكة �إلى �أن 
�ل�شتقالة ج����اءت على خلفي����ة ق�شية قيام 
 5 �لإد�رة �ل�شاب����ق بتحوي����ل مبل����غ  جمل�����ص 
مليني دينار كويت����ي )16.6 مليون دولر( 
ملحفظة ��شتثمارية بطريقة “غري قانونية”.

وع����دد  �جلدي����د  �لإد�رة  جمل�����ص  وكان 
�مل�شاهم����ني يف �جتم����اع �جلمعي����ة �لعمومية 
�ملنعق����د يف 29 مار�����ص �ملا�ش����ي مبلحق����ة 
�لإد�رة  �ملتورط����ني باملو�شوع، وحما�شب����ة 
بال�رشك����ة  �لد�خل����ي  و�لتدقي����ق  �لتنفيذي����ة 

لتق�شريهم يف ك�ش����ف �لق�شة قبل حدوثها. 
لك����ن ذلك ل يعن����ي باأن �لرئي�����ص �لتنفيذي 
الرم�ض����ان متورط يف الق�ضية كونها مازالت 
تنظر يف �ملحاكم. و�أبد� �مل�شاهمون تخوفهم 
يف �لجتم����اع من �شياع �ملبلغ رغم تطمينات 
رئي�����ص جمل�ص �لإد�رة �جلدي����د �لذي �أكد �أن 
هن����اك دع����وى ق�شائي����ة �ش����د 4 �أع�شاء من 
�ملجل�ص �ل�شابق متورط����ني بتحويل �ملبلغ. 
وكان جمل�����ص �لإد�رة �ل�شاب����ق ح����ّول �ملبلغ 
ل�شال����ح حمفظ����ة ��شتثماري����ة تع����ود ل�رشكة 
كويتي����ة، 4 �أع�شاء م����ن �ملجل�ص �لذي ي�شم 
5 له����م ارتباط وعالقة به����ذه ال�رشكة ما اأكد 

وجود �شبهة قانونية.
وكانت �ل�رشكة �أو�شح����ت يوم 31 يناير 
�ملا�شي �أن م�����رشف �لبحرين �ملركزي �أجرى 
مر�جع����ة عل����ى ��شتثم����ار�ت �ل�رشك����ة، وتبني 

�أح����د �ل�شتثم����ار�ت  ب����ني  وج����ود تعار�����ص 
وقانون �ل�����رشكات �لتجارية �لبحريني متعلق 
حتديًد� بقو�عد �مل�شلح����ة �ل�شخ�شية ومبد�أ 
ت�ش����ارب �مل�شال����ح، �إ�شاف����ة �إل����ى خمالفة 

�أنظمة وقو�عد �مل�رشف �ملركزي.
وكلفت �جلمعية �لعامة �لعادية لل�رشكة 
يف فرب�ي����ر �ملا�شي جمل�����ص �لإد�رة �جلديد 
برفع ق�شية على �لأع�شاء �لأربعة �ملعنيني، 
وه����م: عب����د�هلل �حلميدي، �شل�����ص �حلجرف، 

�أمين �شيت، فهد �لعبد�جلليل.
و�أك����د رئي�����ص جمل�����ص �لإد�رة �جلدي����د 
عم����ر �ملطوع يف �جتماع �لعمومي����ة �لأخري �أن 
�ملجل�ص �جلديد لح����ق �لأ�شخا�ص �ملعنيني 
باملو�ش����وع قانوني����ا، حيث مت رف����ع دعوى 

ق�شائية عليهم يف �لكويت و�لبحرين.
وحققت �ل�رشك����ة �أرباح����ا �شافية �لعامل 
�ملا�ش����ي بلغت 6.05 ملي����ون دولر، مقابل 
10.08 ملي����ون يف 2016، فيم����ا بلغ جمموع 
�لدخل �لت�شغيل����ي 23.2 مليون دولر �لعام 
�ملا�شي، مرتفعا من 15.9 مليون يف 2016.

�ملنام����ة - �لبحري����ن �لإ�شلم����ي: 
�أقام بنك �لبحري����ن �لإ�شلمي، موؤخر�ً 
حف����ل تخري����ج �لدفع����ة �لأول����ى م����ن 
موظفي����ه �لذي����ن �أنه����و� جمموعة من 
�لرب�مج �لتدريبية �لتي نظمها �لبنك 
يف عام 2017 يف خمتلف �لتخ�ش�شات 
و�شق����ل  بال�شريف����ة  �لعلق����ة  ذ�ت 
و�لقيادي����ة،  و�لإد�ري����ة  �مله����ار�ت 
وذل����ك حت����ت رعاي����ة وزي����ر �لعم����ل 
و�لتنمية �لجتماعية، جميل حميد�ن، 
وبدعم من �شندوق �لعمل “ متكني” 
وبالتعاون مع �رشكة �إمييك للتدريب 
للتدريب.و�أع����رب  �آمب����ورد  و�رشك����ة 
�لرئي�����ص �لتنفي����ذي للبن����ك ح�ش����ان 
ج����ر�ر ع����ن �شعادته مبا حقق����ه �لبنك 
م����ن �إجن����از�ت على �شعي����د �لهتمام 
قدر�ته����م  وتنمي����ة  باملوظف����ني 

وتطوير مهار�ت �لعمل لديهم. 
وتط����رق مدير عام �رشك����ة �إمييك 
للتدري����ب، �ل�رشكة �ملنف����ذة للرب�مج 
�لتدريبي����ة، حمم����د مط����ر، �إل����ى دور 

�ل�رشك����ة يف تنفي����ذ �لرب�م����ج وم����دى 
�أهمية هذه �لرب�مج يف تعزيز خمتلف 
للموظف����ني.  �لوظيفي����ة  �لق����در�ت 
وكرم �لبن����ك وز�رة �لعم����ل و�لتنمية 
�لجتماعي����ة ب�شفتها �جله����ة �لر�عية 
للحفل، و�جلهات �لأخ����رى �مل�شاركة 
يف دع����م وتنفيذ �لرب�م����ج �لتدريبية، 
متمثلة يف: �شندوق �لعمل “ متكني”، 
وز�رة �لد�خلية، بالإ�شافة �إلى تكرمي 
ح����و�يل 170موظفاً م�ش����اركاً يف هذه 

�لرب�مج �لتدريبية لعام 2017. 
و�لتنمي����ة  �لعم����ل  وزي����ر  و�أك����د 
�لكو�در  تدري����ب  �أهمية  �لجتماعي����ة 
�لبحرينية �لعامل����ة يف �لقطاع �ملايل 
ري����ادة  يعك�����ص  �ل����ذي  و�مل�����رشيف 
�لبحري����ن يف هذ� �لقط����اع �حليوي يف 
�لتنمي����ة �ل�شامل����ة، منوه����اً مبب����ادرة 
بنك �لبحري����ن �لإ�شلمي �لهادفة �إلى 
تطوير �لكفاء�ت �لوطنية �لعاملة يف 
�لبنك، وترقيتهم يف �ل�شلم �لوظيفي 
و�إعد�د �لقياد�ت �مل�رشفية �لو�عدة.

�ملنامة - جمموع����ة �لربكة: �أعلنت جمموعة �لربكة �مل�رشفية �أن 
موؤ�ش�ش����ة �شتاندرد �آن����د بورز �أكدت من جدي����د ت�شنيفات �ملجموعة 

عندBB+ )على �ملدى �لطويل( وB )على �ملدى �لق�شري(.
و قال����ت �شتاندرد �آند بورز �إن ق����وة �ملجموعة تكمن يف تنوعها 
�جلغر�يف �ملتفوق مقارنة بقريناتها من �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لأخرى، 
و�ملز�يا �لتناف�شية �لتي ت�شتمدها من و�شعها كم�رشف �إ�شلمي. كما 
تعترب ج����ودة �إد�رة �ملجموع����ة وو�شوح ��شرت�تيجيته����ا من �لعو�مل 

�لإيجابية، وكذلك حمفظة متويلتها �ملتنوعة.
 وقال ع�شو جمل�ص �لإد�رة و�لرئي�ص �لتنفيذي للمجموعة عدنان 
�أحم����د يو�ش����ف �إن �لت�شنيفات �لت����ي ح�شلت عليه����ا �ملجموعة هي 
�شهادة �أخرى على �أد�ئن����ا �مل�شتقر و�ملتنامي خلل �لأعو�م �لعديدة 

�ملا�شية مع نظرة م�شتقبلية �إيجابية. 

�ملنام���ة - بد�ي���ات: قالت 
ل�رشك���ة  �لتنفي���ذي  �لرئي����ص 
�إن  “بد�يات”، يا�شم���ني جمال، 
�لن�شخ���ة �لثالث���ة م���ن “معر�ص 
�لبحرين لل�شوكولته و�لقهوة”، 
و�ملق���رر �إقامته���ا حت���ت رعاية 
لهيئ���ة  �لتنفي���ذي  �لرئي����ص 
�لبحري���ن لل�شياح���ة و�ملعار�ص 
�ل�شيخ خالد بن حمود �آل خليفة 
ت�شعى ل�شتقطاب 150 عار�شا 

من �لبحرين و�ملنطقة و�لعامل �إ�شافة �إلى 50 �ألف ز�ئر خلل �أيام 
�ملعر�ص �لثلثة من 6 وحتى 8 دي�شمرب �ملقبل.

و�أ�شارت جمال �إل���ى �أن هذ� �لعدد �لكبري �ملرتقب من �لزو�ر 
و�لعار�ش���ني ياأت���ي �عتم���اد� على �لنج���اح �لكبري �ل���ذي �شهدته 
�لن�شخ���ة �ل�شابقة م���ن �ملعر����ص يف دي�شمرب من �لع���ام �ملا�شي 
ومتكنت من جذب �أكرث من 30 �ألف ز�ئر و60 عار�شا من 12 دولة 

حول �لعامل.
و�أو�شح���ت �أن �ل���دول �لت���ي يج���ري �لعمل عل���ى ��شتقطاب 
�لعار�شني منها ب�ش���كل �أ�شا�شي هي �ململكة �لعربية �ل�شعودية، 
و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ململكة �ملتحدة، و�أملانيا، و�إثيوبيا، 
وليتو�ني���ا، و�ليون���ان، و�إيطالي���ا، و�إ�شبانيا، وباك���و، متوقعة �أن 

ت�شهد �مل�شاركة �لبحرينية هذ� �لعام زيادة كبرية �أي�شا.
و�أ�ش���ارت جمال �إل���ى �ن �لهدف م���ن هذه �لفعالي���ة هو جمع 
�مل�شتثمري���ن و�ملوردي���ن و�لباحث���ني ع���ن ��شتثم���ار�ت جديدة 
يف قط���اع �شناع���ة وجت���ارة وتق���دمي �ل�شوكولت���ه و�لقه���وة يف 
م���كان و�ح���د، وت�شليط �ل�ش���وء على �أف�شل �ملع���د�ت و�خلدمات 
و�ملنتجات م���ن �ملنتجني و�ملوردي���ن �لإقليميني و�لدوليني يف 
ه���ذ� �لقطاع �حليوي �لذي منا مبعدل ثلث���ة �أ�شعاف خلل �لعقد 
�ملا�شي فقط، لفتة �إلى �أن هذ� �ملعر�ص يقدم معظم �ملنتجات 
و�خلدم���ات �لعاملي���ة ذ�ت �ل�شلة باإنت���اج �ل�شوكولت���ه و�لقهوة 
ويوف���ر للعار�ش���ني من�شة مثالي���ة لبناء �رش�كات مثم���رة وتطوير 

علقات جتارية طويلة �لأجل.

• يا�شمني جمال 	

 املحرر القت�سادي

 املحرر القت�سادي

 املحرر القت�سادي

• مر�د �لرم�شان	



إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / علي بن ابراهيم بن علي النفيلي املالك اكسترمي ارت ايليمنتس )مؤسسة 
من  الثاني  الفرع  حتويل  يطلب   ،  97087 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية( 
املؤسسة املذكورة إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 500 دينار بحريني 
التجاري  االسم  وليصبح  النفيلي.  علي  بن  ابراهيم  بن  علي  من  مملوكة  لتصبح 

شركة اكسترمي ارت ايليمنتس ش.ش.و ملالكها علي بن ابراهيم بن علي النفيلي.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوماً من تاريخ نشر هذا االعالن.

التاريخ: 11/04/2018 -   القيد: 97087
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )000( لسنة 2017 
بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت 
رسول  ميساء  ملالكتها  ش.ش.و  والقرطاسية  للهدايا  ميا  شركة  إليها 
حتويل  يطلب   ،  77860 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  اجلشي  عبدالعلي 
الفارابي  صيدلية  فروع  كأحد  لتصبح  فردية  مؤسسة  إلى  الشركة 
وهي  املالك  نفس  باسم  واملسجلة   16679 رقم  قيد جتاري  املسجلة على 
السيدة ميساء رسول عبدالعلي اجلشي وتعيني مكتب هوروث البحرين / 

شركة تضامن مهنية للقيام باجراءات التحويل.

التاريخ: 17/04/2018 -   القيد: 77860
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )CR2018-62416( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد باتيل براكاش مالك شركة الورقة احلمراء لالستشارات ش.ش.و واملسجلة 
إلى  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبا   ،  69957 رقم  القيد  مبوجب 
دينار(،  االف  )عشرة   10000 وقدره  برأسمال  ذات مسئولية محدودة جديدة  شركة 

بني كل من:
PATEL PRAKASH CHANDRA MANUBHAI -1

KALPNA PRAKASH CHANDRA PATEL -2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل 

إعالن رقم )----( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد ابراهيم علي احمد مهنا املالك لـ املهنا للسفر والسياحة )مؤسسة فردية( 
إلى شركة  الفردية  املؤسسة  ، طالبا حتويل   29710 رقم  القيد  واملسجلة مبوجب 
ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 20.000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة 

التالية اسمائهم:
1- ابراهيم علي احمد مهنا

MD KAMRUJJAMAN ABDUL HALIM -2

التاريخ: 23/04/2018  -  القيد: 29710
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل 
إعالن رقم )8888( لسنة 2018 

بشان حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

الى  التالية  التجاري  احملالت  حتويل  بطلب  عبداهلل  جعفر  عبداهلل  فاضل  إلينا:  تقدم 
عبداهلل جعفر مال أحمد عبداهلل

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

التاريخ: 17/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-27335( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

70766-1
زهاري لتجارة األسمدة

االسم التجاريرقم القيد

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

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: وفاء كاظم محسن كاظم
االسم التجاري احلالي: مؤسسة جدف التجارية
االسم التجاري اجلديد: ميما للحالقة الرجالية

التاريخ: 27/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018-35244( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم
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رقم القيد

117660-01

محل 

85 ب

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

5

العنوان

106

 التاريخ :24/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل   

CR2018-62022 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري     

أي اعتراض  . فعلى كل من لديه  أدناه بطلب تغيير اسم جتاري  املعلن  إلينا  تقدم 
قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر : وسام تيسير فالح سليم البطاينه   

االسم التجاري احلالي  : جليعه كفتيريا   
االسم التجاري اجلديد  : مطعم فول وفالفل بالل
النشاط : أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

 بناء على قرار مالكي شركة سلطان عمرو البنعلي ذ.م.م )شركة ذات مسئولية 
محدودة( سجل جتاري رقم 98548، فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني 

السادة مكتب / نبيل عبداهلل احمد الساعي  مصفيا للشركة
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

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

وذلك على العنوان التالي : 
الهاتف :33009518 )973+( 

nabilsai@batelco.com.bh  :البريد االلكتروني
املنامة - مملكة البحرين

التاريخ: 23/04/2018
سجل رقم: 98548

 إعالن بحل وتصفية شركة
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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(

�خلطوط �جلوية �لقطرية تتكبد �أكرب خ�سارة يف تاريخها
انطاليا ـ رويترز: 

ق���ال �لرئي�س �لتنفيذي للخطوط �جلوية �لقطرية، �م�س �لأربعاء، �إن �ل�رشكة منيت بخ�سارة “كبرية” يف 
�ل�سن���ة �ملالي���ة �ملنتهية نهاية مار�س �ملا�سي، ب�سبب حظر عمل �ل�رشك���ة يف 4 دول عربية، لكنه مل يك�شف 
ع���ن حجم �خل�سائر. ويتوقع �أن يكون حجم �خل�سائر هو �لأك���رب يف تاريخ �ل�رشكة، لكن رئي�سها قال �إن �إعالن 

�لأرقام �سيتطلب 8 �أ�سابيع يف تاأخري و��سح لإعالن �أول خ�سارة من نوعها.
وُمنع���ت �خلطوط �لقطرية م���ن �لطري�ن �إلى 18 مدينة يف �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية ودولة �لإمار�ت 

و�لبحرين وم�رش منذ يونيو 2017 عندما قطعت تلك �لدول عالقاتها مع قطر.
وميك���ن �عتب���ار �خل�سائر �لت���ي مل يف�سح عنها باأنها �لأك���رب بتاريخ �ل�رشكة، نظ���ر�ً للتو�سعات �لكربى 
�لت���ي �سبقت بدء �ملقاطعة �لرباعية ونظر�ً للطفرة �لكبرية �لتي كانت حتققها �خلطوط �لقطرية قبل بدء 
�ملقاطعة. وكانت �ل�سعودية و�لإمار�ت �لعربية وجهتني ر�ئجتني للخطوط �لقطرية �لتي حظر عليها �أي�سا 

دخول �ملجال �جلوي للدول �لأربع �ملقاطعة.
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الكويت ـ كونا: 

قالت وكال���ة �لأنب���اء �لكويتية، �أم�س 
�لأربع���اء، �إن �لكوي���ت طلبت م���ن �ل�سفري 
يف  و��ستدع���ت،  �ملغ���ادرة  �لفلبين���ي 
�ملقاب���ل، �سفريها يف مانيال للت�ساور، بعد 
�أيام عل���ى ت�رشفات من �ل�سفارة �لفلبينية 

�عتربت تعديا على قو�نني �لبالد.
�أنه���ا  و�أعلن���ت �خلارجي���ة �لكويتي���ة 
�أبلغت �ل�سف���ري �لفلبيني باأنه �سخ�س غري 
مقب���ول، وطلبت منه مغ���ادرة �أر��سيها يف 
م���دة �أق�ساها �أ�سبوع، مبينة �أنها ��ستدعت 

�ل�سفري �لكويتي يف �لفلبني للت�ساور.
بي���ان،  يف  �خلارجي���ة،  وج���ددت 
مل���ا  �لتام���ني  و��ستنكاره���ا  “رف�سه���ا 
�أقدم���ت علي���ه �سفارة جمهوري���ة �لفلبني 
ل���دى دول���ة �لكويت م���ن �نته���اك �سارخ 
وخمالفة ج�سيم���ة ل�سو�بط وقو�عد �لعمل 
�لدبلوما�سي، �إذ ق���ام �أع�ساء من �ل�سفارة 
عام���الت  بتهري���ب  و�آخ���رون  �لفلبيني���ة 
منزليات م���ن �جلن�سي���ة �لفلبينية يف حتد 
�سافر لقو�ن���ني دولة �لكوي���ت ولالأعر�ف 
و�ملو�ثي���ق �لدولية �إ�ساف���ة �إلى ما �سكله 
ذل���ك م���ن تدخ���ل يف �ل�س���وؤون �لد�خلي���ة 
للدول���ة وممار�س���ة �أعمال هي م���ن �سميم 

عمل �لأجهزة �لأمنية يف �لبالد”.

بروكسل ـ اف ب:

 �أعل���ن م�س���وؤول �ل�س���وؤون �لإن�ساني���ة 
و�لإغاثة يف �لأمم �ملتح���دة، �أم�س �لأربعاء، 
�أن �جله���ات �ملانحة ل�سوري���ا جمعت خالل 
موؤمتره���ا يف بروك�سل تعه���د�ت مب�ستوى 
4.4 ملي���ار دولر م���ن �مل�ساع���د�ت لعام 
2018. وق���ال مارك لوك���وك، على هام�س 
�ملوؤمت���ر �لذي �سارك فيه نح���و 85 وفدا، 
“�أتوق���ع �حل�س���ول بنهاي���ة �لنه���ار عل���ى 
تعهد�ت للعام 2018 مب�شتوى 4،4 مليار 
دوالر”. وتاب���ع “�إنه���ا بد�ية جي���دة، حتى 
لو �أنن���ا كنا نتمن���ى �ملزيد”، م�س���ري� �إلى 
�أن �لولي���ات �ملتحدة �لت���ي تعد من كبار 
�ملانح���ني، مل حت���دد بعد قيم���ة �لتز�مها، 
حمذر� “�سيرتتب علينا �لقيام بخيار�ت”.

وكان منظم���و �ملوؤمتر ياأملون يف جمع 
9 ملي���ار�ت دولر للع���ام 2018، وقدرت 
�لأم���م �ملتح���دة حاجاتها ب����3،5 مليارات 
دولر للم�ساع���د�ت �لإن�ساني���ة يف �سوري���ا 
و5.6 ملي���ار دولر مل�ساع���دة �لالجئني يف 

دول �جلو�ر.

موسكو ـ رويترز:

  قال رئي�س �إد�رة �لعمليات �لرئي�سية 
يف هيئ���ة �لأركان �لعامة للقو�ت �مل�سلحة 
�أم����س  رود�سك���وي،  �سريغ���ي  �لرو�سي���ة، 
�لأربع���اء، �إن رو�سي���ا �سرت�س���ل منظومات 
دفاع جوي جديدة �إل���ى �سوريا يف �لقريب 
�لعاج���ل. و�أ�ساف رود�سك���وي “�سيو��سل 
�لع�سكري���ني  تدري���ب  �لرو����س  �خل���رب�ء 
�ل�سوريني، كما �سيقدم���ون �مل�ساعدة يف 
تطوير منظومات �لدفاع �جلوية �جلديدة. 
و�سيت���م �إر�س���ال �ملنظوم���ات يف �لقريب 
�لعاج���ل”. وكان �جلانب �لرو�سي قد �أعلن 
ع���ن �إمكاني���ة �إر�س���ال منظوم���ات �لدفاع 
�جل���وي “�إ����س300-” �إل���ى �سوري���ا بع���د 

�لهجوم �لثالثي، يف 14 �أبريل �جلاري.  
�لرو�س���ي  �خلارجي���ة  وزي���ر  و����رشح 
�سريغ���ي لف���روف، �لثنني �ملا�س���ي، �أن 

�مل�ساألة مل حت�سم بعد.

