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جلنة “احللول الودية” 

للمخالفات البلدية... مرفو�ضة

�أبدى وزير �الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات 
ملق���رتح  رف�س���ه  �لعم���ر�ين  و�لتخطي���ط 
تقدم���ت ب���ه بلدي���ة �ملنطق���ة �ل�سمالي���ة 
وو�ف���ق علي���ه �ملجل����س �لبل���دي بت�سكيل 
جلنة د�خلية حل���ل �ملخالفات �لبلدية قبل 

�إحالتها للق�ساء.
ه على تو�سي���ة �ملجل�س  و�أ�س���ار يف ردِّ
�إل���ى �أن تعدي���ات قانون تنظي���م �ملباين 
ت�سمن���ت �آلية عم���ل �إجر�ئي���ة للتعامل مع 

خمالفات �لبناء.
ولف���ت �إلى �أن���ه بناًء عل���ى ذلك تكون 
تو�سي���ة �ملجل�س بت�سكيل جلن���ة للتعامل 

مع تل���ك �ملخالف���ات يتعار�س مع 
�الآلية �ملذكورة.

�ضبط الإنفاق يهبط 

بالنمو اإىل 1.9 %

توّقع �سن���دوق �لنقد �لعرب���ي �أن تتاأثر وترية 
�لنمو �القت�سادي يف �لبحرين خال �لعامني �جلاري 
و�ملقب���ل؛ جر�ء تد�بري �سب���ط �الإنفاق �حلكومي من 
جه���ة، و�لرت�سيد �ملايل �ملتوق���ع من قبل حكومات 
دول جمل����س �لتع���اون �ل���ذي �سيوؤث���ر ب���دوره على 

برنامج �لتنمية باململكة و�ملمول خليجيًّا. 
و�أظه���ر �ل�سن���دوق يف �أح���دث تقري���ر �أ�سدره 
بعنو�ن “�آف���اق �القت�ساد �لعربي” �أن ذلك �سيوؤدي 
�إل���ى �نخفا�س ن�سبة �لنم���و �ملتوقعة هذ� �لعام نحو 
1.9 % ومثله���ا للع���ام 2018، و�أن ن�سبة �لت�سخم 

�ملتوقعة يف �لبحري���ن �ست�سجل 2.1 % يف 
2017 ونحو 2.3 % يف 2018. 

�سيد علي املحافظة

اأمل احلامد
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�ملحـــرق يــ�ست�سيف �سحــــم �لعمانــي 

يف مو�جهة مهمة

البالد سبورت
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء: متابعة ل�سيقة لكل �مل�ساريع �ملت�سلة ب�سكل مبا�رص بحياة �ملو�طن	

�ملنامة - بنا: �أكد رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللك���ي �الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان 
�آل خليف���ة حر����س �حلكوم���ة عل���ى �ملتابعة 
�لل�سيقة لكل �مل�ساريع �لتي تت�سل ب�سكل 
ا تلك �لتي  مبا����رص بحياة �ملو�ط���ن، خ�سو�سً
ترتقي بالو�قع �خلدمي �ل���ذي يوفر �أف�سل 

�سبل �لعي�س للمو�طنني. 
وق���ال �سم���وه: “ر�س���ا �سع���ب �لبحرين 
يتقدمه���ا  ال  و�أولوي���ة  �سعادتن���ا  م�س���در 

�أي �أم���ر �آخ���ر، فنح���ن نحر����س عل���ى ح�سول 
�ملو�ط���ن على �أف�سل �خلدمات يف بيئة �آمنة 

وم�ستقرة”.
وحث �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي رئي�س 
�لوزر�ء، لدى ��ستقباله عدد� من �مل�سوؤولني، 
على ����رصورة توحيد وجه���ات �لنظر من قبل 
�ملعنيني عن���د �لرغبة يف تطوي���ر �أي قطاع، 

فالر�أي �لف���ردي يبقى لفرد و�لر�أي 
3�جلماعي يكون �أ�سد تاأثرًي� وقوة.

           اأحمد كرمي وحممد الدرازي من ال�سخري:

قاد �ل�سائق �الأملاين �سبا�ستيان فيتيل فريقه 
ف���ري�ري للف���وز باجلول���ة �لثالثة من بطول���ة �لعامل 
للفورم���وال 1 لينج���ح يف ح�سم معرك���ة �رص�سة �حتدم 
فيها �ل�رص�ع مع �سائقي فريق مر�سيد�س �لربيطاين 
لوي����س هاميلتون وبوتا�س �أم�س على حلبة �لبحرين 

�لدولي���ة. وعق���ب 57 لف���ة مث���رية عل���ى �مل�سمار 
�ل�سح���ر�وي، �سه���دت �إثارة وندية وده���اًء تكتيكيًّا 
م���ن �لف���رق �مل�ساركة يف �ل�سب���اق �لليلي، توج ويل 
�لعه���د �ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي �الأم���ري �سلمان بن 
حم���د �آل خليف���ة �ل�سائ���ق �الأملاين بجائ���زة �لبحرين 
�لكربى للفورموال 1 لط���ري�ن �خلليج 2017، لتبد�أ 
�الحتف���االت بنج���اح �لبحري���ن يف ��ست�سافتها رقم 

13 ل�سباق���ات �لفورموال 1. وهن���اأ �سموه �لفائزين 
و�لف���رق �مل�ساركة، م�سري� �إل���ى �أن ت�سافر �جلهود 
من �أجل �إخر�ج �سباق �لبحرين باأبهى �سورة كل عام 
على �مل�ستوى �لعاملي كان له �نعكا�ساته �الإيجابية 
�لت���ي جتاوزت مدى م�سم���ار �ل�سباق ليكون لها �أثر 

�إيجابي على تنامي عدد من �لقطاعات 
24�ملهمة ب�سكل مبا�رص. 21

�لر�أي �جلماعي  �أ�سد تاأثرًي� وقوًة... رئي�س �لوزر�ء:

�ضعادتنا ال�ضعب م�ضدر  ر�ضا 
• �سمو ويل �لعهد يتوج �لفائزين ب�سباق جائزة �لبحرين �لكربى للفورموال 1	

 

• 14�أن�سار �لرئي�س �لرتكي يحتفلون بنتائج �ال�ستفتاء على �لتعديات �لد�ستورية	

تركيا رئا�ضية
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برعايــة كرمية من لدن
صاحب الســمو امللكي

األمريخليفــة بن ســلمان آل خليفة
رئيــس الوزراء املوقــر حفظه اهلل ورعاه

يقــام ملتقــى املــرة األول حول أثر القيــادة والريادة والتطوع يف تنمية الشــباب

الشريك اإلسرتاتيجي

الداعم الذهبي

ال�������راأي ال����ف����ردي ي��ب��ق��ى ل���ف���رد وال��������راأي اجل���م����ع���ي ي���ك���ون اأ����ش���د ت�����أث����ًرا وق���وة

ر�سا �ل�سعب م�سدر �سعادتنا و�أولوية ال يتقدمها �أي �أمر �آخر
ح�شول املواطن على اأف�شل اخلدم�ت يف بيئة اآمنة ... رئي�س الوزراء:

املن�مة - بن�: اأك���د رئي�س الوزراء �ش�حب 
ال�شم���و امللكي الأم���ر خليفة ب���ن �شلم�ن اآل 
خليفة حر�س احلكومة على املت�بعة الل�شيقة 
لك�ف���ة امل�ش�ريع الت���ي تت�شل ب�ش���كل مب��رش 
بحي����ة املواط���ن، وبخ��شة تلك الت���ي ترتقي 
ب�لواق���ع اخلدم���ي ال���ذي يوف���ر اأف�ش���ل �شبل 

العي�س للمواطنني. 
وق����ل �شم���وه: “ر�ش���� �شع���ب البحري���ن 
م�شدر �شع�دتن���� واأولوي���ة ل يتقدمه� اأي اأمر 

اآخ���ر، فنحن نحر�س على ح�شول املواطن على 
اأف�شل اخلدم�ت يف بيئة اآمنة وم�شتقرة”.

وح���ث �ش�ح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء ل���دى ا�شتقب�له عددا م���ن امل�شوؤولني 
عل���ى ����رشورة توحي���د وجه�ت النظ���ر من قبل 
املعني���ني عن���د الرغب���ة يف تطوي���ر اأي قط�ع، 
ف�ل���راأي الفردي يبقى لفرد وال���راأي اجلم�عي 

يكون اأ�شد ت�أثًرا وقوة.
وتط���ّرق �ش�ح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 

ال���وزراء اإل���ى توجه����ت مملك���ة البحرين على 
�شعيد التع�ون الإقليم���ي والدويل، حيث اأكد 
�شم���وه اأن �شي��ش���ة مملك���ة البحري���ن املتزنة 
واإجن�زاته���� التي ط�ل���ت كل جم����ل اأك�شبته� 
تقدي���ًرا واحرتاًم� ع�ملي���ني انعك�ش� يف مواقف 
ال���دول الداعم���ة دوًم���� للبحري���ن وتوجه�ته�، 
وه���ذا ُيعطين���� دافًع� نحو حتقي���ق املزيد مب� 
ُيكّر����س مك�ن���ة البحري���ن املتقدم���ة، واأعرب 
�شموه ع���ن ترحيب مملك���ة البحرين بتوجه�ت 

الدول الكربى لتنمية تع�ونه� القت�ش�دي مع 
مملكة البحرين ليكون هذا التع�ون متوازًي� مع 
وا  التع����ون ال�شي��شي الذي ي�شهد هو الآخر منًّ
م�شط���رًدا، وق�ل �شم���وه “لقد ات�ش���ح للع�مل 
حقيقة م� متر ب���ه مملكة البحرين من حتدي�ت 
وم���� يحدق به� من اأخط�ر اإره�بية حتى �ش�رت 
مواق���ف دوله م�ش�ن���دة لإج���راءات اململكة يف 
حفظ اأمنه���� وا�شتقراره� ومق���درة لإجن�زاته� 

التنموية واحلقوقية”. 

ويف ال�ش����أن العرب���ي، دع� رئي����س الوزراء 
اإل���ى تعزي���ز التع����ون العرب���ي يف املج����لت 
ال�شتثم�رية ليكون مع���رًبا يف منوه عن وث�قة 
العالق����ت العربي���ة عل���ى ال�شعي���د الثن�ئ���ي 
والعرب���ي وم� ت�شه���ده من من���و وا�شطراد يف 
خمتل���ف املج����لت، واأك���د �شم���وه اأن جم�لت 
التع�ون ال�شتثم�ري العربي رحبة ومردوداته� 
اإيج�بي���ة عل���ى �شعي���د تنمي���ة دول و�شعوب 

املنطقة.

املن�م���ة - بن����: ا�شتقب���ل رئي�س ال���وزراء 
�ش�حب ال�شمو امللكي الأمر خليفة بن �شلم�ن 
اآل خليف���ة اأم�س الأمني الع�م ل���وزارة اخل�رجية 

ب�شلطنة عم�ن بدر البو�شعيدي.
واأثن�ء اللق����ء، اأ�ش�د �ش�حب ال�شمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء مب���� و�شل���ت اإلي���ه العالق�ت 

البحريني���ة العم�ني���ة م���ن م�شتوي����ت متقدمة 
وتع����ون مثمر يع���رب عن مت�نة عالق����ت الأخوة 
الت�ريخية بني ال�شعبني والبلدين ال�شقيقني. 

واأكد �شموه اهتم�م مملكة البحرين بتطوير 
التع����ون الثن�ئي بني البلدي���ن وفتح جم�لت 
جديدة للتع�ون يف �شتى القط�ع�ت ارتك�زا على 

م� يجمع بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني من 
اأوا�رش ت�ريخية قوية ومتينة.

واأ�ش����د �ش�ح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء ب�خلطوات الت���ي حققته� �شلطنة عم�ن 
عل���ى �شعي���د م�ش����ر التنمية والتط���ور بقي�دة 
�ش�ح���ب اجلالل���ة ال�شلط�ن ق�بو�س ب���ن �شعيد 

�شلط�ن عم����ن، موؤكدا �شموه اأن املج�ل مفتوح 
اأم����م تنمية التع����ون والتن�شيق ب���ني البلدين 
يف خمتل���ف املج����لت. كم���� مت خ���الل اللق����ء 
ا�شتعرا����س ع���دد م���ن املو�شوع����ت اخل��شة 
ب�آف�ق التع����ون بني مملكة البحري���ن و�شلطنة 
عم�ن و�شبل دعمه وتطويره على ال�شعد ك�فة. 

ون���وه الأمني الع�م ل���وزارة اخل�رجي���ة ب�شلطنة 
عم����ن ال�شقيقة ب���دور �ش�ح���ب ال�شمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء يف تنمي���ة العالق����ت الثن�ئية 
التي ترب���ط بني البلدي���ن ال�شقيقني، كم� نوه 
ب�إ�شه�م����ت �شموه على �شعي���د م�شرة جمل�س 

التع�ون وتعزيز التع�ون اخلليجي.

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

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال الأمني الع�م لوزارة اخل�رجية العم�ين	

فتح جماالت جديدة للتعاون مع عمان يف �ستى �لقطاعات 
�شموه ي�شيد مب� و�شلت اإليه العالق�ت من م�شتوي�ت متقدمة... رئي�س الوزراء:
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القيادة احلكيمة تتبادل برقيات التهاين بنجاح “الفورموال 1” 

البحرين ت�ست�سيف موؤمتر ال�سباب الدويل التا�سع 23 اأبريل

اإ�ضافة جديدة وامتداد لإجنازات البحرين الكبرية يف ظل العهد الزاهر

ميثل طريقا خ�ضبا لتحقيق التنمية امل�ضتدامة وتن�ضيط اقت�ضاد الدول

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاه���ل الب���اد �ضاحب 
اجلالة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة برقية تهنئة 
م���ن رئي����س الوزراء �ضاح���ب ال�ضمو امللك���ي الأمري 
خليف���ة بن �ضلمان اآل خليفة مبنا�ضبة النجاح الكبري 
الذي حققته مملكة البحرين يف تنظيم واإقامة �ضباق 
جائ���زة البحري���ن الك���رى لبطولة الع���امل ل�ضباقات 

“فورمول 1”، هذا ن�ضها:
ح�رضة �ضاحب اجلالة امللك حمد بن عي�ضى اآل 

خليفة حفظة اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
فاإن���ه ملن دواع���ي �رضورنا ان نع���رب جلالتكم 
ع���ن خال�س الته���اين والتري���كات مبنا�ضبة النجاح 
الكب���ري الذي حققته مملك���ة البحرين - جمدداً - يف 
تنظيم واإقامة �ضباق جائزة البحرين الكرى لبطولة 

�ضباقات فورمول 1 2017.
فقد بات���ت مملكة البحري���ن، بف�ضل قيادتكم 
مرك���زاً  املخل�ض���ن،  اأبنائه���ا  وجه���ود  احلكيم���ة، 
ح�ضاري���اً مرموقاً، يتطل���ع اإليه الع���امل، وياأتي هذا 
النجاح اإ�ضافة جديدة وامتداد لاإجنازات احل�ضارية 
الكب���رية الت���ي ت�ضهده���ا مملك���ة البحري���ن يف ظل 

عهدكم الزاهر.
واإنن���ا اإذ نعر عن اعتزازن���ا بهذا الإجناز الكبري 
ومب���ا حظيت ب���ه تل���ك الفعالية العاملي���ة من دعم 
واهتم���ام متوا�ضل من جالتكم حفظكم اهلل، لندعو 
املول���ى ع���ز وج���ل ان يرعاك���م بعنايت���ه وي�ضملكم 
بتوفيق���ه، وان يحق���ق دوماً عل���ى ايديكم ويف ظل 
قيادتكم احلكيمة م���ا ي�ضبو اليه �ضعبكم من تقدم 

ورفعة وازدهار.
واهلل يحفظكم وي�ضدد على الدوام خطاكم.

وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

رئي�س الوزراء

وقد بع���ث �ضاحب اجلالة عاه���ل الباد برقية 
�ضك���ر جوابي���ة اإلى �ضاح���ب ال�ضمو امللك���ي رئي�س 

الوزراء هذا ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضم���و امللكي الع���م العزي���ز الأمري 

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة حفظه اهلل
رئي�س الوزراء

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يطي���ب لن���ا اأن نبع���ث اإل���ى �ضموك���م الك���رمي 
التمني���ات مبوف���ور  التحي���ات و�ض���ادق  بخال����س 
ال�ضحة والعافية مقرون���ة ل�ضكرنا اجلزيل واأمتناننا 
العمي���ق للتهنئة التي حملته���ا اإلينا برقية �ضموكم 
مبنا�ضبة جناح �ضب���اق الفورمول واحد مما اأ�ضهم يف 
تعزيز مكانة مملكتنا الغالية على ال�ضعيد العاملي 
ح�ضارياً وريا�ضي���اً واأقت�ضادياً، بحيث تاأكد ح�ضور 

مملكتنا يف م�ضاف الأمم املتقدمة.

م���ع متنياتنا اخلال�ضة ل�ضموك���م بدوام ال�ضحة 
والعافية، ودمتم بحفظ اهلل �ضاملن موفقن.

حمد بن عي�ضى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

كما تلق���ى عاهل الباد �ضاح���ب اجلالة امللك 
حم���د بن عي�ض���ى اآل خليف���ة برقية تهنئ���ة من ويل 
العه���د نائب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة مبنا�ضب���ة النج���اح الكبري الذي 
حققت���ه مملك���ة البحري���ن يف تنظيم واإقام���ة �ضباق 
جائ���زة البحري���ن الك���رى لبطولة الع���امل ل�ضباقات 

فورمول 1، هذا ن�ضها:
�ضيدي ح����رضة �ضاح���ب اجلالة الوال���د العزيز 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ي�رضفني ان ارفع اإلى مقام جالتكم حفظكم اهلل 
ورعاكم ا�ضمى اآي���ات التهاين والتريكات مبنا�ضبة 
النجاح الكبري ل�ضباق جائزة البحرين الكرى لطريان 
اخللي���ج فورمول 1 2017، هذا النجاح الذي ي�ضاف 
اإل���ى م���ا مت اجنازه يف ال�ضن���وات املا�ضي���ة منذ بدء 
ا�ضت�ضاف���ة مملكتن���ا الغالية لهذا احل���دث العاملي 
يف ظل توجيهاتكم ال�ضديدة ورعايتكم وت�ضجيعكم 
للجه���ود الكب���رية التي يبذله���ا ابنائك���م وخمتلف 

اجلهات املعنية. 
�ضيدي �ضاحب اجلالة،،، 

اإن النجاحات املتوالي���ة التي حققتها البحرين 
يف ا�ضت�ضاف���ة وتنظي���م �ضباقات اجلائ���زة الكرى 
قد ر�ضخ���ت ا�ضم اململك���ة على خارط���ة ال�ضباقات 
الدولية يف ظل التمي���ز وال�رضار على الجناز بهوية 
بحريني���ة وب�ضواع���د اأبن���اء مملك���ة البحري���ن الذين 
ا�ضتطاعوا احلفاظ على امل�ضتوى الرفيع وموا�ضلة 
النطاق من جناح اإلى اآخر وهو دور يلقى كل الثناء 

والتقديرمن جالتكم حفظكم اهلل ورعاكم.
وبه���ذه املنا�ضب���ة نرف���ع اإل���ى مق���ام جالتكم 
الك���رمي كل ال�ضك���ر والتقدي���ر والمتن���ان ونعاهد 
جالتكم عل���ى امل�ضي قدم���اً م�ضتنريي���ن بنهجكم 
وتوجيهاتك���م لتحقي���ق التطلعات املن�ض���ودة نحو 
الرتقاء مب�ضرية التنمي���ة والتطور وحتقيق املزيد 
م���ن النجاحات حللبة البحري���ن الدولية ومردوداتها 

على القت�ضاد الوطني.
داعي���اً اهلل العل���ي القدي���ر اأن ميت���ع جالتكم 
مبوف���ور ال�ضح���ة وال�ضع���ادة واأن يحق���ق ململكتنا 
الغالية و�ضعبها الكرمي مزيدا من التطور والزدهار 

يف ظل قيادتكم احلكيمة.
ودمتم �ضيدي �ضاملن موفقن،،،

ابنكم املخل�س

�ضلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وبعث �ضاحب اجلالة عاهل الباد برقية �ضكر 
جوابية اإلى �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

هذا ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضم���و امللك���ي اإبنن���ا العزي���ز الأمري 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل
ويل العهد نائب القائد الأعلى - النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يطي���ب لن���ا اأن نبع���ث اإل���ى �ضموك���م بخال�س 
ال�ضح���ة  مبوف���ور  التمني���ات  و�ض���ادق  التحي���ات 
والعافي���ة مقرون���ة بالتهنئة العميق���ة ل�ضموكم مبا 
وفقكم اهلل ع���ز وجل بنجاح �ضب���اق الفورمول واحد 
والتي تعتر اجنازاً ريا�ضي���اً وح�ضارياً واأقت�ضادياً 
ململك���ة البحري���ن العزي���زة، حيث اأك���دت مملكتنا 
ح�ضورها املميز على خارطة العامل املتح�رض مما عزز 

مكانة بلدنا الغايل يف ال�ضاحة العاملية.
تهنئ���ة ل�ضموكم وجلميع اللذين اأ�ضهموا معكم 

يف جناح هذا الفعالية املميزة.
حفظكم اهلل ودمتم �ضاملن.

والدكم
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين
وبعث رئي�س ال���وزراء �ضاح���ب ال�ضمو امللكي 
الأم���ري خليف���ة بن �ضلم���ان اآل خليف���ة برقية تهنئة 
اإل���ى ويل العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 
�ضلمان بن حم���د اآل خليفة مبنا�ضب���ة النجاح الكبري 
الذي حققته مملكة البحرين يف تنظيم واإقامة �ضباق 
جائ���زة البحري���ن الك���رى لبطولة الع���امل ل�ضباقات 

فورمول واحد، هذا ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضم���و امللكي الب���ن العزي���ز الأمري 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،

فاإن���ه لي�رضن���ا اأن نّع���ر ل�ضموك���م ع���ن خال�س 
تهانينا بالنجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين 
يف تنظي���م واإقامة جائزة البحري���ن الكرى، لبطولة 

العامل ل�ضباقات فورمول 1 2017.
الكب���رية  �ضموك���م  بجه���ود  ن�ضي���د  اإذ  واإنن���ا 
الريا�ض���ي  احل���دث  ه���ذا  اإجن���اح  يف  واملتوا�ضل���ة 
العامل���ي الكب���ري وظهوره به���ذا املظه���ر امل�رضف، 
وال���ذي يليق ب�ضمعة ومكانة مملكة البحرين، لنوؤكد 
ان هذا الإجن���از والنجاح هو اإ�ضاف���ة جديدة ت�ضاف 

اإل���ى اإجنازات مملكة البحرين والتي حتققت بف�ضل 
القي���ادة احلكيمة جلالة املل���ك املفدى حفظه اهلل 
ورعاه وجهود اأبناء البحرين املخل�ضن وما اظهروه 
م���ن كف���اءة عالي���ة يف تنظي���م واإدارة ه���ذا احلدث 

العاملي الهام كما يف كافة املواقع واملجالت.
ندع���و املول���ى عز وجل ان ي���دمي على �ضموكم 
التوفي���ق وال�ض���داد يف كل م���ا تبذلونه م���ن جهود 
خمل�ض���ة مبارك���ة ا�ضهاماً منك���م فيم���ا ن�ضعى اليه 

جمعياً من تقدم وازدهار لوطننا الغايل.
وال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

كما تلق���ى �ضاحب ال�ضمو رئي�س الوزراء برقية 
�ضكر جوابية م���ن �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد 
نائ���ب القائ���د العلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، هذا ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضم���و امللكي الع���م العزي���ز الوالد 

الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تلقيت ببالغ ال�رضور والعت����زاز برقية �ضموكم 
الكرمي����ة املهنئ����ة بنج����اح �ضب����اق جائ����زة البحرين 
الك����رى لطريان اخللي����ج للفورم����ول 1 2017، اإن 
م����ا حتقق اليوم من جن����اح ا�ضت�ضافة حلبة البحرين 
الدولية ل�ضب����اق الفورمول 1 ي�ضاف اإلى النجاحات 
املتتالي����ة الت����ي توؤك����د ا�����رضار مملك����ة البحري����ن 
وب�ضواع����د اأبنائها املخل�ضن عل����ى حتقيق التميز 
الذي يعك�س موقع مملكة البحرين على �ضعيد هذه 

الريا�ضة العاملية.
�ضاحب ال�ضمو ،،،

كم���ا اأود اأن اأ�ضي���د بهذه املنا�ضب���ة مبا قدمته 
الأجه���زة احلكومي���ة يف ظ���ل توجيه���ات �ضموك���م 
حفظك���م اهلل من ت�ضهي���ات ودع���م وت�ضافر كافة 
اجلهود ك���ي يكون هذا احلدث ممكن���اً مبوا�ضفات 
عاملي���ة ويف ه���ذه املنا�ضب���ة الطيب���ة الت���ي ن�ضهد 
فيه���ا اجنازاً ت�ضجله مملكة البحرين يف ظل امل�ضرية 
املبارك���ة التي يقودها ح�رضة �ضاحب اجلالة امللك 
الوالد حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل الباد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه.
�ضائ���ًا اهلل العل���ى القدي���ر اأن ميت���ع �ضموكم 
مبوفور ال�ضحة وال�ضع���ادة وطول العمر واأن ي�ضدد 
عل���ى طريق اخلري خطاكم واأن يوفقنا جميعا خلدمة 

مملكتنا الغالية. 
ودمتم �ضيدي �ضاملن موفقن ،،،

ابنكم
�ضلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

الباد: اإبراهيم النهام
اأعلنت وزارة �ض���وؤون ال�ضباب والريا�ضية اأم�س 
ع���ن تفا�ضيل موؤمتر ال�ضباب ال���دويل التا�ضع حتت 
عن���وان “لرند العطاء”، الذي �ضت�ضت�ضيفه البحرين 
بالف���رة 23 - 27 اأبريل احل���ايل ومب�ضاركة دولية 

وا�ضعة.
وقال���ت الوكي���ل امل�ضاع���د لتنمي���ة ال�ضب���اب 
بال���وزارة اإمي���ان جناح���ي يف موؤمتر �ضح���ايف اإن من 
اأه���م الأهداف الت���ي �ضريكز عليها موؤمت���ر ال�ضباب 
الدويل التا�ضع، والذي �ضت�ضارك به 25 جهة دولية، 
ت�ضليط ال�ضوء على اأه���داف “التنمية امل�ضتدامة”، 
مو�ضح���ة اأنه �ضيتم عر����س جت���ارب �ضبابية دولية 
لإط���اع ال�شب���اب البحرين���ي على ال�ش���وط الذي مت 

اجتيازه يف هذا املجال.
واأ�ضاف���ت “�ضيتم تعري���ف ال�ضب���اب باأهداف 
وت�ضجيعه���م  وحتفيزه���م  امل�ضتدام���ة،  التنمي���ة 
للتفاع���ل م���ع ه���ذه الأه���داف ع���ر و�ض���ع اخلطط 
امل�ضتقبلي���ة، وتعزيز ثقافة الب���ذل والعطاء لتلبية 
الحتياج���ات املبا����رضة للمجتمع، وت�ضجي���ع ال�ضباب 
عل���ى بدء امل�ضاريع، وامل�ضاركة يف تن�ضيط اقت�ضاد 

الدول”.
وعن اأه���م اأه���داف التنمي���ة امل�ضتدام���ة التي 
�ضيت���م الركيز عليها باملوؤمت���ر، قالت جناحي اإنها 
“الق�ض���اء على الفق���ر، املياه النظيف���ة والنظافة 
ال�ضحي���ة، الطاق���ة النظيف���ة، ال�ضناع���ة والبت���كار 
والهي���اكل الأ�ضا�ضي���ة، م���دن وجمتمع���ات حملي���ة 

وم�ضتدامة”.
ومن جهته، ا�ضتعر�س املمثل املقيم لرنامج 
الأم���م املتح���دة الإمنائ���ي اأم���ن ال�رضق���اوي بع�س 
النق���اط املهمة قائ���ا “ميثل املوؤمت���ر نقلة نوعية 
للموؤمت���رات الدولي���ة ال�ضبابية الت���ي ا�ضت�ضافتها 
البحري���ن بالأع���وام املا�ضية؛ ب�ضبب رب���ط املوؤمتر 

باأه���داف التنمي���ة امل�ضتدامة، وال���ذي يوؤكد اأهمية 
ال�رضيح���ة التي يخاطبها وهي “ال�ضباب” والذين هم 