غزة ـ اف ب: 

�أم����س  ت���ويف �سحف���ي فل�سطين���ي،   
به���ا  �أ�سي���ب  بج���روح  متاأث���ر�  �لأربع���اء، 
بر�سا����س �جلي����س �لإ�رش�ئيل���ي قب���ل نحو 
�أ�سبوع���ني �رشق جباليا �سم���ال قطاع غزة، 
وف���ق م���ا �أعلنت م�س���ادر �سحي���ة وعائلة 
ع���ن  بر����س  فر�ن����س  ونقل���ت  �ل�سحي���ة. 
�مل�سادر قولها �إن �أحم���د �أبو ح�سني )25 
عاما( ت���ويف “متاأثر� باإ�سابته يف 13 اأبريل 
�جل���اري حي���ث كان يعال���ج يف م�ست�سفى 
د�خل �خلط �لأخ����رش..”. و�أكدت �لعائلة نباأ 
�لوف���اة، وقال �سقيقه “جن���ري �لرتتيبات 
لنقل �جلثمان �إلى غ���زة لت�سييعه”. ونقل 
�ل�سحف���ي �أحم���د �أبو ح�س���ني يف 19 اأبريل 
للع���الج يف جممع فل�سط���ني �لطبي يف ر�م 
�هلل، ولك���ن بع���د تده���ور حالته نق���ل �إلى 
م�ست�سف���ى �سيبا يف تل ه�سوم���ري بق�ساء 

تل �أبيب.

الكويت تطرد ال�شفري 
�لفلبيني وت�ستدعي �سفريها

تعهدات دولية بتقدمي 4.4 
مليار دوالر ل�شوريا

رو�سيا �سرت�سل منظومات 
دفاع �إلى �سوريا قريبا

وفاة �سحايف متاأثر� بجر�حه 
جر�ء نري�ن �إ�رش�ئيلية

نو�جه هجمات �إرهابية �رش�سة ممولة من دول وجهات منظمة
�سيناء.. م�رشع 30 �إرهابيا وتدمري مئات �لأوكار و�لبوؤر... �ل�سي�سي: 

 و�أ�س���اف �ل�سي�س���ي: “�أن م���ن ح���ق �ل�سع���ب 
�مل����رشي �أن يفخ���ر باأبنائ���ه م���ن �لق���و�ت �مل�سلحة 
و�ل�رشطة �لذين �أثبتو� كفاءتهم �لقتالية وم�ستو�هم 
�لع�سكري �لر�قي ��ستناد� �إلى عقيدة وطنية م�رشية 
خال�سة، و�لذين م�سو� يف هذه �حلرب غري �لنظامية 
يحقق���ون �لنجاح���ات و�ح���د� تل���و �لآخ���ر، ويقومون 
ب�س���كل يومي مبحا����رشة �لإره���اب وت�سييق �خلناق 
علي���ه”. و�أكد: “�أن م���ا حققته م�رش خ���الل �ل�سنو�ت 
�لقليلة �ملا�سية على طري���ق ب�سط �لأمن وتر�سيخ 

�ل�ستقر�ر لهو �إجناز ي�سهد به �لعامل”.
وقال: “�إن �حلفاظ عل���ى �أمن وطن كبري بحجم 
م�رش يف منطقة �سعبة وع���امل م�سطرب و�سط �أمثلة 
عديدة من حولنا لغي���اب �لأمن و�لنق�سام �لطائفي 
و�ل�سيا�س���ي و�إر�ق���ة �لدم���اء و�نهي���ار �لدول���ة، �أمر 
ي�ستوج���ب منا �لتوقف �أمامه باعتب���اره �ساهد� على 
تف���رد و�سالبة هذ� �ل�سعب وق���درة قو�ته �مل�سلحة 

وموؤ�س�سات دولته”.
ويف وق���ت �ساب���ق م���ن �أم����س �لربع���اء، �أعلنت 
�لقو�ت �مل�سلح���ة �مل�رشية �لق�ساء على 30 �إرهابيا 
و�سب���ط 173 �آخري���ن ف�سال عن تدم���ري مئات �لبوؤر 

و�لأوكار �لرهابية ب�سمال وو�سط �سيناء.
و�أو�سح���ت �لق���و�ت �مل�سلحة يف بي���ان لها �أن 
ذلك ياأت���ي يف �ط���ار �لعملي���ة �لع�سكري���ة �ل�ساملة 

ملجابهة �لإرهاب “�سين���اء 2018” �ملتو��سلة منذ 
فرب�ير �ملا�سي.

ولف���ت �لبيان �إل���ى �أن �لق���و�ت �جلوية حققت 
ع���دد� م���ن �لنجاح���ات منه���ا ��سته���د�ف وتدمري 3 
�أوكار وب���وؤر �رهابي���ة م���ا �أ�سفر عن مقت���ل عدد من 
�لتكفريي���ني على �لجت���اه �ل�سرت�تيج���ي �ل�سمايل 
- �ل�رشق���ي �لى جان���ب قطع خطوط �م���د�د �لعنا�رش 
�لرهابية على �لجتاه �ل�سرت�تيجي �لغربي من خالل 
تدمري عربات حمملة بكميات من �لأ�سلحة و�لذخائر. 
كما مت مقتل 4 اأفراد “�سديدي �خلطورة” والقب�س 

على عدد 173 فرد� �آخري���ن ب�سمال وو�سط �سيناء، 
وفقا ملا ذكرت وكالة “كونا”.

من جهة �أخرى لفت �أو�سح �لبيان �أنه جرى قتل 
17 ف���رد� تكفرييا بو��سطة عنا����رش وز�رة �لد�خلية 
نتيجة معلوم���ات �أمنية عن �ختباء عدد منهم باإحدى 
�ملناط���ق �ل�سكني���ة �ملهج���ورة بد�ئ���رة ق�س���م �ول 

�لعري�س.
و�أ�سف���رت �لعملي���ات كذلك ع���ن �لق�ساء على 
8 تكفريي���ني “�سديدي �خلط���ورة” ب�سمال وو�سط 
�سين���اء �إلى جانب �لتحفظ على عدد من �ل�سلحة و3 

عبو�ت نا�سفة معدة للتفجري.
ويف ذ�ت �ل�سي���اق، ك�سفت �لقو�ت �مل�سلحة �أن 
عنا����رش �ملهند�س���ني �لع�سكريني قام���و� باكت�ساف 
وتفجري 74 عبوة نا�سف���ة متت زر�عتها ل�ستهد�ف 
ق���و�ت �ملد�همات مبناطق �لعمليات بال�سافة �لى 
�كت�س���اف منطقة تدريب على �جتياز �ملو�نع خا�سة 

بالعنا�رش �لتكفريية.
و�أو�سحت �أنه مت تدمري و�لتحفظ على 26 عربة 
و25 در�جة نارية خ���الل �أعمال �لتم�سيط و�ملد�همة 
ف�س���ال ع���ن تدم���ري 437 ملج���اأ ووك���ر� وخمزنا عرث 
بد�خله���ا عل���ى كمية من م���و�د �لعا�س���ة و�ملالب�س 

�لع�سكرية وكميات من �لذخائر.
كم���ا مت �كت�س���اف وتدم���ري 38 مزرع���ة لنبات 
�لبانغ���و و�خل�سخا�س �ملخدر و�سب���ط كميات كبرية 
من �ملو�د �ملخ���درة �ملعدة للتد�ول ب�سمال وو�سط 

�سيناء وبنطاق �ملنطقة �لغربية �لع�سكرية.
كم���ا �أكد �لبي���ان ��ستمر�ر �لق���و�ت �لبحرية يف 
�أعم���ال �لتاأمني �لبح���ري وحماية �لأه���د�ف �لبحرية 
عل���ى كافة �لجتاه���ات �ل�سرت�تيجية وقطع خطوط 
�لإمد�د للعنا����رش �لرهابية ومن���ع ت�سللها من و�إلى 
�لبح���ر بالإ�ساف���ة �ل���ى مو��سلته���ا بالتع���اون م���ع 
�لت�سكي���الت �لتعبوية �حكام �حل�س���ار �لبحري على 

�ل�ساحل من )رفح( وحتى بور �سعيد.

القاهرة ـ وكاالت: 
اأكد الرئي�س امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي، اأم�س الأربعاء، اأن بالده تواجه منذ �سنوات “هجمات 

�سر�سة من تنظيمات اإرهابية مدعومة وممولة من دول وجهات منظمة”.

اأنه  �سيناء،  لتحرير  الـ36  الذكرى  امل�سري مبنا�سبة  لل�سعب  األقاها  كلمة  ال�سي�سي يف  واأ�ساف 

تنته، واأن التهديدات واإن تغريت طبيعتها فاإن  مل  �سيناء  يف  الأطماع  اأن  اجلميع  على  يخفي  “ل 
“هناك �سبكة كبرية من التنظيمات الإرهابية التي ا�ستطاعت يف  اأن  خطورتها مل تقل”. واأو�سح 

ال�سنوات الأخرية ا�ستغالل حالة الفو�سى ال�سيا�سية التي �سربت املنطقة لتحتل اأرا�س وا�سعة يف 

دول �سقيقة، وقد زين لهم الوهم اأنها قادرة على فعل مثل ذلك يف اأر�سنا الغالية”.

ماكرون: يجب �لت�سدي لأن�سطة �إير�ن ومنعها من �ل�سالح �لنووي
�أكد �أن �سيا�ستها يجب �أل تقودنا حلرب يف �ل�رشق �لأو�سط

واشنطن ـ وكاالت: 

�أك���د �لرئي����س �لفرن�س���ي، �إميانوي���ل ماكرون، 
خالل خطاب �ألقاه �أمام �أع�ساء �لكونغر�س �لأمريكي 
�أم�س �لأربعاء، �إنه من �ل�رشوري �حتو�ء �أن�سطة �إير�ن 
يف كل م���ن �سوريا و�ليمن و�لع���ر�ق ولبنان، م�سدد� 

على �أن طهر�ن “لن متلك �أبد� �أ�سلحة نووية”.
و�أ�س���اف �أن���ه يج���ب �حت���و�ء �لنف���وذ �لإير�ين 
و�أن�سطتها �لبالي�ستي���ة، موؤكد� على �أهمية �أل تقود 

�سيا�سة �إير�ن �إلى حرب يف �ل�رشق �لأو�سط.
وفيما يتعلق بالتفاق �لن���ووي مع �إير�ن، قال 
ماكرون اإن “�لهدف و��س���ح”، وهو يجب �أل متتلك 

�إير�ن �أي �سالح نووي “اأبدا”.
و�عت���رب �لرئي�س �لفرن�س���ي �أن �لتفاق �لنووي 
“ل يتعاطى م���ع كل �جلو�نب �ملهمة”، مو�سحا �أنه 

ل ميكن �لتخل�س من �لتفاق.
وفيم���ا يتعل���ق مبل���ف كوري���ا �ل�سمالي���ة، �أكد 
�لرئي�س �لفرن�سي �أن بالده تقف �إلى جانب �لوليات 

�ملتحدة يف موقفها من كوريا �ل�سمالية.

وق���ال ماكرون : “�إن �لتهدي���د �لإرهابي يزد�د 
خطر� م���ن �نت�سار �لأ�سلحة �لنووي���ة ولهذ� علينا �أن 
نك���ون �أكرث �رش�مة مع �ل���دول �لتي حتاول �لتو�سل 
ل�سناع���ة �لقنبل���ة �لنووية ولهذ� ف���اإن فرن�سا توؤيد 

بالكام���ل �لوليات �ملتحدة يف جهودها جللب بيونغ 
يان���ع من خالل �لعقوب���ات ومن خ���الل �ملفاو�سات 

لنزع �ل�سالح �لنووي من �سبه �جلزيرة �ل�سمالية”.
وحذر ماكرون  من “ح���رب جتارية بني حلفاء” 

�بت���كار  “�إع���ادة  �إل���ى  �ملتح���دة  �لولي���ات  د�عي���ا 
�لتعددي���ة” عل���ى وق���ع ت�سفي���ق �أع�س���اء جمل�سي 

�ل�سيوخ و�لنو�ب.
و�أك���د ماك���رون �أن “حرب���ا جتارية ب���ني حلفاء 
لي�س���ت �أمر� متجان�س���ا” يف �إ�سارة �إل���ى �لتهديد�ت 
�حلمائية للرئي�س دونالد تر�مب و�لتي تنذر بحرب 
جتارية، مكرر� �أن “لي����س هناك كوكب بديل” على 
�سعي���د ق�سية �ملناخ يف �نتق���اد �سمني لالن�سحاب 

�لأمريكي من �تفاق باري�س للمناخ.
و�أ�ساف �أن فرن�سا �ساهمت بالكثري من �لتفاين 
يف ه���ذه �لدول���ة �لعظيم���ة )�لولي���ات �ملتح���دة(. 
و��ستقب���ل �أع�س���اء �لكونغر�س �لأمريك���ي، ماكرون 

بالت�سفيق وقوفاً ملدة 3 دقائق.
�لرو�ب���ط  �أب���د�ً  “مل نفق���د  و�أ�س���اف ماك���رون 
�ملتاأ�سلة تاريخيا بينن���ا”. و�أكد �لرئي�س �لفرن�سي 
ب�سب���ب  �لأخ���رية  �ل�سن���و�ت  يف  عان���ى  “بلدن���ا  اأن 

�لإرهاب”.

 باريس ـ وكاالت:

 قالت منظمة “مر��سل���ون بال حدود” اإن 
�إي���ر�ن �حتل���ت �ملرتبة 164 م���ن �أ�سل 180 
دول���ة يف قائم���ة حرية �لإع���الم للعام 2018، 
كم���ا �أنها من بني �أك���رث 5 دول تقوم ب�سجن 

�ل�سحافيني.
ويف تقريره���ا �لأخري حول حري���ة �لإعالم 
يف �لع���امل، ح���ذرت “ مر��سل���ون ب���ال حدود” 
م���ن “تز�ي���د �لكر�هي���ة” �س���د �ل�سحافيني 
وفر����س  مو�جهته���م  عل���ى  و�لت�سجي���ع 
�لأنظم���ة  قب���ل  م���ن  عليه���م  �ملعلوم���ات 

�ملت�سلطة.
وت�س���درت �أعلى �لقائم���ة حلرية و�سائل 
�لإع���الم يف �لعامل كل م���ن �لرنويج و�ل�سويد 
�لأخ���رية يف حري���ة  �لبل���د�ن  �أم���ا  وهولن���د�. 
�لإع���الم فهي: كوري���ا �ل�سمالية ث���م �إريرتيا 

وتركمان�ستان.
ووفق���اً ملنظمة “مر��سلون ب���ال حدود”، 
ف���اإن �إي���ر�ن مل حتق���ق �أي تقدم خ���الل �لعام 

�حل���ايل مقارنة بالعام �ملا�سي، ول تز�ل “يف 
نهاية �لقائمة”.

و�أك���دت �ملنظم���ة �أن �إي���ر�ن ل تز�ل منذ 

ع���ام 2011  م���ن ب���ني �ل���دول �خلم����س يف 
�أ�سفل �لقائمة يف جم���ال �سجن �أكرب عدد من 
�ل�سحافيني، وقبل عام و�حد من ذلك كانت 

�أقل من تلك �ملرتبة.
يذكر �أن �إير�ن ت�سجن حاليا 23 �سحافيا 
وتالحق مئ���ات �لن�سطاء عرب مو�قع �لتو��سل 
حيث تق���وم �لأجه���زة �لأمني���ة با�ستدعائهم 

و�عتقالهم و�سجن �لكثري منهم.
وكان���ت منظمة “هيومن ر�يت�س ووت�س” 
قد ك�سف���ت يف تقريرها �لعامل���ي 2018 اأن 
�سج���ل �حلكومة �لإير�ني���ة �حلقوقي يف �لعام 
2017 كان �سيئا وتخلله �لقمع و�لنتهاكات 
�ملتعلق���ة ب���كل م���ن حري���ة �لتعب���ري، حيث 
��ستدعت قو�ت �لأمن و�ل�ستخبار�ت ع�رش�ت 
�ل�سحافي���ني و�لنا�سط���ني �لبارزي���ن عل���ى 
مو�ق���ع �لتو��س���ل �لجتماع���ي، و�سايقتهم 

و�عتقلت بع�سا منهم.

مراسلون بال حدود: إيران في قعر قائمة حرية اإلعالم

•  �لرئي�س �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�سي�سي.	

•  �لرئي�س �لفرن�سي �إميانويل ماكرون.	

• �إير�ن تو��سل ��سطهاد و�سجن �ل�سحافيني.	
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والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  قال���ت 
الجتماعي���ة اإن ن�سبة البحرن���ة الإجمالية 
حالي���اً يف القطاع ال�سّحي اخلا�ص بلغت 
)23 %(، ما يعني اأن الأجانب ي�سّكلون 
ال�سحّي���ة  املوؤ�س�س���ات  م���ن   )%  77(

ة. اخلا�سّ
هناك ت�ساوؤلت كث���رة حتتاج اإلى 
اإجاب���ة، ول اأظ���ن اأنن���ا �سنجد له���ا اإجابة 
�سافية تو�سح حقيق���ة الأمور، ترى هل 
انته���ى دور وزارة العمل بحجمها الكبر 
مبج���رد تق���دمي اأرق���ام ون�س���ب يح�سن 
تقدميه���ا اأ�سغر ُمل���م بالكمبيوتر؟ هل 
اأ�سحاب هذه امله���ن يتمتعون بخربات 
ومهارات ل يح�سنها ع�رشات البحرينيني 
املوؤهل���ني الباحث���ني ع���ن عم���ل؟ ه���ل 
هن���اك �سبهة وراء هذه الن�سب الكبرة؟ 
ه���ل هناك متابعة م���ن اجلهات املعنية 
للتاأك���د م���ن موؤهالت ه���وؤلء؟ هل ن�سبة 
البحرن���ة يف هذا القطاع عملية ومنطقية 
حتى نقول اإن هذا القطاع حققها؟ ترى 
هل كانت الدرا�س���ات غائبة حتى تقوم 
هيئة تنظيم �س���وق العمل الآن بدرا�سة 
 ن�سبة البحرنة يف القطاع الطبي وغرها؟!

اإن ظاه���رة ا�ستج���الب الأجان���ب حت���ت 
م�سمي���ات �ستى والعتم���اد عليهم، لها 
جوان���ب �سلبي���ة رمب���ا تف���وق املنفعة 
املرج���وة منها، وعلى راأ�سها التحويالت 
املالي���ة ف�س���اًل ع���ن املظاه���ر ال�سلبية 
 الناجتة عن اختالف الثقافات والعادات.

ناأم���ل اأن يت���م اللتفاف ح���ول الكوادر 
البحرينية والع���راف بكفاءتها ومنحها 
بالأجان���ب،  ال�ستعان���ة  ب���دل  الفر����ص 
يج���ب من���ح الوظائ���ف للجديري���ن بها 
الكافي���ة.  الق���درات  ميتلك���ون   مم���ن 
اأمور كثرة تتطل���ب املتابعة والتحقق 
منها حفاظ���اً على امل�سلح���ة العامة، ل 
ننك���ر وجوب تطبي���ق ال�سيا�س���ة املرنة 
الأجنبي���ة،  ال�ستثم���ارات  ل�ستقط���اب 
ولك���ن ب�سواب���ط، حت���ى ل نك���ون كمن 

يحرق ديناراً يف الظالم بحثاً عن درهم.

تقرير “ العمل” عن القطاع 
 الصحي... ثم ماذا؟

يف 1999، اأن�ساأت اأول بريد اإلكروين يل 
على الهومتيل... ح�سناً �ساأعيد ترتيب اجلملة 
ال�سابقة: يف تلك ال�سنة طلبت من �سديق يل 
ب�سفت���ه “خب���راً” يف الكومبيوت���ر اأن ين�سئ 
بريداً اإلكرتونياً يل، و�صار ينتقل بني النقاط 
واخلط���وات، وو�سل اإلى ما اإذا كنت اأرغب يف 
و�سول الن�رشات الإخبارية من عمالقة �سناعة 
التكنولوجي���ا اإل���ى بري���دي، فقل���ت بن�س���وة 
غريب���ة: “طبعا طبعا... م���ن يرف�ص اأن يكون 
مطلعاً عل���ى اجلدي���د؟!”، رّد: “اإنها �ستكون 
اأك���ر من اأن تقراأه”، قلت ل���ه: “هل جننت؟! 
�س�األتهمه���ا التهاما”، فدمدم �ساحبي: “كما 

ت�ساء”.
ما هي اإل اأ�سابيع قليلة، حتى كنت اأبحث 
ع���ن “اخلب���ر” ليوق���ف تدفق ر�سائ���ل هذه 
اجله���ات التي ما ع���دت اأعرف كي���ف اأتعامل 
معه���ا، فلق���د فا�س���ت عل���ّي حتى م���ا عدت 
اأ�ستطي���ع جم���رد حموه���ا من الربي���د �سغر 
ال�ّسع���ة. فلقد كّنا – كجزء من الب�رشية - ننتج 
اأغاين اأقل، وكتباً اأقل، واأفالماً اأقل، ونظريات 
اأقل، وانقالبات علمية اأقل واأبطاأ، ن�ستوعبها 
اأولً، نلوكه���ا، نه�سمها، نتح���دث فيها حيناً 

م���ن الدهر ريثم���ا ياأتي ما يح���ّل حمّلها، حتى 
ت�سارعت امل�ساألة �سيئاً ف�سيئاً، وكنا قادرين 
على املالحقة بت�رشي���ع خطواتنا، واملزيد من 
التماري���ن الفكرية، وقلن���ا بالتخ�س�ص لأننا 
بال���كاد نع���رف تخ�س�ساتنا، ولكنن���ا ما لبثنا 
اأن عدن���ا اإلى ما كان يعمله اأجداد الأجداد من 
اأهمي���ة الدخول اإلى جمي���ع العلوم، وذلك لأن 
العلوم مرابط���ة ومتداخلة اأكر مما نت�سّور، 
فراجعنا عن املعرفة الأحادية يف التخ�س�ص، 
ولك���ن املنت���ج الكّمي من البيان���ات يت�سّخم 
يوم���اً بعد يوم، وهذه لي�س���ت �سيغة مبالغة، 
ولكنها حقيقة: يوماً بع���د يوم، حتى ليقال: 
اإن الب�رشية اأنتجت 5 ملي���ارات غيغابايت من 
البيانات منذ بدء اخلليقة حتى العام 2003، 
ومن���ذ الع���ام 2003 وحتى الي���وم، والب�رشية 
تنتج 5 ملي���ارات غيغابايت من البيانات كل 
10 دقائ���ق! هل علين���ا اإعادة ق���راءة اجلملة 
ال�سابقة جم���دداً لنعلم اأيُّ بح���ر من البيانات 
الهائل���ة الذي نح���ن في���ه �سابح���ون؟! اأي�ساً 
�ساأعي���د من جدي���د ترتيب اجلمل���ة، لأت�ساءل 
عن هذا البحر املتالطم البيانات امل�سمى بال� 
Big Data الذي نح���ن و�سطه، هل ن�ستطيع 

ركوب اأمواجه والنج���اة، اأم اأنه �سيغرقنا لأننا 
مل جنّه���ز �سفننا كما ينبغ���ي، ومل ننتخب من 
النوتّي���ة والبّح���ارة واملالح���ني امله���رة م���ن 
ميكنهم اأن يعربوا بنا ه���ذا املحيط اجلنوين 

الذي يت�سع ويت�سع وتتالطم اأمواجه.
م���راد  غ�س���ان  للدكت���ور  حما����رشة  يف 
الرقمي���ة”  “الإن�ساني���ات  يف  املتخ�س����ص 
قّدمه���ا يف موؤمت���ر موؤ�س�س���ة الفك���ر العربي 
���ف واحدة من م�ساكلنا  احلديث يف دبي، و�سّ
امل�ستج���دة التي تط���ل براأ�سه���ا علينا وهي 
والعالي���ة  ال�سخم���ة،  املعلوم���ات  تواف���ر 
ال�سخام���ة، واملتناهي���ة ال�سخامة، ولكن هل 
نحن م�ستعدون للتعام���ل معها، وال�ستفادة 
منه���ا؟! مراد ا�ست�سه���د بق�سيدة فيها جرعة 
عالية م���ن الأمل واملفارقة لل�ساعر الإجنليزي 
 )1834  -  1772( كول���ردج  �ساموئي���ل 
بعن���وان “اأن�س���ودة البّح���ار العتي���ق”، ي�سف 
فيه���ا �سفينة انقطع���ت الريح ع���ن اأ�رشعتها 
وهي يف عر�ص املحي���ط، ومات جميع البّحارة 
اإل واحد جن���ا وعاد لروي ما ح���دث، ليقول: 
“ماء... ماء... ماء، ماٌء يف كلِّ مكان، لكن لي�ص 

من قطرةٍ واحدةٍ ت�سلح لل�رشب”.

سالم 
الكتبي

اإن  الغربيون  املراقبون  يقول 
املواجهة  اإل���ى  يتجه  الآن  الو�سع 
املبا�رشة بعد حرب بالوكالة خا�ستها 
اإي������ران ���س��د اإ����رشائ���ي���ل م���ن خ��الل 
“حزب  ميلي�سيا  ومت��وي��ل  ت��دري��ب 
“حما�ص”  وح��رك��ة  ال��ل��ب��ن��اين،  اهلل” 
طائرة  باإر�سال  واإن  الفل�سطينية، 
حمملة  اإي���ران���ي���ة  ط��ي��ار  دون  م���ن 
ب��امل��ت��ف��ج��رات ب���اجت���اه اإ����رشائ���ي���ل، 
ه���وؤلء  بح�سب  امل��ع��ادل��ة،  ت��غ��رت 
اإيران  اأن  اأعتقد  ولكنني  املراقبني، 
مل تكن تخو�ص حروباً بالوكالة �سد 
املا�سية،  ال��ف��رة  طيلة  اإ���رشائ��ي��ل 
مل  امليلي�سيات  ودعمها  ومتويلها 
�سد  ح��روب  خو�ص  ي�ستهدف  يكن 
اإلى  ي�سعى  ك��ان  ما  بقدر  اإ�رشائيل 
لب�سط  وا�سع  اإي��راين  خمطط  تنفيذ 

النفوذ الإيراين اإقليمياً.
احلر�ص  متركز  اإ�رشائيل  تخ�سى 
دائمة  ع�سكرية  ق��واع��د  يف  ال��ث��وري 
التوقعات  تبدو  ثم  ومن  �سوريا،  يف 
نحو  اإ�رشائيل  توجه  ب�ساأن  متزايدة 
املخطط  ملنع  وقائية  �رشبة  توجيه 
الأمر  ولكن  ال�ساأن،  هذا  الإي��راين يف 
بالن�سبة لنا، كدول عربية، يبدو مثار 
متركز  لأن  اأهمية  اأك��ر  ت�����س��اوؤلت 
ميلي�سيات احلر�ص الثوري يف �سوريا 
اإي����ران يف  لنهج  ا���س��ت��م��راراً  مي��ث��ل 
خمالفة القوانني والأعراف الدولية، 
يف  التو�سعي  ن�ساطها  وموا�سلة 
بالتواجد  واملجاهرة  العربية  الدول 
غر القانوين على اأر�ص دولة عربية، 
اإل��ى  امل���اليل  ك���ان ي�سعى  م��ا  وه���و 

تنفيذه يف اليمن اأي�ساً.
اأن  الغربيون  امل��راق��ب��ون  ي��رى 
رو�سيا مبقدورها نزع فتيل مواجهة 
من  ورو���س��ي��ا  اإي����ران  ب��ني  حمتملة 
ل�سحب  اإي���ران  على  ال�سغط  خ��الل 
الأمر  هذا  ولكن  �سوريا،  من  قواتها 
تقا�سم  لعبة  ظل  يف  م�ستبعداً  يبدو 
امل�سالح الدائرة بني رو�سيا واإيران 

وتركيا.
تعمق  اإي�������ران  اأن  احل��ق��ي��ق��ة 
الفو�سى  ن�رش  يف  الإقليمي  دوره���ا 
اأن  وامل���ت���وق���ع  وال����س���ط���راب���ات، 
ان�سحاب  عقب  ال��دور  هذا  يت�ساعد 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م���ن الت��ف��اق 
النووي يف منت�سف مايو املقبل كما 
هو متوقع، لذا فاإن هناك م�سوؤولية 
كبرة على املجتمع الدويل ملواجهة 
جممل  يف  الإي���ران���ي���ة  اخل����روق����ات 
ب�سحب  اإيران  واإلزام  العربية  الدول 
التابعني  واملرتزقة  ميلي�سياتها 
والكف  العربية،  ال��دول  كل  من  لها 
الطائفية  امليلي�سيات  تزويد  عن 
يف اليمن وغره بال�سواريخ والعتاد 
الع�سكري، الذي ي�ستخدم يف تهديد 
اأم����ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة امل���ج���اورة. 

“اإيالف”.
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سوالف

وزارة  جدي���د  م���ن  اإلين���ا  ع���ادت 
اخلارجي���ة الأمركي���ة بتخب���ط واأكاذيب 
تتخطى م�ست���وى الو�سف و�رشد لالأحداث 
اأمزج���ة  ح�س���ب  وت�سنيفه���ا  وانتقائه���ا 
املدبر واملخطط، حيث اأوردت معلومات 
مغلوطة يف تقريرها ع���ن حقوق الإن�سان 
2017 يف البحري���ن، وكم���ا بين���ت وزارة 
اخلارجي���ة يف رد له���ا على ه���ذا التقرير 
الغب���ي والزائ���ف “اإن املعلومات تعك�ص 
التجاه���ل حلج���م م���ا حتقق عل���ى �سعيد 
وواق���ع تعزيز وحماية حق���وق الإن�سان يف 
مملكة البحرين، واملا�ص بنزاهة الق�ساء 
البحرين���ي العري���ق وا�ستقالليت���ه والزج 
باأ�سماء مدانني يف ق�سايا جنائية يف هذا 

التقرير وت�سميته���م بن�سطاء �سيا�سيني 
اأو حقوقي���ني، رغ���م اأن املذكورين متت 
اإدانتهم عن جرائم معاقب عليها قانونيا 
وج���رت حماكمته���م يف اإط���ار �سل�سلة من 
الإجراءات القانوني���ة، واأكدت الوزارة اأن 
التقرير يتجاهل ممار�سات الدميقراطية 

التي تتحقق يف مملكة البحرين”.
يف �سهر دي�سمرب املا�سي كتبت هذه 
العب���ارة )اإن “الأم���ركان” ل يتغ���رون 
مهم���ا تغرت وتبدل���ت وج���وه الروؤ�ساء، 
و�سوف تظهر خالفات بيننا وبينهم ولن 
ن�سل اإل���ى نقطة معينة م���ن ال�ستقرار، 
ولي����ص مبقدور اأية عملي���ة جتميل اإخفاء 
الوجه امل�سوه لكوارثهم، تكر الكتابات 

وامل�سال���ح  التع���اون  ع���ن  واملوؤلف���ات 
امل�سركة وال�سداق���ة، ثم نتفاجاأ بعدها 
كعرب اأن اأمركا تقف مرة اأخرى وت�ستعد 
ملجابهتن���ا وحماربتن���ا والدخول يف جولة 

اأخرى من املوؤامرات واملخططات(.
اإن تزوير ال�س���ورة احلقيقية حلقوق 
الإن�س���ان يف البحري���ن ومهاجم���ة الق�ساء 
جمرم���ني  ومتجي���د  النزي���ه  البحرين���ي 
واإرهابيني “�سهادة” على اأن الأمركان 
ي�س���رون وف���ق نظ���ام وراث���ي ل يتغر 
اأبدا لطرح امل�ساري���ع واخلطط واملواقع 
الت���ي ت�سته���دف ب�س���كل �سام���ل الأم���ن 
وال�ستق���رار يف اأوطاننا، وبلغة اأدق اإنهم 
ل يعرف���ون احلي���اد والإن�س���اف ودائم���ا 

يقف���ون يف �س���ف م���ن ي�سع���ل فواني�ص 
التخري���ب والإرهاب يف املجتمعات، فهم 
الأبط���ال يف عرفه���م وه���م م���ن ي�ستحق 
ال�ستماع لهم من البداية وحتى النهاية، 
اأما اجلهات املعنية وامل�سادر املوثوقة 
والأكر م�سداقية فيعتربونها مثل كالم 

امليت.
بالرغ���م من التقدير ال���دويل ململكة 
البحرين يف جمال حقوق الإن�سان ومكانتها 
املرموق���ة وال�سمع���ة الت���ي كال�سم����ص، 
تخرج اإلينا اخلارجية الأمركية من خمزن 
للتحف والتماثي���ل وت�سهر �سالح الكذب 
يف وجه الع���امل وتريد بكل غباء حجب نور 

ال�سم�ص باأطراف مطرزة بالثقوب.

 سمعة البحرين كالشمس... 
ال تحجبها أطراف مطرزة بالثقوب

عندم���ا ته���ب على الدول���ة ث���روات واأموال 
طائل���ة دون اأن يك���ون لها م���ردود اإيجابي على 
ال�سعب، فعلين���ا اأن نبحث عن اختاللت هيكلية 
يف اإدارة الدولة، وعندما يت�سع الفقر يف بلد غني 
مثل اإيران، فينبغي اأن نبحث عن الف�ساد، فبدل 
اأن تهت���م احلكومة بالق�ساء على الفقر واإنعا�ص 
القت�س���اد، ف���اإذا بها تعط���ي الهتم���ام الأكرب 
وامليزاني���ة الأك���ر للحر����ص الث���وري وبرنامج 
امليل�سي���ات  ودع���م  البالي�ستي���ة  ال�سواري���خ 
الإرهابي���ة وخ�سو�سا يف �سوريا والعراق واليمن 

ولبنان، فقد اأنفق���ت اإيران نحو 16 مليار دولر 
عل���ى اجلي�ص واحلر�ص الث���وري يف 2016، وفقا 
ال�سراتيجي���ة  للدرا�س���ات  ال���دويل  للمعه���د 
وموؤ�س�سة الدف���اع عن الدميقراطيات الأمركية 

امل�ستقلة.
رئي�ص جلنة “اخلمين���ي” الإغاثية احلكومية 
يف اإي���ران، برويز فتاح، اأعلن قبل فرة اأن نظام 
طهران ينفق املليارات على تدخالته الع�سكرية 
يف ال���دول العربية ودعم الإرهاب وامليلي�سيات 

وتطوير الربناجمني النووي وال�ساروخي.

ق���د يظن البع����ص اأن ال����رشف على احلر�ص 
الثوري يعود مبزيد م���ن الأمن على اإيران، وهو 
اأمر غ���ر �صحيح �ص���واء لتورط ه���ذا احلر�س يف 
اأن�سطة اإرهابية خارج الب���الد يفقد معها الكثر 
من املوارد الب�رشية واملالي���ة ويحتاج فيها اإلى 
مليارات الدولرات، اأو لكون هذا احلر�ص مبثابة 
دولة داخ���ل الدولة الإيراني���ة، حيث يتحكم  يف 
امرباطورية اقت�سادية �سخمة وم�ستقلة ل ميكن 
امل�سا�ص بها اأو احت�ساب اأرباحها �سمن ميزانية 
واإيرادات الدولة رغ���م اأن ثروات ال�رشكات التي 

ي�سيطر عليها تراوح ما بني 20 اإلى 30 % من 
اإجمايل الناجت املحل���ي لالقت�ساد الإيراين وفقا 

لتقديرات وزارة اخلزانة الأمركية.
الأن�سط���ة  ميزاني���ة  يف  الزي���ادات  ه���ذه 
الع�سكرية والإرهابية تك���ون دائما على ح�ساب 
قوت ال�سعب، فق���د قررت احلكومة على �سبيل 
املث���ال اإلغ���اء امل�ساعدات الت���ي كانت تقدمها 
لنح���و 30 ملي���ون اإي���راين يعي�س���ون حت���ت خط 

الفقر.
وك�سفت موؤ�س�س���ة “بورجن” غر احلكومية 

الت���ي تعن���ى مبكافح���ة الفق���ر حول الع���امل، يف 
اإح�سائية لها يف �سبتمرب 2017م، اأن تزايد ن�سبة 
الفقر يف اإيران و�سل اإلى م�ستويات قيا�سية يف 
ظل ا�ست�رشاء الف�س���اد احلكومي وهيمنة الطغمة 
احلاكمة على ثروات البالد، حيث ي�ستحوذ 5 % 
فقط م���ن �سكان البالد على مناب���ع الروة وهم 
م���ن الفئة احلاكمة، بدءا م���ن املر�سد وحا�سيته 
وحتى كبار امل�سوؤول���ني وعوائلهم، يف حني 95 
% من ال�سعب يعي�س���ون يف الفقر، حيث تقدر 

ثروة املر�سد بحوايل 95 مليار دولر اأمركي.

Ata2928
@gmail.com عطا الشعراويالفقر في إيران )2(

  ذرائع

ghassan.shihabyغسان الشهابي
@gmail.com

 Data ومن بعد الـ
BIG DATA تأتي الـ

فاتن حمزة
fatin.hamza

@gmail.com
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اختت��م رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليف��ة زيارته التاريخية إىل فلس��طني، 
والت��ي كانت زاخرة بزي��ارات وجوالت 
متعددة يف مختلف املدن الفلس��طينية 
وسط حفاوة رسمية وشعبية كبرية، ويف 

ظل اهتامم إعالمي غري مسبوق.
والتق��ى رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة رئيس الوزراء الفلس��طيني رامي 
الحمدالل��ه وذل��ك يف مق��ر الحكوم��ة 

الفلسطينية مبدينة رام الله. 
بالش��يخ  الحمدالل��ه  رام��ي  ورح��ب 
س��لامن بن إبراهي��م آل خليفة والوفد 
املراف��ق يف زيارته إىل فلس��طني، منوها 
مبواق��ف  االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
الداعمة ملس��رية كرة القدم الفلسطينية 
ومس��اعدتها عىل تجاوز التحديات التي 

تواجهها عىل أكرث من صعيد.
وخالل اللقاء، وجه الش��يخ س��لامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة الش��كر والتقدير 
إىل رئي��س ال��وزراء الفلس��طيني ع��ىل 
حس��ن الضيافة، مش��يدا بالدعم الذي 
تقدمه الحكومة الفلسطينية للمنظومة 
الرياضي��ة يف البالد عموم��ا، ولعبة كرة 

القدم خصوصا. 
كام استعرض الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة خطط االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم الهادف��ة لالرتقاء بك��رة القدم 
اآلس��يوية مبختل��ف مكوناته��ا وبرامج 
الدع��م املقدم��ة لالتح��ادات الوطنية؛ 
لتعزيز أدوارها الحيوية يف رعاية اللعبة.

تدشين مالعب االتحاد 
اآلسيوي في فلسطين

وخالل زيارته بلدة س��نجل، شهد رئيس 
االتح��اد اآلس��يوي لك��رة الق��دم حفل 
تدشني مش��اريع املالعب املصغرة التي 

ينفذها االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم 
يف فلس��طني يف إطار برنام��ج مبادرات 
الرئيس الهادف إىل تعزيز البنية التحتية 
لالتح��ادات الوطني��ة، وتوف��ري املالعب 
القادرة ع��ىل احتضان املباريات املحلية 
وتدريب��ات املنتخب��ات الوطنية، إضافة 
للعم��ل عىل توس��يع انتش��ار اللعبة يف 

املناطق الفلسطينية. 
وأزاح رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
الس��تار عن اللوح��ة التذكارية ملرشوع 
املالعب املصغرة بحضور رئيس االتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم جربيل الرجوب، 
ومحاف��ظ رام الله والبرية ورئيس بلدية 
سنجل، وعدد من الشخصيات الرسمية 
والرياضية، وحش��د كبري من أبناء بلدة 

سنجل.
وتضم��ن الحفل فق��رات فنية ورياضية 

ودي��ة  مب��اراة  إىل  إضاف��ة  متنوع��ة، 
ب��ني فريق��ي س��نجل وه��الل القدس 
للناش��ئني،حيث ح��رص رئي��س االتحاد 
اآلس��يوي لك��رة القدم ع��ىل مصافحة 
العب��ي الفريقني والتق��ط معهم الصور 

التذكارية.

زيارة مخيم بالطة

وقام الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم آل 
خليف��ة بزي��ارة مخيم بالط��ة القريب 
م��ن نابل��س، والتق��ى األرسة الرياضية 
والش��بابية يف املخيم وذلك خالل اللقاء 

الذي عقد يف مركز شباب بالطة.
وألق��ى رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم كلمة خالل اللقاء أعرب فيه عن 
س��عادته بزيارة مخيم بالطة، منوها مبا 
ش��هده م��ن إرادة صلب��ة وعزمية قوية 

ألبناء املخيم عىل صعيد بناء مؤسسات 
العم��ل الش��بايب والري��ايض برغم كل 

الظروف والتحديات.

زيارة جامعة النجاح الوطنية

وخالل زيارته جامع��ة النجاح الوطنية 
يف نابل��س، التقى الش��يخ س��لامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة، رئي��س الجامعة 
وأعض��اء الهيئة التدريس��ية، واس��تمع 
إىل رشح عن تاري��خ الجامعة وبرامجها 
العلمية واألكادميية وأدوارها الحيوية يف 
تخريج آالف الطلبة املؤهلني يف مختلف 

التخصصات.
كام زار رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
التابع��ة  الرياضي��ة  املنش��آت  الق��دم 
للجامعة، واس��تمع إيج��ازا عن الربامج 
األكادميية لكلية الرتبي��ة الرياضية، كام 
شهد جانبا من حفل تخريج فوج جديد 

لكلية الطب.

اجتماع االتحاد الفلسطيني

وش��هد الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهي��م 

آل خليف��ة جانب��ا من اجت��امع املكتب 
الفلس��طيني لكرة  التنفي��ذي لالتح��اد 
الق��دم ال��ذي عق��د يف مق��ر االتح��اد 
مبنطق��ة ال��رام إحدى ضواح��ي القدس 
برئاس��ة جرببل الرجوب، وحضور أعضاء 
املكتب التنفيذي. وأكد الش��يخ سلامن 
ب��ن إبراهيم آل خليف��ة يف كلمة القاها 
يف مس��تهل االجتامع أش��اد فيها بجهود 
رئيس وأعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد 
الفلس��طيني يف خدم��ة مس��رية اللعبة، 
مؤكدا ح��رص االتح��اد اآلس��يوي لكرة 
القدم عىل تقديم كل دعم من شأنه دفع 
عجلة الكرة الفلسطينية لألمام مبا يعزز 
من املكتس��بات الواضحة التي حققتها 
عىل امت��داد الس��نوات القليلة املاضية.  
وكان الرجوب كلمة رحب فيها بالش��يخ 
سلامن بن إبراهيم آل خليفة، معربا عن 
تقدي��ره لزيارته التاريخية إىل فلس��طني 
الت��ي اعتربها ترشيف��ا ألرسة كرة القدم 
الفلس��طينية، وتجس��يدا ملواقف قيادة 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم املرشفة نحو 

فلسطني يف مختلف املحافل. 

زيارة القدس والخليل وبيت لحم

وقام الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم آل 
خليف��ة بزيارة الق��دس الرشيف، وأدى 
الص��الة يف املس��جد األق��ى املب��ارك، 
ومس��جد قبة الصخرة املرشفة، كام قام 
بزيارة كنيس��ة القيامة، وتجول يف أحياء 
البلدة القدمية. وش��هد رئي��س االتحاد 
اآلس��يوي لكرة الق��دم الربنامج الكروي 
ال��ذي أقامت��ه االكادميية الفلس��طينية 
لك��رة القدم يف جبل الزيتون املطل عىل 
املس��جد األقى املبارك. كام قام الشيخ 
س��لامن بن إبراهيم آل خليف��ة بزيارة 
مدينة الخلي��ل، والتقى محافظ املدينة 
يف  الص��الة  وأدى  الرياضي��ة،  واألرسة 
الحرم اإلبراهيمي الرشيف، وزار ملعب 
الحسني بن عيل وشهد استعراضا كرويا 
لفرق الفئات العمرية يف املدينة. واختتم 
رئيس االتحاد اآلس��يوي زيارته الرسمية 
يف مدين��ة بيت لحم، حيث زار كنيس��ة 
املهد، كام شهد حفل الغداء الذي أقامه 
جربي��ل الرجوب بحض��ور محافظ بيت 

لحم وأعضاء االتحاد الفلسطيني. 