امل�ضتفيدين الأول من التنمية امل�ضتدامة”.
وتابع “روؤي���ة مملكة البحري���ن 2030 التي مت 
اإطاقها الع���ام 2008 ت�ضتند على 3 مبادئ رئي�ضة 
وهي ال�ضتدام���ة، التناف�ضية، العدالة، وهنا تتاقى 
روح ه���ذه الروؤي���ة والت���ي تلتقي يف الع���ام 2030، 
وهي خط���وة طيبة م���ن حكومة البحرين ب���اأن تهتم 
مبث���ل هذه الأجن���دات، م���ع الهتم���ام امللحوظ من 
قبل وزارة ال�ضب���اب باإدخال منط جديد من التعامل 
به���ذا املوؤمتر، وه���و ور�س العمل لل�ضب���اب، والتي 
�ضتمكنه���م من اإي�ض���ال روؤاهم واأفكاره���م والأدوار 

الذين هم قادرين على حتقيقها واإجنازها”.
�شن���اع  الأف���كار  ه���ذه  “�شت�شاع���د  ووا�ض���ل 
ال�ضيا�ضات التنموية يف اأخذ ما يطلقه هوؤلء ال�ضباب 
ل�ضبط م�ض���ار التنمي���ة بال�ضنوات املقبل���ة. والأمم 
املتح���دة تعتقد اأن هذا اكر جتمع �ضبابي ملناق�ضة 
اأهداف التنمي���ة امل�ضتدامة، ولأول مره يف املنطقة، 
و�ضنق���وم بالأم���م املتح���دة بدورنا بتق���دمي الدعم 
الفني ل�رضكائنا يف احلكومة ووزارة �ضوؤون ال�ضباب، 
لن����رض اأهمية التنمية امل�ضتدامة 2030، ومن اأدواتنا 
لذل���ك ن�رض اخل���رة م���ن البحرين للخ���ارج، والعك�س 

�ضحيح”.
يف الأثن���اء، ق���ال رئي����س ق�ض���م امل�ضاري���ع ب���� 
“متكن” حممد اأحمدي اإن “هذا احلدث ميثل اأهمية 
كبرية ل���� )متك���ن( والرامي جلع���ل البحرين خيارا 
اأمثل ل�ض���وق العمل، وعليه �ضنف���ت )متكن( فئة 
ال�ضب���اب منذ 2016 وخ�ضته���ا بالكثري من الرامج 
املهم���ة لإثراء �ض���وق العمل، والعم���ل على حتقيق 
الت���زاوج ب���ن العن�رضي���ن الجتماع���ي والتج���اري، 
وعليه فتطلعاتنا كب���رية ملخرجات املوؤمتر الفريد 
م���ن نوع���ه، وال���ذي ناأم���ل اأن ي�ضهم بو�ض���ع حلول 
للحكوم���ات فيما يخ�س البطال���ة، اأو اأهداف التنمية 

امل�ضتدامة نف�ضها”.
وع���ن اأه���م الأ�ضب���اب التي دفع���ت املنظمن 
للركي���ز عل���ى اأه���دف “التنمي���ة امل�ضتدام���ة” يف 
موؤمت���ر ال�ضب���اب ال���دويل التا�ض���ع، اأو�ضح���ت مدير 
اإدارة الأن�ضط���ة ال�ضبابي���ة بال���وزارة ال�ضيخ���ة منرية 
بنت حمم���د اآل خليفة اأن اأهمها الق�ضاء على الفقر، 
فمازال يعي����س 1.2 مليار �ضخ����س يف العامل، حتت 
خط الفق���ر، وواحد م���ن كل 5 اأ�ضخا�س يف املناطق 
النائي���ة على اأقل م���ن 1.25 دولر يف اليوم الواحد، 
وفيما يخ�س بالعم���ل املناخي، ارتفع ن�ضبة انبعاث 
غ���از ث���اين اأك�ضي���د الكرب���ون بن�ضب���ة 50 % العام 

.”1990
وتابع���ت “وفيما يخ�س املياه النظيفة، فاأكرث 
م���ن 5000 طفل ميوت���ون �ضنوياً نتيج���ة لاأمرا�س 
املتعلق���ة بع���دم نظافة املياه، وم���ن ناحية املدن، 
فاإن اأكرث م���ن 3.5 مليار �ضخ�س يف العامل يعي�ضون 
يف امل���دن احلالي���ة، وعليه ف���كل الأرق���ام ال�ضالفة 
الذك���ر �ضيت���م الركي���ز عليه���ا م���ن خ���ال حماور 

املوؤمتر، واملتحدثن اأي�ضاً”.
وعن اأهم املتحدثن يف املوؤمتر، قالت ال�ضيخة 
منرية “اأول املتحدث���ن والذي �شيتطرق ملو�شوع 
الق�ض���اء عل���ى الفقر ه���و �ضاه���و برايفل���ي والذي 
ج�ض���دت ق�ضت���ه بفيلم )ل يون( ال���ذي يتحدث عن 
�ضياعه يف الهند، وم�ضريته اأثناء ذلك، وهناك اأي�ضاً 
ممثلون من �رضك���ة )ناي�ضون���ال جيوغرافيك( منهم 
ب���ول نيكلن، وه���و من اأكر واأه���م امل�ضورين فيما 

يخ�س الأمور املتعلقة باملناخ”.
واأردفت “يف حمور املي���اه النظيفة، والنظافة 
ال�ضحي���ة، �ضيكون معنا اآلن �ضيم���ن من كندا، وهو 
يراأ����س �رضك���ة عاملي���ة يف ذات املج���الت، ولدي���ه 
اخراعات مهمة يف تطوي���ر احللول اخلا�ضة باملياه 
النظيفة. ومبحور توف���ري الطاقة النظيفة وباأ�ضعار 
معقول���ة �ضي�ضارك معنا لورن�س قامل، من الوليات 
املتحدة وال���ذي �ضيتحدث ع���ن تكنولوجيا الطاقة 

النظيفة وكيفية ال�ضري نحو حتقيقها”.
وقالت “�ضي�ضارك اأي�ض���اً مدير مبادرة الزراعة 
املفتوحة كيلب هروب���ر، ولديه م�رشوع مميز جداً يف 
جمال ت�شميم بيئة التحكم جلميع اأنواع املزروعات، 
و�ضت�ض���ارك اأي�ض���اً مدي���رة اإدارة ال�ضتدامة ب�رضكة 
وكي���ف  بالإم���ارات،  احلو�ضن���ي  ن���وال  )م�ض���در( 
ا�ضتطاع���ت )م�ض���در( اأن ي�ضل���وا له���ذه املرحل���ة 
املتطورة من البتكار، وكي���ف ن�ضتطيع ال�ضتفادة 

من ذلك، اإ�ضافة ل�ضخ�ضيات اأخرى متعددة”. 

املنام����ة - بن����ا: اأجرى عاه����ل الب����اد �ضاحب 
اجلال����ة امللك حمد ب����ن عي�ضى اآل خليف����ة، ات�ضالً 
هاتفياً م����ع رئي�����س اجلمهورية الركي����ة ال�ضقيقة 
رجب طيب اأردوغان، هناأ فيه عاهل الباد الرئي�س 
التعدي����ات  ا�ضتفت����اء  جن����اح  مبنا�ضب����ة  الرك����ي 

الد�ضتورية.
واأعرب جالة املل����ك خال املكاملة عن اأطيب 
متنيات����ه جلمهوري����ة تركيا رئي�ض����ا وحكومة و�ضعبا 

بدوام التقدم والزدهار.
من جانب����ه، ع����ر الرئي�س الركي ع����ن �ضكره 
وتقدي����ره جلال����ة املل����ك عل����ى امل�ضاع����ر الطيب����ة 
ال�ضادق����ة الت����ي تعك�����س عم����ق العاق����ات الطيبة 

القائمة بن البلدين ال�ضقيقن.

املنام����ة - بن����ا: تلق����ى نائ����ب رئي�����س جمل�س 
ال����وزراء رئي�س املجل�����س الأعلى لتطوي����ر التعليم 
والتدريب �ضمو ال�ضيخ حمم����د بن مبارك اآل خليفة 
ر�ضالة من رئي�س ال�ضبك����ة الدولية لهيئات �ضمان 
اجلودة يف التعليم العايل �ضوزانا كراخانيان عرت 
فيها عن ال�ضكر والتقدير ل�ضموه؛ لرعايته الكرمية 
ملوؤمت����ر ال�ضبك����ة الدولية لهيئات �ضم����ان اجلودة 
2017، الذي نظمته هيئة جودة التعليم والتدريب 
يف البحرين اأخريا حتت عنوان “الفر�س والتحديات 
ل�ضم����ان اجل����ودة يف التعليم العايل ب����ن التعاون 
والتناف�ضية” وما لقيه امل�ضاركون من رعاية وكرم 
�شيافة وا�شتقبال يف ظ����ل اهتمام �شموه مبو�شوع 
املوؤمت����ر اله����ادف اإل����ى ن�����رض وتعزيز قي����م اجلودة 
وحت�ش����ن الأداء امل�شتم����ر يف اأو�ش����اط موؤ�ش�ش����ات 

التعليم العايل.
كما تلق����ى �ضموه ال�ضيخ حممد ب����ن مبارك اآل 
خليف����ة ر�ضالة من رئي�س جمل�����س اإدارة هيئة جودة 
التعلي����م والتدريب عبدالعزي����ز الفا�ضل عر فيها 
عن امتنان الهيئة ملا يوليه �ضموه من عناية كرمية 
وتوجيه����ات �ضدي����دة يف كل ما من �ضاأن����ه الرتقاء 
بقطاع����ي التعلي����م والتدري����ب يف اململكة حتقيقا 
لنج����اح امل�رشوع الوطني لتطوير التعليم والتدريب 
التي تاأتي هيئة ج����ودة التعليم والتدريب كاإحدى 
مبادرات����ه اإ�ضافة اإلى تقرير ع����ن ا�ضت�ضافة مملكة 
البحري����ن ملوؤمت����ر ال�ضبك����ة الدولية ل�ضم����ان جودة 
التعلي����م العايل والجتماع الإقليم����ي ملنظمة الأمم 

املتحدة للربية والعلوم والثقافة.
ج����اء ذلك لدى ا�ضتقبال �ضموه يف مكتبه بق�رض 
الق�ضيبي����ة اأم�����س الفا�ض����ل، والرئي�����س التنفيذي 
للهيئ����ة جواهر امل�ضحك����ي وكب����ار امل�ضوؤولن يف 

هيئة جودة التعليم والتدريب.
وعر �ضم����وه اأثناء اللقاء ع����ن �ضكره وتقديره 
للجه����ود امل�ضه����ودة الت����ي يبذلها كل م����ن رئي�س 
والرئي�����س  الفا�ض����ل  عبدالعزي����ز  الإدارة  جمل�����س 
التنفي����ذي جواهر امل�ضحك����ي وكب����ار امل�ضوؤولن 
يف هيئة ج����ودة التعليم والتدري����ب، م�ضيدا �ضموه 
بجه����ود الهيئ����ة يف تنظيم وجن����اح موؤمت����ر ال�ضبكة 
الدولية لهيئ����ات �ضمان اجلودة 2017 ومبا طرحه 
م����ن ق�ضايا واأبحاث، موؤكدا �����رضورة ال�ضتفادة من 
املوؤمت����رات والبناء على نتائجها؛ من اأجل الو�ضول 
اإل����ى اأف�ضل الأ�ضاليب واخلطط القادرة على تعزيز 
عمل الهيئة ومواكبته����ا للمعايري الدولية يف جمال 

التعليم العايل.

املنام����ة - بن����ا: تلقى رئي�س ال����وزراء �ضاحب 
ال�ضم����و امللكي الأمري خليفة ب����ن �ضلمان اآل خليفة 
برقي����ة تهنئة من النائ����ب الأول لرئي�����س املجل�س 
الأعلى لل�ضباب والريا�ضة رئي�س الحتاد البحريني 
لألعاب القوى �ضمو ال�ضيخ خالد بن حمد بن عي�ضى 
اآل خليف����ة مبنا�ضبة تخ����رج حفيدة �ضم����وه ال�ضيخة 
عائ�ض����ة بن����ت را�ض����د اآل خليف����ة، من كلي����ة »�ضاند 
هري�ض����ت« الع�ضكرية، كاأول ام����راأة بحرينية تتخرج 

من هذه الكلية الرائدة يف املجال الع�ضكري.
وفيما يلي ن�س الرقية:

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان 
اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه
ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد ،،،

اأرفع اإل����ى مقام �ضموكم الك����رمي اأ�ضمى اآيات 
الته����اين والتري����كات مبنا�ضب����ة تخ����رج حفيدتكم 
الكرمي����ة ال�ضيخ����ة عائ�ض����ة بن����ت را�ض����د اآل خليفة 
حفظها اهلل، من كلية »�ضاند هري�ضت« الع�ضكرية، 
كاأول ام����راأة بحرينية تتخرج من هذه الكلية الرائدة 
يف املج����ال الع�ضك����ري، متمنيا له����ا دوام التوفيق 
والنجاح يف خدمة وطننا العزيز يف ظل قيادة �ضيدي 
الوالد ح�����رضة �ضاحب اجلالة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة عاهل الباد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
�ضاح����ب ال�ضم����و، ياأتي تخرج ال�ضيخ����ة عائ�ضة 
بن����ت را�ض����د اآل خليفة من كلي����ة »�ضاند هري�ضت« 
الع�ضكرية، مبثابة الإجن����از العلمي الع�ضكري الذي 
ي�ض����اف اإلى �ضل�ضلة الإجنازات التي حققتها املراأة 
البحرينية مبختلف املج����الت، يف ظل العهد الزاهر 
حل�����رضة �ضاحب اجلال����ة امللك املف����دى اأيده اهلل، 
ومتابع����ة وتوجيه����ات �ضموك����م و�ضم����و ويل العهد 
و�ضاحبة ال�ضمو امللكي قرينة عاهل الباد املفدى 

رئي�ضة املجل�س الأعلى للمراأة.
اإن تل����ك الإجن����ازات الن�ضوي����ة تعك�����س حر�س 
القي����ادة الر�ضيدة على رعاي����ة ودعم متكن املراأة 
ودفعه����ا نحو تب����واأ مكانته����ا الطبيعي����ة باملجتمع 
لتمار�����س دورها الفاع����ل اإلى جان����ب اأخيها الرجل، 
للم�ضارك����ة مبوا�ضل����ة العملي����ة التنموي����ة ال�ضاملة 
يف جمي����ع القطاع����ات، م����ن اأج����ل حتقي����ق الأهداف 
والتطلع����ات الت����ي ر�شمه����ا امل�����رشوع الإ�شاح����ي 
ل�ضي����دي جال����ة امللك املف����دى حفظ����ه اهلل ورعاه، 
ل�ضتم����رار اجلهود يف �ضبيل رفع����ة وتقدم وازدهار 
بحرينن����ا الغالي����ة، �ضائل����ن املول����ى عز وج����ل، اأن 
يحفظكم وميد يف عمركم وي�ضدد على دروب اخلري 
خطاكم ويجعلكم عزا وذخ����را لبلدنا الغايل، ودمتم 

�ضاملن.

العاهل يهنئ اأردوغان 
بنتائج ال�ضتفتاء

حممد بن مبارك 
يتلقى ر�ضالتي �ضكر

 رئي�س الوزراء يتلقى تهنئة 
خالد بن حمد بتخرج حفيدته

ت�ضوير: خليل اإبراهيم
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بيان املركز املايل

بيان الدخل 

بيان التدفقات النقدية

مكا يف 31 ديمسرب 2016 

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2016

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2016

املوجودات
2016

دوالر أمرييك
2015

دوالر أمرييك

 3,107,075  516,088 نقد وأرصدة لدى البنوك

 3,738,763  5,995,937 استمثارات األهسم

 3,680,203  3,680,203 مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفع املؤجل 

 24,265,592  25,627,992 استمثارات عقارية

 954,129  949,433 موجودات أخرى

 41,350  24,826 موجودات ثابتة

 35,787,112  36,794,479 مجموع املوجودات 

املطلوبات و حقوق امللكية

املطلوبات

 3,670,202  3,670,202 مبالغ مستحقة ملؤسسة مالية 

 3,229,064  3,229,064 مراحبات مستحقة الدفع

 3,580,902  -   مبالغ مستحقة الدفع مقابل ارتباطات عقد التأجري

 262,302  184,678 مطلوبات أخرى

 10,742,470  7,083,944 مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

 80,000,000  80,000,000 رأس املال

 7,561,420  8,027,709 احتيايط قانوين

 909,705  583,792 احتيايط القمية العادلة لالستمثارات 

 657,476  986,388 احتيايط القمية العادلة للعقارات

 )64,083,959( )59,887,354(خسائر مرتامكة

 25,044,642  29,710,535 مجموع حقوق امللكية

 35,787,112  36,794,479 مجموع املطلوبات و حقوق امللكية

بنود غري مدرجة يف املزيانية العمومية:

-- حقوق حاميل حسابات االستمثار

2016
دوالر أمرييك

2015
دوالر أمرييك

االيرادات

 1,700,308  1,708,237 دخل اإلجيار من االستمثارات العقارية

القمية العادلة الستمثارات مدرجة بالقمية العادلة  مكسب / )خسارة( 

 )45,727( 2,640,047   مضن بيان الدخل، صايف

 27,064  44,937 دخل آخر، صايف

 1,681,645  4,393,221 الدخل التشغييل 

املرصوفات

 )497,898( )119,820(تاكليف املوظفني

 )764,014( )564,443(مرصوفات إدارية ومعومية

 )25,469( )22,592(إسهتالك

 )1,287,381( )706,855(املرصوفات التشغيلية

 394,264  3,686,366 صايف الرحب قبل املخصص واإلمضحالل

 2,169,746  -   خمصص مسرتد مقابل ارتباطات عقد التأجري

 )1,154,129( )56,960(خمصص امضحالل املوجودات املالية

 109,165  1,033,488 خمصص مسرتد متعلق باالستمثارات العقارية، صايف

 1,519,046  4,662,894 صايف الرحب للسنة

2016 
دوالر أمرييك

2015
دوالر أمرييك

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 1,519,046  4,662,894 صايف الرحب للسنة

تعديالت للبنود التالية:

 25,469  22,592    إسهتالك

 )2,169,746( -      خمصص مسرتد مقابل ارتباطات عقد التأجري

 1,154,129  56,960    خمصص إمضحالل املوجودات املالية

 )109,165( )1,033,488(   خمصص مسرتد متعلق باالستمثارات العقارية، صايف

خسارة القمية العادلة الستمثارات مدرجة بالقمية العادلة مضن بيان الدخل، صايف  /  45,727  )2,640,047(   )مكسب( 

 )6,197( )44,830(   أرباح أهسم

 1,024,081  459,263 

يف املوجودات األخرى  )1,799( 4,696 النقص / )الزيادة(  

 )283,782( )77,624(النقص يف املطلوبات األخرى

 )1,193,634( )3,580,902(مدفوعات مبالغ مستحقة الدفع مقابل ارتباطات عقد التأجري

 )1,019,952( )2,629,749(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستمثارية:

 -    )6,068(رشاء موجودات ثابتة

 6,197  44,830 أرباح أهسم مستملة

 6,197  38,762 صايف النقد من األنشطة االستمثارية 

 )1,013,755( )2,590,987(صايف النقص يف النقد وما يف حمكه

 4,120,830  3,107,075 النقد وما يف حمكه يف بداية السنة

 3,107,075  516,088 النقد وما يف حمكه يف هناية السنة

رأس املال
دوالر أمرييك

احتيايط 
قانوين

دوالر أمرييك

احتيايط 
القمية العادلة 

لالستمثارات
دوالر أمرييك

احتيايط 
القمية العادلة 

للعقارات
دوالر أمرييك

خسائر 
مرتامكة

دوالر أمرييك
املجموع

دوالر أمرييك

 24,392,441  )65,451,100( 117,805  2,316,221  7,409,515  80,000,000 الرصيد يف 31 ديمسرب 2014 

 1,519,046  1,519,046  -    -    -    -   صايف الرحب للسنة

 -    )151,905( -    -    151,905  -   حمول اىل االحتيايط القانوين

)خسارة( / دخل شامل آخر:

خسارة القمية العادلة الستمثارات مدرجة بالقمية العادلة

 )1,406,516( -    -    )1,406,516( -    -     مضن حقوق امللكية

 539,671  -    539,671  -    -    -    مكسب القمية العادلة لالستمثارات العقارية

 25,044,642  )64,083,959( 657,476  909,705  7,561,420  80,000,000 الرصيد يف 31 ديمسرب 2015 

 4,662,894  4,662,894 -   -    -    -   صايف الرحب للسنة

-   )466,289(-   -   466,289  -  حمول اىل االحتيايط القانوين

)خسارة( / دخل شامل آخر:

خسارة القمية العادلة الستمثارات مدرجة بالقمية العادلة

 )325,913( -    -    )325,913( -    -     مضن حقوق امللكية

 328,912  -    328,912  -    -    -    مكسب القمية العادلة لالستمثارات العقارية

 29,710,535  )59,887,354( 986,388  583,792  8,027,709  80,000,000 الرصيد يف 31 ديمسرب 2016

بيان التغريات يف حقوق امللكية 
للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2016

ماجد يوسف أمحد العيل السيد /  للحصول عىل اكمل تفاصيل البيانات املالية
www.investorsb.com :يرىج زيارة موقعنا االلكرتوين

عيل صاحل عايش الرشيدي السيد / 
عضو جملس اإلدارة رئيس جملس اإلدارة

البيانات املالية للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2016

الرشق األوسط بتارخي 13 أبريل 2017. مت استخراج هذه البيانات من البيانات املالية املدققة واليت مت إصدار رأي غري متحفظ علهيا من قبل رشكة ديلويت - 

تأكيد األمر

مت إعداد هذه البيانات املالية  باستخدام مبدأ االسمترارية، و ذلك إلقتناع اإلدارة باسمترارية البنك يف العمل يف املستقبل املنظور. مكا يف 31 ديمسرب 2016، جتاوزت   -1
خسائر البنك املرتامكة جزء كبري من رأمساله. هذا الوضع جبانب النقص احلايل يف كفاية رأس املال ومصادر إيرادات البنك احملدودة حاليًا، و عدم القدرة عىل توليد تدفقات 
نقدية اكفية من العمليات،  يثري شكوك كبرية حول قدرة البنك عىل االسمترار مكنشأة مسمترة. من رأي اإلدارة، بأن البنك لديه القدرة عىل تطوير معليات مرحبة، وهذا يتوقف 
عىل تأمني املوارد املالية الاكفية. ال ميكن مضان بأن البنك سوف يكون ناحجًا يف حتقيق الرحبية أو مجع املال اإلضايف لمتويل العمليات. ال تمشل البيانات املالية أي تعديالت 

تتعلق بإماكنية اسرتداد املوجودات واملطلوبات اليت قد تكون رضورية، يف حال اكن البنك غري قادر عىل االسمترار مكنشأة مسمترة.
بتارخي 22 سبمترب 2016 أقرت امجلعية العامة الغري العادية للبنك عىل االستغناء عن رخصة البنك املرصيف والتوقف عن مزاولة اكفة األمعال املرصفية. مت االنهتاء من   -2
إجراءات تسلمي الرخصة املرصفية. قام مرصف البحرين املركزي بإبالغ البنك وذلك من خالل خطابه بتارخي 31 يناير 2017 بأن رخصة مرصف قطاع مجلة إساليم اخلاص 

بالبنك قد مت إلغاءها ومت حذف بياناته من جسالت مرصف البحرين املركزي.

مت اعمتاد إصدار البيانات املالية من قبل جملس اإلدارة بتارخي 13 أبريل 2017.

خالد بن حمد: جهود خليفة بن �سلمان حمل تقدير دويل  

مريزا: اهتمام �سموه بالعن�رش الب�رشي يحقق التطلعات

دور بارز لرئي�س الوزراء يف تطوير العالقات مع البحرين

نا�رش بن حمد ي�ستقبل الأمري حمزة بن احل�سني

خالل توديعه �سفرينا يف بانكوك... ملك تايلند:

بح�سور خالد بن حمد

املنامة - بن���ا: ا�ستقبل ملك مملكة تايلند فاجريالونكون ديبايا ال�سفري عادل 
�ساتر مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله �سفريا ململكة البحرين لدى مملكة تايلند.  واأعرب 
ال�سف���ري عادل �ساتر عن �سكره وتقديره حلكومة مملك���ة تايالند على احلفاوة التي 
حظي بها وح�سن التعاون والتن�سيق مع حكومة مملكة تايلند خالل فرتة عمله �سفريا 
ململك���ة البحري���ن يف بانكوك، الأمر ال���ذي اأدى اإلى مزيد من التع���اون والتن�سيق يف 

كافة املجالت بني البلدين ال�سديقني. 
فيم���ا كلف مل���ك تايلند ال�سفري ع���ادل �ساتر بنق���ل حتياته اإل���ى عاهل البالد 
�ساح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليف���ة، موؤكًدا عمق عالق���ات ال�سداقة 
والتع���اون بني البلدين، كما اأ�ساد بدور رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة يف تنمية وتطوير العالقات بني البلدين، متمنيًّا ململكة 

البحرين مزيًدا من التقدم وال�ستقرار. 

ا�ستقب���ل ممثل جالل���ة امللك لالأعم���ال اخلريية 
و�س���وؤون ال�سباب رئي����س املجل�س الأعل���ى لل�سباب 
والريا�س���ة رئي����س اللجنة الأوملبي���ة البحرينية �سمو 
ال�سيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، بح�سور النائب الأول 
لرئي�س املجل����س الأعلى لل�سب���اب والريا�سة رئي�س 
الحتاد البحريني لألعاب القوى �سمو ال�سيخ خالد بن 
حم���د اآل خليفة، �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري حمزة 
بن احل�سني والذي ي���زور البالد حل�سور �سباق جائزة 

البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورمول واحد.
وخ���الل ال�ستقب���ال ال���ذي اأقي���م يف الإ�سطبالت 
امللكي���ة، رحب �سمو ال�سيخ نا����رص بن حمد اآل خليفة 
ب�سيف���ه الكرمي �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري حمزة 
ب���ن احل�سني، م�سي���ًدا بالعالقات الأخوي���ة التاريخية 
التي جتمع ب���ني مملكة البحرين واململك���ة الأردنية 
الها�سمية وما ت�سهده من تقدم وازدهار دعم قيادتي 
البلدي���ن ال�سقيقني وحر�سهم���ا على توثيق وتعزيز 
اأوا����رص املحبة وامل���ودة والتع���اون لتحقيق تطلعات 
ال�سعبني ال�سقيقني، موؤكًدا �سموه على اأهمية تنمية 

العالقات الثنائي���ة بني البلدين ال�سقيقني يف �ستى 
املجالت، خا�سة املجالني ال�سبابي والريا�سي. ومن 
جهت���ه، اأ�ساد �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري حمزة بن 
احل�سني مب���ا و�سلت اإليه مملك���ة البحرين من تطّور 
وتق���دم يف ظ���ل الإجنازات الت���ي ت�سهده���ا اململكة 
���ا للبحري���ن دوام التقدم  يف جمي���ع املجالت، متمنيًّ

والتط���ور والزدهار. واأ�ساد �سموه بالنه�سة ال�ساملة 
التي ت�سهدها مملكة البحرين واملنجزات احل�سارية 
والتنموية يف �ستى امليادين، موؤكًدا الأهمية الكبرية 
ل�سباق جائزة البحرين الكربى للفورمول واحد والذي 
و�س���ع البحرين يف دائرة الهتم���ام العاملي وعّزز من 
موقعها كمركز لريا�سة ال�سيارات يف ال�رصق الأو�سط.

• ملك تايلند م�ستقبال ال�سفري عادل �ساتر	

• جانب من اللقاء 	

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
برقية تهنئة م����ن النائب الأول لرئي�س املجل�س 
الأعل����ى لل�سب����اب والريا�س����ة رئي�����س الحت����اد 
البحرين����ي لألعاب القوى �سم����و ال�سيخ خالد بن 
حم����د بن عي�سى اآل خليف����ة؛ وذلك مبنا�سبة منح 
�سموه الدكت����وراه الفخرية م����ن جامعة القد�س، 
ملواقف����ه الدائمة جت����اه دعم املج����ال الإن�ساين 
والتنم����وي، واإ�سهامات����ه الكب����رية نح����و دعم����ه 
الالحمدود للق�سايا العربية والإ�سالمية ل�سيما 
ق�سية الدولة وال�سعب الفل�سطيني. وفيما يلي 

ن�س الربقية:
�ساح����ب ال�سم����و امللكي الأم����ري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه

 ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد...
اأتقدم اإلى مقامكم الكرمي بخال�س التهاين 
والتربيكات، مبنا�سبة من����ح �سموكم الدكتوراه 
ملواقفك����م  القد�����س،  جامع����ة  م����ن  الفخري����ة 
الدائم����ة جتاه دعم املجال الإن�س����اين والتنموي، 
واإ�سهاماتك����م الكب����رية نحو دعمك����م الالحمدود 
للق�ساي����ا العربي����ة والإ�سالمية ل�سيم����ا ق�سية 
الدولة وال�سعب الفل�سطيني، واجلهود املتميزة 
ل�سموكم نحو الدف����ع بتحقيق ال�رصاكة والتعاون 

وتعزيز وح����دة ال�سف والعم����ل امل�سرتك لدعم 
جميع ما يهم م�سلحة ال�سعوب بالوطن العربي.