سلمان بن إبراهيم يزور القدس والخليل وبيت لحم ويدشن مالعب االتحاد اآلسيوي
اختتم زيارته التاريخية وسط حفاوة رسمية وشعبية وإهتمام إعالمي

رئيس اآلسيوي يلتقي رئيس الوزراء ويشهد اجتماع االتحاد الفلسطيني

 سلمان بن ابراهيم والوفد المرافق خالل زيارة القدس الشريف

رام اهلل                  مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
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رئيس االتحاد اآلسيوي يتسلم هدية تذكارية من الرجوب

 رئيس االتحاد اآلسيوي يدشن مالعب االتحاد اآلسيوي في سنجل

أكد صانع األلعاب الدويل حسني 
الحاييك انتهاء عقده مع طائرة 
النجمة، مؤك��دا رغبة النادي يف 
تجدي��د التعاقد معه للموس��م 

الثالث عىل التوايل.
وأض��اف الحاي��يك ل��� “الب��الد 
بانتظار  بأنه م��ازال  س��بورت” 
الع��رض الرس��مي م��ن ن��ادي 
باق��ي  إغف��ال  دون  النجم��ة 
العروض التي سيتدارسها جميعاً 
الختيار األفضل منها خالل الفرتة 

املقبلة.
وأرج��ع الحاييك س��بب إخفاق 
النجمة ه��ذا املوس��م بفقدان 
لق��ب ال��دوري والخ��روج من 
الدور نص��ف النهايئ بكأس ويل 
العهد ألسباب نفسية خارجة عن 
اإلرادة، مضيفا “الثقة الزائدة يف 
النفس يف بداية املوسم باإلضافة 
إىل فق��دان أكرث من العب مؤثر 
منذ بداية اإلعداد ش��كلت أحد 
فالالعب��ان  املهم��ة،  األس��باب 

ع��يل مره��ون وحس��ن عقيل 
كان��ا ضمن منتخب الش��واطئ 
وبعد عودتهام فقدا اإلحس��اس 
الص��االت بعد  بحساس��ية كرة 
اعتيادهام عىل كرة الش��واطئ، 
وه��ام العبان مؤث��ران؛ كونهام 
يشغالن مركز4 الذي يعترب أحد 
أه��م املراكز املهم��ة، كام تأثرنا 

بإصابة بع��ض الالعبني وهبوط 
األداء ل��دى البعض اآلخر، وهو 

أمر طبيعي”.
ول��دى س��ؤالنا إياه عن س��بب 
االعت��امد ع��ىل األداء الف��ردي 
الذي طغى عىل األداء الجامعي 
يف الكثري من املباريات باالعتامد 
عىل املحرتف الربازييل “ليلسون 

كوس��تا”، أكد الحاي��يك أنه كان 
مجربا عىل ذلك لألس��باب التي 
ذكرها س��الفا خصوصا املتعلقة 
يف  مش��ريا  ومره��ون،  بعقي��ل 
الوقت ذات��ه إىل تألق األخريين 
القسم  يف  مس��تواهام  وتصاعد 
الثاين من الدوري وبطولة كأس 
ويل العهد بس��بب زيادة معدل 
حساسية  واكتسابهام  االنسجام 
اللعب يف الص��االت، كام أوضح 
بأن يوسف خالد كان رقام صعبا 

يف العديد من املباريات.
وعرب عن أمل��ه يف قدرة الفريق 
ع��ىل تج��اوز اإلخف��اق الحايل 
منص��ات  إىل  بق��وة  والع��ودة 

التتويج.
يذكر أن صانع األلعاب حس��ني 
الحاييك مثل النجمة ابتداء من 
وحق��ق   ،2017/2016 موس��م 
النادي لقب الدوري آنذاك  مع 
قبل أن يجدد عقده مع النادي 

ملوسم 2018/2017.

حقق فريقا توبيل والشباب االنتصار يف مسابقة كأس االتحاد البحريني لكرة اليد ضمن األدوار التمهيدي والتي 
انطلقت منافساتها يوم أمس األول الثالثاء.

ففي املباراة األوىل متكن توبيل من عبور محطة سامهيج بنتيجة )23/25( بعد انتهاء الشوط األول بتقدم 
توبيل أيضاً بفارق 3 اهداف وبنتيجة )9/12(، وبذلك انتقل توبيل إىل الدور ربع النهايئ للمسابقة ليالقي 

بذلك فريق النجمة “وصيف الدوري” يوم األحد املقبل. أما فريق الشباب فقد حقق فوزاً عصيباً عىل 
االتفاق قوامه )27/28( بعدما انتهت الحصة األولة بتقدم الشباب وبنتيجة )14/16(، وبذلك سيكون 

الشباب عىل موعد مبالقاة فريق األهيل بالدور ربع النهايئ يوم األحد أيضاً.
علاًم بأن البحرين وضع نفسه يف الدور ربع النهايئ بعد تغلبه عىل فريق التضامن، وسيالقي بطل الدوري 

باربار يوم االثنني املقبل.

أسباب نفسية وراء إخفاق طائرة “الرهيب”

الحايكي: عقدي مع النجمة انتهى وسأدرس كافة العروض

ت��وب��ل��ي وال���ش���ب���اب ي��ن��ت��ص��ران ب���ك���أس االت���ح���اد

حسن علي

حسين الحايكي

  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(

سحب قرعة كأس النخبة
 لكرة القدم

أحمد مهدي

أجريت مساء أمس قرعة بطولة كأس النخبة 2018-2017 لكرة القدم، 
واملستحدثة هذا املوسم من االتحاد البحريني لكرة القدم.

وأقيمت مراسم القرعة يف مقر اتحاد الكرة بالرفاع بحضور ممثيل 
األندية املشاركة.

وأسفرت قرعة البطولة عن مجموعتني قويتني، إذ ضمت األوىل بطل 
الدوري فريق املحرق، وفريق املالكية وفريق الشباب، أما املجموعة 
الثانية فضمت بطل كأس امللك فريق النجمة، وفريق املنامة وفريق 

الحد.
وكان فريقا املحرق والنجمة قد وضعا مسبقا عىل رأس املجموعتني 

بحسب اللوائح، فيام تم توزيع بقية الفرق بالقرعة املطلقة.
وبحسب نظام البطولة، فإن صاحبي املركزين األول والثاين من كل 

مجموعة سيتأهالن مبارشة إىل الدور نصف النهايئ، والذي سيقام بنظام 
إخراج املغلوب وصوال للمباراة النهائية التي ستقام من مواجهة وحيدة.

وحدد االتحاد يوم الثلثاء 8 مايو املقبل موعدا النطالق دور املجموعات، 
عىل أن يقام نصف النهايئ 20 مايو املقبل، فيام سيكون الخميس 24 

مايو موعدا للمباراة النهائية للبطولة، وسيصادف ذلك أيام شهر رمضان.

جانب من سحب القرعة

اتحاد الكرة                  المركز اإلعالمي

غادر منتخبنا األوملبي يف وقت متأخر 

من مساء أمس األول )الثلثاء( إىل 

إندونيسيا؛ متهيدا للمشاركة يف بطولة 

إندونيسيا الدولية الودية الرباعية التي 

تقام يف الفرتة 27 الجاري وحتى 4 مايو 

املقبل. ويضم وفد منتخبنا املغادر مدرب 

املنتخب سمري شامم، اإلداري خالد 

شاهني، مدرب اللياقة محمد سالمي، 

مدرب الحراس عبدالله بالل، اختصايص 

العالج الطبيعي سيد مؤيد نعمة، 

املدلك أنيميش وعامل التجهيزات إميان 

إسامعيل.

واختار املدرب التونيس سمري شامم قامئة 

تضم 23 العبا للمشاركة يف البطولة، وهم: 

أحمد بوغامر، حسني جميل، يوسف 

حبيب، أنور أحمد، أحمد صالح، حمد 

شمسان، سيد هاشم عيىس، عبدالعزيز 

الكندري، حسن الكراين، حمزة الجنب، عيل 

حسن، عبدالعزيز خالد، محمد مرهون، 

عدنان فواز، حسن مدن، عباس العصفور، 

مصعب عمر، أحمد الرشوقي، يارس 

محمد، سيد إبراهيم علوي، سامل حسني، 

سيد محمد أمني وجاسم خليف.

وبحسب برنامج منتخبنا يف البطولة التي 

تشارك فيها منتخبات إندونيسيا، ماليزيا 

وكوريا الشاملية، فإن األوملبي سيفتتح 

مبارياته يف البطولة مبالقاة منتخب كوريا 

الشاملية يوم الجمعة 27 أبريل الجاري، 

عىل أن يلعب الجولة الثانية أمام منتخب 

ماليزيا يوم اإلثنني املوافق 30 من الشهر 

ذاته، يف حني يختتم مبارياته يف البطولة 

مبالقاة املنتخب املستضيف منتخب 

إندونيسيا يوم الخميس 3 مايو املقبل.

وتأيت مشاركة املنتخب األوملبي يف البطولة 

ضمن إطار اإلعداد نحو االستحقاقات 

املقبلة، والتي يأيت يف مقدمتها املشاركة 

يف دورة األلعاب اآلسيوية 2018، والتي 

ستستضيفها مدينتا باملبانغ وجاكرتا 

األندونيسيتني يف الفرتة 18 أغسطس 

وحتى 2 سبتمرب املقبلني.

األول���م���ب���ي ي���غ���ادر إل����ى ب��ط��ول��ة إن��دون��ي��س��ي��ا ال���ودي���ة

المنتخب األولمبي

رفض فريق األهيل االستسالم وأّجل حسم 
لق��ب دوري زي��ن الدرج��ة األوىل لكرة 
الس��لة، بعدما أطاح بحامل اللقب فريق 
املنامة بنتيج��ة 79/75، يف املواجهة التي 
جمعتهام يوم أمس )األربعاء(، عىل صالة 
مدين��ة خليف��ة الرياضي��ة مبدينة عيىس، 
ضم��ن اللق��اء الثالث لسلس��لة مباريات 
الدور النهايئ للمسابقة، وسط حضور كبري 

من الجامهري الزرقاء والصفراء.
االتح��اد  إدارة  مجل��س  رئي��س  وج��اء 
البحريني لكرة السلة، سمو الشيخ عيىس 
بن عيل ب��ن خليفة آل خليفة، يف مقدمة 

الحضور خالل اللقاء.
وكان فري��ق املنامة قد اس��تهل انتصاراته 
يف النهائيات عرب الجولت��ني األوليني، لكّن 
األه��يل كانت ل��ه كلمة يف ه��ذه الجولة 

ليحيي آماله يف املنافسة عىل اللقب.
املنام��ة ورغ��م خس��ارته أم��س، إال أنه 
احتف��ظ باألفضلي��ة التتوي��ج باللقب، إذ 
تبق��ت مبارات��ان ويكفيه الف��وز يف لقاء 
واحد منه��ام للفوز ببطول��ة الدوري، يف 
الوق��ت الذي يج��ب عىل األه��يل الفوز 
يف املب��اراة املقبلة؛ لتعدي��ل النتيجة وجر 

الحسم للمباراة الفاصلة الحاسمة.
وقدم األهيل واحدا من أفضل مس��توياته 
الس��الوية يف هذا املوس��م ع��رب الخطط 
الفنية الت��ي اعتمد عليه��ا مدربه إضافة 
للتطبي��ق الصحي��ح لالعب��ني، فض��ال عن 
التوفي��ق الذي الزمه��م يف التصويب من 

جميع املناطق.
ويف الجهة األخرى، ف��إن العبي املنامة مل 
يكونوا يف مس��تواهم الفني إطالقا، وعاب 
عليه��م األخط��اء يف الهج��وم والدف��اع، 
باإلضاف��ة إىل أنهم مل يوفقوا يف تس��جيل 
النق��اط رغ��م محاوالته��م ع��ىل م��دار 
األش��واط، فضال ع��ن فردي��ة األداء التي 

طغت عىل األداء الجامعي.
األه��يل ف��از يف الرب��ع األول 16/14، ثم 
فاز املنام��ة يف الربع الث��اين 23/18، قبل 
أن يع��ود األهيل ويف��وز يف الربع الثالث 
25/16، فيام مل يكِف فوز املنامة يف الربع 

األخري 22/20 لحسم اللقب.
وتأل��ق العبو األهيل يف الهجوم، إذ تخطى 
4 م��ن العبي��ه حاجز الع��رش نقاط وهم 
هش��ام رسحان بتسجيله 20 نقطة ولورن 
وودز 17 نقط��ة، وس��جل محمد حس��ن 

وكاظم ماجد 13 نقطة لكل منهام.
يف املقاب��ل، ظه��ر هجوم املنامة بش��كل 
متواضع وكان أبرز املسجلني األمرييك واين 
ب�23 نقطة، وس��اهم حس��ن نوروز ب�13 

نقطة. 

الشوط األول

وبدأ املنامة املباراة بتش��كيلة ضمت كال 
م��ن محمد كوي��د وأحمد عزي��ز وأحمد 

نجف وأحمد عزيز واألمرييك واين.
فيام بدأ األهيل بتش��كيلة ضمت حس��ني 
ش��اكر، صباح حس��ني، كاظم ماجد، عيل 

عقيل واألمرييك لورن.

وجاءت بداي��ة الفريقني الفنية يف املباراة 
ضعيفة وأضاعا خاللها العديد من الكرات 
الس��انحة للتس��جيل من داخ��ل وخارج 
املنطق��ة، قب��ل أن يفتت��ح األهالوي عيل 
عقيل التس��جيل بتصويب��ة ثالثية منحت 
فريق��ه عصا التق��دم مع الث��الث دقائق 
األوىل للرب��ع األول، رد عليها محمد كويد 
بثالثية عادل بها النتيجة 3/3، تبعها كاظم 

ماجد بثالثية ثانية أعاد بها التقدم لألهيل 
.6/3

واعتمد الفريق��ان يف النصف الثاين للربع 
ع��ىل االخرتاق��ات والتس��جيل من تحت 
الحل��ق لض��امن تحقيق النق��اط، وتبادال 
التس��جيل والتقدم كام تتعادلت النتيجة 
يف مناسبتني آخرها 14/14، قبل أن يحسم 

األهيل الفرتة ملصلحته ب�16/14.

ودفع مدرب املنامة مبحمد حسني وميثم 
جمي��ل ومحمد أمري مطل��ع الربع الثاين، 
فيام استمر األهيل بالتشكيلة نفسها التي 

عززت تقدم الفريق إىل 21/16.
ومل يدع املنامة املجال ملنافسه من توسيع 
النتيج��ة أك��رث، إذ رسعان ما ف��رض أداءه 
الدفاع��ي الق��وي والضاغ��ط ومتكن من 
تعديل النتيج��ة رسيعا ثم خطف التقدم 

23/21؛ ليتدخ��ل م��درب األهيل بالوقت 
الفني ودفع بهشام رسحان وحسن قرايش، 
ليحاف��ظ عىل ف��ارق التق��دم قريبا حتى 

استعاد التقدم 28/26 منتصف الربع.
واس��تمر األداء املتكاف��ئ م��ن الفريقني 
يف النص��ف الثاين للربع ال��ذي واصال فيه 
س��جال تبادل النقاط؛ حتى متكن املنامة 

حسم الشوط األول بنتيجة 37/34.

الشوط الثاني

ودخل املنامة الش��وط الثاين ب��أداء فني 
متواض��ع هجوم��ا ودفاع��ا وص��ام ع��ن 
التس��جيل ألك��رث من 3 دقائ��ق، مام منح 
األهيل األريحية يف استعادة التقدم مطلع 
الرب��ع الثالث ب�7 نق��اط متتالية 41/37، 
ليتدخل مدرب��ه الوطني مي��الد بالوقت 
الفني إلعادة ترتيب أوراق الفريق، ونجح 

يف إدراك التعادل 41/41.
ولع��ب الفريق��ان عىل اس��تغالل أخطاء 
بعضه��ام البع��ض يف الهج��وم وخط��ف 
الكرات للقيام بعمليات االرتداد الهجومي 

الرسيع لتسجيل النقاط.

النتيج��ة ظلت متقاربة ب��ني الفريقني يف 
النصف الثاين للربع، إذ مل تتسع ألكرث من 
3 نق��اط حتى الثواين األخرية التي حس��م 
فيها األهيل الفرتة ملصلحته بثالثية محمد 

حسن 59/53.
وقل��ص املنامة النتيجة رسيعا بداية الربع 
األخري 59/57، غ��ري أن األهيل أعاد فارق 

الست نقاط رسيعا 63/57.
املنام��ة قل��ص الف��ارق لنقط��ة واح��دة 
منتص��ف الرب��ع بثالثي��ة األم��رييك واين 
65/64، قبل أن يعود الالعب نفس��ه مع 
الوق��ت الفني الذي طلب��ه مدرب األهيل 
ليضيف ثالثية ثانية منحت املنامة التقدم 

.65/67
واس��تعاد األهالوية التقدم 74/68 بفضل 
الرتكيز الهجومي واستغالل الكرات املرتدة 
من التصويب��ات الثالثية الغري مركزة التي 

عّول عليها املنامة ألخذ الفارق.
وأخف��ق املنامة يف العودة ه��ذه املرة يف 
الدقائ��ق األخرية، إذ حاف��ظ األهيل عىل 
تركي��زه وتقدمه يف طريقه لحس��م اللقاء 

وتأجيل الحسم 79/75.

األهلي يرفض االستسالم ويؤجل حسم لقب السلة
أطاح بحامل اللقب في النهائي الثالث وأحيا آماله

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد النهائي الثالث

جانب من اللقاء )تصوير: رسول الحجيري(

محمد الدرازي

فرحة جماهير األهلي باالنتصار

أعرب مدرب الفريق األول لكرة 
السلة بالنادي األهيل القربيص 
غافرييل عن سعادته بتحقيق 

الفوز يف اللقاء الثالث لسلسلة 
املواجهات النهائية للدوري. وقال 
غافرييل يف املؤمتر الصحايف الذي 

عقب اللقاء إن اللقاء بطبيعته 
كان صعبا للغاية؛ كونه جاء بعد 
خسارتني متتاليتني يف موجهات 
هذا الدور. وأوضح غافريل أن 
فريقه استطاع من حد خطورة 

العبي املنامة، عرب التنظيم 
الدفاعي والقيام بالواجبات 
الدفاعية بالشكل املطلوب. 

وأضاف أن فريقه كان قريبا من 
تحقيق الفوز يف النهايئ الثاين، 
غري أن تدين مستوى الرتكيز يف 
اللحظات األخرية الحاسمة كان 

السبب وراء الخسارة. ولفت 

مدرب األهيل إىل أن املنامة ال 
زال ميتلك األفضلية، إذ إنه بحاجة 

للفوز يف اللقاء املقبل، مشددا 
عىل أن فريقه سيعمل بكل جد 

لتعديل النتيجة وجر الحسم 
للفاصلة. بدوره، أرجع مدرب 

فريق املنامة الوطني عقيل 
ميالد، خسارة فريقه إىل األخطاء 

نفسها التي وقع بها العبوه. 
وقال ميالد إن فريقه تأثر بكرثة 

األخطاء يف الهجوم “الترين أوفر”، 
إىل جانب عدم تفعيل االرتداد 

الهجومي “الفاست بريك” 
بالشكل املطلوب. وأضاف أيًضا 
أن فريقه تأثر باألداء الفردي يف 
بعض فرتات املباراة، مشريًا إىل 

أن الجهاز الفني سيعكف عىل 
تصحيح هذه األخطاء؛ لتدارك 

وقوعها يف املباراة املقبلة. 

غ���اف���ري���ي���ل: ال��ث��ال��ث��ة ث���اب���ت���ة... ون���أم���ل ال��ت��ع��دي��ل
األداء وف����ردي����ة  ن��ف��س��ه��ا  ب���األخ���ط���اء  ت���أث���رن���ا  م���ي���الد: 

في المؤتمر الصحافي

عقيل ميالدغافرييل
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يواص��ل ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحريني��ة س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة والفريق البحرين��ي للرتايثلون 
تدريباته��م الجادة؛ من أجل املش��اركة يف 
بطولة ش��امل الواليات املتح��دة األمريكية 
للرجل الحديدي، والتي س��تقام يف تكساس 
يوم الس��بت املقبل ومن املؤمل أن تشهد 
مش��اركة كبرية وواس��عة من قبل مختلف 
العب��ي دول الع��امل من املحرتف��ن والهواة 

ومحبي هذه الرياضة.
وبهذه املناسبة، أعرب سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة عن ارتياحه لالس��تعدادات 
الكبرية للفريق البحريني للرجل الحديدي 
التي س��بقت انطالقة الس��باق، من خالل 
االط��الع ع��ىل التحض��ريات الت��ي تؤك��د 
جهوزي��ة الفريق البحريني للمش��اركة يف 
البطولة املهمة، مشريا سموه إىل أن الفريق 
البحريني بدأ استعداداته بصورة شاملة من 
البحرين لغاية املش��اركة يف هذا الس��باق، 
والذي يهدف من خالل��ه أفراد الفريق إىل 
إنهاء الس��باق بصورة متمي��زة مع تحقيق 
أرق��ام جدي��دة وتحطيم األرقام الس��ابقة، 

والت��ي تؤكد م��دى التطور الذي تعيش��ه 
رياضة الرتايثلون يف مملكة البحرين.

وأش��ار س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة إىل أن جميع األم��ور مهيأة بصورة 
جيدة للفريق إلكامل املراحل التي يتضمنها 
الس��باق والنظر إىل تحقي��ق إنجاز جديد 
للفريق يف سباقات الرجل الحديدي، مؤكدا 
س��موه أن الفريق عازم عىل تحقيق إنجاز 
كبري ومتميز يف البطول��ة لتأكيد النجاحات 
التي حققها الفريق يف البطوالت الس��ابقة 
وتعزيزه��ا، مبديا ثقته يف أعض��اء الفريق 

بتحقيق إنجاز آخر وجديد.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة أن الس��باق س��يكون مغاي��را متاما 
بالنظر إىل خط الس��ري الذي مير مبس��ارات 
مرتفع��ة بعض ال��يء ومنح��درات، األمر 
الذي يش��كل تحديا أمام الفريق يف طريقه 
نح��و تحقي��ق اإلنج��ازات، مش��ريا إىل أن 
الفريق وضع خطة فنية لهذا املسار وكيفية 
تجاوز جمي��ع التحدي��ات والتعامل معها 
بطريق��ة إيجابية تضم��ن للجميع الوصول 

إىل خط النهاية.
وأعرب س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة عن ثقته الكب��رية يف أعضاء الفريق 

لتخط��ي مختل��ف التحدي��ات عطفا عىل 
الخ��رة الواس��عة الت��ي اكتس��بوها جراء 
املشاركة يف البطوالت الس��ابقة، مؤكدا أن 
الفريق س��يخوض اختبارا حقيقا يف س��باق 
تكس��اس؛ لتأكي��د الوج��ود البحرين��ي يف 

البطوالت العاملية.

 إنهاء الحصة التدريبة في 
المسبح

أجرى س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة وأفراد الفريق التدريبات األخرية 
يف الس��باحة باملسبح وتدريبات الدراجة 

والجري يف الش��وار املحيطة مبوقع سكن 
الفري��ق؛ للتعرف ع��ىل جهوزية الفريق 

قبل انطالقة السباق.
ويف نهاية الحصة التدريبية التقى س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة مع 
أعضاء الفريق وحثهم عىل إنهاء السباق 

بصورة متميزة والعمل بكل جد وإخالص 
يف س��بيل تحقي��ق إنج��از جديد باس��م 
اململكة، مشريا إىل أن الفريق ومن خالل 
الخرة الواس��عة التي اكتسبها قادر عىل 
تعزي��ز اإلنجازات بصورة تكفل رفع علم 

اململكة عاليا يف مختلف املحافل.
وس��يبدأ الفري��ق البحرين��ي للرتايثلون 
بقيادة س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة التدريب��ات يف موقع الس��باق، 
حي��ث س��تكون الحص��ص التدريبية يف 
الس��باحة بالبح��رية املخصصة للس��باق 
إضافة إىل تدريب��ات الدراجة والجري يف 

مسارات السباق.
وكان��ت اللجن��ة املنظم��ة ق��د حددت 
مس��افات الس��باق ع��ىل النح��و التايل: 
الس��باحة ملس��افة 2.4 مي��ل يف بح��رية 
وودالن��دز بداي��ة من نورث ش��ور بارك 
وتنته��ي يف تاون غرين بارك، ثم س��باق 
الدراج��ة الهوائية ملس��افة 112 ميالاً إىل 
الجن��وب م��ن خ��الل األرايض الزراعية 
واملواق��ع  تكس��اس  رشق  يف  الخالب��ة 
الحرضي��ة والرتاثي��ة، وينته��ي الس��باق 
بجول��ة الج��ري طولها 26.2 مي��ل تقام 

بالكامل داخل وودالندز.

تنطلق اليوم )الخميس( عند الساعة 
الرابع��ة ع��را مس��ابقة K1 ضمن 
منافس��ات بطولة البحرين املفتوحة 
الرابعة لفنون القتال املختلطة، والتي 
تقام تحت رعاية النائب األول لرئيس 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة، 
الرئي��س الفخري لالتح��اد البحريني 
 BMMAF لفن��ون القت��ال املختلطة
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
البحريني  االتح��اد  ينظمه��ا  والت��ي 
لفن��ون القت��ال املختلط��ة، واملقامة 
حاليا ع��ىل صالة االتح��اد البحريني 
تس��تمر  والت��ي  الطاول��ة،  للك��رة 
منافس��اتها حتى يوم السبت املوافق 

5 مايو املقبل.

K1 وزن مسابقة 

وم��ن املق��رر أن يقام فح��ص الوزن 
ملس��ابقة K1 صب��اح الي��وم بصال��ة 

البطولة من الساعة 8 وحتى الساعة 
.10

إشادة بالتنظيم

من جهته، أش��اد عض��و فريق خالد 
KHK BOX�  نن حم��د للمالكم��ة
ING املالكم العاملي الفرنيس فيصل 
أرام��ي بتنظي��م البطول��ة، وقال إن 
هذه البطولة تعكس بصورة حقيقية 
الجه��ود الكبرية الت��ي يبذلها االتحاد 
البحرين��ي لفن��ون القت��ال املختلطة 
برئاسة خالد الخياط يف تنفيذ الرامج 
والفعاليات؛ بهدف ترجمة توجيهات 
س��مو الش��يخ خال��د بن حم��د آل 
خليف��ة لتطبيق رؤية س��موه الرامية 
لالرتقاء بالرياضات القتالية املنضوية 
تحت مظل��ة االتحاد والس��يام لعبة 
املالكم��ة، التي احتضنها س��موه من 
خالل إطالق فريق س��موه للمالكمة، 

والذي س��يكون له ال��رف يف متثيل 
مملكة البحري��ن يف مختلف املحافل 

والبطوالت الخارجية.

 دعم الهواة

وأض��اف أن جهود ومس��اعي س��مو 
الش��يخ خالد ب��ن حم��د آل خليفة 
املقاتل��ن واملالكمن  لدع��م  واضحة 
اله��واة، وتهيئة األج��واء املالمئة لهم، 
مشريا إىل أن توجيهات سموه لالتحاد 
تص��ب يف مصلحة إقام��ة املزيد من 
البطوالت املحلية، التي تطور من تلك 
ملش��اهدة  الفرصة  ومتنح  الرياضات، 
اإلمكان��ات الرياضي��ة الت��ي ميتلكها 
ه��ؤالء الش��باب خالل مش��اركاتهم، 
والذي يساهم يف إبرازها عىل الشكل 
ال��ذي مينح كذل��ك الفرص��ة الختيار 
العن��ارص املميزة وضمه��ا للمنتخب 

الوطني للمشاركات املقبلة”.

 نتائج منافسات اليوم الثالث

أس��فرت نتائج اليوم التأهييل الثالث 
ملس��ابقة املالكمة، عن ف��وز املالكم 

رش��يد وحيد عىل املالكم خالد أنور، 

وف��وز املالكم ش��ايب ن��ور محمدوف 

ع��ىل املالكم ع��يل خالد النس��حاب 

األخري، وف��وز املالكم راش��د جناحي 
عىل املالكم محمد خان، وفوز املالكم 
محمد الخ��رض عىل املالكم ش��اهن 

الجودر. 
ويتأهل الفائزون م��ن هذه النزاالت 
إىل املواجه��ات النهائية التي س��تقام 
ي��وم 28 أبريل بفن��دق آرت روتانا � 
أمواج، عىل أن يقام الفحص الرسمي 
لل��وزن بصالة البطولة ي��وم الجمعة 
املوافق 27 أبريل من الساعة 5 حتى 

6 مساء.

 الرويعي بطال لوزن 69 تحت 
16 سنة

نجح املالكم س��امل الرويعي من الفوز 
بلقب وزن 69 تحت 16 سنة، بعد أن 
فاز عىل املالكم عبدالله أنور يف النزال 
ال��ذي جمعه��ام يوم أم��س يف ختام 

منافسات اليوم الثالث من البطولة.

الفريق سيجتاز التحديات في سباق تكساس للرجل الحديدي

أرامي يشيد بجهود “BMMAF” في تنفيذ رؤية خالد بن حمد

استعدادات الفريق البحريني تبدأ في موقع السباق... ناصر بن حمد: 

انطالق مسابقة “K1”... اليوم

سمو الشيخ ناصر بن حمد يقود التدريب

تكساس           المكتب اإلعالمي

اتحاد فنون القتال المختلطة       المركز اإلعالمي

بتكليف من رئيس االتحاد العريب 
للك��رة الطائ��رة الش��يخ عيل بن 
محم��د آل خليف��ة يتوج��ه اليوم 
الخميس وفد م��ن األمانة العامة 
لالتحاد العريب يض��م األمن العام 
جهاد خلفان، واألمن العام املساعد 
فراس الحلواجي إىل دولة الكويت 
العزاء  لتقديم واج��ب  الش��قيقة 
إىل أرسة الحك��م ال��دويل الكويتي 
السابق واملحارض “محمد حبيب” 
عضو لجنة القواعد باالتحاد الدويل 
للك��رة الطائرة والرئيس الس��ابق 

للجنة الحكام العرب.
ونعى الش��يخ عيل ب��ن محمد آل 
خليف��ة الراح��ل محم��د حبيب، 
وق��دم خالص التعازي واملواس��اة 
إىل أرسة الفقيد واالتحاد الكويتي 
للك��رة الطائ��رة وكافة منتس��بي 
الكرة الطائرة الكويتية والخليجية 
والعربي��ة واألرسة الرياضية بدولة 
الكويت، مش��يدا بعط��اء الراحل 
الذي يعتر أحد رموز وأعالم الكرة 

الطائرة العربية واآلسيوية والدولية 
س��واء كمحارض أو حكم أو معلق 
تلفزيوين س��اهم من خالل جميع 
تلك املناصب التي تبوأها يف دعم 

وتطوير اللعبة يف املنطقة.
وأش��اد الش��يخ عيل بن محمد آل 
خليفة مبناقب الفقي��د، قائال “إن 
الك��رة الطائ��رة العربي��ة فقدت 
برحي��ل محم��د حبيب ابن��ا بارا 

صاح��ب ب��ذل وعط��اء يف خدمة 
اللعب��ة ع��ىل املس��توى اإلقليمي 
والقاري والدويل، إذ شّكل منوذجا 
يحتذى به ومث��اال رائعا يف التفاين 
والعطاء؛ من أجل إعالء شأن الكرة 
الطائرة العربية عموما، حيث قدم 
الفقيد الكثري والكثري وبذل الغايل 
والنفي��س يف س��بيل رؤي��ة الكرة 
الطائرة العربية تسري بخطى ثابتة 

نحو التطور والنامء”.
وأضاف “إن املتتبع ملس��رية محمد 
حبيب يدرك متام��ا حجم التاريخ 
الكب��ري ال��ذي يتك��ئ علي��ه هذا 
الرج��ل، فهو م��ن الرعي��ل األول 
الذين س��اهموا بتش��ييد اللبنات 
األوىل للك��رة الطائ��رة يف الكويت 
والع��امل الع��ريب، وكان خري ممثل 
للكوي��ت والوط��ن العريب يف عدد 
من االتحادات واملناصب القارية”.
وأض��اف “إذا كان محم��د حبيب 
غادرن��ا بجس��ده، ف��إن مس��ريته 
اإلداري��ة  باإلنج��ازات  الحافل��ة 
املتمي��زة س��تظل باقي��ة بعدم��ا 
عكست صورة مرفة عن اإلنسان 
الع��ريب الحريص عىل إعالء ش��أنه 
أمت��ه العربية ووطن��ه الكويت يف 
مختل��ف املحاف��ل. وبرحيله فإن 
الكرة الطائرة العربية خرست علام 
من أعالمها وشخصية بارزة شّكلت 
عالم��ة مضيئة يف م��ايض وحارض 

اللعبة”.

علي بن محمد ينعى الراحل ويشيد بمناقبه

االتحاد العربي يقدم واجب العزاء بوفاة الحكم محمد حبيب
المنامة        االتحاد العربي للكرة الطائرة

علي بن محمد الراحل محمد حبيب

انطالق دورة سباعيات فريق 
النجوم لمجالس المحرق

تنطلق يوم السبت املوافق 28 أبريل 2018 
دورة سباعيات فريق النجوم ملجالس املحرق 

الثانيه، والتي ينظمها فريق النجوم الثقايف 
والريايض باملحرق.

وأسفرت قرعة دورة املجالس التي جرت 
يف منزل الحاج إبراهيم النايم باملحرق يوم 
اإلثنن عن وقوع بطل البطوله األوىل فريق 
مجلس الصاغه يف املجموعة األوىل إىل جوار 

مجلس الحياك وصيف البطولة السابقة ومجلس الفردان ومجلس 
النسيم ومجلس عشرية السكران، بينام جاء مجلس بن نايم يف 

املجموعة الثانية مع مجلس الحداد ومجلس البنائن ومجلس الحالة 
ومجلس السكران.

وحول البطولة، رصح رئيس اللجنة اإلعالمية يف الدورة مجيد النايم: 
متيزت البطوله األوىل، ونأمل أن تكون هذه السنة مميزة أيضااً للغاية، 

ومن املؤمل أن تشهد إثارة رائعة بن الفرق املشاركة وذلك بوجود 
العبن متميزين من أصحاب الخرة العالية والشباب الذين يفيضون 

حامسة؛ من أجل تسجيل اسمهم بحروف من ذهب يف سجالت 
الدورة، مؤكدا أهمية أن تسود املباريات الروح الرياضية العالية 

والتنافس الريف؛ من أجل تحقيق التميز وإمتاع الجامهري.
وقال ايضا: إن هذه السباعيات يشارك بها 10 فرق وزعت عىل 

مجموعتن، حسب الجدول الذي أعدته اللجنة املنظمة، كام تم 
تخصيص 20 دقيقة لكل شوط، ويتأهل األول والثاين من كل 

مجموعة للدور قبل النهايئ حسب املجموعات املعتمدة بالجدول، 
وتم إصدارقانون وجدول البطولة الذي تم اعتامده من جانب رئيس 

اللجنة املنظمه للدورة ليوسف سعيد الحاييك. ويشارك يف تحكيم 
الدورة حكام أصحاب الخرة يف املالعب املحلية.

مجيد النايم

جانب من منافسات اليوم الثالث
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تكتم��ل يوم الثالث��اء املقبل 
صف��وف منتخبن��ا الوطن��ي 
الطائ��رة  للك��رة  للش��باب 
بعودة العبي ن��ادي املحرق 
الثالثة حسن الحداد وحسن 
محم��د  وب��در  الش��اخوري 
بعد انتهاء منافس��ات دوري 
ليواص��ل  األوىل  الدرج��ة 
“األحمر الش��اب” تحضرياته 
امل��درب  بقي��ادة  املحلي��ة 
خليف��ة  يوس��ف  الوطن��ي 
املي��ل؛  ياس��ن  ومس��اعده 
غ��ار  لخ��وض  اس��تعدادا 
منافس��ات البطولة اآلسيوية 
للش��باب تح��ت 20 عام��ا، 
مملكة  س��تحتضنها  والت��ي 
البحري��ن يف الف��رة من 21 

لغاية 28 يوليو املقبل.
وقال مدير املنتخب عبدالله 
“البالد سبورت”  ل�  املحروس 
أن املنتخ��ب كان يتدرب من 
دون انقطاع وس��يتم تكثيف 
التحض��ريات يف الفرة املقبلة 
بعودة باقي العنارص، موضحاً 
ب��أن القامئ��ة الحالي��ة تضم 
19 العبا، وهم س��يد محمد 

العبار، جوهر راش��د، سيف 
يوس��ف، محمد جاسم، عمر 
املاجد، حسن سلان، محمد 
هرونة، حس��ن الش��اخوري، 
عبدالله محمد، جاسم تريك، 
حس��ن خليل، ب��در محمد، 
محم��ود  الح��داد،  حس��ن 
عبدالحس��ن، يوسف سيف، 
يوس��ف  محم��د،  إبراهي��م 
عبدالل��ه،  حس��ن  عاش��ور، 
محم��د ه��ادي، مش��رياً إىل 
أن محم��د ه��ادي وعبدالله 
محم��د وبدر محمد هم من 

عنارص منتخب الناشئن.
وأوضح بأن القامئة ستتقلص 
يف الف��رة املقبلة، حيث من 
املق��رر أن يخ��وض املنتخب 
معسكرا تدريبيا يف سلوفينيا 
يوني��و  ش��هر  أواخ��ر  م��ن 
حت��ى بداية يولي��و املقبلن 
س��يخوض خ��الل املنتخ��ب 
نح��و أرب��ع مباري��ات م��ع 
منتخب سلوفينيا ومواجهتن 
م��ع املنتخب امل��ري الذي 
سيعس��كر هناك، الفتا النظر 
إىل أن س��لوفينيا تعترب خيارا 

أول، والق��رار األخ��ري يع��ود 
االتح��اد،  إدارة  ملجل��س 
وبالتايل فإن القامئة ستتقلص 
إىل 14 العبا فقط يف املعسكر 

الخارجي.
وأك��د املح��روس عىل حرص 
الجهاز الفن��ي واإلدراي عىل 
بأفض��ل  املنتخ��ب  تجهي��ز 
لالستحقاق  استعدادا  صورة؛ 
اآلس��يوي، والذي يتطلع من 
خالل��ه املنتخ��ب لتحقي��ق 

نتيجة مرشفة.

منتخب شباب الطائرة يكثف تحضيراته استعدادا للبطولة اآلسيوية
عودة ثالثي المحرق وسلوفينيا خيار المعسكر

منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة

حسن علي

بدأ حصاد منتخبنا الوطني للرجال 
للجوجيتس��و يف بطول��ة أبوظبي 
الجوجيتس��و  ملح��ريف  العاملي��ة 
بحص��ول الالعب محم��د غريب 
عىل امليدالية الفضية يف وزن 110 
البنفس��جي  للحزام  كيلوغرامات 
ضمن البطولة املقامة يف العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي مبش��اركة أكرث 
من 9 آالف العب��ًا والعبة ميثلون 
أكرث م��ن 100 دولة من مختلف 

دول العامل.
وأصبح رصي��د منتخبنا حتى اآلن 
بحصول  كانت  األوىل  ميداليت��ن 
الالع��ب صغ��رى مب��ارك ع��ىل 
امليدالي��ة الذهبي��ة، والثانية عن 
غريب،  محم��د  الالعب  طري��ق 

وهي امليدالية الفضية.
الالع��ب محم��د غريب  وق��دم 
مس��تويات مميزة طوال مشواره، 
حي��ث ف��از محم��د غريب عىل 

الالعب الربازييل دانيال ديروج يف 
ال��دور نصف النه��ايئ ليصعد إىل 
املب��اراة النهائي��ة، والتي خرسها 
خال��د  االم��ارايت  الالع��ب  م��ن 
خلفان يف الث��واين األخرية، ليحرز 
محمد غري��ب امليدالية الفضية، 
وودع الالع��ب ميثم عيل س��باع 

املنافسات بخس��ارته من الالعب 
الربازييل جيفرسون غواريس ضمن 
كيلوغ��رام   69 وزن  منافس��ات 

للحزام البنفسجي.
وع��ىل الرغ��م م��ن املس��تويات 
الطيبة الت��ي قدمها الالعب نجاد 
القصيب��ي، إال أن��ه مل يتمكن من 

الصعود عىل منصة التتويج، حيث 
فاز يف بداية مش��واره ضمن وزن 
85 كيلوغراما للحزام البنفس��جي 
العراق��ي جميل  الالع��ب  ع��ىل 
أبوقاس��م، ثم خرس م��ن الالعب 
األمل��اين مورات افن��دي يف الدور 
رب��ع النه��ايئ، وخ��رس القصيبي 
مواجهته ض��د األمرييك ماريوس 
ليواج��ه الفرن��ي يزيد حجري يف 
لقاء تحديد املركز الثالث والرابع، 

وخرس القصيبي املواجهة.
وأكد الالعب محم��د غريب أنه 
س��عى للحص��ول ع��ىل امليدالية 
أن��ه مل يوف��ق يف  إال  الذهبي��ة، 
املواجه��ة النهائي��ة التي خرسها 
بصعوبة، مش��رياً إىل أن املنافسة 
كان��ت قوية للغاي��ة خصوصا يف 

املواجهة النهائية.

العامل��ي املحرف  البطل  يع��اود 
املكثفة  تدريباته  الحداد  س��امي 
الراب��ع  التدريب��ي  املعس��كر  يف 
اس��تعدادا لخوض بطولة إسبانيا 
للمحرفن، والتي تقام منافساتها 
يف األس��بوع األول من شهر يونيو 

املقبل.
وأك��د البط��ل العامل��ي املحرف 
س��امي الح��داد أنه ل��ن يتوقف 
هذا العام حتى إحراز الذهب يف 
عام الذهب متاش��يا مع توجهات 
وتطلع��ات ممث��ل جالل��ة امللك 
الشباب  الخريية وشؤون  لألعال 
رئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة بتحقيق )الذهب 

فقط( يف عام الذهب.
املعس��كر  أن  الح��داد  وكش��ف 
س��ينطلق  املكث��ف  التدريب��ي 
املقب��ل،  األس��بوع  فعلياًمطل��ع 
مؤكداً أنه س��يبذل قصارى جهده 
يف هذا املعس��كر التدريبي حتى 

الوصول للقمة والعودة بالذهب، 
مشريا أن بطولة إسبانيا للمحرفن 
البطوالت  لبن��اء األجس��ام م��ن 

القوي��ة، والتي ينتظر أن تش��هد 
مش��اركة نخب��ة من العب��ي بناء 
األجس��ام املحرف��ن من مختلف 

أنح��اء الع��امل، ويواص��ل الحداد 
تدريبات��ه بصال��ة غس��ان، وهو 
مقر تدريب��ات العبي املنتخبات، 
كا أكد س��عيه الحثيث للوصول 
الفنية؛ من  ألفض��ل املس��تويات 
أجل تحقيق االنجاز الذي وعد به 
الجميع وعىل رأسهم سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة بتحقيق 

الذهب.
وكان البطل العاملي سامي الحداد 
ق��د أح��رز 3 ميدالي��ات فضي��ة 
يف 3 بط��والت متتالي��ة يف ش��هر 
واحد بدًءا م��ن بطولة نيوزيلند، 
أيرلندا  وبطول��ة  فيج��ي،  بطولة 
للمحرفن، كا تأهل الحداد أيضاً 
لبطولة مس��ر أوملبيا التي ستقام 
يف الف��رة م��ن 13 وحتى 16 من 
شهر سبتمرب املقبل بالس فيغاس 
األمريكية من  املتح��دة  بالواليات 
خالل عدد النق��اط الذي حصده 

يف هذه البطوالت.