�ساحب ال�سم����و، اإن اإجن����ازات �سموكم هي 
�ساه����دة عل����ى كل اجله����ود الكب����رية والوا�سعة 
الت����ي بذلتموها يف كاف����ة امليادين وعلى جميع 
الأ�سع����دة، التي كان����ت ول تزال حم����ل اعرتاف 
وتقدي����ر دويل، وال����ذي اأ�سع����ر اجلمي����ع بالفخر 
والعت����زاز وعزز من مكانة مملك����ة البحرين على 
ال�ساحة الدولية. واهلل ن�ساأل، اأن يحفظ �سموكم 
واأن ميتعكم مبوفور ال�سحة والعافية وال�سعادة  

ودمتم �ساملني...
 خالد بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

تلق���ى رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة برقية تهنئة 
م���ن وزير �س���وؤون الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�سني 
م���ريزا؛ وذل���ك مبنا�سب���ة تخ���رج حفي���دة �سموه 
ال�سيخة عائ�سة بنت را�سد اآل خليفة من اأكادميية 
�سانت هري�ست الع�سكري���ة امللكية يف العا�سمة 
الربيطانية لن���دن كاأول بحرينية تتخرج من هذه 
الأكادميي���ة العريق���ة، وفيم���ا يلي ن����س برقية 

التهنئة:
 �سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه

  ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد...
ي�رصفن���ي ي���ا �ساح���ب ال�سم���و اأن اأرف���ع اإلى 
مق���ام �سموكم - حفظك���م اهلل ورعاكم - اأ�سمى 
اآيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة تخرج حفيدة 
�سموك���م ال�سيخة عائ�سة بنت را�سد اآل خليفة من 
اأكادميي���ة �سانت هري�س���ت الع�سكري���ة امللكية 
يف العا�سم���ة الربيطاني���ة لن���دن كاأول بحريني���ة 
تتخ���رج م���ن ه���ذه الأكادميي���ة العريق���ة وعل���ى 
جهودها احلثيثة طوال فرتة م�سريتها التعليمية 
وتخرجها به���ذا النجاح والتفوق، لهو مبثابة فخر 

واعتزاز ي�س���اف ملا حققته امل���راأة البحرينية يف 
جميع القطاع���ات ول�سيما القطاع الع�سكري، ول 
يفوتن���ي بهذا املق���ام اأن اأتوج���ه بخال�س ال�سكر 
ل�سموك���م عل���ى اهتمامكم الال متناه���ي بالقطاع 
العلم���ي ودعمك���م للك���وادر الوطني���ة يف حتقيق 

اأف�سل املنجزات يف رفعة ا�سم البالد.
 �ساحب ال�سم���و، اإن اهتمام �سموكم الكرمي 
على دعم الكوادر الوطنية من اأبناء البحرين، ياأتي 
اإميان���ا من �سموك���م باأهمية التطوي���ر يف العن�رص 
الب����رصي لبن���اء جمتمع قوي يعتمد عل���ى اأبنائه يف 
م�س���رية التنمي���ة ال�ساملة الت���ي ت�سهدها مملكة 
البحرين يف كافة املج���الت، كما اأن هذا احلر�س 
من �سموكم ي�سكل دافع���ا حقيقيا للو�سول اإلى 
الأه���داف والتطلع���ات، متمنني لل�سيخ���ة عائ�سة 
بنت را�سد اآل خليفة دوام التفوق والنجاح، داعياً 
العل���ي القدي���ر اأن ميد �سموكم مبوف���ور ال�سحة 
والعافي���ة وال�سع���ادة وط���ول العم���ر واأن يحفظ 
�سموكم ويبقيكم ذخ���راً و�سنداً ململكة البحرين، 

ول�سموكم منا كل املحبة والولء.
 املخل�س ل�سموكم

الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا 
وزير �سوؤون الكهرباء واملاء

وزير العدل: اآلية 
ملواجهة الأفكار املتطرفة 

ون�رش الو�سطية 
 

بن���ا:    - املنام���ة 
مملك���ة  ت�ست�سي���ف 
يوم���ي  خ���الل  البحري���ن 
اأبري���ل اجلاري  19 و20 
الجتم���اع الأول مبملك���ة 
للوزراء  والرابع  البحرين 
امل�سوؤولني عن ال�سوؤون 
والأوق���اف  الإ�سالمي���ة 
ب���دول جمل����س التعاون 

لدول اخلليج العربية. 
واأك���د وزي���ر العدل 
الإ�سالمي���ة  وال�س���وؤون 
والأوق���اف ال�سي���خ خالد 

بن عل���ي اآل خليفة اأهمية املو�سوع���ات املدرجة على جدول 
الجتماع، حي���ث �سيتم بحث اآلية مواجه���ة الأفكار املتطرفة 
من خالل ن�رص الو�سطية والعتدال ومواجهة العنف والتطرف، 
وفق اآلية موحدة تدعم م�سرية عمل وزارات ال�سوؤون الإ�سالمية 
بدول املجل�س يف م�سرية حتديث اخلطاب الإ�سالمي وحما�رصة 
اخلطاب املتطرف الداعي اإلى العنف والإرهاب، كما �سيبحث 
اأ�سحاب املعايل ال���وزراء دور الأئمة والدعاة واخلطباء يف ن�رص 
ثقاف���ة الو�سطية وتعزيز منهجية تب���ادل اخلربات بني دول 

املجل�س بهذا اخل�سو�س.
واأ�س���ار اإل���ى اأن ه���ذه املو�سوع���ات تكت�س���ب اأهميتها 
اخلا�س���ة نظ���ًرا للتحديات املحيط���ة يف ظل ب���روز اجتاهات 
التط���رف والتحري�س على الكراهي���ة والعنف والإرهاب، وهو 
ما يتطلب توحيد اجلهود يف الت�سدي لهذه الظواهر اخلطرية 

التي ت�ستهدف الأمن وال�ستقرار.
كما �سيطلع ال���وزراء يف اجتماعهم على م�ساهمة اجلهات 
املخت�س���ة بالأوق���اف يف جم���ال التوعية والتثقي���ف بالعمل 
التطوع���ي، وال�سرتاتيجي���ة الإعالمية التوعوي���ة والتثقيفية 
والت�سويقية يف املجال الوقفي، والتي �ست�سهم ب�سكل كبري 

يف تعزيز دور الوقف يف التنمية والقت�ساد الوطني.

•  ال�سيخ خالد بن علي	

•  �سمو ال�سيخ خالد بن حمد	

نا�رص بن حمد يف مقدمة م�ستقبلي �سيف بن زايد
املنامة - بنا: كان ممثل جاللة امللك لالأعمال 
اخلريية و�س����وؤون ال�سباب ورئي�س املجل�س الأعلى 
لل�سب����اب والريا�س����ة ورئي�����س اللجن����ة الأوملبي����ة 
البحريني����ة �سمو ال�سي����خ نا�رص بن حم����د اآل خليفة 
يف مقدم����ة م�ستقبلي الفري����ق نائب رئي�س جمل�س 
ال����وزراء وزي����ر الداخلي����ة بدولة الإم����ارات العربية 
املتحدة ال�سقيقة �سم����و ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 
نهيان لدى و�سوله اإلى مملكة البحرين م�ساء اأم�س 
حل�س����ور �سب����اق جائ����زة البحرين الك����ربى لطريان 

اخللي����ج للفورم����ول واح����د، يرافق����ه رئي�����س اأمناء 
جمل�س موؤ�س�سة زاي����د لالأعمال اخلريية والإن�سانية 
ال�سي����خ نهيان بن زايد اآل نهي����ان، ورئي�س ديوان 
�سم����و ويل عه����د اأبوظبي ال�سيخ حام����د بن زايد اآل 
نهي����ان، و�سم����و ال�سي����خ عمر ب����ن زاي����د اآل نهيان 
نائب رئي�����س اأمناء جمل�س موؤ�س�س����ة زايد لالأعمال 
اخلريي����ة والإن�سانية. ورحب �سم����و ال�سيخ نا�رص بن 
حم����د اآل خليف����ة ب�سي����وف الب����الد وحر�سهم على 
م�ساركة مملكة البحرين يف هذه الفعالية العاملية 

انطالقا مما يرب����ط مملكة البحرين ودولة الإمارات 
العربي����ة ال�سقيقة من عالقات اأخوي����ة وثيقة. كما 
كان يف ال�ستقب����ال يف قاعدة ال�سخري اجلوية وزير 
الداخلي����ة الفريق الركن ال�سي����خ را�سد بن عبداهلل 
اآل خليفة ورئي�س دي����وان �سمو ويل العهد ال�سيخ 
خليفة بن دعيج بن خليفة اآل خليفة، و�سفري دولة 
الإم����ارات العربي����ة املتحدة ال�سقيق����ة لدى مملكة 
البحرين عبد الر�سا اخلوري وعدد من امل�سوؤولني 

يف ال�سفارة.
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منح اجلامعات اخلا�شة مهلة �شهر لإزالة املخالفات

“الأوروبي للمعلومات” يتبنى ورقة ا�شرتاتيجية اأمنية بحرينية

اإقرار الئحتي البحث واملن�ضاآت الريا�ضية... جمل�س التعليم العايل: 

األفها باال�ضرتاك مع م�ض�ؤول اأممي... الدو�رسي لـ “$”:

املنامـــة - بنا: تراأ�س وزير الرتبية والتعليم 
رئي�ـــس جمل�ـــس التعليم العـــايل ماجـــد النعيمي 
االجتماع الدوري الـ 41 للمجل�س، اإذ مت ا�ضتعر�س 
امل��ض�عـــات املدرجة على جدول االأعمال واتخذ 

ب�ضاأنها القرارات الالزمة، ومن بينها: 
وافـــق جمل�س التعليـــم العايل علـــى اإ�ضدار 
الئحـــة البحث العلمي مل�ؤ�ض�ضات التعليم العايل، 
مبـــا يعزز البحث العلمي وتط�يـــره يف م�ؤ�ض�ضات 
اخلطـــة  مـــع  يت�افـــق  ومبـــا  العـــايل،  التعليـــم 

اال�ضرتاتيجية للبحث العلمي. 
وتراأ�س وزير الرتبية والتعليم رئي�س جمل�س 
التعليـــم العايل ماجد النعيمـــي االجتماع الدوري 
الــــ 41 للمجل�ـــس، اإذ مت ا�ضتعر�س امل��ض�عات 
املدرجـــة علـــى جـــدول االأعمـــال واتخـــذ ب�ضاأنها 

القرارات الالزمة.
ووافـــق املجل�س على ما انتهـــت اإليه اللجنة 
االإداريـــة واملاليـــة وجلنـــة البحـــث العلمـــي، من 
ت��ضيات ب�ضاأن تقريـــر متابعة اأوجه ال�رسف على 
البحث العلمـــي والتنمية املهنيـــة الأع�ضاء هيئة 

التدري�س. 

كمـــا اطلع املجل�ـــس على الالئحـــة املقرتحة 
للمن�ضـــاآت واملرافـــق الريا�ضيـــة يف م�ؤ�ض�ضـــات 
التعليم العايل، وقـــام بدرا�ضتها، وقرر حت�يلها 
اإلى اللجنـــة الهند�ضية للمراجعة النهائية واتخاذ 

ما يلزم ب�ضاأنها متهيداً الإقرارها. 
ومتـــت امل�افقة على تعيـــن رئي�س ونائب 

4 �ضنـــ�ات،  رئي�ـــس للجامعـــة اخلليجيـــة ملـــدة 
وامل�افقـــة على ما انتهت اإليه اللجنة االأكادميية 
مـــن ت��ضيات ب�ضـــاأن تعديـــل م�ضميـــات بع�س 
الربامـــج لعـــدد من م�ؤ�ض�ضـــات التعليـــم العايل، 
وامل�افقـــة علـــى اإبرام جامعـــة البحريـــن الطبية 
اتفاقيتـــي تعاون علمي مـــع جامعة ج�نز ه�بكنز 

االأمريكية وم�ضت�ضفى االأطفال بكندا.
ثم ا�ضتعر�س املجل�ـــس التقرير املرف�ع له 
من اأمانته العامة، عن نتائج زيارات فرق الفح�س 
واملتابعـــة مل�ؤ�ض�ضات التعليم العـــايل اخلا�ضة، 
اإذ ات�ضـــح ارتكاب هـــذه امل�ؤ�ض�ضـــات خمالفات 
تتعار�ـــس مع م�ضلحـــة الطلبة واأوليـــاء اأم�رهم، 

وت�ضكل اإخالالً بااللتزامات املقررة.

 تبنـــى املنتـــدى االأوروبي الأمـــن املعل�مات 
االأمـــن  خبـــري  تاأليـــف  مـــن  ا�ضرتاتيجيـــة  ورقـــة 
االإلكـــرتوين البحرينـــي اأحمـــد  الدو�ـــرسي، والـــذي 
�ضاركـــه يف تاأليفهـــا امل�ضت�ضـــار اآدم باملر، مدير 
برنامـــج االأمم املتحدة العاملـــي ملكافحة اجلرائم 

االإلكرتونية. 
وتناولـــت ال�رقـــة املنهجيـــة االأف�ضـــل لبناء 
وقيادة برنامج وطني �ضخم حلماية احلك�مات من 
دق بها ب�ضكل ي�مي،  املخاطر االإلكرتونية التي حتحُ
وذلـــك بناًء علـــى برنامج )ثقة( الأمـــن املعل�مات 
لـــدى احلك�مـــة البحرينيـــة، والذي قـــاد الدو�رسي 

تاأ�ضي�ضه.
وركـــزت ال�رقـــة اال�ضرتاتيجيـــة بدايـــًة على 

اأهميـــة اختيار وتاأهيـــل الكفـــاءات املنا�ضبة لبناء 
الفـــرق االأمنية، و�ضمـــان تدريبهـــا بال�ضكل الذي 
ي�اكـــب م�ضت�ى اخلطـــر االإلكرتوين، حيـــث االأهم 
يف اال�ضرتاتيجيات االأمنيـــة ه� عن�رس )من( ولي�س 
عن�رس )ماذا(، وعلى ذلك تحُبنى املجم�عات وتحُطلق 
امل�ضاريـــع، ومن ذلـــك املنطلق يتـــم تبني الروؤى 
امل�ضرتكـــة بن الفريـــق ليتم اإجنـــاز العمل بروح 

اإيجابية.
وذكـــر الدو�ـــرسي “اإن ق�ام بناء فـــرق الدفاع 
االإلكرتونيـــة يتمثـــل يف اختيـــار  �ضـــد املخاطـــر 
العنا�رس الب�رسية التـــي ت�ؤمن بالعمل بروح الفريق 
ال�احـــد وباأهميـــة وح�ضا�ضية العمل الـــذي ت�ؤديه، 
وا�ضتعدادهـــا للعطاء والت�ضحيـــة يف �ضبيل حماية 

املكت�ضبات ال�طنية”.
 مـــن جانبه، قال اخلبري االأممي امل�ضت�ضار اآدم 

باملـــر اأن “الهجمـــات االإلكرتونيـــة ذات اأثر مدمر 
ل�ضبكات احلا�ضبات االآلية، حيث باإمكان الهجمات 
ال�ضادرة عـــن دول اأجنبية عـــدوة اأن ت�رسق االأ�رسار 

وتعطـــل مـــن �ضـــري املرافـــق العامـــة احل�ضا�ضة”. 
فلذلـــك يرى اخلبـــري اآدم باملـــر اأن بنـــاء الربامج 
ال�طنيـــة حلماية اأمن املعل�مـــات ذو اأهمية عالية 
واأن ذلـــك هـــ� امل�ضـــار ال�ضحيـــح مل�اجهة اخلطر 
القائم، م�ضرت�ضالً اأن “البحرين باإمكانها اأن تك�ن 
قـــدوة يف حميطهـــا االإقليمـــي بتاأهيـــل االإمكانات 
الب�رسية وو�ضع الربامـــج التي تط�ر من ممار�ضات 
اأمن املعل�مـــات”. من اجلدير بالذكـــر اأن املعهد 
الب�لندي للدرا�ضات والبح�ث )ك��ض�زك�( اأي�ضاً 
ن�رس ال�رقة العلمية بالتزامن مع املنتدى االأوروبي 
الأمن املعل�مـــات، حيث �ضتحُن�ـــرس يف العدد القادم 
مـــن �ضحيفتهـــا الدوريـــة. ي�ضـــار اأن خبـــري االأمن 
االإلكـــرتوين البحريني اأحمد الدو�ـــرسي مت اختياره 
كاأحد اأف�ضل 100 قائد الأمن املعل�مات يف ال�رسق 

االأو�ضط يف العام 2016.

• وزير الرتبية والتعليم يرتاأ�س االجتماع	

حمرر ال�شوؤون املحلية

 الرقابة الذاتية...
 هل وحدها تكفي؟

حكايـــة رمبـــا تكـــ�ن طريفـــة ولكنهـــا ال تـــكاد تخرج 
عـــن حـــدود ال�اقـــع، قراأتهـــا قبـــل فـــرتة وتذكرتهـــا واأنا 
اأ�ضاهد اإحـــدى ق�ضايا الف�ضـــاد االإداري واملايل على اإحدى 
الف�ضائيـــات. تق�ل احلكاية: قبـــل وفاته طلب اأحدهم من 
اأ�ضدقائه الثالثة املقربن جـــدا لديه اأن ي�ضع�ا اأم�اله يف 
التابـــ�ت معه عنـــد وفاته و�ضلم كل واحـــد منهم مبلغا من 
املال نقدا. بعـــد وفاته قام ال�ضديـــق االأول ب��ضع ن�ضف 
املبلغ فقـــط يف تابـــ�ت ال�ضديق الراحل وبرر بـــاأن املبلغ 
الناق�ـــس احتاجه يف ترميـــم منزله. اأما الثـــاين فقد اكتفى 
ب��ضع ثلث املبلغ فقط وادعى باأنه �رسف املبلغ امل�ضتقطع 
علـــى ترميم اإحدى الكنائ�س القدميـــة و�ضداد بع�س دي�نه 
اخلا�ضة. غ�ضب ال�ضديـــق الثالث غ�ضبا �ضديدا من ت�رسف 
�ضديقيه واتهمهما بعدم ال�فاء وااللتزام مبا جاء يف و�ضية 
�ضديقهم الراحـــل ، واأ�رس ه� اأن ي�ضع املبلـــغ كامال اإنفاذا 
لطلـــب ال�ضديـــق فقـــام وحرر �ضيـــكا باملبلـــغ وو�ضعه يف 

التاب�ت!!!!
احلكاية ت�ض�ر كيف تك�ن �ضل�كيات الفرد وت�رسفاته 
وحتـــى قراراته يف غياب �ضلطة القان�ن والنظام و االعتماد 
فقـــط علـــى الرقابـــة الذاتيـــة، فقـــد راأينـــا كيـــف ت�رسف 
االأ�ضخا�ـــس الثالثـــة يف اإنفـــاذ و�ضية �ضديقهـــم املت�فى 
اعتمـــادا فقط على الرقابة الذاتيـــة لديهم فجاءت النتائج 
متباينـــة عاك�ضة تباين درجـــة هذه الرقابة لـــدى كل واحد 
منهـــم. يعرف اأحـــد االخت�ضا�ضين الرقابـــة الذاتية باأنها: 
مراقبة االإن�ضان لنف�ضه يف جميع اأق�اله واأفعاله و�ضل�كياته 
بـــاأال تتعدى احلدود امل�ضم�ح بها ويف ظل احلرية امل�ضم�ح 

بها �ض�اء دينيا اأو اجتماعيا اأو �ضيا�ضيا.
ال�ضـــ�ؤال الذي يطرح نف�ضه هنـــا ه�: هل تغني الرقابة 

الذاتية عن وج�د الق�انن واالأنظمة؟
عـــ�دة للحكايـــة ال�ضابقـــة، ت�ض�ر �ضيدي القـــارئ، اأن 
و�ضية ال�ضخ�س املت�فى كانت ت�زيع اأم�اله على اأقاربه اأو 

على جمعيات خريية... كيف �ضيك�ن ال��ضع؟

أحمد البحر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

مواقف إدارية

• اأحمد الدو�رسي	
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إلغاء المحافظات
 

اأج���د نف�ضي حائ���را بني تاأيي���د اأو معار�ض���ة اقرتاحات 
برملانية لإلغاء املحافظات اأو املجال�س البلدية.

وال�ضب���ب يف ه���ذه احل���رة تف���اوت التقيي���م ع���ن اأداء 
املحافظات اأو املجال����س. اإذ ت�ؤثر “كاريزما” املحافظ على 
هيب���ة وظيفت���ه، مثلما ينه���ار ثقل املجل�س البل���دي ب�ج�د 

رئا�ضة �ضعيفة مرتددة.
وله���ذا، يتح���ّ�ل التقدي���ر م���ن اأهمي���ة املحافظ���ات اأو 
املجال����س اأو غرها من م�ؤ�ض�ضات اإل���ى امل�قف من �ضخ�س 

املحافظ اأو رئي�س املجل�س اأو الع�ض� البلدي.
اأكتب عن املحافظات تزامنا مع اقرتاح بقان�ن �ضيبحثه 
الربمل���ان بجل�ضته املقررة نهار غد الثالث���اء لإلغاء منا�ضب 
املحافظ���ني واإ�ضن���اد م�ض�ؤولي���ات املحافظ���ات ملديريات 

ال�رشطة.
واملفارقة اأن ن�ابا يف برملان 2002 اقرتح�ا ا�ضتحداث 
حمافظ���ة �ضاد�ضة، با�ض���م “الغربي���ة”، وياأتي الي����م الذي 

يناق�س فيه اقرتاح باإلغاء املحافظات.
يت�ضمن القرتاح هروبا ذكيا من قيد قان�ين ين�س على 
اأن اإن�ض���اء املحافظات اأو اإلغائها اأو تعديل اأ�ضمائها ل يك�ن 
اإل مبر�ض����م من جاللة امللك، فلج���اأ الن�اب مقرتح� الت�رشيع 

لإلغاء منا�ضب املحافظني بدل من �ضطب املحافظات.
ول اأتف���ق م���ع مرئي���ات وزارة الع���دل ب�ض���اأن القرتاح، 
اإذ اعت���ربت اإلغاء من�ض���ب املحافظ ع�دة لنظ���ام املركزية 
الداري���ة، وكاأن مق���ر املحافظ���ات حالي���ا حمّج���ة ملعامالت 
امل�اطن���ني، بينما ه���ي مقفرة عدا عن اأي���ام اإ�ضناد مهمات 
حمددة لها كما ج���رى يف م��ضم ح�رش املت�رشرين من الأمطار 
قبل اأع����ام. وقناعتي اأن وج�د حماف���ظ ب�ضخ�ضية ق�ية مع 
�ضالحي���ات �ضعيفة اأف�ضل من حماف���ظ �ضعيف ب�ضالحيات 

ق�ية، والأمر ين�ضحب على املجال�س البلدية.

تيار
“اأف�ضل و�ضيلة لتحقيق اأحالمك هي اأن ت�ضتيقظ”.

ب�ل فالري

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

خطة متكاملة لتطوير مباين البعثات الدبلوما�سية
اأمر الك�يت ي�ؤكد العتزاز بالعالقات التاريخية مع البحرين... وزير اخلارجية: 

املنام���ة - بنا: ا�ضتقبل اأم���ر دولة الك�يت 
�ضاح���ب ال�ضم���� ال�ضي���خ �ضب���اح الأحم���د اجلابر 
ال�ضب���اح وبح�ض����ر ويل العه���د بدول���ة الك�يت 
�ضم���� ال�ضيخ ن�اف الأحمد اجلاب���ر ال�ضباح، وزير 
اخلارجي���ة ال�ضي���خ خالد ب���ن اأحمد ب���ن حممد اآل 

خليفة، مبنا�ضبة زيارته لدولة الك�يت.
القي���ادة  ونق���ل وزي���ر اخلارجي���ة حتي���ات 
ال�ضيا�ضي���ة اإلى اأمر دول���ة الك�يت �ضم� ال�ضيخ 
ومتنياته���م  ال�ضب���اح،  اجلاب���ر  الأحم���د  �ضب���اح 
ل�ضم����ه مب�ف����ر ال�ضح���ة والعافي���ة ولل�ضع���ب 
الك�يت���ي ال�ضقيق مزي���ًدا من التق���دم والرخاء. 
ورّحب �ضاحب ال�ضم� اأم���ر دولة الك�يت ب�زير 
اخلارجي���ة، م�ضي���ًدا �ضم�ه بالعالق���ات البحرينية 
الك�يتية الأخ�ية التاريخية، وما و�ضلت اإليه من 
تعاون م�ض���رتك يف خمتلف املج���الت مبا يحقق 

اأهداف واآمال وتطلعات البلدين ال�ضقيقني.  
ب���ني  بالت�ا�ض���ل امل�ضتم���ر  ون���ّ�ه �ضم����ه 
البلدي���ن، ومب���ا يجمعهم���ا م���ن عالق���ات متينة 
ورا�ضخ���ة، وكل���ف �ضم�ه وزي���ر اخلارجي���ة بنقل 
حتياته اإل���ى القيادة ومتنيات���ه ململكة البحرين 
ب���دوام الرق���ي والنم���اء. واأك���د ال�ضي���خ خالد بن 
اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليف���ة اأن م���ا حتظ���ى ب���ه 
العالقات الأخ�ية التاريخية املتينة بني البلدين 
ال�ضقيق���ني من اهتم���ام فائق من ل���دن �ضاحب 
اجلاللة امللك و�ضاحب ال�ضم� اأمر دولة الك�يت 
يدف���ع به���ا لالنط���الق نح���� مزي���د م���ن التعاون 
امل�ض���رتك عل���ى امل�ضت�ي���ات كاف���ة، معرًبا عن 
خال����س ال�ضكر والتقدي���ر مل�اقف دولة الك�يت 

الداعمة ململكة البحرين يف جميع الظروف.
وبح�ض����ر ال�ضي���خ جاب���ر العب���داهلل اجلاب���ر 
ال�ضباح، وال�ضيخ في�ضل ال�ضع�د ال�ضباح، افتتح 
وزي���ر اخلارجي���ة، والنائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال����زراء وزي���ر خارجي���ة دولة الك�ي���ت ال�ضقيقة 
ال�ضيخ �ضباح اخلالد احلمد ال�ضباح، اأم�س املبنى 
اجلديد ل�ضف���ارة البحرين لدى الك�يت مب�ضاركة 
عدد م���ن اأفراد الأ����رشة احلاكمة بدول���ة الك�يت 
وال�جه���اء ورج���ال الأعم���ال وكب���ار امل�ض�ؤولني 

الدبل�ما�ضي���ة  البعث���ات  روؤ�ض���اء  اإل���ى  اإ�ضاف���ة 
املعتمدين لدى الك�يت.