غريب يحصد فضية أبوظبي العالمية للجوجيتسو

معسكر تدريبي مكثف للحداد استعدادا إلسبانيا

أبوظبي                اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

أم الحصم                       االتحاد البحريني لرفع األثقال 

محمد غريب ينال الميدالية الفضية

سامي الحداد

عبداهلل المحروس

الشباب بطاًل لكأس الناشئين لكرة القدم

FG TEAM يحصد فضية وبرونزية للجوجيتسو

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي: توج فريق نادي الشباب بطال لكأس فئة 
الناشئن لكرة القدم للموسم الريايض 2018-2017، وذلك بعد فوزه يف 
املباراة النهائية عىل فريق الحد بسبعة أهداف مقابل واحد، يف اللقاء 

الذي أقيم بينها أمس األول عىل املالعب الخارجية التابعة التحاد 
الكرة. ونجح فريق الشباب يف تحقيق الثنائية هذا املوسم، إذ سبق له 

التتويج بلقب دوري الناشئن أيضا.
وبعد نهاية املباراة، ونيابة عن رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة، قام عضو مجلس إدارة 
االتحاد ورئيس لجنة االستثار والتسويق محمد الحادي بتتويج 
فريق الشباب بكأس البطولة وامليداليات الذهبية، كا تم تقليد 

العبي فريق الحد بامليداليات الفضية، وذلك بحضور عضو مجلس 
إدارة االتحاد ورئيس لجنة املسابقات عبدالرضا حقيقي.

 GF أم الحصم – اتحاد البحرين للدفاع عن النفس: حقق فريق
TEAM ميداليتن فضية وبرونزية يف بطولة أبوظبي العاملية ملحريف 

الجوجيتسو املقامة حاليا يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي مبشاركة 
أكرث من 9 آالف العب والعبة ميثلون أكرث من 100 دولة من مختلف 

دول العامل. ومتكن فريق GF بقيادة مدربه الوطني إلياس حمزة، 
واملدرب الربازييل أندرسون من تحقيق امليداليتن الفضية والربونزية 

بعد املستويات املميزة التي قدمها الالعبان محمد خالد جناحي 
وعبدالرحمن عيل البلويش. واستطاع الالعب محمد خالد جناحي 

الحصول عىل امليدالية الفضية يف وزن 110 كيلوغرامات فئة الرجال، 
حيث قدم مستويات مميزة طوال مشواره.  يذكر أن الالعب محمد 
خالد جناحي متكن من الحصول عىل ميداليتن ذهبيتن يف بطولتي 

غراند سالم وبطولة البحرين يف الفرة املاضية.
أما الالعب عبدالرحمن عيل البلويش، فقد حصل عىل امليدالية 

الربونزية يف وزن 62 كيلوغراما لفئة 18 عاما، حيث شارك يف هذه 
الفئة أكرث من 60 العبا، ومتكن الالعب عبدالرحمن عيل البلويش 
تحقيق 4 انتصارات مستحقة يف البطولة قبل أن يخرس يف الدور 

نصف النهايئ، واستطاع من الفوز يف مباراة تحديد املركزين الثالث 
والرابع عىل العب رويس ليحصد امليدالية الربونزية.

جانب من التتويج

GF TEAM فريق
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)وكاالت(: أيد عش��اق ك��رة القدم 
يف إس��بانيا، إمكانية تتويج املرصي 
ليفرب��ول  نج��م  محم��د ص��اح، 

اإلنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية.
م��اركا،  لصحيف��ة  اس��تطاع  ويف 
أي��د 64 %، م��ن رواد الصحيف��ة، 
إمكانية تتويج صاح بالجائزة، رغم 
الحضور الق��وي للنجمني، الربتغايل 
واألرجنتيني  رونالدو،  كريس��تيانو 
ليونيل مييس، اللذين يس��تحوذان 

عليها، يف آخر 10 سنوات.
م��ن   ،%  36 اس��تبعد  ح��ني  يف 
املش��اركني، الذين تخطى عددهم، 

5 آالف ش��خص، قدرته عىل الفوز 
بها.

وكان صاح، ق��د تألق يوم الثاثاء، 
بتسجيله هدفني، يف انتصار فريقه 
2-5 ع��ىل ضيفه روم��ا، يف ذهاب 

نصف نهايئ دوري أبطال أوروبا.

وحقق صاح، العدي��د من األرقام 
القياسية هذا املوسم، وتوج مؤخرا 
بجائزة أفضل العب يف إنجلرتا، كام 
الربمييريليج،  ه��دايف  يتصدر الئحة 

برصيد 31 هدفا.
من جهته، أش��اد س��تيفن جريارد، 

أسطورة ليفربول بصاح.
وقال جريارد، يف ترصيحات لشبكة 
يب يت س��بورت “مقارنة صاح بكل 
ليونيل مي��يس وكريس��تيانو  م��ن 
رونال��دو، أمر صع��ب ومعقد، ألن 
نجم��ي ري��ال مدريد وبرش��لونة، 
يقدم��ان أعىل مس��توى لس��نوات 

طويلة”.
وأضاف النج��م اإلنجليزي املعتزل 
“ولك��ن بدون ش��ك، ف��إن محمد 
صاح يع��د حاليا أفضل العب عىل 

كوكب األرض”.
وسجل محمد صاح، هدفني وصنع 

مثله��ام، رافعا رصيده إىل 11 هدفا 
يف دوري أبطال أوروبا، متساويا مع 

زميله، روبرتو فريمينو.
وقبل مواجه��ة روما بيومني، حصد 
ص��اح، جائ��زة أفض��ل الع��ب يف 
إنجل��رتا، متفوق��ا ع��ىل كيفن دي 
بروين وديفيد سيلفا ولريوي ساين، 
ثايث مانشسرت سيتي، وهاري كني، 
مهاجم توتنه��ام، وديفيد دي خيا، 

حارس مرمى مانشسرت يونايتد.
ويتصدر محمد صاح، الئحة هدايف 
الربمييريليج، برصيد 31 هدفا، وذلك 
محمد صالح قبل 3 جوالت من انتهاء املسابقة.

محمد صالح فوق الجميع 

اتلتيكو  - ارس���ن���ال 

سالزبورغ  - مرسيليا 
22:05
22:05
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الدوري االوروبي
ذهاب نصف النهائي

)وكاالت(: يثق إيزيبيو دي فرانشيسكو، 
املدير الفني لروما اإليطايل، يف إمكانية 
تأه��ل فريق��ه، لنه��ايئ دوري أبط��ال 
أوروب��ا، رغم الخس��ارة الثقيل��ة أمام 
 ،2-5 بنتيج��ة  اإلنجلي��زي،  ليفرب��ول 
يف ذه��اب نصف النه��ايئ عىل ملعب 

أنفيلد.
ورصح دي فرانشيس��كو، ع��رب محطة 
“ميدياس��يت” اإليطالي��ة عقب اللقاء 
“بدأنا مباراة اليوم، بشكل جيد للغاية، 

ثم فقدنا تركيزنا تدريجيا”.
وأنه��ى روم��ا، الش��وط األول متأخرا 
بهدفني دون رد، سجلهام النجم املرصي 

محمد صاح.
وأضاف املدرب اإليطايل “رد فعلنا جاء 
متأخرا للغاية، ولكنه أمر جيد، أثق أننا 
قادرون عىل التعويض يف مباراة العودة 

سرنى وجًها مختلًفا لروما يف اإلياب”.
ويأم��ل روم��ا يف تكرار املعج��زة التي 
حققها أمام برش��لونة اإلس��باين يف دور 
الثامني��ة، عندما خرس ذهاب��ا بنتيجة 

4-1 يف الكامب نو، ورد بثاثية نظيفة 
يف مباراة اإلياب باألوملبيكو.

وتاب��ع “ليس علين��ا التحدث كثريًا عن 
مباراة برش��لونة، لكن يف حال استمرار 
خس��ارتنا للمواجه��ات الثنائية وعدم 
اس��تعادة الكرة رسيًعا فس��يكون من 
الس��هل أن يقرأن��ا الخص��وم، ومن ثم 

سنخرس تركيزنا”.
وواصل “لعبن��ا بطريقة 2-5-3 يف أول 

20 دقيق��ة وكن��ا نقف نًدا بن��د أمام 
ليفرب��ول لذل��ك املش��كلة مل تكن يف 
أس��لوب اللعب، لكن املشكلة أننا كنا 
نخ��رس الكثري من املواجه��ات الفردية 

وكنا نهدي لهم الكرات”.
وأش��ار “م��ن الطبيع��ي بع��د قيامنا 
بالتغيريات ودخول العبني أكرث جاهزية 
أن تكون لنا ردة فعل، ألن لدينا مباراة 
عودة وبإمكاننا أن نقلب األمور رأًس��ا 

عىل عقب”.
واس��تطرد مدرب الجيالورويس: “إذا مل 
نؤمن بأن أي يشء ميكن حدوثه، فعلينا 
أال نلع��ب مب��اراة الع��ودة.. التكتيك 
تصبح أهميته نس��بية عندما ال نتمكن 
م��ن االحتفاظ بالك��رة أو متريرها كام 

يجب”.

“كان��وا  ق��ال:  ليفرب��ول  أداء  وع��ن 
ينجحون يف التح��رك الهجومي بصورة 
جي��دة عندما نخرس الكرة، فش��لنا يف 
صناعة املرت��دات ألنهم كانوا ينجحون 
يف إيقافها عىل الف��ور، وهذا ما جعلنا 
نظه��ر أقل بكث��ري م��ن ليفربول عىل 
مستوى اللياقة البدنية ووترية اللعب”.
واختتم “لقد نجح روما يف الوصول إىل 
هنا بس��بب قدرته ع��ىل الفوز بالكثري 
م��ن املواجه��ات الفردية أم��ام العبني 
موهوبني، ال ميكنن��ا أن ننتظر الخصم 
ليك يبني الهجمة ويأيت ملهاجمتنا، لقد 

جعلنا األمور سهلة عليهم اليوم”.

)وكاالت(: ع��ادل الخط الهجومي 
املك��ون م��ن محمد  لليفرب��ول، 
صاح، وروبرتو فريمينو، وس��اديو 
لع��دد  القي��ايس  الرق��م  م��اين، 
األهداف، التي س��جلها ثايث ريال 
مدري��د )يب يب يس(، املك��ون من 
كريستيانو رونالدو، وكريم بنزميا، 
وجاري��ث بيل، يف موس��م -2013

2014، بدوري أبطال أوروبا.
وبفض��ل األهداف الخمس��ة التي 
س��جلها العبو ليفرب��ول الثاثة يف 
ش��باك روما )2-5(، ضمن ذهاب 
نصف نه��ايئ دوري أبطال أوروبا، 
رف��ع الخ��ط الهجوم��ي للري��دز 

رصيده إىل 28 هدفا يف البطولة.
وهو نف��س عدد األه��داف التي 
أحرزه��ا ث��ايث ري��ال مدريد، يف 

موسم 2013-2014.
ورفع ص��اح وفريمينو، رصيدهام 
إىل 10 أه��داف ل��كل منه��ام، يف 
النس��خة الحالي��ة م��ن البطول��ة 
األوروبية، في��ام رفع ماين رصيده 

إىل 8 أهداف.
عندما   ،2014-2013 موس��م  ويف 
توج ري��ال مدريد بلق��ب دوري 
أبطال أوروبا، س��جل رونالدو 17 
هدفا، فيام أح��رز بيل 6 أهداف، 

وبنزميا 5 أهداف.

دي فرانشيسكو يؤمن بريمونتادا جديدة

مثلث الرعب

إيزيبيو دي فرانشيسكو

ساديو ماني وروبرتو فيرمينو 

)وكاالت(: بعد حصول ارسنال 
االنجليزي بالكاد عىل أيام قليلة 

لهضم خرب رحيل مدربه الفرنيس 
ارسني_فينغر يف نهاية املوسم، 

بعد 22 موساًم عىل رأس قيادته 
الفنية، يواجه فريق “املدفعجية”، 

اليوم الخميس، يف ذهاب نصف 
نهايئ الدوري االورويب أتلتيكو 
مدريد االسباين، يف مباراة قمة.

وتشكل هذه البطولة فرصة 
لفينغر بالرحيل متوجاً بأحد 
االلقاب، بعد تراجع شعبيته 

لدى بعض الجامهري يف السنوات 
املاضية، ما دفعه للتخيل عن 

سنته االخرية من عقده واعان 
تركه النادي اللندين االسبوع 

املايض.
وبعد 14 عاماً من لقبه االخري 
يف الدوري االنجليزي، مل يعد 
ارسنال بني رباعي املقدمة يف 

الربمييري ليغ، ويعاين للتأهل اىل 

دوري ابطال اوروبا، لذا تشكل 
بطاقة الفائز يف “أوروبا ليغ” 

اىل املسابقة االوىل حافزا اضافيا 
لفينغر، الذي شغل العاصمة 

بقراره االخري.
والافت ان فينغر، الذي قاد 
ارسنال اىل املشاركة يف دوري 

االبطال 19 موسام متتاليا وبلغ 
النهايئ ايضا، أمام فرصة توديع 

ارسنال بلقب قاري، وهو ما عجز 
عنه طوال 22 عاما، رغم انجازاته 

املحلية يف الدوري والكأس.
وينفرد فينغر باحصائية بلوغه 

نهايئ املسابقات االوروبية 
الثاث من دون احراز االلقاب، 

وذلك بعد خسارته كأس االتحاد 
االورويب )تحولت اىل يوروبا ليغ( 
أمام غلطة رساي الرتيك يف 2000، 
دوري ابطال اوروبا أمام برشلونة 
االسباين يف 2006، وكأس الكؤوس 

االوروبية )ألغيت( ضد فريدر 

برمين االملاين يف 1992.
ورغم تتويجه بكأس انكلرتا ثاث 

مرات يف آخر 4 سنوات، علت 
االصوات املطالبة برحيله، وهو 
أمر عده املدرب االملاين الجذور 
مشوها لصورة النادي الخارجية 

التي جهد لبنائها طوال السنوات 
املاضية.

ورغم تكهنات حول تحفيز قرار 
فينغر جامهري ارسنال يف االسابيع 
االخرية من املوسم، كانت االجواء 

خافتة يف مواجهة وست هام 
)1-4( االحد املايض يف الدوري 

عىل ملعب االمارات، لكن 
الرئيس التنفيذي الرسنال ايفان 

غازيديس، ارص ان ليلة الخميس 
ستشهد “أجواء مضيئة” نظراً 

الهمية الحدث بالنسبة للنادي. 
ولن يكون خصم ارسنال سهًا 

ابدا، اذ يعد أتلتيكو مدريد 
من االختصاصيني يف املسابقات 

القارية، وقد توج يف الدوري 

االورويب عامي 2010 و2012، 

كام بلغ نهايئ دوري ابطال اوروبا 

عامي 2014 و2016 عندما خرس 

أمام جاره ريال مدريد.

ومنذ تويل االرجنتيني دييغو 

سيميوين مهمة تدريبه قبل 7 

سنوات، بلغ الفريق نصف نهايئ 

البطوالت االوروبية 5 مرات، لكنه 

اقيص 4 مرات أمام ريال مدريد.

ويف املباراة الثانية، يبحث 

مرسيليا، الفريق الفرنيس الوحيد 

الذي توج بدوري أبطال أوروبا 

)1993(، عن بلوغ النهايئ لخوضه 

يف فرنسا عىل ملعب ليون يف 16 

مايو املقبل، ويتعني عليه تخطي 

ريد بول سالزبورغ وصيف بطل 

.1994

وأعاد غارسيا، مدرب ليل وروما 
االيطايل سابقا، احياء الفريق 

املتوسطي بعد استحواذه من 
األمرييك فرانك ماكورت.

وأطلق ماكورت “مرشوع 
االبطال” الهادف اىل إعادة النادي 
للمسابقة القارية االوىل يف أقرب 

فرصة ممكنة.
وهذا اول نصف نهايئ أورويب 

ملرسيليا منذ عام 2004، عندما 
قاده العاجي ديدييه دروغبا اىل 

النهايئ وخرس امام فالنسيا االسباين 
)2-0( يف كأس االتحاد االورويب، 

علام انه حل وصيفاً ايضاً عام 
1999 أمام بارما االيطايل )0-3(. 

من جهته، قدم سالزبورغ مشوارا 
محرتما يف البطولة، وابرز نتائجه 
قلب تأخره امام التسيو االيطايل 

4-2 اىل فوز كبري ايابا 1-4 يف ربع 
النهايئ، وذلك بعد اقصائه بوروسيا 

دورمتوند االملاين من مثن النهايئ.

ارسنال يستقبل اتلتيكو 

قمة تخطف األنظار نحو لندن 

)وكاالت(: اعتقلت رشطة مرسيسايد رجلني من روما، لاشتباه 
يف الرشوع بالقتل، بعد تعرض رجل إلصابات خطرية، قبل مباراة 
ليفربول مع الفريق اإليطايل، يف ذهاب قبل نهايئ دوري أبطال 

أوروبا، باستاد أنفيلد يوم الثاثاء.
وقالت الرشطة يف بيان إن رجا أيرلنديا، يبلغ من العمر 53 عاما، 

تعرض إلصابة يف الرأس، وهو يف حالة حرجة باملستشفى.
وأضافت الرشطة “نعتقد أن الضحية كان يف ليفربول برفقة شقيقه، 

من أجل املباراة.. وتعرض لهجوم خال مواجهة بني جامهري روما 
وليفربول، بالقرب من حانة ألربت حوايل الساعة 7:35 مساء”.

وتابعت “ذكر الشهود أن الضحية تعرض للرضب بحزام، ثم سقط 
عىل األرض”.

وقالت الرشطة إن الرجلني، وعمرهام 25 و26 عاما، احتجزا من 
أجل استجوابهام.

وذكرت )يب.يب.يس( أن مجموعة من مشجعي روما، هاجموا 
جامهري ليفربول باستخدام األحزمة.

وقال ليفربول، الذي فاز 2-5، إنه عىل اتصال بخدمات الطوارئ، 
وسيقدم أي دعم للمشجع وأرسته.

وأضاف النادي عرب موقعه عىل اإلنرتنت “ليفربول مصدوم بعد 
االعتداء عىل مشجع له”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من )يب.يب.يس(، مجموعة من الشباب 
يف عراك خارج االستاد، قبل املباراة، وكان هناك شخص راقد عىل 

األرض يتلقى العناية، بينام استمر القتال.
وكانت هناك مشاهد عنف أيضا، قبل مباراة ليفربول يف دور 

الثامنية لدوري األبطال، ضد مانشسرت سيتي، باستاد أنفيلد، يف 
وقت سابق هذا الشهر، عندما هاجم مشجعو النادي صاحب 

األرض، حافلة الفريق الزائر، بالقارورات وعلب الجعة واأللعاب 
النارية، ما أدى إىل توجيه اتهامات للريدز، من جانب االتحاد 

األورويب لكرة القدم.

الشرطة البريطانية تعتقل 
مشجعين لروما
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“باس” تحقق المركز الثالث في مسابقة التجديف 

ذات طراز مغربي أصيل

 ”fes518“ صوفيا جواد تستعد الفتتاح صالة

رئيس “هواوي” بالبحرين: سنزيح “سامسونغ” و“أبل” من الصدارة

يف اإطار م�شوؤوليتها االجتماعية وم�شاركتها 
يف اأن�شط���ة موؤ�ش�شات املجتم���ع املدين مبملكة 
البحري���ن، �شاركت �رشكة خدمات مطار البحرين 
“با����س” يف م�شابق���ة التجدي���ف ال�شنوية التي 
تقام بتنظيم من نادي روتاري ال�شلمانية، كما 
حققت ال�رشكة املركز الثالث بني املت�شابقني، 

فيما يذهب ريع امل�شاركة لالأعمال اخلريية.
كذلك ت�شارك “با�س” يف املو�شم ال�شاد�س 
من مناف�ش���ة رواد االأعمال، والذي تنظمه �رشكة 
فني م���ارك ب�رشاك���ة ا�شرتاتيجية م���ع �شندوق 
العمل “متك���ني” وذلك يف الف���رتة ما بني 22 
اإلى 26 اأبري���ل اجلاري مبجمع ال�شيف التجاري. 
وتاأتي هذه امل�شاركة من خالل تقدمي عدد من 

الكوادر ال�شبابية يف “با�س” لتبادل املعلومات 
واخل���رات مع نظرائه���م من موظف���ي القطاع 
اخلا����س يف مملك���ة البحري���ن، ومب���ا ي�شاهم يف 
ت�شليط ال�شوء على جمتمع االأعمال يف اململكة 

والفر�س الوظيفية املتاحة.

 يذك���ر اأن �رشك���ة خدم���ات مط���ار البحرين 
“با����س” قد تاأ�ش�شت يف العام 1977، ومتتلك 
�شج���اًل حافالً عل���ى امتداد 40 �شن���ة من العطاء 
املتوا�ش���ل، وه���ي امل�شغل الوحي���د للخدمات 
االأر�شّية يف مطار البحري���ن الدويّل منذ اإن�شاءه 

كاأول مط���ار دويّل يف منطق���ة اخللي���ج العربية. 
وه���ي كذلك ا�ش���م موث���وق يف ع���امل اخلدمات 
ك�رشكة معتمدة من قبل برنامج تدقيق ال�شالمة 
للعملي���ات االأر�شّي���ة لالحت���اد ال���دويّل للنقل 
اجلوّي. وتقدم �رشكة “با�س” عدداً من االأن�شطة 

التجارّي���ة من بينها: خدم���ات مناولة الطائرات 
وال���ركاب، خدم���ات التموين، خدم���ات هند�شة 
الطائ���رات، ومرك���ز با�س للتدري���ب الهند�شي 
“بيتك”، باالإ�شافة اإلى امتالك واإدارة �شاالت 

املطارات

هبة حم�سن من باربار

فن العم���ارة الالمتناهية يف جمال ودقة 
زخارفه���ا، هوي���ة يت�شم بها املغ���رب، الذي 
يتمي���ز من خالل ما ُيعرف عربًيا ب� “النقو�س 

املغربية” بخ�شو�شية عن بلدان اأخرى. 
متي���ز فنان���وه ومعماري���وه بت�شامي���م، 
فاأ�شبحت هند�ش���ة الزخارف م�شدر ت�شويق 
له���م يف بلدان اأخ���رى؛ اإذ تزداد الرغبة يف اأن 
ُتزين “النقو�س املغربية” البيوت والفنادق 
وامل�شاج���د والعدي���د من املب���اين يف بلدان 

عربية خمتلفة.
وهذا الفن كان �رش اجنذاب �شوفيا جواد 
اليه، فقررت اأن تنقل���ه اإلى مملكة البحرين 
وبالفع���ل جنح���ت، ولكن ا�شتغ���رق امل�رشوع 
اأك���ر م���ن 10 �شن���وات من العم���ل وال�شغل 
امل�شتم���ر ليكتمل وي�شب���ح يف اأبهى �شوره 
االآن، وي�شتع���د الأن ي�شتقب���ل الزوار وحمبي 

الفن املغربي االأ�شيل.