واأك���د وزير اخلارجية اأن ه���ذه اخلط�ة تاأتي 
يف اإطار حر�س وزارة اخلارجية الدائم على تنفيذ 
ت�جيهات عاهل البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ضى اآل خليف���ة، ورئي�س ال����زراء �ضاحب 
ال�ضم���� امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �ضلم���ان اآل 
خليفة، وويل العه���د نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال����زراء �ضاح���ب ال�ضم� 
امللك���ي الأم���ر �ضلمان ب���ن حم���د اآل خليفة، يف 
تط�ير اخلدمات املقدمة للم�اطنني البحرينيني 
وت�ف���ر اأف�ض���ل الرعاية مل�ضاحله���م وت�ضهيل 

الت�ا�ضل معهم يف خمتلف الظروف.
واأ�ض���ار ال�ضيخ خالد ب���ن اأحمد اآل خليفة اإلى 

اأن وزارة اخلارجية لديه���ا خطة متكاملة لتط�ير 
مب���اين بعث���ات البحري���ن الدبل�ما�ضي���ة باخلارج 
لتظل ق���ادرة عل���ى القيام مبهامه���ا على النح� 
الأكم���ل، ومب���ا يجعلها دوم���اً واجه���ة م�رشفة ملا 
ت�ضه���ده اململك���ة م���ن تط�ر وتق���دم يف خمتلف 

املجالت ويعزز من مكانتها اإقليميا ودوليا.
جمل����س  لرئي����س  الأول  النائ���ب  وافتت���ح 
ال����زراء ووزي���ر خارجية دول���ة الك�ي���ت ال�ضيخ 
�ضب���اح اخلالد احلمد ال�ضباح اأعمال اللجنة العليا 
امل�ضرتك���ة للتعاون بني البلدي���ن. ومت الت�قيع 
عل���ى 3 مذك���رات تفاه���م يف جم���الت التع���اون 
الربملاين جلهات التن�ضيق احلك�مية مع ال�ضلطة 
الت�رشيعي���ة، ويف الطاق���ة الكهربائي���ة، وب�ض���اأن 
التع���اون يف الأ�ض����اق املركزي���ة ال�ضعبي���ة، كما 

مت الت�قي���ع على 3 برام���ج تنفيذية يف جمالت: 
الرتبي���ة والتعلي���م، والثقافة والفن����ن والآثار، 
وحماي���ة البيئ���ة، اإ�ضاف���ة ملح�رش اجتم���اع اللجنة 
الذي تن���اول اآليات التعاون امل�ضرتك يف العديد 
م���ن املج���الت. وا�ضتقب���ل رئي�س جمل����س وزراء 
دول���ة الك�يت �ضم� ال�ضيخ جاب���ر املبارك احلمد 
ال�ضباح وزير اخلارجية، يف اإطار الزيارة الر�ضمية 
لدول���ة الك�يت. واأكد وزير اخلارجية اأن ا�ضتمرار 
الت�ا�ضل والت�ضاور بني البلدين ال�ضقيقني اأدى 
اإلى امل�ضي قدًم���ا بالعالقات نح� اأفق اأو�ضع من 
التن�ضي���ق والعمل امل�ضرتك لكل م���ا فيه �ضالح 
البلدين وال�ضعبني. م���ن جهته، اأكد �ضم� ال�ضيخ 
جابر املبارك احلمد ال�ضباح �رشورة متابعة اأعمال 
اللجنة العلي���ا امل�ضرتكة التي حتظى بكل الدعم 
وامل�ضان���دة من قب���ل �ضم�ه لتحق���ق اأهدافها يف 

تعزيز العالقات الثنائية امل�ضرتكة.
اإل���ى ذل���ك اأ�ضاد وزي���ر اخلارجي���ة باجله�د 
الكبرة التي قام به���ا �ضم� ال�ضيخ نا�رش املحمد 
الأحمد ال�ضب���اح يف خدمة دولة الك�يت ال�ضقيقة 

والدول العربية والإ�ضالمية عم�ما.
جاء ذلك، لدى ا�ضتقب���ال �ضم� ال�ضيخ نا�رش 

املحمد الأحمد ال�ضباح، اأم�س ل�زير اخلارجية.

• �ضم� اأمر الك�يت م�ضتقبال وزير اخلارجية	

•  وزير اخلارجية يفتتح مبنى �ضفارة البحرين لدى الك�يت	

إبرام 6 تعاونات في 
مجاالت الكهرباء 

والبرلمان والتربية والبيئة
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4 �ســاعــات لإخمــاد احلريــق الرابــع لـ “ال�سكــراب”
املنطقة غنية بالنفط وفيها 3 ماليني برميل... التميمي لـ “$”:

قال البلدي بـــدر التميمي لـ”البالد” اإن احلريق 
الذي اندلع عند ال�ساعة 12 ظهر يوم اأم�س يف منطقة 
ال�سكراب جنوبـــي “األبا” مل يخلف خ�سائر ب�رشية، وان 
الدفـــاع املدين ا�ستعان بـ 7 اآليات بداية االأمر، اإال اأن 

تفاقم احلريق تطلب الدفع باملزيد من االآليات.
وتابـــع ان عمليات اإخماد احلريـــق ا�ستغرقت ما 
يزيد عـــن 4 �ساعات ملنع امتداد النـــران خا�سة يف 
ظـــل وجود مـــواد كيماوية واطـــارات �سيارات ف�سال 
عن ع�سوائية تراكم املواد القابلة لال�ستعال يف تلك 

املنطقة.
وبـــني التميمي ان ا�سبـــاب احلريق غر معروفة 
واأن هذا احلريق هو االأول منذ بداية العام يف حني ان 
العـــام املا�سي �سهد 3 حرائـــق يف منطقة ال�سكراب 

اثنان منهما �سبا يف �سهر واحد.
منطقـــة ال�سكراب مهملـــة وال رقابـــة عليها وال 

تنظيم للخدمـــات فيها، ويف ذات الوقت هي منطقة 
غنية بالنفط ففيها ما يعادل 3 ماليني برميل نفط.

وذكـــر ان املـــكان يتوقع فيه انـــدالع مثل هذه 
احلرائـــق يف اأي وقـــت، حيـــث ان كل �ســـي فيه ينذر 
باخلطـــر خا�سة لقـــرب حمالت ال�سكـــراب من حقول 

الغاز التي ال تتجاوز الـ 40 مرتا.
وتابـــع ان ملف ال�سكراب طـــرح اكرث من مرة يف 
املجل�ـــس البلدي بدايـــة من عـــام 2003 ومل يتحقق 

�سي على اأر�س الواقع.
واأو�ســـح التميمـــي ان  املجل�س اأو�ســـى باأر�س 
ال�سكـــراب �ساملـــة تخطيطهـــا  لنقـــل  ال�ستغاللهـــا 
واحتياطـــات ال�سالمـــة فيهـــا، اإال اأن وزارة االأ�سغـــال 
و�ســـوؤون البلديـــات والتخطيط العمـــراين هي عالمة 
ا�ستفاهـــم كبرة تواجهنـــا دائما يف هـــذا املو�سوع 
خا�ســـة. وذكر اأن مع مو�سم ال�سيـــف تزيد احتمالية 
تكرار مثل هذه احلوادث التي تعترب ال�سيطرة عليها 

•غاية يف ال�سعوبة. حريق ال�سكراب	

اإحالة “الأ�رسة املوحد” اإلى احلكومة لل�سياغة

اإلزام مقاول بدفع ربع مليون دينار ل�رسكة مت�رسرة

للمخالفات البلدية ... مرفو�سة جلنة “احللول الودية” 
لتعار�سها مع تعديالت “قانون املباين”... خلف:

اأبـــدى وزيـــر االأ�سغـــال و�ســـوؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراين رف�سه ملقرتح تقدمت به 
بلدية املنطقـــة ال�سمالية ووافق عليه املجل�س 
البلـــدي بت�سكيل جلنة داخليـــة حلل املخالفات 

البلدية قبل اإحالتها للق�ساء.
ه على تو�سية املجل�س اإلى اأن  واأ�سار يف ردِّ
تعديـــالت قانون تنظيم املبـــاين ت�سمنت اآلية 

عمل اإجرائية للتعامل مع خمالفات البناء.
ولفت اإلى اأنه بناًء على ذلك تكون تو�سية 
املجل�ـــس بت�سكيـــل جلنـــة للتعامـــل مـــع تلـــك 

املخالفات يتعار�س مع االآلية املذكورة.
واأ�ســـاف اأنه قد يرتّتب علـــى ت�سكيل مثل 
هـــذه اللجان التداخل يف االإجـــراءات املتخذة يف 

كل بلدية مع املخالفة الواحدة.

وكان جمل�ـــس بلـــدي ال�سمالية قـــد رفع يف 
اجتماعه االعتيادي املا�سي مقرتًحا تقدمت به 
بلدية املنطقة ال�سمالية يق�سي بت�سكيل جلنة 
داخليـــة حلل املخالفـــات البلدية قبـــل اإحالتها 

للق�ساء.
وبـــّرر املجل�ـــس املقـــرتح باأنـــه جـــاء نظًرا 
الزدياد عدد املخالفات، وطول مدة التقا�سي، 
اإ�سافة اإلى اإمكانية حـــل الكثر من املخالفات 

قبل رفعها للق�ساء.
يف  اللجنـــة   ت�ســـم  اأن  املجل�ـــس  واقـــرتح 
ع�سويتهـــا ممثالً عن وحدة ال�ســـوؤون القانونية 
بالبلديـــة، اإ�سافة اإلى ممثل عـــن ق�سم الرقابة 
والتفتي�ـــس، وممثل عن ق�ســـم تراخي�س البناء، 
وممثـــل عن املجل�س البلدي اأو الدائرة املعنية، 
على اأن ال يكون ح�ســـور املمثل البلدي اإلزاميًّا 

يف اللجنة.

وافـــق جمل�ـــس ال�ســـورى يف جل�ستـــه اأم�ـــس 
برئا�ســـة رئي�ـــس املجل�ـــس علـــي ال�سالـــح على 
 2016 ل�سنـــة   )21( رقـــم  بقانـــون  املر�ســـوم 
بتعديـــل بع�ـــس اأحـــكام قانون م�ـــرشف البحرين 

املركزي واملوؤ�س�سات املالية.
واأقـــر املجل�ـــس اقرتاحـــني بقانـــون ب�ساأن 
قانـــون االأ�رشة املوحد وتعديـــل الالئحة الداخلية 
للمجل�ـــس )�ســـم رئي�َســـي جلنة �ســـوؤون ال�سباب 

وجلنـــة حقـــوق االإن�ســـان اإلـــى ع�سويـــة مكتـــب 
املجل�س اأ�سوة ببقية روؤ�ساء اللجان(.

ومـــن املقـــرر اإحالـــة االقرتاحـــني بقانـــون 
للحكومة ل�سياغتهما عرب هيئة الت�رشيع واالإفتاء 
القانوين ثـــم تعيدهمـــا ب�سيغة م�ـــرشوع بقانون 
ملجل�ـــس النـــواب اأوال وملجل�ـــس ال�ســـورى ثانيا. 
وعلى بنـــد ما ي�ستجد من اأعمـــال، وافق املجل�س 
علـــى اقرتاح تقدم به عدد مـــن االأع�ساء الإ�سدار 
بيان لت�سديد الرقابة واتخاذ االإجراءات القانونية 

الكفيلة ملنع انتهاك قرار حظر �سيد الروبيان.

األزمــــت املحكمة الكــــربى املدنية 
االأولــــى )الدائــــرة االإداريــــة( برئا�ســــة 
القا�ســــي جمعــــة املو�ســــى وع�سويــــة 
وطــــارق  توفيــــق  حممــــد  الق�ســــاة 
عبدال�سكــــور وحممــــد الد�سوقي واأمانة 
�ــــرش عبــــداهلل اإبراهيــــم، اإحــــدى �رشكات 
املقــــاوالت باأن تدفــــع ل�سالــــح �رشكة 
مقــــاوالت اأخــــرى - تعاملــــت معها من 
الباطن - مبلــــغ 18 األًفا و685 ديناًرا، 
مع الفائدة بواقع 2 % �سنوًيا من تاريخ 
املطالبــــة الق�سائيــــة وحتــــى ال�سداد، 
واإلزامها مب�رشوفات الدعوى ومبلغ 20 

ديناًرا مقابل اأتعاب املحاماة.
وت�سر وقائع الدعوى ح�سب احلكم 
اأن املدعيــــة، وهــــي مقــــاول مت  اإلــــى 
التعامــــل معه بالباطن من قبل املدعى 
عليها، والتي اأقامت دعواها �سد �رشكة 
املقــــاوالت الرئي�ســــة للم�ــــرشوع الــــذي 
عملت فيه بعقد فيمــــا بينهم، مطالبًة 
باحلكــــم ل�ساحلهــــا ب�سفــــة م�ستعجلة 
باإيقاع احلجز التحفظــــي على ح�سابات 
�رشكة املقــــاوالت املدعــــى عليها لدى 
البنــــوك العاملــــة بالبحريــــن يف حــــدود 
املبلــــغ املطالب بــــه. وباإلــــزام ال�رشكة 
املدعــــى عليهــــا اأن توؤدي اإليهــــا مبلًغا 
وقــــدره 35 األًفــــا و626 دينــــاًرا و200 
فل�ــــس، والفائدة القانونيــــة بواقع 10 
% مــــن تاريــــخ اال�ستحقــــاق واإلزامهــــا 

بامل�رشوفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
واأو�سحت املدعية يف الئحة دعواها 
اأن مبوجــــب عقــــد مــــوؤرخ يف 9 فربايــــر 
2013 اأ�سنــــدت ال�رشكة املدعى عليها 
اإلــــى ال�رشكة املدعيــــة القيــــام باأعمال 
كهربائيــــة - ميكانيكية - و�سباكة يف 
م�رشوع م�سنــــع لل�سلب، وقد تر�سد يف 
ذمتها املبلــــغ املطالب به امتنعت عن 

�سداده رغم اإ�سعارها بدفعه. 
واأثناء نظــــر الدعوى مثلت املدعية 
بوكيــــل، والذي قــــدم للمحكمــــة الئحة 
باإدخــــال م�سنــــع ال�سلب، مــــع طلب يف 
ختامها احلكم ب�سفة م�ستعجلة باإيقاع 

احلجز التحفظي علــــى ح�سابات ال�رشكة 
املدعــــى عليها لــــدى البنــــوك العاملة 
املبلــــغ  حــــدود  يف  البحريــــن  مبملكــــة 
املطالب بــــه. كما حكمت بقبول اإدخال 
م�سنــــع ال�سلب،باإلــــزام املدعى عليها 
واخل�سم املدخل )امل�سنع( بالت�سامن 
بــــاأن يوؤديا اإليها مبلغ وقــــدره 35 األًفا 
و626 دينــــاًرا و200 فل�ــــس، والفائدة 
القانونيــــة بواقــــع 10 % مــــن تاريــــخ 
اال�ستحقــــاق واإلزامهمــــا بامل�رشوفــــات 
ومقابــــل اأتعاب املحامــــاة؛ وذلك على 
�سنٍد مــــن القول باأن االتفاقية املربمة 
فيمــــا بــــني املدعــــي عليهــــا واخل�سم 
املدخــــل ت�سمنت اإلــــزام املدخل باأداء 

املبالغ املطالب بها.
الق�سيــــة حكمــــت  تــــداول  واأثنــــاء 
املحكمــــة وقبــــل الف�ســــل يف مو�سوع 
الدعــــوى بندب خبر يف الدعــــوى الأداء 
املهمــــة املوكلــــة اإليــــه، ونفــــاًذا لهذا 
الق�ساء با�رش اخلبر املنتدب ماأموريته 
وانتهــــى يف تقريره الــــذي اأودعه ملف 
الدعوى، اإلــــى اأن املدعية نفذت اأعماال 
كهربائية اأثناء تعاقدها من الباطن مع 
املدعــــى عليها االأولى بقيمــــة 63 األًفا 
و685 دينــــاًرا ا�ستلمــــت منــــه املدعية 
مبلــــغ 45 األــــف دينــــار فقــــط؛ مبوجب 
�سيكــــني وتبقــــى ذمة املدعــــى عليها 
م�سغولــــة بـــــ 18 األًفــــا و685 دينــــاًرا، 
واأن املدعــــى عليه اأوفت �رشكته بكامل 
التزاماتهــــا عــــن قيمــــة االأعمــــال حمل 

التداعي.
وذكرت املحكمــــة يف حيثيات حكم 
اأنه ملا كان الثابت من مطالعة االأوراق 
والعقد �سند الدعوى اأن ال�رشكة املدعى 
عليهــــا - باعتبارها املقــــاول الرئي�س 
للم�رشوع اخلا�ــــس باملدعى عليه الثاين 
)املدخــــل( - تعاقــــدت مــــع املدعيــــة 
من الباطــــن للقيام باأعمــــال كهربائية 
)ميكانيكيــــة - كهربائيــــة - �سباكة(، 

بقيمة 154 األًفا و266 ديناًرا.

�سيد علي املحافظة

حمرر ال�سوؤون الربملانية

محاكم

�سكان عمارة يقب�سون على 4 ل�سو�ص حاولوا �رسقة كلب

من حمب�سه املحكمة تاأمر بجلب خمتطف “طفلة احلورة” 

�سعره 1000 دينار

�رشق �سيارة والدتها ثم اعتدى على عر�سها

اأبلغـــت �سيدة من �سكان منطقة احلد، اأنها تلقت 
ات�ســـاالً من مالكة املبنى الـــذي ت�سكن فيه، قالت له 
فيها اإنها بجوار �سقتها، وطلبت منها احل�سور؛ وذلك 
الأن القاطنـــني يف ال�سقق املجـــاورة متكنوا من �سبط 
4 ل�سو�س دخلوا �سقتها و�رشقوا الكلب الذي متلكه.

واأ�سافــــت اأن كلبهــــا يبلغ �سعــــره 1000 دينار، 
واأنهــــا حتتفظ بــــه يف �سقتهــــا، واأن الل�سو�س دخلوا 

حال غيابها عن ال�سقة و�رشقوا كلبها.
وبالتحقيق مع الل�سو�ــــس اعرتفوا اأنهم بالفعل 
حاولــــوا �رشقة الكلب واأن هدفهــــم من تلك ال�رشقة هو 
بيعه وتقا�ســــم �سعره فيما بينهم، واأ�سار االأول منهم 
اإلى اأنهــــم الحظوا خروج املجني عليهــــا وبقاء الكلب 
لوحــــده يف ال�سقــــة، فت�ســــّور واملتهم الثــــاين املبنى 
ومتكنا مــــن دخول ال�سقة، وحمل الكلــــب و�سّلمه اإلى 
املتهم الثــــاين، والذي كان واقًفا علــــى ال�سور، فيما 

كان املتهمان الثالث والرابع يراقبان الطريق لهما.
فاأحالت النيابة العامة املتهمني االأربعة للمحكمة 
ال�سغــــرى اجلنائية بعد اأن وجهــــت اإليهم جميًعا اأنهم 
�رشعوا يف �رشقة الكلب اململوك للمجني عليها وف�سلوا 
يف اإمتام جرميتهم ل�سبــــب ال دخل الإرادتهم فيه وهو 

القب�س عليهم متلب�سني بالواقعة، والتي عاقبت كل 
منهــــم واأحالتهــــم اإلى حمكمة اأول درجــــة التي ق�ست 

بحب�س كل واحد منهم ملدة 3 اأ�سهر مع النفاذ.
ومل يقبــــل امُلدانون بهــــذا احلكم وطعنــــوا عليه 
باال�ستئنــــاف، فحكمــــت املحكمــــة الكــــربى اجلنائية 
الثانيــــة )ب�سفتهــــا اال�ستئنافية( برف�ــــس ا�ستئنايف 
االأول والثالــــث مو�سوًعــــا وبتاأييــــد احلكــــم ال�ســــادر 

بحقهما.
فيمــــا حكمــــت برئا�ســــة القا�سي بــــدر العبداهلل 
وع�سويــــة كل مــــن القا�سيــــني وجيــــه ال�ساعــــر وعمر 
ال�سعيدي واأمانة �رش اإميان د�سمال، بعدم اخت�سا�سها 
بنظــــر ا�ستئنايف امُلداَنني االآخَريــــن واأمرت باإحالتهما 
كونهمــــا  لالخت�سا�ــــس؛  الع�سكــــري  الق�ســــاء  اإلــــى 

ع�سكريني.

اأمرت املحكمة الكربى اجلنائية اخلام�سة برئا�سة 
القا�ســــي اإبراهيم الزايد وع�سوية كل من القا�سيني 
حم�ســــن مــــربوك ومعتــــز اأبو العــــز واأمانة �ــــرش يو�سف 
بوحــــردان، بجلــــب متعاطي احل�سي�ــــس خمتطف طفلة 
احلورة البالغة من العمر 5 �سنني، من حمب�سه، والذي 
اعتــــدى على عر�سها بعدما �رشق �سيــــارة والدتها من 
منطقــــة احلورة وكانــــت هي بداخلهــــا حينها، وبقيت 
بحوزتــــه الأيام عــــدة، واأمــــرت النيابة العامــــة بتفريغ 
حمتويــــات قر�س مدمــــج لعر�ســــه يف اجلل�سة املقبلة 
بتاريخ 14 مايــــو املقبل، مع ا�ستمــــرار حب�س املتهم 

الثالثيني حلني اجلل�سة.
وتتح�سل التفا�سيل يف اأن والدة الطفلة املجني 

عليهــــا اأبلغــــت مركــــز ال�رشطة باأنهــــا واأثنــــاء وجودها 
بداخــــل بقالــــة يف منطقــــة احلــــورة تركــــت �سيارتها 
تعمــــل خارًجــــا وبداخلها طفلتها، وعندمــــا خرجت من 
البقالــــة اكت�سفــــت اختفــــاء ال�سيارة وابنتهــــا، والتي 
كانت حتتــــوي على هواتفها النقالة ومبلغ 30 ديناًرا 
وبطاقــــات الهويــــة والر�سميــــة االأخــــرى، واأبلغت باأن 

�سخ�ًسا جمهوالً �رشقها.
وب�ســــكل �رشيــــع جتاوب اأفــــراد ال�رشطة مــــع البالغ 
وبداأت اأعمــــال البحث والتحري حول مرتكب اجلرمية، 
وتوجهــــوا ملكان وقوع عملة اخلطــــف وال�رشقة متكنوا 
عــــرب الكامــــرات االأمنيــــة املثبتة يف اإحــــدى البنايات 
القريبة من موقع اجلرمية الو�سول اإلى هوية املتهم.

وبعــــد القب�ــــس على ال�ســــاب املتهــــم اأبلغ رجال 
ال�رشطة عن املــــكان الذي تتواجد فيه الطفلة املجني 

عليها، وبالفعل مت العثور عليها.
وبينــــت الطفلــــة بعــــد جلبهــــا ملركــــز ال�رشطة اأن 
اجلــــاين بعدمــــا �رشق �سيــــارة والدتهــــا وخطفها طلب 
منهــــا اأن جتل�س بجانبه يف مقعد الراكب االأمامي، واأنه 

حتّر�س بها جن�سًيا وذكرت لهم التفا�سيل.
واأ�سافــــت اأنــــه اأخذهــــا اإلــــى �سقة وهنــــاك اأمرها 
باال�ستلقاء علــــى ال�رشير وح�رش عنهــــا مالب�سها جميًعا، 
مدعًيــــا اأنــــه �سيقوم بعمــــل م�ســــاج لها، لكنــــه واأثناء 
تدليكه جلميع اأنحاء ج�سمها، تلّم�س اأماكن عفتها من 

جديد وقام بتقبيلها.

زيـــادة آليــات ليلى مال اهلل  
اإلطفاء بسبب 

تفاقم الحريق

المنطقة مهملة 
وال توجد رقابة 

عليها 

40 مترا بين محالت 
السكراب وحقول 

الغــــــــــاز

إعداد: عباس إبراهيم

• ع�سام خلف	



قانون المرور 
والمواطن

للقو�ن���ن �أهمي���ة خا�ص���ة يف حياتنا، فهي 
توفر لنا �لأمان و�لطماأنينة و�ل�صالمة، وجتعلنا 
نعي�س يف عامل �أجمل، و�لقانون لي�س �صد حرية 
�لإن�ص���ان ب���ل ُينظمها، ول يتع���دى على حقوق 
�لإن�صان ب���ل َيحميها، وبالقان���ون ل يكون �أحد 
�أقوى من �أحد ولن يكون �صعيًفا �أمام �لآخرين. 
ه���ذه هي �أهمية �لقو�نن، ومنها قانون �ملرور 
�صو�ء �لق���دمي �أو �حلدي���ث، و�إن تغريت بع�س 
�ملو�د �أو ُحذفت بع�صه���ا �أو �أُ�صيفت، فقانون 
�مل���رور ل تتغ���ري �أهد�ف���ه ول تختل���ف روؤيته، 
فاله���دف منه ه���و م�صاعدة �لإن�صان ����� �لر�كب 
و�ل�صائر �� و�لدف���اع عن حقه �ملروري و�حلفاظ 
عل���ى حريت���ه �ملروري���ة �لت���ي ل تتعار�س مع 
حرية �لآخري���ن ول مُت�صها، روؤية قانونية ُمتزنة 
و�إن�صانية هادفة لك���ي َيعي�س �لإن�صان يف �أمان 
حتت ظل �لقان���ون �لذي ت�صه���ر عليه وتنفذه 

�إد�رة �ملرور.
ب���ن يوٍم و�آخ���ر تطالعنا جر�ئدن���ا �ملحلية 

مبجموع���ة من �حل���و�دث �لأليمة، وب���ن �صاعة 
و�أخرى ينقل �إلينا “�لو�ت�صاب” �صوًر� حلو�دث 
يف �صو�رعن���ا يروح �صحيتها ك���ر. فالكثري منا 
يخرج من منزله ب�صيارت���ه ل يدري ما �صيحدث 
ل���ه يف �صو�رعنا �ملليئ���ة بال�صي���ار�ت و�لنا�س 
وخمتل���ف �أنو�ع �ملركب���ات، �أف���ر�د ي�صريون ل 
يتلفت �أكره���م مييًنا ول ي�صاًر�، ويعربون من 
�أماك���ن غري ُم���ددة لعبور �مُل�ص���اة، و�صائقون 
ُملتزم���ون بقانوني���ة �ل�صياق���ة، و�آخ���رون غ���رَي 
ُملتزم���ن، منهم م���ن يتحدث بالهات���ف �أو مع 
مر�فقي���ه، ومنهم غري �لعاب���ئ بقو�نن �ل�صري 
حيث يتج���اوز ويقط���ع �إ�صار�ت �مل���رور، وهذ� 
�أخطرهم على �ل�صارع وعلى نف�صه وعلى َمن يف 

�ل�صارع من مركبات وُم�صاة.
م���ا يحدث يف �صو�رعنا م���ن حو�دث لي�صت 
م�صاألة قانونية، بل ت�صببها �صلوكيات عدد من 
�ل�صائقن يف �ل�صو�رع، فال�صائق و�ل�صائق �لآخر 
و�ل�صائ���ر على �ل�ص���ارع ي�صرتك���ون يف �إن�صانية 

و�ح���دة، و�إن�صانيتنا تعني �حلفاظ على �صلوكنا 
جت���اه �لآخري���ن، و�إن�صانيتن���ا تدعون���ا لاللتز�م 
بالقو�ن���ن لي����س خوًفا من وق���وع �ملخالفة �أو 
دفع قيمتها، بقدر ما �أن �للتز�م بالقو�نن هو 
�لت���ز�م باإن�صانيتنا جتاه �أنف�صنا وجتاه �لآخرين. 
ال�صياق���ة �ص���ورة حقيقي���ة  اإن االن�صب���اط يف 

ل�صخ�صية �لإن�صان �مُلتزنة..
لأجل �لإن�صان و�حلف���اظ على حياته وحياة 
�لآخرين و�صع قان���ون �ملرور �صو�ء يف �لبحرين 
�أو يف �أية دول���ة يف �لعامل، كون �لقانون ُيو�صح 
�خل���ط �لأحمر ل�صلوكيات �ل�صائق �خلاطئ وغرَي 
�مُللت���زم ب���اآد�ب وقو�نن �ل�ص���ري يف �ل�صو�رع، 
وكون���ه مفت���اح �لأم���ان و�ل�صالم���ة لن���ا جميًعا، 
ولي���درك �جلمي���ع �أن �مُل����رع �لقان���وين �ل���ذي 
و�ص���ع �لقانون ل ي�صته���دف جيب �ملو�طن بل 
�صالمت���ه وحيات���ه وحي���اة �لآخري���ن، فامُلخالفة 
يت���م دفع قيمتها، ولكن حياة �لإن�صان ل ميكن 

��صرتد�دها. 

عبدعلي الغسرة
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سوالف

ه���ذ�  ت�ص���وري  يف  بالنج���وم...  �لله���و 
�أق���رب و�صف ميك���ن �أن نطلقه على بع�س 
�ل�صادة �لنو�ب �لذين تقدمو� �إلى �حلكومة 
باقرت�ح برغبة ب�صاأن تعديل �أو�صاع �أع�صاء 
�ملجال����س �لبلدي���ة، يف ح���ن �أعل���ن وزي���ر 
�ص���وؤون جمل�ص���ي �ل�ص���ورى و�لن���و�ب غامن 
�لبوعين���ن �أن �حلكومة قررت عمل در��صة 
لنظام جديد لتطوير عمل �ملجال�س �لبلدية 
ودر��ص���ة تعدي���ل مكاف���اآت وخم�ص�ص���ات 
روؤ�ص���اء و�أع�ص���اء جمل����س �أمان���ة �لعا�صمة 

و�ملجال�س �لبلدية.
�آمال �ملو�طن تتهدم وتتال�صى وتع�ره 
م�صاكل �حلياة من كل ناحية ويعي�س و�صط 
�أك���و�م من �خليبة وه���وؤلء �لنو�ب يعي�صون 

عل���ى م�صارف �لفرح لأنهم �أو�صلو� �مل�صاألة 
�إل���ى م�صت���وى در��صة �حلكوم���ة �قرت�حهم، 
مبعنى... قد تو�فق �حلكومة وقد ل تو�فق، 
بيد �أن �لق�صية �لأهم و�لبعيدة عن �لرف�س 

و�لقبول هي �لتو��صل �ملتبادل بن 
بع�س �لن���و�ب و�لبلدي���ن “�للي على 
نف����س �خل���ط” وتوحي���د �حلرك���ة و�لرك�س 
ور�ء �مل�صال���ح �ل�صخ�صي���ة و�لو�صول على 
ح�ص���اب ق�صاي���ا �ملو�طن وحقوق���ه. لي�س 
هناك ما مينع زيادة مكافاأة �لع�صو �لبلدي 
)باملنا�صب���ة.. هناك عدد م���ن �أع�صاء بلدي 
�جلنوبي���ة طل���ب من �لن���و�ب بخطاب موجه 
�إليه���م م���ن رئي�صه���م ممار�ص���ة كل �أن���و�ع 
�ل�صغ���ط عل���ى �حلكوم���ة لزي���ادة رو�تبهم 

م���ن 1500 دينار �إل���ى 2500 دينار( ولكن 
يف �ملفه���وم �لوطن���ي يجب �أن تك���ون �أية 
عملية فع���ل للمو�طن �لذي ر�صحكم ولي�س 
�أي  �لبلدي���ة، ويف  لزمالئك���م يف �ملجال����س 
حال من �لأح���و�ل �صي�صفق لك���م �ملو�طن 
حتى تتق���رح يد�ه �إذ� و�فقت �حلكومة على 

�قرت�حكم.
�لذي �أعرف���ه �أن “�لرغبات” غري ملزمة 
للحكوم���ة د�صتوري���ا ولك���ن “ه���ذه �حلنة 
و�لطحنة” لزي���ادة مكاف���اآت وخم�ص�صات 
�لبلدي���ن و�لبل���د يف حالة تق�ص���ف وت�صري 
عل���ى برنامج �قت�ص���ادي موح���د، و�جلميع 
يعرف �لأو�صاع �ملالي���ة �ل�صعبة �لتي متر 
به���ا �لب���الد.. �أقول م���اذ� ميك���ن �أن ن�صمي 

كل ذل���ك �لإحل���اح ب�ص���كل متز�ي���د لزيادة 
�أو�صاعه���م!  وتعدي���ل  �لبلدي���ن  رو�ت���ب 
كلك���م يا �صادة يا ن���و�ب ومعكم �لبلديون 
�صتح�صل���ون عل���ى رو�ت���ب تقاعدية مدى 
�حلي���اة لو ��صتغل �ملو�ط���ن �لب�صيط �لذي 
�ختارك���م 100 �صنة ل���ن يح�صل حتى على 
ربعه���ا “�للهم زد وب���ارك” وبدل خدمتكم 
لهذ� �ملو�ط���ن ب�صورة �أف�صل مبا متلكون 
م���ن �صالحي���ات ت�ريعي���ة ورقابي���ة، نرى 
تكاتف جهودكم “ل�صيل بع�صكم �لبع�س” 

يف �ملجل�صن.
��صمعوها مني وهي كلمة �ملو�طنن... 
نح���ن نحتج عل���ى هذ� �لق���رت�ح وباإذن �هلل 

�صتقف �حلكومة يف �صفنا.

نحتج على اقتراحكم وبإذن اهلل 
ستقف الحكومة في صفنا

بعد �أن عا�ص���ت �إ�ر�ئيل ل�صنو�ت ل تعرف 
طعًما للن���وم �لهادئ، حيث كانت ترتقب بن 
حلظ���ة و�أخ���رى �ربة ع�صكرية من هن���ا �أو حربا 
م���ن هناك، ها هي �لآن ومن���ذ �صنو�ت يف ر�حة 
فكرية ورخ���اء ��صرت�تيجي يجعل من �لباحثن 
و�ملحلل���ن �لإ�ر�ئيلين يبذل���ون جهًد� كبرًي� 
ليجدو� مو�صوعا ي�صتحق عناء �لبحث و�لتفكري 
وتوجيه �لأنظار �إليه لعدم وجود م�صكالت جدية 
�أو حتديات حقيقية تو�جه �لكيان �ل�صهيوين.

�ن�صغلت �ل�صاحة �لإ�ر�ئيلية موؤخًر� بالبحث 
عن �لتهدي���د�ت �لتي تو�جه دولتهم، وكيفية 
مو�جهة هذه �لتهديد�ت، حيث �تفق �لباحثون 

و�خلرب�ء على ه���ذه �لتهديد�ت و�إن تباينو� يف 
ترتيبها وفًقا لدرجة خطورتها على �إ�ر�ئيل.

كان���ت �لتهدي���د�ت يف �ل�صاب���ق تتمثل يف 
تنام���ي قوة دول���ة عربي���ة �أو يف توجه جمموعة 
م���ن �لدول للوح���دة فيما بينه���ا �أو نو�يا دولة 
ما يف �ص���ن �حلرب عل���ى �إ�ر�ئي���ل، �إل �أن هذه 
�مل�ص���ادر م���ن �لتهديد�ت مل يع���د لها وجود 
ومل تعد ت�صغل بال �صان���ع �لقر�ر �لإ�ر�ئيلي، 
بعد �أن حلت م�صادر تهديد جديدة و�إن كانت 
غري جدي���ة �أو غري كافي���ة لإث���ارة �لهلع د�خل 
�إ�ر�ئي���ل، لكنها فقط قد جت���رب �إ�ر�ئيل على 
�لتعام���ل معه���ا ع�صكرًيا يف مو�جه���ة �صتكون 

�صبه م�صومة ل�صاحله���ا لأنها لي�صت مو�جهة 
�ص���د دول قوية و�إمنا حرك���ة مقاومة كحما�س 
�أو ميلي�صي���ات كح���زب �هلل �أو ع�صابة �إرهابية 
غام�صة مثل د�ع�س �لتي رغم �أنها ل ت�صتهدف 
�إ�ر�ئي���ل �إل �أنها تعمل عل���ى �إ�صعال �ملنطقة 

خللق حالة من �لفو�صى.
�إ�ر�ئيل قد تكون قلقة من عدم ��صتقر�ر 
“�جل���ري�ن” لكنها غري خائفة عل���ى �لإطالق 
و�إمنا ه���ي مهتمة بفهم �أ�صب���اب هذه �حلالة 
وت���رى �أنها تع���ود لثالث���ة �أ�صب���اب �أ�صا�صية 
�ل����رق  �أن ن�ص���ف �ص���كان منطق���ة  �أبرزه���ا 
�لأو�صط دون �ل� 24 عاما، ومعظمهم عاطلون 

عن �لعمل، �إ�صافة �إلى وجود مالين �لأطفال 
وخ�صو�ص���ا يف �صوريا و�لع���ر�ق خارج مقاعد 

�لدر��صة، و�لتدخالت �خلارجية و�لإرهاب.
�إ�ر�ئي���ل مل تعد تخ�ص���ى دولة عربية قد 
ت�ص���ن حربا �صدها، و�إمنا تعمل ح�صابا لالأزمة 
التي يعي�صها ح���زب اهلل املتورط يف �صوريا 
وو�صع���ه �لقت�ص���ادي �ل�صع���ب �ل���ذي ق���د 
يدفعه لتوجيه �صو�ريخه لإ�ر�ئيل، كما �أنها 
تتح�صب لليوم �لذي قد تنفجر فيه �لأو�صاع 
�ملرتدي���ة يف غزة وتكر�ر حرب 2014 ب�صبب 
م���ا تعاني���ه حما����س م���ن م���اأزق �قت�ص���ادي 

و��صرت�تيجي.

Ata2928
@gmail.com عطا الشعراويمن يهدد إسرائيل

فالح هادي الجنابي 

مو�ص���وع  تن���اول  �أن  ل�ص���ك 
�ملنطق���ة  يف  �مل���اليل  نظ���ام  دور 
�ملو��صي���ع  م���ن  يعت���رب  و�لع���امل، 
�حلافل���ة مبختلف �لأبع���اد، وخطورة 
�لأم���ر تتع���دى �حل���دود و�ملقايي�س 
للتدخ���الت  �ملح���ددة  و�لعتب���ار�ت 
يف �ص���وؤون �ل���دول �لأخ���رى، ذلك �أن 
تدخل هذ� �لنظام ي�صتهدف �لتاأثري 
على �لبن���اء �لدميوغر�يف للمجتمعات 
و�إع���ادة ترتيبه���ا وت�صكيله���ا وفق 
معطي���ات و�أطروحات بالغة �لتطرف 
و�ملو�جه���ة  لالخت���الف  وتوؤ�ص����س 
و�لكر�هية و�لأحق���اد بن �ملكونات 

�لجتماعية.
ت�صاعد حد �ملو�جهات و�حلروب 
�ملندلع���ة عل���ى �أ�ص����س و�عتب���ار�ت 
دينية وطائفية ولنظام �ملاليل دور 
رئي�صي ومبا�ر فيها، من �أكرب �لأخطار 
و�لتحدي���ات �لت���ي تو�ج���ه �صع���وب 
ودول �ملنطق���ة، و�مللف���ت للنظ���ر 
�أنه يب���ث �صموم���ه يف كل طائفة مبا 
يتالءم معها وي�صع���ى من �أجل �إيجاد 
حلقات �لو�صل مع معظم �ملنظمات 
�ملتطرف���ة،  �لإ�صالمي���ة  و�لتي���ار�ت 
تك���ون  �أن  �مل���اليل  ل���دى  فامله���م 
متطرف���ة وتوؤم���ن بفر����س �أفكارها 
 وطروحاته���ا عل���ى �لآخري���ن بق���وة.
مو�جه���ة مل���ف �لتدخ���الت �ل�صافرة 
لنظ���ام �مل���اليل يف �ملنطقة ل ميكن 
دون  م���ن  �لنج���اح  له���ا  يكت���ب  �أن 
�لعتماد على �آلية ت�رب هذ� �لنظام 
وكن���ا  بق���وة،  وته���زه  �ل�صمي���م  يف 
ومازلن���ا نت�صور �أن هناك �آلية فعالة 
وموؤثرة مكون���ة من ثالث نقاط للحد 
م���ن دور ون�صاط هذا النظام وكذلك 
تدخالت���ه �ل�صاف���رة يف �ملنطقة ورد 
كي���ده اإل���ى نح���ره، وه���ذه النق���اط 
هي دع���م وم�صاندة ن�ص���ال �ل�صعب 
�لإي���ر�ين م���ن �أجل �حلري���ة من خالل 
�إحالة ملف حق���وق �لإن�صان يف �إير�ن 
�إلى جمل�س �لأمن �لدويل. و�لعرت�ف 
باملجل�س �لوطني للمقاومة �لإير�نية 
�لإي���ر�ين  لل�صع���ب  �رع���ي  كممث���ل 
و�فتتاح مكاتب ومقر�ت له يف بلد�ن 

�ملنطقة و�لعامل. 
و�صح���ب �لعرت�ف �ل���دويل بهذ� 
�لنظ���ام و�إث���ارة مل���ف جم���ازره بحق 
�لإي���ر�ين ول�صيم���ا جمزرة  �ل�صع���ب 
�صي���ف ع���ام 1988، و�لدع���وة �إل���ى 
يف  �ملتورط���ن  قادت���ه  ماكم���ة 
�لأخ���رى. و�جلر�ئ���م  �ملج���زرة   تل���ك 
�تباع �آلية كه���ذه من �صاأنه �أن يقلب 
�لطاول���ة عل���ى ر�أ�س �لنظ���ام وياأخذ 
زمام �ملبادرة منه ويجعله �أمام و�صع 
غ���ري عادي لي����س باإمكان���ه مو�جهته 
�إطالق���ا خ�صو�ص���ا �أن���ه يف �لأ�صا����س 
ما�ر بامل�صاكل و�لأزمات وو�صعه 
قبال���ة هك���ذ� و�صع من �صاأن���ه �أي�صا 
توف���ري �أف�ص���ل �أر�صي���ة لنق�صا�س 
�ل�صع���ب �لإي���ر�ين علي���ه و�إ�صقاطه. 

“�حلو�ر”.

أفضل أسلوب 
لتحديد دور الماللي 

في دول المنطقة 

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

م�رحية �لأفغان �لعرب و�حلرب 
عل����ى �لقاع����دة، ت�صمن����ت بالطب����ع 
ف�ص����ال غبيا م����ن  �ل�صيا�صة �لهزلية، 
�أي مقول����ة �لرئي�س �لذي ق����ال �إنها 
حرب �صليبية، وقام بتق�صيم �لعامل 
�إل����ى ق�صمن: م����ن هو لي�����س مبعنا 

فهو �صدنا. 
و�نتهت تل����ك �مل�رحية بهزمية 
مذل����ة ملن خ����ط و�ص����ارك و�أد�ر تلك 
�مل�رحية م����ن �أ�صدقائنا �لغربين، 
�أفغان�صت����ان  �لذي����ن �ن�صحب����و� م����ن 
وهم يجرون �أذيال �خليبة و�لهزمية 
و�لع����ار، بعد عجزهم ع����ن ��صتكمال 

ف�صول تلك �مل�رحية. 
و�لي����وم تتكرر نف�����س �مل�رحية 
�لغبي����ة ولك����ن بالعب����ن ومنفذي����ن 
جدد و�صابق����ن. ولنعد قليال للور�ء 
�ل�صيا�ص����ة  �أن  كي����ف  لن�صتعر�����س 
�لأمريكي����ة و�لغربي����ة �إب����ان �حل����رب 
�لع����رب  ��صتخدم����ت  �لب����اردة، 
�لحت����الل  و�خلليجي����ن يف مارب����ة 
حت����ت  لأفغان�صت����ان  �ل�صوفييت����ي 
م�صمى �جلهاد �لأفغ����اين، متنا�صن 
و�حت����الل  فل�صط����ن  يف  �جله����اد 
�إ�ر�ئيل. وبعد خروج �ل�صوفييت من 
�لأمريكية  �ل�صيا�صة  �نقلبت  كابول، 
و�لأوروبية على هوؤلء، ومت �تهامهم 
ع�صكري����ا  ومالحقته����م  بالإره����اب 

و�أمنيا. 
�ل�صيناري����و  �أن  ن����رى  و�لي����وم 
�صنع����ت  فكم����ا  يتك����رر،  �لأفغ����اين 
�ل�صتخبار�ت �لغربية �لأفغان �لعرب 
و�صدقو� �أنف�صهم باأنهم جماهدون، 
ب�ص����ار و�ملالك����ي و�حلر�����س  �صن����ع 
�ل�صتخب����ار�ت  وبع�����س  �لث����وري 
�لغربي����ة بطريق غري مبا�ر ما ي�صمى 
بتنظي����م د�ع�����س، ود�صن����و� �لن�صخة 
�ملحدث����ة و�جلديدة لأ�صامة بن لدن 
وهو �أبوبكر �لبغد�دي، ليقوم بنف�س 
�لدور �لذي قام به بن لدن. وكما مت 
غ�س �لطرف عن �لأفغان �لعرب، مت 
غ�س �لطرف عن �خلليجين و�لعرب 
�لذي����ن كان����و� يحاربون �إل����ى جانب 

�صفوف �لثو�ر �ل�صورين.
 ثم �أ�صبح ه����وؤلء �خلليجيون يف 
نظ����ر �ل�صيا�ص����ة �لغربي����ة �إرهابين 
جت����ب مالحقتهم و�لق�ص����اء عليهم. 
وق����ام بع�س ه����وؤلء بتنفي����ذ �أعمال 
�لعرب����ي  �خللي����ج  دول  �إرهابي����ة يف 
وغريها من �ل����دول، متاما كما حدث 
م����ن قبل بع����د ع����ودة م����ن يعرفون 
و��صتهد�فه����م  �لع����رب،  بالأفغ����ان 
بع�س دول �خلليج و�لدول �لعربية، 
نف�����س �مل�رحي����ة ولك����ن �لأغبياء ل 

ي�صتفيدون من �لأخطاء.

 من يستفيد 
من التاريخ؟



�ملنام���ة - �أمفا 3: تر�ّشح م�رشوع ب���رج “�أمفا3” 
جلائزة “�لعق���ار�ت �خلليجية”، وه���ي جائزة عاملية 
�أطلقته���ا د�ئرة �لأمالك و�لأر��ش���ي بدبي برعاية من 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم.
و�جتاز م�رشوع برج “�أمفا 3” �أكرث من 300 م�رشوع 
م�ش���ارك يف �جلائ���زة، لي�شل �إلى مرحل���ة �لت�شفيات 

� من �مل�شاريع. �لنهائية مع عدد قليل جدًّ
وُيع���د برج “�أمفا 3” �مل����رشوع �لبحريني �لوحيد 
�ل���ذي تر�ّش���ح لني���ل �جلائ���زة، �إذ ح�ش���ل عل���ى ثقة 
�خل���ر�ء �لعامليني �مل�رشفني على عملي���ة �لتحكيم، 
وذل���ك بالتز�م���ه باأف�ش���ل �ملمار�ش���ات �ملبتكرة يف 
جم���ال �لتطوير �لعقاري. وي�شارك يف عملية �لتحكيم 
كب���ار �خل���ر�ء �ملرموق���ني مبعه���د دب���ي �لعق���اري 

 Awards( بالتع���اون مع �أو�رد����س �نرتنا�شيون���ال
للجائ���زة  للرت�ّش���ح  وُي�ش���رتط   ،)international
معايري و����روط �شارمة وحماور رئي�شي���ة من �أهمها 
�لتخطيط. وتتناف�س على نيل �جلائزة مئات �ل�رشكات 
�لإقليمي���ة �لكبرية �لعامل���ة يف دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي، �شو�ء �ل�رشكات �خلا�شة �أو �حلكومية.
وتعليًق���ا على ذل���ك، �عتر ع�ش���و جمل�س �إد�رة 
�رشك���ة �أمفا �لقاب�شة حممد رجب �أيوب �أن تر�ّشح برج 

“�أمفا 3” لنيل �جلائزة �إجناٌز تفخر به �ل�رشكة.
منّوًه���ا يف �لوقت ذ�ته �إلى �أّن ذلك “يلقي علينا 
مزي���ًد� من �مل�شوؤولي���ات و�للتز�مات جت���اه عمالئنا 
بتحقيق �ملزيد من �لتطّور و�لريادة يف هذ� �ملجال”.

موؤّكًد� �أن “�رشكة �أمف���ا ومنذ �نطالقتها و�شعت 

عل���ى عاتقها �حلرفي���ة يف �لعمل و�لتمّي���ز و�للتز�م 
�لدقي���ق بكاّف���ة تعّهد�تها جت���اه �لعم���الء وباأف�شل 
�ملعاي���ري”. منّوًه���ا �إلى �لإقبال �لكب���ري �لذي حتظى 
ب���ه �مل�شاريع �لعقاري���ة ل�رشكة �أمف���ا �لقاب�شة �شو�ء 
عل���ى م�شتوى �ل�شق���ق �ل�شكني���ة، �أو م�شاريع �ل�شكن 

�لجتماعي.
�جلدي���ر بالذكر، �أن �ل�رشكة كان���ت قد �رشعت يف 
�إن�شاء برج “�مف���ا 3” يف فر�ير �ملا�شي، و�شيكتمل 

�مل�رشوع يف فر�ير 2019.
ويق���ع �لرج �لذي يتكون م���ن 32 دوًر� يف قلب 
�شاحي���ة �ل�شي���ف �ل�شرت�تيجي���ة، وم���ن �ملزم���ع �أن 
يقّدم خدمات نوعي���ة ممّيزة مبر�فق ع�رشية متكاملة 

لقاطنيه.

جولة تعريفية ل�“�إك�شبو 
2020 دبي” يف �لبحرين 

�ل�شناب����س - بيت �لتجار: ت�شت�شي���ف قاعة �ملجل�س 
ببي���ت �لتجار �شباح �ليوم، جل�ش���ة تفاعلية مع فريق عمل 
�إك�شبو 2020 دبي �شمن �جلولة �لتعريفية �لتي يقوم بها 
منظمو �لفعالية لدول جمل����س �لتعاون �خلليجي. و�شوف 
تتي���ح �جلل�ش���ة �كت�ش���اف �لفر����س �ملتنوعة �لت���ي تفيد 
�رشكات وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س يف �لبحرين لالن�شمام 
�إل���ى �شل�شل���ة �لتوريد باإك�شب���و 2020 دب���ي، �إ�شافًة �إلى 
معرف���ة كيف �شت�شاع���د �مل�شارك���ة يف �إك�شبو 2020 دبي 
– �أول �إك�شب���و دويل يق���ام يف �لوطن �لعربي – يف حتقيق 

�لتو��شل بني �لأعمال وحتفيز �لنمو طويل �لأجل.

معر�س �لبحرين لل�شوكالته و�لقهوة دي�شمر �ملقبل 
�ملنام���ة - بد�يات: تطل���ق �رشكة “بد�يات” �لن�شخ���ة �لثانية من معر����س “�ل�شوكولته و�لقهوة”، 

بالفرتة من 7 �إلى 9 دي�شمر �ملقبل يف مركز �لبحرين �لدويل للمعار�س و�ملوؤمتر�ت.
وقال���ت يا�شمني جمال �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة “بد�ي���ات” �ملنظمة للمعر�س �إن �جلهود تن�شب 
حول م�شاعفة عدد �لزو�ر و�لعار�شني هذ� �لعام و�شول �إلى ما ل يقل عن 30 �ألف ز�ئر و100 م�شاركا، 
وذلك �عتماد� على �لنجاح �لكبري �لذي �شهدته �لن�شخة �لأولى من �ملعر�س �لعام �ملا�شي حيث متكنت 

من جذب �أكرث من 15 �ألف ز�ئر و51 م�شاركا.
و�أو�شح���ت جمال �أن معر�س �لبحري���ن لل�شوكالته و�لقهوة يعمل على جم���ع �ل�شناعيني و�أ�شحاب 
�ملتاج���ر و�ملح���الت و�ملهتمني حتت �شق���ف و�حد، وت�شلي���ط �ل�شوء على �أف�شل �ملع���د�ت و�خلدمات 
و�ملنتج���ات م���ن �ملنتج���ني و�ملوردي���ن �لإقليمي���ني و�لدوليني، ويق���دم �ملعر�س معظ���م �ملنتجات 
و�خلدم���ات �لعاملية ذ�ت �ل�شل���ة باإنتاج �ل�شوكولته و�لقه���وة ويوفر للعار�شني من�ش���ة مثالية لبناء 

�رش�كات مثمرة وتطوير عالقات جتارية طويلة �لأجل.
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اقتصاد

ت�سجيل 3 �رشكات جديدة بـ 21.3 �ألف دينار

ن 700 مليون دوالر يف متويل �ل�سادر�ت “�ألبا” توؤمِّ

“�سوق �لعمل” ترفد �خلزينة بـ 151.7 مليون دينار يف 2016

�لغرفة تعلن جدول �أعمال �جتماع جمعيتها �لعمومية �لعادية

566.4 �ألف دينار فائ�شا نقديا

�نتهاء موعد �إ�شافة �ملو��شيع حتت بند “ما ي�شتجد”

حققت هيئة تنظي���م �شوق �لعمل فائ�شا نقديا 
يف نهاي���ة 2016 بلغ نح���و 566.4 �ألف دينار مرتفعا 
بن�شب���ة 51.3 % ع���ن �لع���ام 2015، و�ل���ذي �شج���ل 

374.3 �ألف دينار.
وبلغ �ش���ايف �لقيمة �لدفرتية لالأ�ش���ول �لثابتة 
بع���د خ�شم �ل�شتهالكات حتى نهاية دي�شمر 2016 
ح���و�يل 493.2 �ألف دين���ار، مرت�جعا من 517.5 �ألف 

دينار �مل�شجل يف 2015.
ومت بح�شب بيانات ر�شمي���ة �شادرة عن �لهيئة 
حتقي���ق مبلغ 206.9 �ألف دين���ار فو�ئد بنكية ناجتة 
ع���ن ��شتثمار �ملبال���غ �لز�ئدة يف �لود�ئ���ع �لق�شرية 
�لأج���ل، بع���د �أن كانت نحو 131.8 �أل���ف نهاية �لعام 
قبل �ملا�شي. وبلغ جمموع �لر�شوم �ملح�شلة ل�شالح 
�شندوق �لعمل ووز�رة �ملالية ووز�رة �ل�شحة بالعام 
2016 نح���و 151.72 ملي���ون دين���ار، بينم���ا بلغ���ت 
�لر�ش���وم �مل�شتحقة على �أ�شح���اب �لأعمال يف نهاية 

�لعام 2016 مبلغ 10.24 مليون دينار.
و�أظه���رت �لبيان���ات �أن ع���دد �لت�شاري���ح �لتي 
�أ�شدرته���ا �لهيئ���ة بالتن�شي���ق م���ع �لإد�رة �لعام���ة 

للجن�شية و�جل���و�ز�ت و�لإقام���ة للملتحقني بالعمالة 
�لأجنبية بلغ 28490 ت�رشيحا، كما مت جتديد 46652 

ت�رشيحا و�إلغاء 23442 ت�رشيحا.
وبلغ���ت �ملوج���ود�ت �مل�شجلة يف نهاي���ة �لعام 
2016 ح���و�يل 17.57 مليون دين���ار قيا�شا ب� 16.8 
ملي���ون يف �لع���ام 2015 �أي بزي���ادة ن�شبتها 4.5 %، 
فيما و�ش���ل جمموع �لإي���ر�د�ت نح���و 9.146 مليون 
دين���ار مقارنة ب���� 8.236 مليون يف �لع���ام 2015 �أي 
بن�شب���ة زي���ادة بلغ���ت 11 %. وحت�شل���ت �لإير�د�ت 

بو�ق���ع 7.3 ملي���ون دينار كم�شاهم���ة حكومية و1.6 
مليون ر�ش���وم حت�شيل م���ن وز�رة �ل�شحة، و214.4 
�أل���ف دينار �إي���ر�د�ت �أخ���رى. �أما �مل�رشوف���ات، فقد 
ق�شمت بح�شب �لبيان���ات �لر�شمية �إلى 5.65 مليون 
دينار رو�ت���ب �ملوظفني و�لتكالي���ف ذ�ت �لعالقة، 
ونح���و 2.3 مليون دينار م�رشوف���ات ت�شغيلية �أخرى، 
و172 �ألف دينار حتت بند �ل�شتهالك، ونحو 64 �ألف 
دين���ار مكافاأة �أع�ش���اء جمل����س �لإد�رة، و1.8 مليون 

دينار م�رشوفات تعديل �أو�شاع �لعمالة �لأجنبية.

�شناب����س - �لغرفة: لفتت غرف���ة جتارة و�شناعة 
�لبحرين �إلى �أنه وفًقا لن�س �ملادة )15( من �ملر�شوم 
بقانون رقم )48( ل�شن���ة )2012( ب�شاأن غرفة جتارة 
و�شناع���ة �لبحري���ن و�لتي تن����س باأنه يج���وز للجمعية 
�لعمومية مناق�ش���ة مو�شوعات غري مدرجة على جدول 
�لأعمال حتت بند ما ي�شتجد من �أعمال، بناًء على طلب 
كتاب���ي ُم�شبب �إل���ى �لرئي�س من خم�ش���ني ع�شوًّ� على 
�لأق���ل قبل موع���د �نعق���اد �لجتماع مب���دة ل تقل عن 
يومي عمل، فقد تلقت �إد�رة �لغرفة بتاريخ 12 �أبريل 
2017 طلًبا مقدًما �إلى رئي�س �لغرفة وموّقًعا من عدد 
من �أع�شائها لإدر�ج مو�شوع على جدول �أعمال �جتماع 
�جلمعية �لعمومية �لعادية للغرفة و�لذي �شيعقد عند 
�ل�شاع���ة �لر�بع���ة من م�ش���اء يوم �لإثن���ني �ملو�فق 17 

�أبريل 2017، وذلك حتت بند ما ي�شتجد من �أعمال. 
وحي���ث �إن���ه بالتدقيق عل���ى بيانات ه���ذ� �لطلب 
�لو�رد بتاري���خ 12 �أبريل 2017 تبنّي باأن هذ� �لطلب 
مل ي�شت���وِف �ل����روط �لت���ي حددتها �مل���ادة )15( من 
�ملر�ش���وم بقانون رقم )48( ل�شن���ة )2012( ولئحته 
�لتنفيذي���ة رقم )156( ل�شنة )2013(، من حيث عدد 

�لأع�شاء �ملوقع���ني عليه و�مل�شددي���ن ل�شرت�كاتهم 
�ل�شنوية بالغرفة نظًر� لالأ�شباب �لتالية:

- تقّدم عدد 16 من �لأع�شاء بخطاب ر�شمي �إلى 
�شعادة رئي�س جمل�س �إد�رة �لغرفة يطلبون فيه �شحب 
توقيعه���م م���ن �لطلب �ملق���دم حتت بند م���ا ي�شتجد 
م���ن �أعم���ال ب�شب���ب ع���دم معرفتهم مبحت���وى �لطلب 
وع���دم �طالعه���م على �لر�شال���ة �لت���ي مت �لتقدم بها 

وتفا�شيلها.
-  وج���ود عدد 14 موؤ�ش�شة لي�شو� �أع�شاء بالغرفة 

لنتهاء ع�شويتها قبل تقدمي �لطلب.
-  ع���دم ��شتكم���ال ع���دد 4 ع�شوي���ات �إجر�ء�ت 
�لع�شوي���ة وتقدمي منوذج �لتوقيع ل���الإد�رة �ملخت�شة 

بالغرفة.
- وج���ود ع���دد 6 ع�شوي���ات ل تع���ود توقيعاتها 
ملال���ك �ملوؤ�ش�ش���ة �أو �ملمثل �لقان���وين لل�رشكة ح�شب 

�شجالت �لغرفة.
-  ل تتطابق عدد 7 ع�شويات مع منوذج �لتوقيع 

�ملعتمد لدى �لغرفة.
-  عدد 5 ع�شوي���ات ل يتو�فر لها منوذج توقيع 

يف �شجالت �لغرفة.
-  ع���دد 14 ع�شوي���ة ل يقابله���ا بيان���ات �أو مت 

�شطب �لبيانات من قبل مقدمي �لطلب.
وبالتايل، فقد بلغ ع����دد �أع�شاء �لغرفة �مل�شددين 
ل�شرت�كاته����م �ل�شنوي����ة و�ملوقع����ني على ه����ذ� �لطلب 
�أق����ل من 50 ع�ش����وًّ� وهو �لعدد �ل����الزم لإدر�ج مو��شيع 
حتت بن����د ما ي�شتجد م����ن �أعمال بح�شب �مل����ادة 15 من 
�ملر�ش����وم بقانون رقم )48( ل�شنة )2012( مما يرتّتب 
عليه عدم �إدر�ج �ملو��شي����ع �لو�ردة يف هذ� �لطلب على 
جدول �أعمال �جتماع �جلمعي����ة �لعمومية �لعادية �لقادم 
لعدم ��شتيفاء هذ� �لطلب لل�روط �لقانونية �لو�ردة يف 
ن�س �ملادة )15( من قانون �لغرفة. وعليه، فاإن جدول 
�أعمال �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية �لقادم للغرفة 
�شيت�شم����ن �لبنود �لتالية: �لت�شديق على حم�رش �جتماع 
�جلمعي����ة �لعمومي����ة �لعادي����ة �ملنعقد بتاري����خ 7 �أبريل 
2016، ومناق�شة و�إقر�ر �لتقرير �ل�شنوي ملجل�س �لإد�رة 
عن ن�ش����اط �لغرفة لعام 2016، ومناق�شة و�إقر�ر �لو�شع 
�مل����ايل وتقري����ر مدقق �حل�شاب����ات �خلارجي ع����ن �ل�شنة 

�ملالية 2016، وتعيني مدقق �حل�شابات �خلارجي.