ت�شتع���د �شوفي���ا ج���واد اإل���ى افتت���اح 
ال�شالة اجلدي���دة لها، والت���ي اأطلقت عليه 
“fes518”، والت���ي تقع يف جممع جواد دوم 
يف منطقة بارب���ار بالبديع، وتقول �شوفيا:” 
“fes518” ت�شتع���د ال�شتقب���ال كل حمب���ي 
ال���ذوق الرفي���ع يف البحري���ن وللراغب���ني يف 
اإقام���ة منا�شباته���م ال�شعي���دة اأو حفالته���م 
اخلا�ش���ة، وه���ي اأي�ش���ا امل���كان املنا�ش���ب 
للمديري���ن الذي���ن يرغب���ون يف االجتماع مع 
موظفيهم يف جو من الهدوء واالختالف، وهي 
اأي�ًشا منا�شبة ملن يرغب يف اإقامة املعار�س 
الفنية وبالدرجة االأولى هي االأن�شب لغبقات 
�شهر رم�شان الكرمي، والذي يهل علينا بعد 

اأ�شبوعني.
وت�شتعد �شالة “fes518” الى ا�شتقبال 
اأول معر����س �شيقام خالل اليومني 27 و28 
ابري���ل اجل���اري ويعر����س اأغرا����س رم�شان 
و�شيفتتحه ال�شفري املغرب���ي ي�شاحبه عدد 

من اأع�شاء اجلالية املغربية بالبحرين.

“موفنبيك” تستضيف ضيوفها بأجواء بلجيكية  
ا�شت�شاف���ت فندق موفنبي���ك البحرين اأكر من 
50 �شيفا يف ع�شاء مع ت�شكيلة من املحار البلجيكي 

الفاخر يف مطعم �شيلك بتاريخ 22 اأبريل 2018.
وتق���دم الفندق يوميا من تاري���خ من 22 اأبريل 
لغاي���ة 6 ماي���و  2018 يف تريا����س مطع���م فالمينغو 
وليايل يوم ال�شبت واالأحد واالأربعاء يف مطعم �شيلك.

يق���ع الفن���دق االأني���ق عل���ى بع���د دقيقتني يف 
ال�شيارة من مطار البحرين الدويل، ويطّل على خليج 
عراد املحمي، اإ�شافة اإلى مطاعمه احلائزة على جوائز 
تقديرية، يتيح الفندق عالجات فريدة وفّعالة يف 12 
غرف���ة م�شتقلة يف منتجع رم���ال ال�شحي الفاخر، وقد 
كان فن���دق موفنبي���ك البحري���ن قد حاز عل���ى جائزة 
�شكايرتاك�س الأف�ش���ل فندق مطار يف ال�رشق االأو�شط 
يف وق���ت �شابق م���ن هذا العام، وللم���رة الثالثة على 

التوايل.

”Moda Expo“ افتتاح المعرض النسائي
تن�شيط���ا للحركة التجاري���ة يف البحرين، 
ومبنا�شبة قرب �شهر رم�شان الكرمي، �شيتم 
 )Moda Expo( افتت���اح املعر�س الن�شائي
يف فندق ال�شرياتون )قاعة التاج( يوم ال�شبت 
28 اأبريل وذل���ك من ال�شاعة 11 �شباحاً حتى 
10 م�ش���ا ًء. وي�شت���كل املعر����س على اأحدث 
خط���وط املو�ضة م���ن العباي���ات واجلالبيات 
واالإك�ش�ش���وارت واملكي���اج واالأحذية وال�شنط 

والعديد من املنتجات االأخرى.
و�شي�شارك يف املعر�س نخبة من املحالت 
التجاري���ة، حيث ميكن لل�شي���دات �رشاء كل ما 
يحتجن اليه ل�شهر رم�شان من مكان واحد مما 
يجعل عملي���ة الت�شوق اأكر راحة ومتعة لهن. 

الدخول جمانا للن�شاء فقط.

ت�سوير: ر�سول حجريي

علي الفردان من املنامة

ق���ال م�ش���وؤول يف �رشك���ة “ه���واوي” ال�شيني���ة 
العمالقة حلل���ول االت�شاالت وتقني���ة املعلومات اإن 
ال�رشكة ب���داأت اختب���ار وتركيب اأنظمة اأم���ن و�شالمة 
خا�شة تتيح التعرف على الوجوه وال�شيارات وغريها 
من االأ�شياء، ما ي�شاعد املن�شاآت ال�شناعية واخلدمية 

يف رفع كفاءة ال�شالمة لديها.
وعر الرئي�س التنفيذي ل� “هواوي” يف البحرين 
ل���و يوندنغ عن ثقته من متكن ال�رشكة ال�شينية التي 
حتت���ل املرتب���ة الثالث���ة عاملي���اً يف �ش���وق الهواتف 
املتنقلة م���ن اإزاحة كل م���ن “اأب���ل” و”�شام�شونغ”، 
وانت���زاع ال�شدارة العاملي���ة كاأكر �رشك���ة للهواتف 

املتنقلة يف العامل.
وب���ني امل�شوؤول اأن تقني���ة التعرف على الوجوه 
الت���ي وفرتها ال�رشك���ة يف مدينة ينب���ع ال�شعودية يف 
وق���ت �شابق، ويج���ري توفريه���ا يف البحري���ن تتيح 
التعرف على الوجوه من خالل كامريات ونظام ذكي، 
وذلك بن�شبة جناح قدرها 90 %، يف حني ميكن مثال 
التع���رف على اأرق���ام لوحات ال�شي���ارات بن�شبة 100 
%. وذكر الرئي�س التنفيذي ل� “هواوي” يف البحرين 

على هام�س جول���ة تعريفية اأقامتها “هواوي” ال�رشق 
االأو�ش���ط ال�شتعرا����س حلوله���ا لتقني���ة املعلومات 
واالت�ش���االت، اأن ال�رشكة تنفذ ع���ددا من امل�رشوعات 
احليوي���ة لعدد م���ن املراف���ق ال�شناعي���ة واخلدمية 
املختلفة مثل �رشكة اأملني���وم البحرين “األبا” و�رشكة 
نف���ط البحري���ن “بابك���و” ومط���ار البحري���ن الدويل، 
كما اأ�شار اإل���ى اأن ال�رشكة و�شع���ت ت�شاميم ال�شبكة 
الوطني���ة للرودباند، والتي تعد م���ن اأبرز م�رشوعات 
البني���ة التحتي���ة الت���ي �شتوف���ر للبحري���ن ات�شاالت 
اإنرتن���ت عالي���ة ال�رشع���ة با�شتخ���دام �شبك���ة االألياف 

الب�رشية.
واأك���د اأن “ه���واوي” تدع���م جه���ود البحرين يف 
التحول اإلى “مملكة ذكية” من خالل احللول التقنية 
املتطورة التي توفرها، والتي تدعم البنية التحتية، 
م�ض���را اإلى اأن ه���ذه اجلهود تتطلب انخ���راط جميع 
القطاعات بال ا�شتثن���اء لتكون عملية حتول متكاملة 

من خالل تبني اأحدث التقنيات.
وب���ني امل�ش���وؤول اأن ال�رشك���ة جمع���ت خمتل���ف 
املعني���ني يف ال����رشكات واملوؤ�ش�شات خ���الل جولتها 
يف املنام���ة؛ لبحث كيفي���ة التعاون لتحقي���ق البلوغ 
لهدف املدن الذكية �ش���واء على م�شتوى ال�شالمة اأو 

غريها من االأمور، اإذ توف���ر حلول “هواوي” خلدمات 
احلو�شب���ة ال�شحابية اأو حل���ول ال�شبكات من�شة وبنية 

حتتية ت�شاعد على بلوغ هذه االأهداف.
واأ�ش���ار امل�ش���وؤول اإل���ى اأن جامع���ة “البحري���ن 
بلوتكني���ك” �شتد�شن قريبا خمتر “هواوي” لتقنية 

املعلومات، وذلك بترع من ال�رشكة.
وبخ�شو�س تقنية اجليل اخلام�س، اأ�شار يوندنغ 
اإل���ى اأن “ه���واوي” ا�شتعر�شت اختب���ارات ناجحة يف 

موؤمتر بر�شلونة لالت�شاالت لت�شغيل اجليل اخلام�س 
مبع���دات ال�رشك���ة، واأن التجربة متت بنح���اح، ولفت 
اإل���ى اأن ال�رشك���ة ت�شته���دف عم���ل جترب���ة لت�شغي���ل 
اخلدمة على االأجهزة النهائية التي �شتكون يف حوزة 
امل�شتهكل���ني وذلك من خالل وح���دة معاجلة خا�شة 
خلدمة اجليل اخلام�س �شيتم عمل اختبار لها يف وقت 
الحق م���ن العام اجلاري 2018، ليكون اأول اختبار يف 
العامل لتطبيق اجليل اخلام�س على اأجهزة االت�شاالت 

امل�شتهلك���ني  خدم���ات  وبخ�شو����س  النهائي���ة. 
االأف���راد والهواتف الذكي���ة وم�شت���وى املناف�شة مع 
“�شام�شون���غ” و”اأبل” وقدرة “هواوي” على مواجهة 
ه���ذه املناف�شة عر يوندنغ عن ثقت���ه بقدرة ال�رشكة 
على اإزاحة ال�رشكة االأمريكي���ة ونظريتها الكورية من 
ال�شدارة، واأنها �شتنزع العر�س منهما لتكون “الرقم 

واحد” يف �شوق الهواتف النقالة يف العامل.
وب���نينَّ امل�ش���وؤول اأنه وخ���الل اأكر م���ن عقد من 
تد�ش���ني خدم���ات الهوات���ف املتنقل���ة، ا�شتطاعات 
ه���واوي اأن ت�ش���ل اإل���ى املرتب���ة الثالث���ة عامليا يف 
ال�ش���وق، واأنه���ا يف امل�شتقب���ل �شتك���ون يف املرتبة 

االأولى.
وح���ول االأ�شب���اب الت���ي تدفعه للتف���اوؤل ب�شاأن 
ذل���ك، ي�رشد امل�شوؤول ال�شيني ع���دد من االأمور التي 
جتعل “هواوي” تت�شدر ال�شوق، اأولها انفاق ال�رشكة 
ما بني 10 اإلى 20 ملي���ار دوالر اأمريكي �شنويا على 
االأبح���اث والتطوير، وهذا ما ال تنفقه اأي �رشكة اأخرى، 
كما ي�شري يوندنغ، اإذ ي�ش���كل حجم االإنفاق هذا اأكر 
م���ن 10 % من اإي���رادات ال�رشكة، وه���و معدل عاملي 
مرتف���ع جداً يف الوقت الذي يتوقع اأن ت�شل اإيرادات 

ال�رشكة ال�شنوية اإلى 100 مليار دوالر.

• لو يوندنغ متحدثا يف اللقاء ال�شحايف	
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مسافات

عرض “أحالم مسمومة” بالصالة الثقافية غدا 
يعر�س م�رسح البيادر يومي اجلمعة وال�شبت 28 – 27 
ابريل م�رسحي����ة “اأحالم م�شمومة” من تالي����ف واإخراج اأحمد 
جا�ش����م ومتثيل الب�ش����ام، حممد �شق����ر، عب����داهلل الدرزي، 
زكري����ا ال�شيخ، اأحمد ر�شي����د، بو�شابر، عبداهلل احلمر، فهد 
ال����زري، مرمي ح�شن ون����ورة عي����د وال�شينوغرافيا لعبداهلل 
الدرزي. وذلك على خ�شبة �شالة البحرين الثقافية يف متام 

ال�شاعة الثامنة م�شاء. 
وياأتي عر�س امل�رسحية �شمن فعاليات ملتقى البيادر 
امل�رسحي” الذي يق����ام يف الفرتة من 25 ابريل اإلى 3 مايو 
2018 بال�شالة الثقافي����ة، وذلك لدعم الثقافة امل�رسحية 
واإبراز املواهب الفنية لل�شب����اب البحريني بامل�رسح والتي 
بدوره����ا ت�شاهم يف تن�شيط احلرك����ة امل�رسحية يف اململكة، 
واأكد رئي�س جمل�س ادارة م�رسح البيادر اأحمد جا�شم اأن هذا 
امللتق����ى ياأتي البراز طاق����ات اع�شاء امل�����رسح، واكت�شاف 

املواه����ب، واإدم����اج الفن����ون املختلف����ة واال�شتف����ادة من 
التج����ارب اخلارجي����ة ال����ى جانب رعاي����ة املواه����ب الفنية 

ال�شاعدة يف هذه امللتقيات واظهارها وتطوير ادائها. 
علم����ا اأن البيادر ي�ش����ارك حاليا يف مهرج����ان الكويت 

الدويل للمينودراما مب�رسحي����ة “�شاأبحر” من تاأليف واإخراج 
جمال ال�شقر ومتثيل ح�شن حممد، كما ي�شت�شيف امللتقى 
اأي�شا عر�شا من دولة الكويت وهو )املاثويل( من واإخراج 

ومتثيل جمموعة من ال�شباب الكويتي. 

“عيسى الثقافي” يحتفل باليوم العالمي للكتاب ويكرم الناصر

احتف���ل مرك���ز عي�شى الثق���ايف، وللعام ال�شابع عل���ى التوايل، 
بالي���وم العامل���ي للكتاب، حيث ق���ام نائب رئي�س جمل����س االأمناء 
املدي���ر التنفيذي ملركز عي�شى الثق���ايف ال�شيخ خالد بن خليفة اآل 
خليف���ة بتكرمي الكاتب االأكادميي وهيب عي�شى النا�رس، باالإ�شافة 
اإل���ى تكرمي 15 طف���ال من الفائزي���ن يف امل�شابق���ة الثقافية التي 

تعكف املكتبة الوطنية �شنويا على اإقامتها.
ويف ت�رسيح له، اأفاد خالد بن خليفة اآل خليفة باأهمية االحتفاء 
بالي���وم العامل���ي للكت���اب وما له من ق���درة على ت�شجي���ع االأجيال 
القادم���ة يف جمال االإبداع الفك���ري، ودفع االأدب���اء واملوؤلفني نحو 
املزي���د من العط���اء الذي ي���ري املكتب���ة املحلي���ة والعربية، مما 

يعك�س الوجه احل�شاري للمملكة.
واأ�ش���اد ال�شيخ خال���د بن خليف���ة بالدور املتاأل���ق لالأكادميي 
البحرين���ي وهيب النا�رس وما اأجنزه من عطاء طوال م�شريته العلمية 
احلافل���ة بالن�صاط على �صعيد علوم الفيزي���اء التطبيقية والفلك، 
وم�ش���ريا اإل���ى اأن التك���رمي ج���اء تقدي���راً لعطائه الفك���ري واإثرائه 

لل�شاحة الثقافية من خالل موؤلفاته العلمية القيمة. 
ومن جانب���ه ا�شتعر�س مدير املكتبة الوطنية باملركز من�شور 
�رسح���ان �شرية الكاتب البحريني النا����رس واملحطات التي مر بها يف 
حياته االأكادميية والعلمية ويف م�ش���رية الكتابة والتاأليف، واأ�شار: 
“مبنا�شب���ة احتفالنا باليوم العاملي للكتاب يف هذا العام 2018م 
فق���د وق���ع االختيار على تك���رمي االأ�شت���اذ وهيب عي�ش���ى النا�رس، 
تقديراً لتميزه يف الكتابة والتاأليف واإعداد البحوث والدرا�شات”. 

واأ�ش���اف �رسح���ان “فقد ف���از يف ه���ذا العام ثماني���ة اأطفال يف 
م�شابق���ة ثقافية متت االجاب���ة عن اأ�شئلتها اإلكرتوني���اً، كما فاز 5 
اأطف���ال يف كتابة ق�شة ق�شرية هادف���ة، و3 اأطفال يف ر�شم مكتبة 

وفق تخيلهم للمكتبة، وجميعهم �شيتم تكرميهم اليوم”.
ويف كلمته بهذه املنا�شبة، عرب وهيب النا�رس عن بالغ �شعادته 
بهذا التك���رمي الذي يعد احتفاء متميزا باالأق���الم البحرينية. وذكر 
خالل كلمته مراحل تطور م�شاره العلمي و�شغفه بالكتابة والتاأليف 

التي بداأها منذ �شبابه مرورا باملراحل الدرا�شية واجلامعية.
واأ�ش���ار اإل���ى اأنه اأ�ش���در نحو 55 كتاب���ا، وا�شتعر����س ملخ�شاً 
الأه���م كتبه، ف�ش���اًل عن اأنه ن�رس اأك���ر من 130 بحث���اً علمياً حمكماً، 
كم���ا ا�شتعر�س خالل كلمته مراحل تط���ور الكتابة والتاأليف م�شرياً 
اإلى تاأث���ره باأحد كتب الفلك ومواقيت ال�ش���الة التي اأعدها كاتب 
م�شيح���ي والتي �شجعت���ه نحو االهتمام بعلم الفل���ك �شمن جماالته 
العلمي���ة. يع���د الربوف�ش���ور وهيب النا����رس اأحد اأبرز علم���اء الفلك 
والفيزياء يف مملكة البحري���ن ومنطقة اخلليج العربي وله الع�رسات 
من البح���وث والدرا�شات واملوؤلفات املن�ش���ورة باللغتني العربية 
واالجنليزي���ة، حا�شل عل���ى الدكتوراه يف فيزياء امل���واد من جامعة 
كنت بكانرتب���ريي واملاج�شت���ري يف طرق التحلي���ل الفيزيائية من 

جامعة اأ�شنت بربمنجهام.

يشتمل على فيلم تسجيلي وكلمات

نادي مدينة عيسى يقيم حفال تأبينيا للراحل سالم سلطان

معرض “ارسم لألطفال المحتاجين “.. توظيف الفن في األعمال الخيرية

يف ب���ادرة لي�شت بغريب���ة على نادي مدينة 
عي�ش���ى الذي عودن���ا على االحتف���اء والعرفان 
باأه���ل الف���ن يف البحري���ن، يقي���م الن���ادي يف 
االأ�شب���وع االأول م���ن �شه���ر ماي���و املقبل حفال 
تاأبيني���ا للفن���ان الراحل �شامل �شلط���ان برعاية 
الوكيل امل�شاعد ل�ش���وؤون الريا�شة واملن�شاآت 
يف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة خالد �شليم 
احلاج، و�شيت�شم���ن احلفل عر�س فيلم ق�شري 
ع���ن حياة الفنان الراحل من اعداد الفنان احمد 
ال�شايغ وكلم���ة مل����رسح اأوال �شيلقيها الفنان 
عب���داهلل يو�شف وكلم���ة لنادي مدين���ة عي�شى 

�شيقدمها املحامي فريد غازي. 
الفنان �ش���امل �شلطان ترك ب�شمة ال متحى 
اأب���دا يف ع���امل امل����رسح خا�شة مع ن���ادي مدينة 
عي�ش���ى، حي���ث ق���دم الراح���ل اعم���ال م�رسحية 
كثرية للن���ادي وه���ي: م�رسحية �شج���رة احلرية 
تاأليف واإخراج يف العام 1979. م�رسحية الذئب 
والعن���زات الت�ش���ع” تاألي���ف واخ���راج يف العام 
1990. م�رسحي���ة احليوان���ات الذكي���ة تاألي���ف 
واخراج العام 1992. م�رسحية اخلفا�س. التاأليف 
واالخراج الحمد ال�شاي���غ العام 1997. م�رسحية 
احالم هبة اهلل. . اخراج والتاأليف خلريي عبدربه 
يف الع���ام 1998. م�رسحي���ة ال�شناف���ر. االخ���راج 
والتاألي���ف ملنى عبداهلل يف الع���ام 2007. هذا 

باالإ�شاف���ة اإلى م�شاركت���ه كممثل يف عدد كبري 
م���ن م�رسحيات االأطفال والكب���ار �شواء يف م�رسح 

اأوال اأم بقية امل�شارح االأهلية وغريها. 
وعن هذا احلفل حتدث رئي�س نادي مدينة 
عي�شى اأحمد جا�شم العكربي ل� “البالد” مو�شحا 
اأن الفنان الراحل �شامل �شلطان ميكنني القول 
باأنه كان قطعة من نادي مدينة عي�شى و�شارك 
منذ تاأ�شي�شه يف اللجنة الثقافية والفنية وقدم 
ع���دة م�شاريع �شواء للم����رسح اأم لبقية االأن�شطة 
الفني���ة ومل يدخ���ر و�شع���ا يف العم���ل واجله���د 
اخل���الق يف الوق���وف م���ع ال�شب���اب واملهتمني 
بامل����رسح واأعطاهم من خربت���ه ومتر�شه ووقف 

اإلى جانبهم، معلما ومربيا وفنانا كبريا ا�شتفاد 
منه اجلميع. 

وياأتي ه���ذا احلفل عرفانا وتخليدا لذكرى 
�شامل �شلطان.. الفنان الذي اعطى نادي مدينة 
عي�ش���ى الكثري من عم���ره وكان علما من اعالم 
امل�رسح البحريني وله مكانته اخلا�شة يف قلوبنا 

جميعا. 

حتت رعاية رئي�شة هيئة البحرين للثقافة واالآثار 
ال�شيخة مي بن���ت حممد اآل خليفة افتتحت املوؤ�ش�شة 
اخلريية امللكي���ة وموؤ�ش�شة �شوف���رن الفنية اخلريية 
املعر����س الفن���ي اخل���ريي الراب���ع “ار�ش���م لالأطفال 
املحتاج���ني” م�شاء ي���وم الثالثاء املواف���ق 24 اأبريل 
2018 وامل�شتم���ر حت���ى 5 ماي���و 2018 يف االأفنيوز، 
وال���ذي يخ�ش����س ريع���ه ل�شال���ح الرعاي���ة ال�شحية 

والتعليمية لالأيتام واالأرامل يف مملكة البحرين.
وع���ن املعر����س قال���ت اخت�شا�ش���ي اأول اعمال 
خريي���ة يف املوؤ�ش�شة اخلريية امللكي���ة دانة عريقات 
“اإن الفك���رة م���ن وراء املعر�س كان���ت تتمحور حول 
بي���ان اأهمي���ة االأعم���ال اخلريي���ة للط���الب وكيفي���ة 
م�شاعدته���م للغ���ري عن طري���ق موهبته���م يف الر�شم 
وذل���ك يتم عن طريق تربع الطالب بلوحاتهم لبيعها 
يف املعر�س وبعد ذل���ك يكون ريع املبالغ لالأيتام يف 
امل�شاريع ال�شحية والتعليمية، كما ان االإقبال �شديد 

من الطالب لعر�س لوحاتهم”.
كم���ا اأ�شاف���ت عريق���ات “الف���ن مرتب���ط ب���كل 

املج���االت يف احلي���اة، وعندما يرتبط الف���ن باالأعمال 
اخلريية يت�شاعف االإبداع من خالل الر�شالة االإن�شانية 
املطلوب اإي�شالها، كما اأدع���و اجلميع اإلى امل�شاركة 
باملعر����س و�رساء اللوح���ات الأن الفعالية خريية بحتة 
وريعها لالأيتام مل�شاعدته���م يف املجاالت التعليمية 
وال�شحي���ة، الأنن���ا نوؤم���ن اأن كل �شخ����س موجود على 
وج���ه االأر�س له احلق باأن يتعل���م تعليماً �شحيحاً واأن 

يتعالج العالج املنا�شب”.

وحتدث���ت الفنان���ة زين���ب اللي���ث ع���ن لوحتها 
قائل���ة “اللوح���ة عب���ارة ع���ن بورتري���ه ا�شتخدمت يف 
ر�شمها القهوة واالأحبار وه���ي لفتاة حتمل تفا�شيل 
انعكا����س لدواخل االإن�شان، وقد �شاركت يف املعر�س 
الأن الفن ه���و اأداة فعالة جداً لتحقي���ق ال�شالم وعمل 
ال�شالم وتغيري املجتمع االإيجابي لهذا الفن اإذ يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً باالأعم���ال اخلريية الأن الفن جمال، وما 
اأروع اأن يوظ���ف اجلمال يف حتقيق اأحالم الفئات التي 

ت�شتحق الدعم”.
اأم���ا خديج���ة الطوي���ل طالب���ة ال�ش���ف ال�شاد�س 
مبدر�شة الرجاء فقد عر�شت لوحتها التي تتحدث عن 
التاأمل يف ال�شماء واملناظر الطبيعية قائلًة “�شاركت 
يف املعر����س الأن���ه ي�شاع���دين يف حتقيق حلم���ي باأن 
اأك���ون ر�شام���ة، وال اأطمح الأي م���ردود مادي من خالل 
امل�شارك���ة الأنني اأعل���م اأن املبلغ �شيك���ون مل�شاعدة 
االأيت���ام، وم���ن اجلمي���ل ا�شتغالل املوهب���ة مل�شاعدة 

النا�س املحتاجة”.
م���ن جهته���ا قال���ت الطالب���ة ب�رسى اأ�ش���ريي عن 
لوحته���ا التي كانت حتم���ل منظراً طبيعي���اً “حاولت 
اأن اأ�شتخ���دم االأل���وان البارزة للمنظ���ر الطبيعي الأبرز 
اأ�شلوبي اأك���ر، وعندما �شمعت ع���ن املعر�س قررت 
مل�شاع���دة  وا�شتغالل���ه  فن���ي  لتوظي���ف  امل�شارك���ة 

االآخرين”.
كم���ا �رسح���ت لطيف���ة العام���ر الطالب���ة مبدر�شة 
ال�شيخ���ة ح�شة عن لوحته���ا املعرو�ش���ة حيث قالت 
“مو�ش���وع اللوحة يدور ح���ول اأن اأهم �شي يف االإن�شان 
ه���و ما ي���دور يف داخله، فمهم���ا كان �شكلك اخلارجي 
فاإن داخلك من ذهب، و�شاركت يف املعر�س بت�شجيع 
م���ن معلمتي الت���ي اقرتحت علي عر����س ر�شوماتي، 
والفئ���ة امل�شتهدف���ة حتت���اج لتكثي���ف مث���ل ه���ذه 

الفعاليات الإح�شا�شهم بالدعم من املجتمع.

    BUZZ      
أحداث

اجنز عملك بهدوء وال تق�رس يف واجباتك

التنبه اإلى نوعي���ة املكونات يف بع�س 
االأطعمة 

حتا����رسك م�شكل���ة قانوني���ة، وتدر�س 
بع�س الظروف 

م�شاكل يف اجلهاز الع�شبي، وتوعكات 
غري موؤملة 

ب�شب���ب  املر����س  احتم���االت  بع����س 
ا�شطرابات ه�شمية 

ال تدخل مع الزمالء يف نقا�س عقيم لن 
يوؤدي اإلى نتيجة

ال توف���ر خمزون الطاقة الذي تتمتع به 
ال�شتعادة ن�شاطك 

حتت���اج اإلى ق�ش���ط اأكرب م���ن ال�شكينة 
فحاول اأن جتدها 

يتح���دث اليوم عن م����رسوع خالق اأو عن 
ق�شية جيدة 

تب���دو قلقاً بع�س ال�شيء جراء عوار�س 
�شحية 

ح���اول اأن ت�شتغ���ل عالقات���ك اخلا�شة 
والعامة لتعزيز موقعك 

ال تلتف���ت اإل���ى م���ن يحاول���ون و�شع 
الع�شي يف الدواليب
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1860
ت����وق����ي����ع امل����غ����رب 
واإ����ش���ب���ان���ي���ا ع���ل���ى “ 
“ يف  معاهدة واد را�س 

تطوان.

1865
ال��ق��ب�����س على  اإل���ق���اء   
بوث  ويلك�س  ج��ون   “
ال���رئ���ي�������س  ق����ات����ل   “
“ اأب��راه��ام  االأم���ريك���ي 

لينكولن. 

1933
ت��اأ���ش��ي�����س اجل�����ش��ت��اب��و 
ال�������رسي  “البولي�س 
االأمل���������اين” ع���ل���ى ي��د 
االأمل������������اين ال�����ن�����ازي 
غورينغ”،  “هريمان 
وي���ع���ت���رب اجل�����ش��ت��اب��و 
م��ن اأ���رس���س ال��وح��دات 
وامل�����������ش�����وؤول�����ة ع��ن 
االغتياالت  من  العديد 
حدثت  التي  واجل��رائ��م 
ال����ن����ازي  ال���ع���ه���د  يف 
اأدولف  ال�شيما يف عهد 

هتلر.

1962
 ا����ش���ط���دام امل��رك��ب��ة 
 “  4 “راجنر  الف�شائية 
نا�شا  لوكالة  التابعة 

بالقمر. 

1962
اليمن ملنظمة  ان�شمام 
ال��ي��ون�����ش��ك��و م��ن��ظ��م��ة 
للرتبية  املتحدة  االأم��م 

والتعليم والثقافة .

• م�رسحية اأحالم م�شمومة	 • اأحمد جا�شم	

بع���د توق���ف ق�ش���ري يع���ود الفن���ان االإمارات���ي القدير 
جاب���ر نغمو�س اإلى ال�شاح���ة الفنية من خ���الل م�شل�شل جديد 
�شيعر����س يف رم�شان بعنوان “الب�شارة” من اإخراج االإماراتي 
راكان وم���ن تاأليف . من تاألي���ف �شعد حممد، واإنتاج جمموعة 
اأبوظبي لالإعالم. وي�شهد امل�شل�شل التعاون االأول بني الفنان 

جابر نغمو�س مع الفنان اأحمد �شالح، وكذلك االإطاللة االأولى 
ل�شال���ح يف الدرام���ا التلفزيونية. امل�شل�ش���ل يجمع نخبة من 
النجوم، منهم:، يا�رس النيادي، اأحمد ال�شالح، ومن م�رس جنمة 
الكوميديا ن�شوى م�شطفى، والعديد من الوجوه اجلديدة يف 

االإمارات، مثل: نوال، عي�شى عرب، و�شعيد ال�شعدي”.

• ب�رسى اأ�شريي	

• •دانة عريقات	 من اأعمال املعر�س	

• من اأعمال املعر�س	

• خديجة الطويل	

• زينب الليث	 • لطيفة العامر	

• تكرمي وهيب النا�رس	

• الفنان الراحل �شامل �شلطان	

• من اأعمال الراحل يف نادي مدينة عي�شى	



تناول �لكافيني قد ي�ؤدي �إلى �إجناب �أطفال بدناء
ت�سري درا�سة نرويجية جديدة اإلى اأن الن�ساء احلوامل اللواتي يحت�سني الكثري من القهوة وغريها من امل�رشوبات 

التي حتتوي على الكافيني رمبا يكن اأكرث عر�سة لإجناب اأطفال زائدي الوزن.
وفح����ص الباحث���ون بيان���ات عن تن���اول الكافيني من نح���و 51 األف اأم وم���دى زيادة وزن اأطفاله���ن خالل فرتة 
الطفول���ة. وك�سف���ت الدرا�سة اأنه باملقارنة م���ع الن�ساء اللواتي تناولن اأقل م���ن 50 مليغراما من الكافيني )اأقل من 
ن�سف كوب من القهوة( يوميا خالل احلمل فاإن اللواتي كان متو�سط تناولهن للكافيني ما بني 50 و199مليغراما 
)م���ن نح���و ن�سف كوب اإلى كوبني كبريين من القهوة( يوميا كن اأك���رث عر�سة بن�سبة 15 يف املئة لأن ينجنب اأطفال 
وزنه���م زائ���د ب�سكل مفرط بحلول الع���ام الأول. وارتفع معدل زيادة وزن الأطفال مع زي���ادة معدل ا�ستهالك الن�ساء 
للكافيني. وبني الن�ساء اللواتي يتناولن ما بني 200 و 299 مليغراما من الكافيني يوميا خالل احلمل كان الأطفال 
اأكرث عر�سة لزيادة الوزن ب�سكل مفرط بواقع 22 %. وبني الن�ساء اللواتي ي�سل معدل ا�ستهالكهن للكافيني يوميا 

اإلى300 مليغرام على الأقل كان الأطفال اأكرث عر�سة لزيادة كبرية يف الوزن بن�سبة 45 %.

�إبر�هيم ن�صر �هلل يف�ز بجائزة �لرو�ية �لعربية 2018

علماء: ر�ئحة ك�كب �أور�ن��س 
ت�صبه “�لبي�س �لفا�صد”

تو�س���ل علم���اء يف بريطاني���ا اإل���ى اأن رائح���ة 
اأورانو�ص ت�سبه البي����ص الفا�سد، ويعود ذلك اإلى 
مركب “كربيتيد الهيدروجني” املنت�رش يف الغالف 
اجلوي للكوك���ب. ومن املثري لالهتمام اأن املركب 
الكيميائي هو ذاته الذي يعطي “البي�ص الفا�سد” 
رائحت���ه الكريه���ة عل���ى كوك���ب الأر����ص. واأ�س���ار 
الباحثون يف جامع���ة اأوك�سفورد اأن غالف اأورانو�ص 
اجل���وي هو الأ�سواأ على الإطالق، حيث ل ميكن لب�رش 
ا�ستن�ساق���ه.  وبغ����ص النظر عن رائحت���ه الكريهة، 
فهو مليء بالغازات اخلانقة، كالهيليوم وامليثان، 
والهيدروجني اأي�سا. ناهيك عن درجة حرارة الهواء 

املتجمدة، والتي تقل عن 200- مئوية.

لأول مرة .. “م��صيقى �لإنرتنت” 
تتجاوز �لأ�صط��نات

اأ�سبح���ت خدمة بث املو�سيقى على الإنرتنت، 
اأك���رب م�س���در اإي���رادات لل�سناع���ة، متفوق���ة على 
مبيع���ات الأ�سطوان���ات وحتمي���ل الأغ���اين الرقمية 
للم���رة الأول���ى، وفق تقري���ر �سدر حديث���ا. ووفقا 
ال���دويل ل�سناع���ة  لتقري���ر �س���ادر ع���ن الحت���اد 
الت�سجي���الت ال�سوتية، ف���اإن النمو ال�رشيع خلدمات 
الب���ث عل���ى الإنرتن���ت يف ال�سن���وات الأخ���رية اأدى 
لتع���ايف �سناع���ة الت�سجي���الت املو�سيقي���ة عل���ى 
م�ستوى العامل، وفق ما اأوردت “رويرتز”، الأربعاء. 
وت�سهد خدمات البث على الإنرتنت منوا لإيراداتها 
للعام الثالث عل���ى التوايل. ويقول القائمون على 
ال�سناعة اإن انت�سار خدمات البث املو�سيقي يتيح 
لل�سوق اأن ت�سل ملناطق جديدة يف العامل وي�ساعد 
يف �رشف جيل من حمبي املو�سيقى عن املو�سيقى 

املجانية اأو املقر�سنة.
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األخيرة

�نتقام قا�س من قرد لـ “�صائح ظريف”
مل يطبق اأحد ال�سائحني املثل ال�سيني “ل تفعل لالآخرين ما ل تود اأن يفعلوه لك”، فهاجم قردا يف 
املعبد ال�سيني، اإل اأن الآية انقلبت عليه. وكان الرجل، الذي مل يك�سف عن ا�سمه، يزور “معبد �سيتيان” 
مبقاطع���ة فوجيان يف ����رشق ال�سني. وح�سب ما ذكرت���ه �سحيفة “ديلي ميل” الربيطاني���ة، فاإن �سائحا 

حاول دفع قرد ورميه يف املاء، اإل اأن ردة فعل احليوان كانت �رشيعة، فعاد ليالحق ال�سخ�ص ويهاجمه.
وتابع���ت ال�سحيفة اأن ال�سائح طلب من اأحد اأ�سدقائه اأن ي�س���وره وهو يقوم بدفع القرد، م�سرية 
اإلى اأن الغر�ص كان هو “املزاح”. وحاول الرجل الختباء داخل املعبد، معتقدا اأن القرد لن يتبعه، لكنه 

وقع يف املحظور، حيث انفردت به جمموعة من القردة هناك ولقنته در�سا قا�سيا لن ين�ساه.

 ف���از الكات���ب الفل�سطيني، 
باجلائ���زة  اهلل،  ن����ر  اإبراهي���م 
العاملية للرواي���ة العربية، برواية 
عن قدرة الإن�سانية على الوح�سية 
التي حملت عن���وان “حرب الكلب 
الثانية”، ح�سب ما اأعلن القائمون 
عل���ى اجلائ���زة يف دورتها احلادية 
جلن���ة  رئي����ص  وك�س���ف  ع����رشة. 
اإبراهي���م ال�سعاف���ن،  التحكي���م، 
عن ا�سم الرواية الفائزة باجلائزة 
وال�س���ادرة ع���ن ال���درار العربي���ة 

للعلوم نا�رون يف حفل اأقيم يف فندق فريمونت باب البحر، اأبوظبي. 
وح�س���ل الفائز باجلائزة على مبلغ نقدي قيمته 50 األ���ف دولر اأمريكي، بالإ�سافة اإلى ترجمة روايته اإلى 

اللغة الإجنليزية، مما �سي�سهم يف حتقيق مبيعات اأعلى للرواية واحل�سول على تقدير عاملي. 
 اإبراهي���م ن����ر اهلل من مواليد عمان عام 1954 م���ن اأبوين فل�سطينيني اقُتلعا م���ن اأر�سهما عام 1948، 

عا�ش طفولته و�سبابه يف خميم الوحدات لالجئن الفل�سطينين يف عّمان، الأردن. 
ب���داأ حيات���ه العملية معلما يف اململكة العربية ال�سعودية، عاد اإلى عّمان وعمل يف ال�سحافة، وموؤ�س�سة عبد 

احلميد �سومان، وتفرغ للكتابة عام 2006.  
ُترجم���ت 4 م���ن رواياته وديوان �سعر اإلى اللغة الإجنليزية، منها “زم���ن اخليول البي�ساء” و”قناديل ملك 
اجللي���ل”.  وبه���ذا الفوز، تعت���رب رواية “حرب الكلب الثاني���ة” اأف�سل عمل روائي ُن�رش خ���الل الثني ع�رش �سهراً 

املا�سية، وجرى اختيارها من بني 124 رواية مر�سحة متثل 14 بلداً عربياً. 

 Social
media

�صبيهة تر�مب ت�صعل 
�لجتماعي” “�لت���صل 

فجرت امراأة من غالي�سيا الإ�سباني���ة �سبكة التوا�سل الجتماعية لت�سابهها غري املنطقي 
بالرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب.

وميكنك���م التخمن ما �سبب انت�سار �س���ورة دولوري�ش ليي�ش، ب�رعة ال�سوء على الوات�ش 
اآب، فعندما تنظر اإلى �سورتها ترى الت�سابه الكبري بينها والرئي�ص الأمريكي.

وقد ولدت دولوري�ص عام 1954 بعد اأقل من ع�رش �سنوات من الرئي�ص الأمريكي، بالطبع 
يف احلقيقة هي لي�ست قريبة ترامب، وهي تعي�ص يف قرية نانتون و�سط املرتفعات اجلاليكية 

الف�سيحة.
وق���د اأجرت �سحيف���ة “ل فوز دي” مقابلة مع جنمة ال�سو�سي���ال ملناق�سة احلياة الريفية، 

لكن �رشعان ما بداأت �سورها بالنت�سار حول العامل.
وقالت دولوري�ص اإن �سبب �سهرتها “يتعلق بلون ال�سعر”، غري مكرتثة ملدى �سعبيتها.

ويف الوقت نف�سه، عرفت عن �سهرتها من حفيداتها، لأنها ل ت�ستخدم الهواتف املحمولة 
وال�سب���كات الجتماعية. على عك�ص رئي�ص الوليات املتح���دة الذي يغرد دائما على “تويرت”، 

دولوري�ص “ل تعلم �سيئا عن هذه الأمور”.

راق�سة الباليه الوطنية لكوبا دانييال غوميز برييز تقف خارج 
مبنى الكابيتول يف العا�سمة هافانا )ا ب(
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مر�صح بالنتخابات �لعر�قية يدعي �لنب�ة
يف حال���ة غريب���ة، ادع���ى مر�س���ح لالنتخابات 
النيابي���ة يف حمافظة ذي قار النبوة من اأجل الفوز 

مبقعد يف الربملان املقبل.
واأف���ادت و�سائ���ل اإع���الم حملي���ة، اأن �سخ�سا 
يدعى يا����رش نا�رش ح�سني قام بن����رش لفتات حتمل 
�سورت���ه اإلى جان���ب عب���ارات يدعي به���ا النبوة، 

وزعامة الأمة.
وتابع���ت ه���ذه الو�سائل اأن اجله���ات الأمنية 
قامت باعتقال املدع���و للتحقيق ب�ساأن ادعاءاته، 
فيم���ا رف�ص يا�رش نا�رش اإعطاء اأي اإفادة اإل بح�سور 

ق�ساة لإجراء حتقيق ر�سمي.
وقد نف���ى معاون مدي���ر املكت���ب النتخابي 
ملحافظ���ة ذي ق���ار رافد الزيدي عل���م املفو�سية 
بذلك، وق���ال اإن مفو�سية النتخابات يف النا�رشية 
اأو  العتق���ال  ب�س���اأن  ب���الغ ر�سم���ي  اأي  تتل���ق  مل 

الإعالنات الدعائية للمر�سح.
وقال املحلل ال�سيا�سي ح�سني احل�سناوي اإن 
النظ���ام ال�سيا�س���ي الدميقراط���ي يف العراق كفل 
احل���ق ل���كل مواط���ن بالرت�سح يف جمل����ص النواب 
عل���ى اأن ي�ستويف كل ����روط الرت�سح من النواحي 

القانونية والإدارية والق�سائية.
واأ�س���اف احل�سن���اوي اأن قب���ول الرت�سيح من 
قبل املفو�سي���ة ل يعني اأن املر�س���ح م�سان من 
العقوب���ات ح���ول املخالف���ات الت���ي يرتكبها، بل 
هناك �روط يف حال جتاوزها يتم اإق�ساء املر�سح.
وتابع احل�سناوي اأن بع�ص املر�سحني يتبعون 
اأ�ساليب غريبة لك�سب اأ�سوات الناخبني، التي قد 
تكون خمالفة لل�سلوك العام، وبالتايل �ستفقدهم 

فر�سة امل�ساركة والفوز يف النتخابات.
وجت���رى النتخابات النيابي���ة العراقية يف 12 

ماي���و، كما ر�سح اأكرث م���ن 6000 �سخ�ص من اأجل 
احل�س���ول على مقعد يف الربمل���ان القادم بدورته 

الرابعة، منذ تغيري النظام.

يف ه�نغ ك�نغ .. م�قف 
�ل�صيارة �أغلى من �إيجار �صقة
حتط���م مدين���ة هونغ كون���غ رقم���ا قيا�سيا يف 
الغالء، وذلك بعد و�س���ول اإيجار مواقف ال�سيارات 
يف بع����ص اأحيائه���ا اإل���ى مبالغ غ���ري م�سبوقة. وقد 
ت�س���ل التكلف���ة ال�سهرية حلجز موق���ف �سيارة، يف 
الأحي���اء الفاره���ة، اإل���ى 1200 دولر اأمريك���ي، ما 
يجع���ل منها اأغلى مدينة يف العامل لركن ال�سيارات.  
وبذلك فاإن الإيجار ال�سنوي ملوقف �سيارة يف هونغ 
كونغ يفوق �سعر ا�ستئجار �سقة �سغرية فيها. وما 
يزي���د يف تفاقم اأزم���ة الأ�سعار، تزاي���د عدد �سكان 
املدينة با�ستمرار، التي تعد اليوم ثاين اأثرى مدن 

العامل، بعد نيويورك.

راق�شتان خالل عر�ض زهرة الربيع يف �شاحة يورك�شاير الكربى يف هاروغيت، �شمال اإجنلرتا. )اف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ش غائم جزئيا،  ثم 
يتحول اإلى غائم مع فر�سة 
لت�ساقط امطار متفرقة قد 

تكون رعدية اأحيانا.

الرياح �سمالية من 12 اإلى 17 عقدة 
مع هبات قد ت�سل اإلى 35 عقدة 

احيانا، ولكنها متقلبة الجتاه من 5 
اإلى 10 عقد خالل الليل.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام قرب 
ال�سواحل ومن 3 اإلى 5 اقدام يف عر�ص البحر 

وي�سل اإلى 8 اقدام اثناء الهبات. درجة احلرارة 
العظمى 31 وال�سغرى 23 درجة مئوية.
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