• 17.6 مليون دينار �ملوجود�ت حتى نهاية �لعام	

رخ�س مركز �لبحري���ن للم�شتثمرين �إلى 
3 ����رشكات جديدة تعم���ل يف خمتلف �لأن�شطة 
�لتجاري���ة و�ل�شناعية باإجم���ايل روؤو�س �أمو�ل 

بلغت 21.35 �ألف دينار.
ووفًقا للبيانات �لر�شمية �ملن�شورة على 
موقع )�شجالت( �لتاب���ع للمركز، وهو �ملركز 
�مل�شوؤول ع���ن �لرتخي�س لل�رشكات �ل�شناعية 
و�لتجاري���ة يف �لبحري���ن، فق���د كان ن�شي���ب 
�ل�شتثم���ار�ت �ملحلي���ة م���ن �إجم���ايل روؤو�س 
�لأم���و�ل 11.4 �ألف دينار ما ن�شبته 53.4 %، 
ونحو 9.95 �آلف دينار لال�شتثمار�ت �لأجنبية 

ما ن�شبته 46.6 %.
و�أو�شح���ت �لبيان���ات ت�شجي���ل �رشكتني 
من م�شنف���ة ذ�ت م�شوؤولية حم���دودة بن�شبة 
66.67 % من �إجمايل �ل�رشكات �ملرخ�س لها، 
كما من���ح ترخي�س ل�رشكة و�ح���دة من م�شنفة 

�رشكة �ل�شخ�س �لو�حد بن�شبة 33.33 %.

و�أ�ش���ارت �لبيان���ات �إل���ى �أن �أكر �رشكة 
�شجل���ت من حي���ث قيم���ة ر�أ�س �مل���ال، هي: 
موؤ�ش�ش���ة �ل�شم�س �لذهبي���ة للدعاية و�لإعالن 
وه���ي �رشكة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة، تعمل يف 
جم���ال موؤ�ش�ش���ات ووكالت �لدعاية و�لإعالن 
بر�أ�شم���ال 20 �أل���ف دينار، منه���ا ��شتثمار�ت 
حملية بقيم���ة 10.2 �آلف دين���ار، و9.8 �آلف 

دينار لال�شتثمار�ت �لأجنبية.
ورخ�س �ملرك���ز ل�رشكة م�شنفة لل�شخ�س 
بيج���ن”  �ل�شين���ي  “�ملطع���م  ه���ي  �لو�ح���د 
بر�أ�شم���ال حمل���ي بقيم���ة �ألف دين���ار، و�رشكة 
م���ن فئة ذ�ت م�شوؤولية حم���دودة هي “�رشكة 
�لتمت���ع للم���و�د �لغذ�ئي���ة” بر�أ�شم���ال 350 
ديناًر� منها ��شتثمار حملي مببلغ 200 دينار 

و150 ديناًر� لالأجنبي.
وكان �ملرك���ز �شج���ل 9 ����رشكات جديدة 
�لتجاري���ة  �لأن�شط���ة  خمتل���ف  يف  تعم���ل 
و�ل�شناعية باإجم���ايل روؤو�س �أمو�ل 395 �ألف 

دينار، وذلك خالل �لأ�شبوع قبل �ملا�شي.

ع�شك���ر - �ألب���ا: �أعلن���ت �رشك���ة �أملنيوم 
���ا �إن�شاء  �لبحري���ن )�ألب���ا(، �لتي ت�شه���د حاليًّ
م�رشوع �خل���ط �ل�شاد����س للتو�شع���ة، تاأمينها 
لتعه���د�ت مالية تبل���غ قيمتها ح���و�يل 700 
ملي���ون دولر، وذل���ك لتمويل م����رشوع �خلط 
�ل�شاد����س للتو�شع���ة عن طري���ق �لت�شهيالت 
�ملالية �ملدعومة من قبل وكالت �ل�شادر�ت 
�لئتماني���ة.  وتتاألف هذه �لت�شهيالت �ملالية 
م���ن ق�شمني، �لأول يبلغ ح���و�يل 310 ماليني 
دولر وح���و�يل 315 مليون ي���ورو ك�شادر�ت 
�ئتماني���ة م�شمونة من قبل �ش���ريف، و�لثاين 
بقيم���ة 50 مليون ي���ورو تقريًب���ا ك�شادر�ت 

�ئتمانية م�شمونة من قبل يولر هرمز.
و�شتقوم �لت�شهي���الت �ملالية �ملدعومة 
من قبل �شريف بتمويل حمطة �لطاقة رقم 5، 
حيث �شتقوم �رشكة جرن�ل �إلكرتيك، �ملقاول 
�مل�ش���وؤول عن �أعم���ال �لهند�شة و�مل�شرتيات 
و�لإن�ش���اء بتوفري ثالثة توربين���ات غازية من 
ن���وع 9 �إت����س �أيه وثالث���ة توربين���ات بخارية، 
خا�شي���ة  ذ�ت  بخاري���ة  مول���د�ت  وثالث���ة 
��شرتد�د �حلر�رة. و�ش���وف ت�شل فرتة �شد�د 
�لت�شهيالت �ملالية �إلى 15 عاًما، حيث �شيتم 
دف���ع �ملبل���غ �لأكر عل���ى مدى 12 عاًم���ا. �أما 
�لت�شهي���الت �ملالية �ملدعوم���ة من قبل يولر 
هرمز ف�شوف متّول نظام �لتوزيع �لكهربائي، 
Si - )��ل���ذي مبوجبها �شتقوم �رشكة �شيمنز 

mens( باإن�شاء وت�شغيل �شبكة كهرباء عالية 
�جلهد وتوفري مفاتيح حتك���م معزولة بالغاز 
حت���ى 220 كيلوفول���ت. و�ش���وف تبلغ فرتة 
�ش���د�د هذ� �لق�ش���م من �لت�شهي���الت �ملالية 
14 عاًما، حيث �شيتم دفع �ملبلغ �لأكر على 

مدى 12 عاًما.
و����رّشح رئي����س جمل����س �إد�رة �رشك���ة �ألبا 
�ل�شي���خ دعي���ج ب���ن �شلم���ان ب���ن دعي���ج �آل 
خليف���ة قائالً: “�إن تاأم���ني متويل �ل�شادر�ت 
�لئتماني���ة ملحط���ة �لطاق���ة رق���م 5 ونظ���ام 
�لتوزي���ع �لكهربائي هو خري برهان على مدى 
ثق���ة �ملوؤ�ش�ش���ات �ملالي���ة يف م����رشوع �خل���ط 

�ل�شاد�س للتو�شعة”.

�ملحرر �القت�سادي

�ملحرر �القت�سادي

• �ل�شيخ دعيج بن �شلمان	

• حممد �أيوب	

“�أمفا 3” يرت�ّسح جلائزة “�لعقار�ت �خلليجية” يف دبي
�مل�رشوع �لبحريني �لوحيد من بني �أكرث من 300 �رشكة �إقليمية



االثنين 17 أبريل 2017 
20 رجب 1438

العدد 3107  11 business@albiladpress.comاقتصاد

النقد العربي: �ضبط الإنفاق بالبحرين يهبط بالنمو لـ 1.9 %
2.3 % ن�ضبة الت�ضخم املتوقعة يف 2018

توق���ع �ضندوق النقد العربي اأن تت�أثر وترية 
النم���و االقت�ض����دي املرتفع���ة ب�لقط�ع����ت غري 
النفطية يف البحرين ب�لع�م���ن اجل�ري واملقبل؛ 
ج���راء موا�ضلة تدابري �ضبط االإنف�ق احلكومي من 
جهة، وال�ضبط امل����يل املتوقع من قبل حكوم�ت 
دول اخللي���ج العربي���ة الذي �ضيوؤثر ب���دوره على 

برن�مج التنمية ب�ململكة واملمول خليجي�. 
واأظه���ر ال�ضن���دوق يف اأحدث تقري���ر اأ�ضدره 
بعن���وان “اآف����ق االقت�ض����د العرب���ي” اأن ذل���ك 
�ضيوؤدي اإل���ى انخف��ض ن�ضبة النمو املتوقعة هذا 
الع�م نحو 1.9 % ومثله� للع�م 2018، مم� يعني 
اأن البحري���ن �ضت�أتي يف املرتبة اخل�م�ضة من حيث 
ن�ضبة النم���و االقت�ض�دي يف الع����م 2017 قي��ض� 
بدول اخللي���ج االأخرى، فيم� تت�ض���در قطر ن�ضب 
النمو بواق���ع 3.4 %، تليه� االإم����رات يف املرتبة 
الث�نية بنم���و متوقع بواق���ع 2.4 %، ثم عم�ن يف 
املرتب���ة الث�لثة بن�ضب���ة 2.2 %، والكويت بن�ضبة 
2 % يف املرتب���ة الرابع���ة، ويف املرتب���ة االأخ���رية 

ال�ضعودية بواقع 0.7 %.

التضخم
وتوق���ع التقري���ر بل���وغ مع���دل الت�ضخ���م يف 
 ،%  2.1 ح���وايل   2017 الع����م  خ���ال  البحري���ن 
ونح���و 2.3 % خال الع����م 2018، وذلك يف �ضوء 
امل�ض���ي يف االإج���راءات التي اتخذته���� ال�ضلط�ت 
خلف�ض م�ضتوي�ت الدعم ب�ضورة متدرجة لبع�ض 
القط�ع�ت، واأثر تطبي���ق �رضيبة القيمة امل�ض�فة 
ال�ضج�ئ���ر  عل���ى  وال�رضائ���ب   ،2018 ين�ي���ر  يف 

وامل�رضوب�ت الكحولية والغ�زية.
اأن ت�أت���ي  ووفًق���� للبي�ن����ت م���ن املتوق���ع 
البحري���ن يف املرتب���ة اخل�م�ض���ة من حي���ث معدل 
الت�ضخ���م يف الع����م 2017 ب�لن�ضبة لدول جمل�ض 
وتت�ض���در   ،%  2.1 بن�ضب���ة  اخلليج���ي  التع����ون 
الكوي���ت مع���دالت الت�ضخم بواق���ع 3.5 %، ويف 
املرتبة الث�نية قطر بن�ضبة 3.1 %، ثم ال�ضعودية 
االإم����رات  الرابع���ة  املرتب���ة  ويف   ،%  3 بن�ضب���ة 

بن�ضب���ة 2.8 %، ويف املرتب���ة االأخرية عم�ن بواقع 
.% 1.4

تراجع عجز الموازنة
واأ�ض����ر التقرير اإلى اأنه رغ���م ا�ضتمرار جهود 
التنوي���ع االقت�ض����دي يف البحري���ن اإال اأن القط�ع 
الهيدروكربوين م� يزال ي�ضهم بنحو 80 % - 90 

% من اإجم�يل االإيرادات الع�مة.
وعلى �ض���وء تراجع اأ�ضع�ر النف���ط التي اأدت 
اإلى انخف�����ض االإيرادات ب�ضكل ملحوظ بداية من 
الع����م 2014، مت تبني اإجراءات ع���دة لالن�ضباط 
امل����يل �ضملت تر�ضيد االإنف�ق عل���ى الدعم الذي 

ي�ضكل نحو 20 % من اإجم�يل االإنف�ق الع�م.
وبناء على ذلك، مت رفع �ضعر البنزين بن�ضبة 
60 %، ورفع �ضع���ر الغ�ز لي�ضل اإلى 4 دوالرات 
ب�ض���كل متدرج كل ع����م، ورفع ر�ض���وم ا�ضتهاك 
امل�ء والكهرب�ء على ال�رضك�ت واملقيمن االأج�نب 

وتعدي���ل هي���كل الدع���م عل���ى الكهرب����ء وامل�ء 
لتغطية �ضكن واحد للمواطنن.

ووا�ضل التقرير اأن���ه على �ضوء ارتف�ع قيمة 
العج���ز لنح���و 14 % من الن�جت املحل���ي االإجم�يل 
خ���ال الع����م 2016، م���ن املتوق���ع اللج���وء اإلى 
اإج���راءات اإ�ض�فية لتعزيز االإي���رادات الع�مة خال 
الع�م���ن 2017 و2018 ت�ضمل اإلى ج�نب فر�ض 
�رضيب���ة القيم���ة امل�ض�ف���ة بن�ضب���ة 5 % مراجعة 

ر�ضوم بع�ض اخلدم�ت احلكومية. 
كم� تت�ضمن التدابري عل���ى �ضعيد النفق�ت 
ت�ضكي���ل فرق خ��ض���ة برت�ضي���د االإنف����ق بجميع 
الوزارات واجله�ت احلكومية، وتخفي�ض النفق�ت 
الت�ضغيلي���ة يف الوزارات مبعدل 30 % مع مراع�ة 
توفري االعتم�دات لبع����ض االلتزام�ت امل�لية يف 
بع�ض ال���وزارات واجله�ت احلكومي���ة وتخفي�ض 
االعتم����دات امل�لي���ة للجه����ت احلكومي���ة ذات 
امليزانية امل�ضتقلة بن�ضب���ة 3 %، وتوجيه الدعم 

احلكومي للم�ضتحقن م���ن املواطنن. بن�ء على 
م���� �ضبق، من املتوقع تراج���ع ن�ضبة عجز املوازنة 
للن����جت اإلى نح���و 10 % الع����م 2017، و8.4 % 

الع�م 2018.

ارتفاع فائض الميزان التجاري
وتوق���ع ال�ضن���دوق اأن يرتف���ع الف�ئ����ض يف 
املي���زان التج����ري ب�ململك���ة لي�ضل اإل���ى نحو 5 
ملي����رات دوالر متثل 14.7 % من الن�جت املحلي 
االإجم����يل خال الع����م 2017 مق�رن���ة مع ف�ئ�ض 
ثل نح���و 14.1 % من  ق���دره 4.5 ملي����ر دوالر يمُ
الن�جت املحلي االإجم�يل خال الع�م 2016. ويمُعزا 
ذلك لتوق���ع ارتف�ع ال�ض����درات بن�ضبة 12.6 % 
لتبلغ حوايل 15.2 ملي�ر دوالر خال الع�م 2017 

نتيجة للتح�ضن املتوقع يف اأ�ضع�ر النفط. 
اأم���� الواردات فيتوق���ع ارتف�عه� بنحو 13.3 
% لتبلغ نح���و 10.2 ملي����رات دوالر خال الع�م 

2017 مق�رن���ة مع نحو 9 ملي����رات دوالر م�ضجلة 
خال الع�م املق�بل. 

وفيم���� يتعل���ق مبي���زان اخلدم����ت والدخل، 
فتوقع التقرير ارتف�ع العجز بن�ضبة 6.5 % ليبلغ 
حوايل 3.3 ملي����ر دوالر خال الع����م 2017. كم� 
يتوقع ارتف����ع العجز يف مي���زان التحويات بقدر 
�ضئي���ل تبلغ ن�ضبت���ه 1.8 % لي�ضل اإلى نحو 2.9 

ملي�ر دوالر خال الع�م 2017. 
وتوق���ع اأن يرتاجع العج���ز يف امليزان اجل�ري 
ليبل���غ نحو 1.2 ملي����ر دوالر متثل حوايل 3.4 % 
من الن����جت املحلي االإجم�يل خ���ال الع�م 2017، 
مق�رنة مع عجز قدره 1.4 ملي�ر دوالر متثل حوايل 

4.4 % خال الع�م 2016. 
وب�لن�ضب���ة للع����م 2018، فتوق���ع اأن ي�ضتمر 
الرتاج���ع يف عجز ميزان املع�م���ات اجل�رية ليبلغ 
نح���و 0.9 ملي����ر دوالر متث���ل 2.4 % م���ن الن�جت 

املحلي االإجم�يل.

اتجاهات النمو االقتصادي في دول مجلس التعاون ) 2014 - 2018 (
معدل النمو باألسعار الثابتة

20142015*2016**2017**2018
3.64.11.40.71.5السعودية
3.13.82.62.43.0اإلمارات

4.03.62.23.42.8قطر
0.92.32.02.5-0.5الكويت
2.94.11.82.22.5عمان

4.52.92.11.91.9البحرين
دول مجلس 

3.23.41.91.72.2التعاون الخليجي

اتجاهات تطور األسعار المحلية في الدول العربية ) 2014 - 2018 (
معدل التضخم )%(

20142015*2016**2017**2018
2.72.23.43.04.1السعودية
2.44.11.72.83.2اإلمارات

3.41.83.03.13.4قطر
2.93.33.13.53.9الكويت
1.00.11.11.41.7عمان

3.01.92.72.12.3البحرين
دول مجلس 

2.62.42.92.93.7التعاون الخليجي

 اأمل احلامد

ملي�ر  10.2 ل���  وال����واردات  دوالر  ملي�ر   15.2 ل���  ال�����ض���درات  �ضعود 

ت�خ�ف�ي������ض الن�ف�ق�������ت الت�ضغي��ل�ي��������ة ف����ي ال���وزارات مبع����دل 30 %

• امل�ضدر: �ضندوق النقد العربي، ق�عدة بي�ن�ت التقرير االقت�ض�دي العربي وم�ض�در وطنية واإقليمية ودولية     * تقديرات  ** تقديرات �ضندوق النقد العربي	

البور�ضة تبداأ اأ�ضبوعها على تراجع 

�ضفقات ل�رشاء 200 األف �ضهم من “البحرين والكويت”

أخبار السوق

اأقفل “موؤ�رض البحرين الع�م” يوم اأم�ض عند 
م�ضت����وى 1،344.69 ب�نخف��ض ق����دره 11.53 

نقطة مق�رنة ب�إقف�له يوم اخلمي�ض.
وت����داول امل�ضتثمرون 2.08 مليون �ضهم، 
بقيم����ة اإجم�لي����ة بلغ����ت 449.29 األ����ف دين�ر، 
مت تنفيذه����ا م����ن خ����الل 78 �ضفق����ة، مركزين 
تع�ماته����م على اأ�ضهم قط�����ع البنوك التج�رية 
الذي بلغ����ت قيمة اأ�ضهم����ه املتداولة 308.31 
اآالف دين�����ر اأي م����� ن�ضبت����ه 69 % م����ن القيمة 
االإجم�لية للتداول وبكمية قدره� 1.70 مليون 

�ضهم، مت تنفيذها من خالل 51 �ضفقة.
وج�ء بن����ك البحري����ن والكوي����ت يف املركز 
االأول من حيث قيمة التداول بواقع 99.65 األف 
دين�����ر اأي م� ن�ضبته 22.18 % من اإجم�يل قيمة 
االأ�ضهم املتداولة وبكمية قدره� 254.04 األف 

�ضهم، مت تنفيذها من خالل 8 �ضفق�ت.
اأم����� املرك����ز الث�ين ف����ك�ن للبن����ك االأهلي 
املتح����د بقيم����ة قدره����� 69.18 األ����ف دين�ر اأي 
م����� ن�ضبته 15.40 % من اإجم�����يل قيمة االأ�ضهم 
املتداولة وبكمي����ة قدره� 254.67 األف �ضهم، 

مت تنفيذها من خالل 6 �ضفق�ت.
ث����م ج�����ء م�����رضف ال�ض����ام بقيم����ة قدره����� 
68.98 األ����ف دين�ر اأي م� ن�ضبته 15.35 % من 
اإجم�يل قيم����ة االأ�ضهم املتداولة وبكمية قدره� 
689.80 األ����ف �ضهم، مت تنفيذها من خالل 12 

�ضفقة.
ومت ي����وم اأم�س ت����داول اأ�ضه����م 19 �رضكة، 
اأ�ضه����م �رضكت����ن، يف ح����ن  اأ�ضع�����ر  ارتفع����ت 
انخف�ض����ت اأ�ضع�ر اأ�ضهم 6 �����رضك�ت، وح�فظت 

بقية ال�رضك�ت على اأ�ضع�ر اأقف�الته� ال�ض�بقة.

اأجرى م�ض�همون رئي�ضيون يف بنك البحرين 
والكوي���ت عدة �ضفق�ت ل����رضاء 200 األف �ضهم 
من اأ�ضهم البنك امل�ضنف���ة اأ�ضهم خزينة بقيمة 

اإجم�لية جت�وزت 77.9 األف دين�ر.
واأو�ضح البي�ن املن�ضور على موقع بور�ضة 
البحرين اأم�ض، اأن ال�ضفق�ت متت يوم االأربع�ء، 
حيث ق�م امل�ض�همون ب�رضاء  81.457 األف �ضهم 
ب�ضعر 0.388 دينار لل�ضهم الواحد، كما مت �رشاء 
 100 األ���ف �ضهم ب�ضع���ر 0.390 دين����ر لل�ضهم 
الواح���د، وكذل���ك مت ����رشاء  18.543 األف �ضهم 

ب�ضعر 0.394 دين�ر لل�ضهم الواحد.
وك�ن امل�ضتثمرون يف البور�ضة قد تداولوا 

يوم االأربع�ء 4.37 ماين �ضهم، بقيمة اإجم�لية 
قدره� 1.27 مليون دينار، مت تنفيذها من خالل 
82 �ضفقة، حي���ث ركز امل�ضتثمرون تع�ماتهم 
عل���ى اأ�ضهم قط�ع البنوك التج�رية والتي بلغت 
قيمة اأ�ضهمه املتداولة 844.88 األف دين�ر، اأي 
م���� ن�ضبته 66 % من القيمة االإجم�لية للتداول، 
وبكمية قدره� 2.91 مليون �ضهم، مت تنفيذها 
من خال 34 �ضفق���ة. وبلغت قيمة اأ�ضهم  بنك 
البحري���ن والكوي���ت املتداول���ة 160.39 األ���ف 
دين����ر، اأي م� ن�ضبته 12.62 % من اإجم�يل قيمة 
االأ�ضهم املتداولة، وبكمية قدره� 412.53 األف 

�ضهم، مت تنفيذها من خالل 7 �ضفق�ت.

إعداد: المحرر االقتصادي

“جي اإف اإت�ش” ت�ضتحوذ على مركز للبيانات باأمريكا
قيمته ال�ضوقية 100 مليون دوالر

اإت����ض:  اإف  ج���ي  جمموع���ة   - دب���ي 
ا�ضتح���وذت �رضكة جي اإف اإت����ض ك�بيت�ل 
الت�بع���ة ملجموعة جي اإف اإت����ض امل�لية، 
 )Data Center( عل���ى مركز للبي�ن����ت
بوالية فرجيني� االأمريكية، والذي تتج�وز 

قيمته ال�ضوقية 100 مليون دوالر.
و�ضيت���م هذا اال�ضتثم�ر يف اإط�ر �رضاكة 
م���ع “ذي كوربوري���ت اأوفي����ض بروبرتيز 
اإح���دى  وه���ي   ،”)COPT( ترا�ض���ت 
ال����رضك�ت املدرجة يف بور�ض���ة نيويورك، 
دوالر  ملي����رات   5 بقيم���ة  براأ�ضم����ل 
وتخت�ض ب�ال�ضتثم�ر يف االأ�ضول العق�رية، 
وب�الإ�ض�ف���ة اإل���ى اإدارة االأ�ض���ول، ق�مت 
)COPT( اأي�ًض���� ب�ال�ضتثم����ر بن�ضبة 20 
% من اال�ضتحواذ، والتي يتوقع اأن يحقق 
للم�ضتثمري���ن توزيع����ت نقدي���ة ن�ض���ف 

�ضنوي���ة مبتو�ضط مع���دل �ضن���وي بن�ضبة 
9.5 % على مدى فرتة اال�ضتثم�ر ومعدل 

ع�ئد داخلي بن�ضبة 12 %.

من�ض�أت���ن  م���ن  املحفظ���ة  وتتك���ون 
ب�أح���دث  امل���زودة  البي�ن����ت  ملراك���ز 
التجهي���زات الع�رضي���ة، وتق���ع يف منطقة 
االأعم����ل ذات التقني���ة الع�لي���ة بوالي���ة 

فرجيني�. 
وق����ل الرئي�ض التنفي���ذي ل�رضكة جي 
اإف اإت�ض ك�بيت����ل لوؤي اأحمدي “ا�ضتثم�ر 
مهم اآخ���ر يف ال�ضوق العق����ري االأمريكي، 
وال���ذي يع���د اإ�ض�فة اإل���ى �ضجلن� احل�فل 
من املح�فظ اال�ضتثم�رية، والنج�ح الذي 

حققن�ه يف هذه ال�ضوق. 
نح���ن �ضع���داء ب�ض���كل خ�����ض به���ذا 
م���ع  ب�رضاك���ة  �ضيت���م  ال���ذي  اال�ضتثم����ر 
�رضك���ة COPT الع�ملي���ة امل�ضتوى، مب� 
�ضي�ضم���ن حتقي���ق اأق�ضى مع���دالت من 

الع�ئدات وعند التخ�رج من اال�ضتثم�ر”.

• لوؤي اأحمدي	

الزياين يبحث م�ضتجدات القطاع ال�ضياحي مع “الغرفة”
ا�ضتعر�ض الت�ضهيات املقدمة للم�ضتثمرين  

وزي���ر  بح���ث  ال�ضن�ع���ة:  وزارة   - ال�ضي���ف 
ال�ضن�ع���ة والتج����رة وال�ضي�ح���ة زايد ب���ن را�ضد 
الزي����ين اأم�ض، مع اأع�ض�ء جلن���ة القط�ع ال�ضي�حي 
بغرف���ة جت����رة و�ضن�عة البحرين والت���ي يراأ�ضه� 
�ضفي����ن املوؤي���د، ق�ض�ي���� وم�ضتج���دات القط�ع 
ال�ضي�ح���ي يف اململك���ة، واخلط���وات واملب�درات 
التي اتخذته� هيئة البحرين لل�ضي�حة واملع�ر�ض 
يف �ضبي���ل تنظيم ه���ذا القط�ع احلي���وي واملهم 

والت���ي ك�ن له� ب�ل���غ االأثر يف اإب���راز االإمك�ني�ت 
ال�ضي�حي���ة الكث���رية الت���ي تتميز به���� البحرين. 
وا�ضتعر����ض اجل�نب����ن الدع���م املتوا�ض���ل م���ن 
احلكومة لتعزيز هذا القط�ع لي�ضل بخدم�ته اإلى 
م�ضتوى الطموح، حي���ث اأ�ضهمت هذه املب�درات 

يف االرتق�ء اإلى م�ضتوي�ت متقدمة. 
وتط���ّرق الوزير اإلى التوجه����ت امل�ضتقبلية 
للهيئ���ة والت�ضهيات التي تقدمه� للم�ضتثمرين 

يف ه���ذا اجل�ن���ب.  واأكد الوزير اهتم����م احلكومة 
بتذلي���ل ك�ف���ة ال�ضعوب�ت والعراقي���ل التي قد 
ت���رز اأم�م امل�ضتثمري���ن، حيث توليه���� اهتم�ًم� 
���� وت���درج له���� اخلط���ط واال�ضرتاتيجي����ت  خ��ضًّ
التي م���ن �ض�أنه���� الت�ضهي���ل والتب�ضي���ط لك�فة 
امل�ضتثمري���ن من القط�ع اخل�����ض للعمل يف هذا 
القط����ع وتعزي���ز ال�رضاكة الق�ئمة ب���ن احلكومة 

والقط�ع اخل��ض يف هذا اجل�نب.



تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب اسم جتاري فعلى كل من لديه 

يوما من  االدارة خالل خمسة عشر  الى  التقدم  قانوني  اعتراض  اي 

تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه .

اسم التاجر :محمد جعفر عبد اهلل عبد الرحيم

CR 2017-61527 اعالن رقم

عقارات بوابة املستقبلعقارات قصر الناموس1-107121

االسم التجاري اجلديداالسم التجاريرقم القيد

بناء على قرار الشركاء في شركة احلزم للتجارة ذ.م.م، املسجلة على قيد رقم 99997 ، 
بتصفية الشركة اختياريا و تعيني السادة / اي جودة لألستشارات  ذ.م.م مصفيا للشركة.

بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص املادة 

335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه ، 
مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان 

التالي : 

عنوان املصفي :
محمد عادل علي حسن املدني ـــ اي جودة لألستشارات ذ.م.م

هاتف رقم :  33370899) 97+ (

إعالن بحل و تصفية شركة احلزم للتجارة ذ.م.م
سجل جتاري رقم 99997
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ر�شالة �رسية من طهران اإلى ترامب عن �شحة خامنئي
دبي - قناة العربية:

ك�شف���ت م�ش���ادر اإيرانية عن  ر�شالة �رسية م���ن  طهران اإلى  الرئي����س االأمريكي  دونالد 
ترامب، تتعلق باملر�شد االأعلى للثورة االإيرانية  علي خامنئي.

وق���ال الرئي����س االإيراين االأ�شبق اأبو احل�شن بني �شدر خالل لق���اء �شحايف مع موقع اإيران 
واي���ر االأخباري اإن م�شمون الر�شال���ة ال�رسية تناول معلومات تتعلق بتده���ور  �شحة  املر�شد 

االإيراين.
ووفق���اً للمعلوم���ات التي ك�شف عنها بن���ي �شدر، فاإن  احلر�س الث���وري االإيراين ي�شتعد 

الإي�شال رجل الدين االإيراين اإبراهيم رئي�شي اإلى كر�شي  الرئا�شة يف اإيران.
واأ�ش���اف بني �ش���در اأن احلر�س الث���وري برر م����رسوع تر�شيح  اإبراهيم رئي�ش���ي للرئا�شة 
االإيراني���ة بفوز ترامب، واأن  الرئي����س االأمريكي ال�شابق  باراك اأوباما كان يفهم لغة روحاين، 

ولكن ترامب ال يفهم لغة الرئي�س االإيراين احلايل اأبدا.

السنة التاسعة - العدد 3107 
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دبي - العربية.نت:         

الداخلي���ة   وزارة  اأف���ادت 
ال�شعودية با�شت�شهاد عريف وجرح 
3 من حر�س احلدود بانفجار لغم يف 

الداير يف جازان.
و�رسح املتح���دث االأمني لوزارة 
الداخلية باأنه عن���د ال�شاعة العا�رسة 
م���ن �شباح اأم�س االأح���د واأثناء قيام 
دورية حر�س ح���دود راجلة مبهامها 
ج���ازان،  مبنطق���ة  الداي���ر  بقط���اع 
تعر�ش���ت النفجار لغ���م اأر�شي مما 
نتج عن���ه ا�شت�شهاد العريف عي�شى 
م�شواح معرب الريثي، واإ�شابة 3 من 
زمالئه مت نقلهم اإل���ى امل�شت�شفى 

لتلقي العالج الالزم.
وقد با����رست اجلهات املخت�شة 

بحر�س احلدود التحقيق يف ذلك.

لندن – أ ف ب:

و����ش���ف وزي������ر اخل���ارج���ي���ة 
جون�شون  ب��وري�����س  ال��ربي��ط��اين 
ب�شار  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  رئي�س 
االأكرب”  “االإرهابي  ب  االأ���ش��د 
داع��ي��ا رو���ش��ي��ا اإل����ى االع����رتاف 
احلريف  باملعنيني  “�شام”  باأنه 

واملجازي للكلمة.
مقالة  يف  ج��ون�����ش��ون  وك��ت��ب 
“�شنداي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن�����رست��ه��ا 
اأن مو�شكو  تلغراف” الربيطانية 
متلك  ت����زال  ال  دم�����ش��ق  حليفة 
“اجلانب  ع��ل��ى  ل��ت��ك��ون  ال��وق��ت 
ال�شحيح من وجهة النظر” ب�شاأن 

النزاع يف �شوريا.
ي�شتخدم  “االأ�شد  اأن  واأ�شاف 
الأنها  لي�س  الكيميائية  االأ�شلحة 
فظيعة وال تفرق )بني ال�شحايا( 
فح�شب، بل الأنها مروعة كذلك”.

نف�شه  ه��و  “لذلك،  وت��اب��ع 
بتعط�س  ت�شبب  اك��رب  اإره��اب��ي 
ل��الن��ت��ق��ام ال مي��ك��ن وق��ف��ه حتى 
ب���اأن  ي���اأم���ل  اأن  مي��ك��ن��ه  ال  ب���ات 
اإنه �شام  يحكم �شعبه ثانية )...( 
الوقت  وح���ان  وجم��ازي��ا،  حرفيا 
هذه  وتوقن  لت�شتيقظ  لرو�شيا 

احلقيقة”.

بغداد – رويترز:

قال م�شوؤولون ع�شكريون اإن 
الق���وات العراقية �شن���ت هجوما 
جدي���دا عل���ى تنظي���م داع�س يف 
املدينة القدمية باملو�شل اأم�س 
االأح���د �شاعي���ة لك����رس اجلمود يف 
حم���اوالت انت���زاع ال�شيطرة على 

اآخر معاقل التنظيم املت�شدد.
الق���وات تقريبا  ومل تتق���دم 
من���ذ اأكرث م���ن �شه���ر، ويتح�شن 
املدين���ة  داخ���ل  املت�ش���ددون 
يف  ال�ش���كان  كثيف���ة  القدمي���ة 
غ���رب املو�شل حي���ث ال تتمكن 
الدبابات واملركبات الكبرية من 

العمل ب�شبب �شيق ال�شوارع.
واأفاد بي���ان اأن قوات ال�رسطة 
تقدم���ت  العراقي���ة  االحتادي���ة 
م�شاف���ة 200 م���رت داخل املدينة 
م�شج���د  م���ن  مقرتب���ة  القدمي���ة 

النوري.

واشنطن – رويترز:

قال الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترام���ب اأم����س االأحد عل���ى ح�شابه 
على “توي���رت” اإن ال�شني ت�شاعد 
يف ح���ل م�شكل���ة تتعل���ق بكوري���ا 
عدول���ه  ع���ن  مدافع���ا  ال�شمالي���ة 
ع���ن و�ش���ف بكني باأنه���ا تتالعب 

بالعملة.
واأ�شاف ترام���ب “ملاذا اأ�شف 
ال�ش���ني باأنه���ا تتالع���ب بالعملة 
وه���ي تعم���ل معن���ا فيم���ا يتعلق 
مب�شكلة كوري���ا ال�شمالية؟ �شرنى 

ما يحدث”.

 جازان.. ا�شت�شهاد عريف وجرح 
3 من حر�س احلدود بانفجار

 جون�شون ي�شف االأ�شد 
ب� “االإرهابي االأكرب”

 هجوم جديد للقوات 
العراقية يف املو�شل

ترامب: ال�شني ت�شاعد يف 
حل م�شكلة كوريا ال�شمالية

51.3 % ي�سوتون ل�سالح التعديالت الد�ستورية يف تركيا
 اأردوغان هناأ اأن�شاره على نتيجة اال�شتفتاء

حزب اهلل يدرب احلوثيني على تنفيذ عمليات انتحارية باململكة... ع�شريي:

وبع���د فرز نح���و 99.8 % م���ن االأ�شوات، 
تظهر نتائج اأولية ر�شمية اأن 51.3 % �شوتوا 

ب�”نعم” ل�شالح التعديالت.
ويريد اأردوغ���ان حتويل النظام احلكومي 
من برملاين، كما هو ال�شاأن حاليا، اإلى رئا�شي 

تنفيذي.
يف  امل�شارك���ة  اأن  التقاري���ر  وذك���رت 
اال�شتفت���اء كانت مرتفع���ة. وت�شري تقديرات 
مراك���ز االإح�شاء اإلى اأن ن�شب���ة امل�شاركني يف 
عملي���ة الت�شوي���ت يف اال�شتفتاء جتاوزت 80 

.%
وق���ال نائ���ب رئي����س ال���وزراء، فاي�ش���ي 
كاين���اك، اإن الت�شوي���ت بنع���م كان اأق���ل من 
املتوقع لكنه اأ�شاف اأن املوؤيدين للتعديالت 

ت�شدروا امل�شهد.
واأعلن حزب ال�شعب اجلمهوري املعار�س 
عزم���ه الطعن �شد 37 % م���ن االأ�شوات التي 

مت فرزها.
وقت���ل 3 اأ�شخا����س باإطالق الن���ار عليهم 
بالق���رب من مركز اق���رتاع يف اجلنوب ال�رسقي 

من حمافظة ديار بكر.
وع�شي���ة الت�شويت ق���ال اأردوغ���ان اأمام 
ح�ش���د م���ن اأن�ش���اره اإن الت�شوي���ت ل�شال���ح 

التعديالت “يجعل تركيا اأقوى”.
وقد ميهد هذا اال�شتفتاء الأكرب تغيري يف 
نظام احلكم منذ تاأ�شي�س اجلمهورية الرتكية. 
وياأتي اال�شتفتاء يف ظ���ل حالة الطوارئ التي 
فر�شتها احلكومة يف اأعقاب حماولة االنقالب 

الفا�شلة يف منت�شف �شهر يوليو املا�شي.
واأ�شب���ح اأردوغ���ان رئي�ش���ا لرتكي���ا، وهو 

من�ش���ب فخ���ري اإلى حد كب���ري، يف عام 2014 
بع���د اأكرث م���ن عقد ق�ش���اه يف من�شب رئي�س 

الوزراء.
وين�س التغيري الد�شتوري املقرتح على 
اإلغاء من�شب رئي�س احلكومة وال�شماح بالتايل 
للرئي����س بتعيني ال���وزراء وجع���ل االإجراءات 

احلكومية حتت �شلطته.
اجلدي���د  النظ���ام  اإن  اأردوغ���ان  ويق���ول 
ي�شبه النظ���ام الرئا�شي املعمول به يف فرن�شا 

والواليات املتحدة.

• اأردوغان يقول اإن النظام اجلديد ي�شبه النظام الرئا�شي املعمول به يف فرن�شا والواليات املتحدة )اإي بي اأيه(	

أنقرة - وكاالت:

ي��ل��درمي ورئي�س احل��زب  ب��ن علي  ال���وزراء  اأردوغ����ان، رئي�س  ال��رك��ي رج��ب طيب  الرئي�س  هناأ 

القومي املعار�س على نتيجة اال�صتفتاء على تعديالت د�صتورية تو�صع �صالحياته يف البالد، يف وقت 

التعديالت  على  اال�صتفتاء  يف  االأ�صوات  فرز  وك�صف  اال�صتفتاء.  نتيجة  باملعار�صة  قيادات  رف�صت 

الد�صتورية التي تغري نظام احلكم يف البالد اإىل رئا�صي، اأم�س االأحد، عن تاأييد اأغلبية امل�صاركني 

لهذه التعديالت. واأظهرت نتائج ر�صمية يف تركيا تقدم الفريق املوؤيد لتعديالت د�صتورية تعزز من 

�صالحيات الرئي�س رجب طيب اأردوغان.

ك�ش����ف املتح����دث با�ش����م ق����وات التحال����ف 
لدع����م ال�رسعي����ة يف اليم����ن اللواء اأحم����د ع�شريي، 
يف ح����وار بقناة العربية، ع����ن وجود خمطط اإيراين 
ل�����رسب اأمن وا�شتق����رار ال�شعودي����ة، انطالقاً من 
احل����دود اليمنية، وه����و االأمر ال����ذي دفع القوات 
ال�شعودية اإلى التحرك حلماية اأرا�شيها، مبيناً اأن 
منهجية االإيرانيني ه����ي “ا�شتخدام امليلي�شيات 
املحلي����ة لتنفيذ املخط����ط الذي يهدف����ون له”. 
حي����ث كان ظه����ور االإيراني����ني يف اليم����ن “ع����رب 
دع����م امليلي�شي����ات احلوثية يف احل����روب ال�شت، 

بالتمويل وال�شالح”.
املعلوم����ات  اأن  ع����ن  ع�ش����ريي  وك�ش����ف 
اال�شتخبارية املتوافرة ل����دى اململكة تفيد باأنه 
“كان يف ف����رتة من الفرتات يدف����ع اإلى املقاتل 
اإل����ى  اإ�شاف����ة  100 دوالر يف الي����وم”.  احلوث����ي 
“وج����ود مدرب����ني تابع����ني حل����زب اهلل، يدربون 
احلوثي����ني عل����ى مهاجم����ة ال�شعودي����ة وتنفي����ذ 

عمليات انتحارية داخل اململكة”.
وق����ال ع�ش����ريي: “مل نكن بحاج����ة الأن ننتظر 
اإل����ى اأن ت�شب����ح اليم����ن قاعدة �شاروخي����ة اأخرى 
ته����دد اأم����ن و�شالم����ة ال�شعودي����ة، كم����ا خط����ط 
االإيراني����ون لذلك، لكي يحولوا اليمن اإلى قاعدة 
ع�شكري����ة، ينطلقون منها اإلى مهاجمة اململكة”. 
بحي����ث ت�شب����ح منطق����ة احل����دود “منطق����ة غري 
م�شتقرة، تت�شلل عربه����ا امليلي�شيات اإلى داخل 

ال�شعودية”.
واأ�ش����اف اأن ال�شعودي����ة تعر�ش����ت لهجمات 
ب�����48 �شاروخ����ا بالي�شتي����ا، مبين����ا اأن “جمم����وع 
ال�شواري����خ الت����ي اأطلقته����ا امليلي�شي����ات جتاه 
اململك����ة اأو داخل اليم����ن 138 �شاروخا”. وهذه 
ال�شواريخ م�شنعة يف كوريا ال�شمالية، وال�شني، 
واالحتاد ال�شوفييتي ال�شابق. فيما اإيران هي من 
تعمل على ت�شغيل وحت�شري و�شيانة ال�شواريخ.

وتابع ع�ش����ريي اأو�شح اأنه ل����و حكمت اإيران 
اليم����ن، ف����اإن “قدرة الدف����اع اجل����وي ال�شعودي 
�شتك����ون م�شتت����ة ب����ني جبهت����ني، جبه����ة �رسقية 

وجبه����ة جنوبية”، م�شيف����ا اأن “االأم����ر االأخطر اأّن 
م����ن يتحك����م يف ه����ذه االأ�شلح����ة ه����ي ميلي�شيات 
لي�ش����ت لها �شف����ة الدولة. الأنه حينم����ا ي�شتخدم 
�شالح ا�شرتاتيج����ي، فاإن هنالك م�شوؤولية للدول 
اأمام القانون الدويل واأمام االأمم املتحدة، ولكن 
وجود ميلي�شيات غري معرتف بيها، ويف ف�شاءات 
غري حمكومة، ومتتلك هذا النوع من االأ�شلحة، هو 

وجه اخلطورة يف االأمر”.
واأ�شار ع�شريي اإلى اأن منهجية عمل التحالف 
كان����ت تقت�شي اختي����ار اأحد الطريق����ني: اإما اأن 
تك����ون هنالك حمل����ة جوية بالطريق����ة التقليدية 

املعت����ادة، ثم يتبعها عمل بري �شامل على جميع 
االأرا�شي اليمني����ة با�شتخدام ق����وات كال�شيكية 
تدخل اليمن وحتتل جميع املناطق، وهذا املنهج 

�شيكون له ثمن” بح�شب اللواء اأحمد ع�شريي.
واأ�شاف اأن “الق����وات ال�شعودية املتواجدة 
عل����ى احل����دود، عدده����ا نح����و 100 األ����ف جندي، 
وق����ادرة على احتالل اليم����ن يف اأيام، اإال اأننا نريد 
اأن ننف����ذ عملية لدع����م ال�رسعية يف اليم����ن، باأقل 
اخل�شائر املمكنة يف الطرف����ني، واملحافظة على 
املواط����ن اليمن����ي، فنحن كم����ن يري����د تخلي�س 

رهائن داخل من�شاأة”.
واأك����د عل����ى اأن����ه ويف الوق����ت احل����ايل، فاإن 
احلكوم����ة ال�رسعي����ة موجودة يف ع����دن، واحلياة يف 
و�شعها الطبيعي، وهذه احلالة انتقلت اإلى كثري 
م����ن املحافظات، واحلكومة ال�رسعية ت�شيطر على 

نحو %85 من االأرا�شي اليمنية.
واأو�شح اأن “خ�شائر قوات التحالف جمتمعة، 
مل ت�ش����ل اإل����ى ُخم�����س ما ُيقب����ل ب����ه يف التمارين 

الع�شكرية، وهي ن�شبة منخف�شة جدا”.
عبدالفت����اح  امل�����رسي  الرئي�����س  اإن  وق����ال 
ال�شي�ش����ي عر�س عل����ى احلكوم����ة ال�شعودية من 
30 اإلى 40 األف جن����دي كقوات برية”، مبينا اأن 
منهجي����ة العم����ل يف اليم����ن تت�شمن ع����دم و�شع 
ق����وات غ����ري مينية عل����ى االأر�����س اليمني����ة، واأن 

اجلي�س امل�رسي ي�شارك بقوات جوية وبحرية.

مخطــط إيرانــي لضــرب أمــن واستقــرار السعـوديـة

•  اللواء اأحمد ع�شريي	
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جامعة العلوم التطبيقية تدشن برامج كلية الهندسة
حت���ت رعاي���ة ال�شف���ر الربيط���اين لدى 
ممكل���ة البحري���ن �شامي���ون مارت���ن �ش���ي اإم 
ج���ي، اأقام���ت جامعة العل���وم التطبيقية حفل 
ا�شتقب���ال وتعري���ف بربامج كلي���ة الهند�شة 
اجلدي���دة بالتعاون م���ع جامعة لن���دن �شاوث 
بان���ك الربيطاني���ة، وذل���ك بح�ش���ور رئي����س 
جمل����س االأمن���اء الربوفي�شور وهي���ب اخلاجة 
ورئي����س اجلامع���ة الربوفي�شور غ�ش���ان عواد 
والربوفي�ش���ور �شارل���ز اإغبو م���ن جامعة لندن 
�ش���اوث بان���ك وعدد م���ن ال�شف���راء ونخبة من 
ممثلي ال�رشكات من القطاعني العام واخلا�س 
البحري���ن،  يف  اخلا�ش���ة  املدار����س  وممثل���ي 

و�رشكاء اجلامعة من املجتمع املحلي.
وت�شم���ن احلفل جمموعة م���ن الفعاليات 
بداأه���ا رئي�س جمل����س االأمناء وهي���ب اخلاجة، 
حي���ث رح���ب بال�شي���وف الذي���ن لب���وا دعوة 
اجلامعة، مو�شحاً اأن ه���ذا اللقاء ياأتي تاأكيداً 
عل���ى اأهمية ال�رشاكة ومد ج�ش���ور التوا�شل مع 
املوؤ�ش�ش���ات احلكومية واخلا�ش���ة مبا ي�شهم 
يف تعري���ف املجتمع املحل���ي وطلبة املدار�س 

باجلامعة وما تقدمه من تخ�ش�شات.

ث���م حت���دث ال�شف���ر الربيط���اين معرب���اً 
ع���ن �شعادته به���ذا التعاون ب���ني اجلامعات 
العم���ل  جم���ال  يف  والربيطاني���ة  البحريني���ة 
االأكادميي وتبادل اخل���ربات بني اجلامعتني 
مبا ي�شاعد على تطوير التعليم وحتقيق اأعلى 
ن�شب���ة م���ن الفائدة للطلب���ة، م�شي���داً باجلهد 
الذي تبذله جامعة العلوم التطبيقية ودعمها 
للبح���ث العلمي مبا يخ���دم املجتمع البحريني 
ويع���زز م�شرته���ا ب���ني موؤ�ش�ش���ات التعليم 

العايل.
م���ن جانب���ه، اأكد رئي����س اجلامع���ة غ�شان 
ع���واد عل���ى اأن اجلامع���ة �شعي���دة با�شتجاب���ة 
بع�س ال�رشكات واملدار�س للقاء الذي اأقامته، 
متطلعني اإلى مزيد من اللقاءات يف امل�شتقبل 
واأهمي���ة  اأك���ر بربام���ج اجلامع���ة  للتعري���ف 
الربام���ج اجلدي���دة بالتع���اون م���ع اجلامعات 
الربيطاني���ة يف رف���د �شوق العم���ل بخريجني 
متميزين وامل�شاهمة يف تقدمي تعليم متطور 

خلدمة املجتمع البحريني واخلليجي والعربي.
واأو�شح رئي����س اجلامع���ة اأن برامج كلية 
الهند�ش���ة تواك���ب اأح���دث التط���ورات عل���ى 
م�شت���وى الع���امل وتتنا�ش���ب م���ع ا�شرتاتيجية 
الت�شمي���م  التكنولوجي���ا،  )العل���وم،  �شتي���م 
الهند�ش���ي، الريا�شيات( يف جم���ال التعليم، 
م�ش���راً اإلى اأنه���ا تعترب من اأه���م االجتاهات، 
واملداخ���ل العاملية يف ت�شمي���م املناهج االآن 
بع���د اأن اأثبت فعاليتها ع���رب تطبيق االأن�شطة 

العملي���ة التطبيقي���ة، واأن�شط���ة التكنولوجيا 
الرقمي���ة، والكمبيوتري���ة، واأن�شط���ة متمركزة 
حول اخلربة عن طري���ق االكت�شاف، والتحري، 
واأن�شط���ة اخل���ربة اليدوي���ة، واأن�شطة التفكر 

العلمي، واملنطقي، واتخاذ القرار.
كما حتدث نائب رئي�س اجلامعة لل�شوؤون 
االأكادميي���ة والتطوي���ر عا�شم احل���اج، وقدم 
نب���ذة ع���ن الكلي���ة والربام���ج الت���ي تقدمها 
والفائدة التي �شيحققها الطالب من درا�شته 
يف كلي���ة الهند�شة، م�شراً اإل���ى اأن الت�شجيل 
املدني���ة  الهند�ش���ة  تخ�ش�ش���ي  يف  مفت���وح 
واالإن�ش���اءات وهند�ش���ة الت�شمي���م املعماري 
للف�ش���ل الدرا�شي االأول من العام االأكادميي 

.2017/2016
واأخراً اأعرب ت�شارلز اإغبو من جامعة لندن 
�ش���اوث بانك عن بالغ �شك���ره لرئي�س جمل�س 
االأمن���اء ورئي����س اجلامع���ة والعامل���ني فيه���ا 
عل���ى جهودهم وتعاونهم املثم���ر والذي ُتوج 
بالتع���اون ب���ني اجلامعتني متمني���اً اأن تكون 
بداي���ة خر للتعاون امل�شرتك بني اجلامعتني 

يف العديد من املجاالت. 

برعاية سمو الشيخة ثاجبة 

“أفنان للزهور” يفتتح فرعه األول بمنطقة العدلية 

صبحي توفيق يحيي حفال ساهرا بمطعم زحلة

برعاي���ة كرمي���ة م���ن �شم���و ال�شيخ���ة ثاجبة بنت 
�شلم���ان بن حمد اآل خليف���ة وبح�شور عدد من جمعية 
�شي���دات االأعمال البحرينية، مت اأخ���را افتتاح الفرع 
االأول م���ن “اأفنان للزه���ور” الذي يعر����س ت�شكيلة 
متنوعة من النباتات اجلدارية والعمودية يف ال�شقف 
واحليط���ان وح���ول اأعم���دة املب���اين، ويوف���ر الزراعة 
العمودي���ة �ش���واء يف يف اجلدائ���ق وداخ���ل املن���ازل 

وخارجها.
وقال مدي���ر املعر����س عبدال���رزاق عبدالرحمن 

“تت���م معاينة امل���كان لتق���دمي اخلدم���ة املنا�شبة، 
ويتم اختيار نوعي���ة النباتات الطبيعية بح�شب كمية 
ال�ش���وء املتوفر، كما يتم توفر التو�شيالت الالزمة 
لت�رشي���ف املياه؛ حتى ال توؤث���ر الرطوبة على احلائط 

وتوؤدي لت�رشره”.
واأ�ش���اف “نق���وم بتاأج���ر امل�شتلزم���ات كاف���ة 
وتو�شيلها من واإلى مكان العر�س، �شواء للفعاليات 
الكربى مث���ل الفورم���وال 1 واملعار����س التجارية اأو 
االأعرا����س، ف�شالً عن اأنن���ا نوفر ال���ورد الطبيعي مع 

خدمة التو�شيل اأي�ًشا.
واأ�ش���ار اإلى اأن “جتمي���ع النبات���ات يف البحرين، 
يتيح توفر احتياجات امل�شممني الداخليني بح�شب 
امل�شاح���ة، ويف هذا ال�شياق نوجه دع���وة للتكامل مع 
مهند�ش���ي الديك���ور وحم���الت الزه���ور؛ الأنن���ا نقوم 

بالتوريد باجلملة واملفرد”.
وق���ال “مبنا�شب���ة اق���رتاب �شهر رم�ش���ان قمنا 
بتوف���ر املزهري���ات واالأواين الزجاجي���ة الت���ي تب���اع 

باجلملة واملفرد”.

ي�شتقب���ل مطعم زحل���ة اللبناين رواده 
الكرام عرب اأم�شي���ة فنية �شاهرة من الفن 
والط���رب اللبن���اين االأ�شي���ل م���ع الفن���ان 
�شبحي توفيق �شاح���ب ال�شوت اللبناين 
الداف���ئ، اإذ �شيق���دم توليف���ة مميزة من 
االأغاين الرتاثية والع�رشية وذلك يوَمي 20 
و21 اأبري���ل اجلاري يف مطعم زحلة بفندق 
اخللي���ج البحري���ن للموؤمت���رات و�شبا. كما 
�شيقدم املطعم خي���ارات وا�شعة الأ�شهى 

االأطب���اق اللبناني���ة التقليدي���ة والع�رشية 
اإ�شاف���ة اإل���ى االأطباق ال�رشقي���ة، م�شنوعة 
من مكونات طازجة ذات جودة عالية على 

اأيدي اأمهر الطباخني. 
واأك���ر ما ميي���ز هذا املطع���م اخلدمة 
الراقي���ة واالأج���واء الفنية، مم���ا يجعل هذا 
امل���كان مثالياً لق�شاء اأف�ش���ل االأم�شيات 
واالأطب���اق  ال�رشقي���ة  واالأج���واء  الطربي���ة 

ال�شهية.

“جاكوار F-PACE” أفضل وأجمل 
سيارة بالعالم للعام 2017

 F-PACE جاك���وار  �شي���ارة  ف���ازت 
ر�شمياً بلقب اأف�شل واأجمل �شيارة يف العامل، 
وذل���ك بعد جناحه���ا الكب���ر يف فعالية جوائز 
ال�شي���ارات العاملي���ة 2017، لتح�ش���د لق���ب 
“اأف�ش���ل �شيارة يف الع���امل للعام” و “اأف�شل 

ت�شميم �شيارة للعام”.
وتعد �شيارة الدفع الرباعي فائقة االأداء 
ه���ذه الطراز االأ����رشع مبيعاً م���ن جاكوار، وهي 
ال�شي���ارة الثاني���ة الت���ي تف���وز بجائزتني يف 
تاري���خ جوائز ال�شي���ارات العاملية منذ اإطالق 

هذه اجلوائز قبل 13 عاماً. 
وللفوز بهاتني اجلائزتني املرموقتني، 
متكنت �شي���ارة F-PACE م���ن التفوق يف 
ت�شوي���ت �شم���ل 75 اإعالمياً موؤث���راً يف جمال 

ال�شيارات من 24 بلداً.
ويف تعليقه عل���ى هذا الفوز الكبر، قال 
الرئي����س التنفيذي ل�رشكة جاك���وار الند روفر 
رالف �شبي���ث “مت ت�شمي���م وهند�شة �شيارة 
F-PACE ك�شيارة دفع رباعي فائقة االأداء 
ذات قدرات ديناميكية ا�شتثنائية، و�شهولة 
لال�شتخ���دام اليومي وت�شميم جريء. واإن هذا 
الفوز بهذه اجلوائز املرموقة خر دليل على 

املوهب���ة والعمل الرائع ال���ذي قام به فريقنا 
لتق���دمي ال�شيارة الريا�شي���ة االأكر عملية يف 

العامل، واالأ�رشع مبيعاً من جاكوار”.
وميث���ل الف���وز بهاتني اجلائزت���ني اأول 
جن���اح �شام���ل جلاك���وار يف جوائ���ز ال�شيارات 
العاملية، وق���د ا�شتطاعت �شي���ارة ال�شالون 
XE الريا�شي���ة التاأهل للت�شفيات النهائية 
يف الع���ام 2016 ع���ن فئ���ة اأف�ش���ل ت�شمي���م 
F- شي���ارة للع���ام. بينما ا�شتطاع���ت �شيارة�

PACE التفوق على ال�شيارات االأخرى التي 
و�شلت اإلى الت�شفي���ات النهائية مثل اأودي 
Q5 وفولك����س واجن تيغوان، والفوز بجائزة 

اأف�شل �شيارة يف العامل للعام 2017.
مدي���ر  ق���ال  مت�ش���ل،  �شعي���د  وعل���ى 
F- الت�شميم يف جاك���وار اإيان كالوم “تعترب

PACE اأول �شي���ارة دف���ع رباعي من جاكوار 
على االإطالق، لكن من الوا�شح جداً اأنه ميكن 
التعرف عليها فوراً باأنها �شيارة جاكوار. واإن 
الف���وز بجائزة اأف�شل �شي���ارة يف العامل للعام 
2017 يوؤك���د �شالمة قرارن���ا بتقدمي مبادئنا 
الفريدة يف الت�شميم والقدرات الديناميكية 

يف قطاع جديد من ال�شوق”.
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متاح اآلن في البحرين

“هواوي P10”... معايير جديدة في التصوير الفوتوغرافي العصري

اأعلنت �رشكة هواوي اأخرا عن طرح هاتفها 
املنتظ����ر ه����واوي P10 يف البحري����ن، بع����د اأن 
خط����ف اأنظار امل�شارك����ني يف املوؤمتر العاملي 
االإ�شباني����ة  للهوات����ف املتحرك����ة يف املدين����ة 

بر�شلونة. 
ويف حف����ل نظمت����ه ال�رشك����ة يف فن����دق ارت 
روتان����ا بجزيرة اأم����واج بالبحرين حتدث املدير 
االإقليمي جورج الكفروين قائالً “هاتف هواوي 

P10 يع����رب ع����ن التزام ال�رشك����ة بتوفر جتربة 
ت�شوي����ر فوتوغرايف ال ُت�شاه����ى ويتفوق على 
معاير الت�شوير املتوفرة ويحققا قفزة نوعية 
يف تقنيات الت�شوي����ر؛ بف�شل تزويده بكامرا 
اليكا بعد�شة مزدوجة 2.0 وكانت �رشكة هواوي 
ق����د عملت جنباً اإلى جنب مع �رشكة اليكا كامرا 
به����دف ت�شميم كام����را تتي����ح للم�شتخدمني 
فر�صة اإظه����ار مل�صاتهم الفنية والتقاط �صور 

ال ُتن�شى حتاكي �شور اليكا الع�رشية با�شتخدام 
مزايا الكامرا اجلدي����دة واملبتكرة. ومع وجود 
الكام����را االأمامية املبتك����رة وامل�شممة للمرة 
االأول����ى بالتعاون مع اليكا، يحظ����ى م�شتخدمو 
هات����ف ه����واوي P10 الي����وم بفر�ص����ة التقاط 

�شوٍر ال ُتن�شى بكل �شهولة”. 
ويف معر�س تعليقه على اإطالق الهاتف 
اجلدي���د الذك���ي، حت���ّدث رئي����س جمموع���ة 

ه���واوي لالأعم���ال اال�شتهالكي���ة يف البحرين 
ج���وين وينكيان���غ، قائ���اًل “ت�شتم���د هواوي 
م�شدر اإلهامها من حي���اة االأفراد وجتاربهم 
ال�شخ�شية. اإذ يجد االأفراد اليوم �شعوبة يف 
عي�س اللحظ���ات اجلميلة بجميع تفا�شيلها؛ 
ب�شبب وت���رة احلياة املت�شارعة، وال�شك اأن 
التقاط ال�صور ي�صاعدن���ا يف توثيق وتخليد 
اأجم���ل ذكرياتن���ا ناهيك عن ك���ون ال�شورة 

اأداة مثالي���ة للتعب���ر عن ذاتنا ب���كل اإبداع 
ورواي���ة ق�ش�شن���ا ب�شكل اأف�ش���ل. وجنحت 
ه���واوي بابتكار هاتف ه���واوي P10 لتوفر 
لعمالئه���ا جترب���ة ت�شوي���ر فوتوغ���رايف غر 
م�شبوقة ت�ش���ع يف متناولهم روعة الت�شوير 
يف اال�شتودي���و ومزاي���ا الت�شوي���ر املده�شة 
التي ترتقي بفن الت�شوير الفوتوغرايف اإلى 

م�شتويات جديدة كلياً”.
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قال موقع “بانتاج���راف” اإن ال�رشكة الأمريكية 
العمالق���ة “اآب���ل” قد توؤجل الك�ش���ف ع���ن هاتفها 
اجلدي���د “اآيف���ون 8”، لوج���ود بع����ض امل�شكالت 
التقني���ة. واأو�ش���ح املوق���ع املتخ����ض يف جمالت 
التكنولوجي���ا، اأن ال�رشكة الأمريكية قد تك�شف عن 

هاتفها الذكي اجلديد يف اأكتوبر اأو نوفمرب، م�شرًيا 
اإل���ى اأن “اآب���ل” ل ت���زال تواجه بع����ض امل�شكالت 
التقنية يف املمي���زات التي تود طرحها يف”اآيفون 
8”.  وكانت �رشكة “�شام�ش���ونغ” قد ك�ش���فت منذ 

.”S8 اأ�شبوعني، عن “جالك�شي وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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ت�ش���اعدك الظروف على ال�ش���تعداد 
جّيدا وتو�شيع مروحة البحث

حاول اأن تكون من�ش���فاً مع ال�رشيك، 
فهذا اأف�شل للجميع

خ�ش����ض للعائلة بع����ض وقتك فهم 
ي�شتمتعون ب�شحبتك كثريا

اأو  واملنوم���ات  الأدوي���ة  ا�ش���تهالك 
امل�شكنات خطر على �شحتك

بع����ض  يزع���ج  العم���ل  يف  تفّوق���ك 
الزمالء، لكّنه يفرح بع�شهم الآخر

تتمت���ع حتى اليوم بقدرة كبرية على 
مواجهة التحديات

تق���وم بعدة اأعم���ال يف وقت واحد ما 
يت�شبب لك بالإرهاق

تعي�ض ق�شة عاطفية وتتمتع 
باأوقاتك، وتقع حتت �شحر �شخ�ض

ح���اول الرتفي���ه ع���ن نف�ش���ك ق���در 
امل�شتطاع، ول تبق بالك م�شغولً

يجب التنّبه للعيون؛ لأن هذه الفرتة 
مالئمة لاللتهابات

تكون الظروف كلها يف م�شلحتك يف 
الأيام املقبلة... افرح

حماولت م�ش���اعدة ال�رشي���ك يجب اأن 
تتوا�شل حتى النهاية
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نشاط مكثف مهرجان التراث السنوي 25 يختتم فعالياته
للبحرينية ريم أرحمة 

في رمضان
و�ش���ل مهرجان الرتاث ال�شنوي 
يف ن�ش���خته اخلام�ش���ة والع�رشين اإلى 
نهاية م�ش���واره هذا الع���ام، اإذ اختتم 
فعالياته التي جاءت ب�ش���عار “عيون 
اأن  بع���د  ال�ش���بت  م�ش���اء  روت”  اإن 
ا�شتقبل على مدى اأيامه الع�رشة اأكرث 

من 20 األف زائر. 
وكان املهرجان ق���د فتح اأبوابه 
15 من ال�شهر اجلاري برعاية كرمية 
و�ش���امية من عاه���ل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل 
خليفة، بجانب موق���ع قلعة البحرين 
ويق���دم اأن�ش���طة مكر�ش���ة لالحتف���اء 
الرتاثي���ة  املع���اين  م���ن  بالعدي���د 
يف  الطبيعي���ة  بالعي���ون  املرتبط���ة 

مملكة البحرين.
البحري���ن  هيئ���ة  وا�ش���تدرجت 
للثقاف���ة والآث���ار العدي���د من مالمح 
البحريني، ومن  ال�ش���عبي  امل���وروث 
بينه���ا عم���ل تركيب���ي عل���ى مدخ���ل 
املهرجان حمل ا�شم “املنجور”، وهو 
اإح���دى اأدوات ال���ري القدمي���ة.  كما 
�شاحب املهرجان معر�ض فني �شمل 
ع���دداً من مقتنيات متح���ف البحرين 
فنان���اً   16 في���ه  و�ش���ارك  الوطن���ي 
بحرينياً باأعمالهم املرتبطة بالعيون 

الطبيعية واملزارع. 
ال���زوار  املهرج���ان  ع���ّرف  كم���ا 
عل���ى عدد م���ن العيون ال�ش���هرية يف 
البحري���ن مث���ل: عني بوزي���دان، بئر 
باربار، وعني اأم ال�شجور. وكان حمّبو 
الفن البحريني املو�ش���يقي الأ�شيل 
عل���ى موع���د يومي���ا م���ع العديد من 
احلفالت الرتاثية، ا�ش���تمتع اجلمهور 
فيها بال�ش���تماع لالأغ���اين البحرينية 
ال�شعبية املرتبطة بالرتاث والثقافة 

املحلية. 
ومن بني الفنون ال�شماعية التي 
ا�ش���تدرجها املهرج���ان اإل���ى م�رشحه: 
فن العا�ش���وري، وفن ال�شوت، وفن 

دق احل���ب، وفن اللي���وه، والفجري، 
واجلربة، حيث قدمتها كل من فرقة 
ال�رشط���ة ال�ش���عبية، دار ب���ن حرب���ان، 
فرقة حمم���د بن فار�ض، دار �ش���باب 
الرف���اع، دار قاليل، فرقة اإ�ش���ماعيل 
دوا�ض، دار �ش���باب احلد، دار الرفاع 
ال�ش���غرية، فرق���ة �ش���امي املال���ود 

وفرقة جا�شم جم�شري. 
له���م  كان  بدوره���م  الأطف���ال 
ن�ش���يب م���ن فعالي���ات املهرج���ان، 
اإذ ق���ّدم رك���ن الأطف���ال عل���ى مدى 
اأي���ام مهرج���ان ال���رتاث العدي���د من 
الأن�ش���طة التي تعلم فيها ال�ش���غار 
مه���ارات اإبداعية وفني���ة عرب ور�ض 

عم���ل متنوع���ة، كور�ش���ة عمل ر�ش���م 
البحرين،  العيون بالك���ولج، عي���ون 
الر�ش���م على الأحجار، لف الأ�ش���الك، 
عني عذاري، �ش���مك �ش���اب، العيون 
بني يدي، تزيني احلب، األون لوحتي 
بامللح، �ش���وء العيون، اإناء الطحالب 
وغريها. كما ا�شت�ش���اف الركن اأي�شا 
يوميا عرو����ض الدمى بعنوان “رحلة 
العيون” وفقرات حزاوي من الرتاث. 
وتاأتي الرعاية ال�شامية من جاللة 
املل���ك للمهرج���ان تاأكي���داً لأهمي���ة 
الرتاث والهوي���ة املحلية يف الرتقاء 
بامل�ش���هد الثق���ايف البحرين���ي، فقد 
اأول���ى جاللته هذا املهرج���ان عنايته 
بالرعاية  ال�شخ�شية اخلا�شة، و�رشّفه 
منذ انطالقته الأولى يف العام 1992، 
انطالق���اً من روؤي���ة حكيمة ت�ش���تثمر 
ال���رتاث يف تعزي���ز املنجز الإن�ش���اين 
البحريني و�ش���ناعة مرتكز لالنطالق 

نحو اآفاق امل�شتقبل.

يعتم���د ع���دد كب���ري م���ن جن���وم 
الفن���ان عل���ى الباروك���ة كج���زء م���ن 
اكتم���ال اأناقتهم وح�ش���ن مظهرهم، 
وا�شتهر بع�شهم بها ومنهم من كان 
يرتديها ويظهر بدونه���ا يف الأعمال 
الفني���ة الأمر الذي ي�ش���يب اجلمهور 

باملفاجاأة.
 

 سمير غانم
بداأ الفنان �ش���مري غ���امن، حياته 
الفني���ة دون باروك���ة، ومنه���ا فيلم 
“الزواج عل���ى الطريقة احلديثة، 30 
ي���وم يف ال�ش���جن” وغريه���ا الكث���ري، 
وكذل���ك اأثن���اء عمل���ه يف فرقة ثالثي 
اأ�شواء امل�رشح اأي فرتة اأفالم الأبي�ض 
واأ�ش���ود، وم���ع بداية ظه���ور الأفالم 

امللونة بداأ يف ارتداء الباروكة.

عزت أبوعوف
ا�ش���تهر الفنان ع���زت اأبو عوف، 
بارتدائ���ه للباركة يف غالبي���ة اأعماله 
الفنية التي قدمها �ش���واء يف الدراما 
اأو ال�ش���ينما، ون���ادًرا م���ا كان يظه���ر 
دونها، ومن الأعمال التي ظهر فيها 
دون الباروك���ة مفاجئا للجمهور كان 
يف فيل���م واحد “من النا�ض” واأي�ش���ا 

جزء من فيلم “عودة النادلة”.
 

محمد هنيدي
ظه���ر الفنان حمم���د هنيدي، يف 
اأفالم ع���دة يف بدايات���ه دون باروكة 
ومن اأ�شهرها “�ش���عيدي يف اجلامعة 
الأمريكي���ة، وبخي���ت وعديل���ة”، كما 
ارت���دى الباروكة يف موؤخ���ًرا قي عدد 
م���ن الأعمال ومنها: “و����ض اإجرام، يا 

اأنا ي���ا خالتي، وي���وم مالو�ض لزمة” 
وغريها من الأفالم.

 

عادل إمام
اإم���ام،  ع���ادل  الزعي���م  ا�ش���تهر 
بارتداء الربوكة املميزة وظهر بها يف 
الكثري من الأعمال الفنية، حيث ظهر 
يف بدايات���ه ب���دون باروك���ة يف اأفالم 
مثل: “ل�شو�ض ولكن ظرفاء، ون�ض 

�شاعة جوا” وغريها من الأعمال.
 

سمير صبري
غ���امن،  �ش���مري  النج���م  ا�ش���تهر 
بارتدائ���ه الباروك���ة يف جمي���ع اأعماله 
ومنها: “البحث عن ف�ش���يحة، واأخطر 

رجل يف العامل”.

نجوم لم يتخلوا عن “الباروكة”!

الحمدان: المخرج البسام أعاد قراءة “هاملت” بشكل جديد

�ش���ارك الفنان والناقد امل�رشحي البحريني 
يو�ش���ف احلم���دان يف ملتق���ى “ف���وؤاد ال�ش���طي 
امل�رشح���ي ال���دويل الأول” ال���ذي اأقي���م يف دولة 
الكويت قبل اأيام، حيث قدم احلمدان ورقة عن 
املخرج  امل�رشحي الكويتي �ش���ليمان الب�شام يف 
ندوة بعنوان “جتربة امل�رشق العربي”، مو�ش���حا 

فيها
اأن املخرج الب�ش���ام قدم اأعمال عديدة على 
ال�ش���عيد التاريخي الرتاثي ال�ش���طوري وحتى 
ال�شيا�ش���ي فهو �ش���احب جتربة ل ب���د ان نقف 
عندها وا�ش���تقطبته اهم الف���رق العاملية وح�رش 
له جمهور عامل���ي كونه اكرث من خليجي وعربي 
خ�شو�ش���ا انه ي�ش���تغل على م�ش���احات متعددة 
بال�ش���ينوغرافيا وغريه���ا حت���ى عل���ى �ش���عيد 

الطقو�ض.
وقال: عندما ياأتي ذكر الب�شام لبد ان ن�شري 
الى �ش���عيه يف تق���دمي جتارب ب�ش���كلها التميز 

والبداع���ي، فكتب لع�رشه واأع���اد قراءة هاملت 
ب�ش���كل جديد وتن���اول على اجلانب ال�شيا�ش���ي 
ق�شايا ال�رشق الو�شط ب�شكله املختلف والو�شع 
القت�ش���ادي يف ال�رشق الو�شط وتناول الفجائع 
الك���ربى يف هذا الكون وفق روؤية خمتلفة وقدم 

قراءة معا�رشة.

واأ�شاف احلمدان: اإن املخرج الب�شام يتمتع 
بثقافة فل�شفية ا�ش���تطاعت حتديد روؤية زوايا 
وهو ان�ش���ان واع يع���رف الى اأي���ن يذهب وماذا 
يري���د من العمل الذي يعي���د تفكيكه من جديد 
ويك�رش الأ�ش���ئلة بالأ�ش���ئلة، فهو �شاحب جتربة 
منفتحة على م�ش���احات متعددة كما انه ي�شتغل 

م���ع فري���ق متن���وع يثن���ي عل���ى جتربت���ه، والى 
جان���ب ذلك، ا�ش���تغل على املع���ارف والأمزجة، 
وعندما نخ�ش���ع لتجربة من الب�ش���ام فاإنها تفتح 
م�شاحات حلوار مع الأخر واأمزجة وعملية خمتلفة 
وهي حالة �ش���ادرة ع���ن وعي وفك���ر ويف النقد 

التفكيكي الذي يطرح اأ�شئلة املتلقي.

• •يو�شف احلمدان	 املخرج الكويتي �شليمان الب�شام	

• على عبداهلل خليفة	

�ش���ارك ال�ش���اعر البحريني القدير 
والباحث يف الرتاث  علي عبداهلل خليفة 
يف فعاليات م�ش���ابقة “نه���ام اخلليج” 
التي اأقيمت يف احل���ي الثقايف “كتارا” 
بدولة قطر بورقة حملت عنوان “النهام 
العرب���ي...  اخللي���ج  يف  البح���ر  مغن���ى 
ذاكرة الن�ش���و�ض ال�ش���عرية وال�شول 

والتقاليد الفنية”.كما �شهدت امل�ش���ابقة طرح العديد من الأوراق 
والبحوث املختلفة للفنون ال�ش���عبية ل�شباح الكواري، وحممد اأحمد 
جمال من البحرين و�ش���عيد مبارك الزعابي من الإمارات الذي حتدث 
عن “االه اهلل” وهو فن بحري من الإمارات، م�شتعر�ش���ا ما ارتبط به 
من تقنيات يف الأداء والإلقاء و�ش���ول اإلى اجلل�شة وتناغم النهامني. 
و�ش���كلت هذه املحا�رشات فر�ش���ة تزود خاللها اجلمهور مبعلومات 
تراثي���ة هام���ة توؤكد عراقة هذا الفن ال�ش���عبي ال���ذي ارتبط بالبحر، 
كما اأو�ش���ح ال�ش���اعر علي عب���داهلل خليفة عن بالغ �ش���عادته لوجود 

مت�شابقني �شباب يف فن النهمة.

علي عبداهلل خليفة 
يحاضر عن “النهام” بكتارا

ال�ش���يخ  مرك���ز  ي�شت�ش���يف 
والبح���وث،  للثقاف���ة  اإبراهي���م 
الفنان���ة والكاتب���ة الفل�ش���طينية 
رائ���دة ط���ه، للحديث ع���ن عملها 
امل�رشح���ي” األق���ي زي���ك ف���ني يا 
عل���ي”، والتي �ش���ت�رشد من خالله 
عل���ي  الفدائ���ي  والده���ا  حكاي���ة 
ط���ه، وطفولته���ا، وذاكرتها، كما 
الأح���داث  م���ن  �شل�ش���ة  �ش���رتوي 
حياتيه���ا  جم���رى  غ���ريت  الت���ي 
وتعاي�ش���ها مع الواق���ع الأليم، يف 
عم���ل مونودرام���ي متف���رد، م���ن 
تاأليفها وجت�ش���يدها لل�شخ�ش���ية 
واإخراج لينا اأبي����ض، يكون ذلك، 
�شمن املو�شم الثقايف” املجازفة 
جزء م���ن النجاة “، ملركز ال�ش���يخ 
اإبراهيم للثقافة والبحوث، تزامناً 
مع فعاليات ربيع الثقافة 2017، 
اليوم الثنني، عند ال�شاعة الثامنة 

م�شاء، يف املركز.
ي�شار اإلى اأن  رائدة طه ممثلة 
فل�ش���طينية،  ونا�ش���طة  وكاتب���ة 

عملت �شكرترية �شحافة للرئي�ض 
الفل�شطيني الراحل يا�رش عرفات.

“الثقافة” تنظم ورشة عمل بمركز زوار مسجد الخميس“أالقي زيك فين يا علي” بمركز الشيخ إبراهيم

tariq_albahhar

ورش عمل متنوعة في متحف قلعة البحرين
يق���دم متح���ف موق���ع قلع���ة البحري���ن 
العديد من الأن�شطة وور�ض العمل املتنوعة 
يف اأبريل اجلاري، التي ميكن للجميع اأفراد 

العائلة ال�شتفادة منها وال�شتمتاع بها. 
وتاأت���ي الور����ض يف اإط���ار �ش���عار ه���ذه 
ال�شنة الذي اأطلقته هيئة البحرين للثقافة 
والآث���ار “اآثارنا اإن حكت”، مل���ا تركز عليه 
الور�ض من عمق املعرف���ة بالتاريخ والآثار 

يف البحرين.
يق���دم ن���ادي اأنك���ريو لالأطفال ور�ش���ة 
بعن���وان “اأنك���ريو يف رحلة عرب الع�ش���ور”، 
يوم ال�ش���بت 22 اأبريل من 4 اإلى 6 م�ش���اًء، 
ليتع���رف الأطف���ال على الع�ش���ور القدمية 
التي مرت على البحرين، تليها ور�شة ر�شم 

خا�ش���ة عل���ى ال�ش���رياميك، وهذه الور�ش���ة 
متاح���ة لالأطفال م���ن عمر 7 اإلى 12 �ش���نة 

باللغتني العربية والإجنليزية.
كذل���ك هن���اك ور�ش���ة “ف���ن �ش���ياغة 
الف�ش���ة” التي تقام ال�ش���بت 29 اأبريل من 
4 اإلى 6 م�ش���اًء، واملخ�ش�شة ملن هم فوق 
الثامنة ع�رشة، اإذ تركز الور�شة على �شياغة 
اأ�شكال خمتلفة وتت�شمن الر�شم والهند�شة 
واأ�شكال واأحجاما خمتلفة من القوالب التي 
يتميز بها �ش���ائغو الف�شة من ع�رش دملون 

حتى الع�رش احلا�رش. 
الور�شة تقام باللغتني العربية والإجنليزية 
والت�ش���جيل عرب موقع هيئ���ة البحرين للثقافة 

.www.culture.gov.bh والآثار على

•  ت�شتكمل املمثلة 	
زينة ت�شوير م�شاهدها يف 

م�شل�شل “لأعلى �شعر”، 
حيث يعمل املخرج ماندو 

العدل على تكثيف 
الت�شوير لالنتهاء من 
اأكرب قدر من امل�شاهد

BUZZ 

مسافات
اأ�ش���ارت الفنانة البحرينية اجلميلة رمي اأرحمة 
اإلى الأعمال الدرامية التي ت�شارك فيها يف مو�شم 

2017 على �شا�شة تلفزيون “الراي”.
وقال���ت اأرحم���ة يف ت�رشي���ح �ش���حفي: “يف 
املو�ش���م الدرام���ي الرم�ش���اين املقبل �ش���اأطل 
عل���ى جمهوري من خالل عملني دراميني كالهما 
�شُيعَر�ض على �شا�ش���ة تلفزيون الراي الأول ذو 

حلقات منف�شلة - مت�ش���لة بعنوان “كان يف كل 
زمان”، وهو من تاأليف هبة م�شاري حمادة واإخراج 

كٍل من حممد القفا�ض وعي�شى ذياب و�شائد ب�شري 
الهواري”.

واأ�ش���افت: “اأنا م�ش���اركة فيه بجزء يتكون من 
ثالث حلقات، وي�شاركني فيه اإلى جانب �شعاد عبداهلل 

كل م���ن فرح ال�رشاف، فاطمة ال�ش���في وعلي كاكويل”،  
مو�ش���حة اأن “فك���رة ه���ذا اجل���زء اجتماعي���ة تتمحور يف 
كيفي���ة تعاي����ض الأ�رشة داخ���ل بيت واح���د املتكونة من 
ال�ش���باب والبنات والكبار وال�ش���غار، وكيفية تعر�شهم 
للم�ش���اكل وحّله���ا”. وتابعت: “اأما عمل���ي الرئي�ض فهو 
م�شل�ش���ل )الي���وم الأ�ش���ود( م���ن تاأليف فه���د العليوة 

واإخراج حممد املقلة، وبطولة حممود بو�ش���هري، عبداهلل 
بو�شهري، �شجون الهاجري، رمي اأرحمة، اإلهام الف�شالة، 
مي البلو�شي، اأ�ش���يل عمران، عبداهلل الزيد، زينب غازي 

وغريهم الكثري”، وم�ش���ريًة اإلى “اأن ه���ذا العمل خمتلف 
يف م�ش���مونه وطرحه ذو تقنية جدي���دة، حيث اإن كل اأ�رشة 
يف العمل منف�ش���لة عن الأخرى م���ن دون وجود تالٍق فيما 

بينها، لذلك �ش���يقدم اأكرث من ق�ش���ة للم�شاهد واأكرث من 
ق�شية، و�شخ�شياً اأنا مراهنة كثرياً على جناحه”.

وزادت اأرحم���ة مو�ش���حة ال�ش���بب يف اختياره���ا لهذي���ن 
العمل���ني، بالق���ول: “ل اأخف���ي الق���ول اإنني تلقيت عرو�ش���اً 

عديدة للم�ش���اركة باأعمال درامية اأخرى، لكنني اعتذرت عنها 
وال�ش���بب الرئي�ض كان عدم قدرتي على التن�ش���يق فيما بينهم 

جميع���اً، وهو ما جعلني اأنتقي النخبة منهم، خ�شو�ش���اً اأن )اليوم 
الأ�ش���ود( ق���د كتب���ه الكات���ب العليوة لن���ا نحن جمي���ع الفنانني 

امل�ش���اركني فيه م���ن دون ا�ش���تثناء، وميك���ن للجمهور خالل 
عر�ض امل�شل�ش���ل على �شا�شة )الراي( مالم�شة مدى عمق كل 

متابعة اأ�سامة املاجد�شخ�شية كاأنها لوحة ر�شمت لنا خ�شي�شاً”.
حمرر م�سافات

• رائدة طه	

• جانب من فعالية اخلط	

“ي���وم  احتفالي���ة  م���ع   بالتزام���ن 
املخطوط العربي”، نظمت هيئة البحرين 
للثقاف���ة والآثار ور�ش���ة عمل “املخطوط 
العربي” مب�شاركة عدٍد من اأطفال جمعية 
ال�شنابل لرعاية الأيتام وذلك مبركز زوار 

م�شجد اخلمي�ض.
امل�ش���اركون على  الأطف���ال  وتعرف 
خ�شائ�ض اخلط العربي واأنواعه )الكويف، 
الن�شخ والثلث(، اإذ قّدم الور�شة اخلّطاط 
مرت�ش���ى ال�ش���اكن، الذي دّرب الأطفال 
عل���ى ا�ش���تخدام قل���م اخل���ط؛ ليقوم���وا 
بعده���ا بتطبي���ق اجلان���ب النظ���ري م���ن 
خالل عمل خمطوطاتهم اخلا�ش���ة. اأما يف 
ختام الور�ش���ة، فت�شّلم جميع امل�شاركني 
اأ�ش���ماوؤهم  عليه���ا  ُكتب���ت  �ش���هاداٍت 

با�شتخدام فنون اخلط العربي.
وحتتفي خمتلف الدول العربية بيوم 
املخطوط العربي الذي يق���ام هذا العام 
حتت �ش���عار “ال���رتاث يف زمن املخاطر”، 
يف اإ�ش���ارٍة اإل���ى ما يهدد ال���رتاث العربي 

امل���ادي م���ن عوام���ل خمتلفة م���ن بينها 
الإهم���ال وتداعيات احل���روب التي تلقي 
بظالله���ا عل���ى تراثنا الإن�ش���اين ل�ش���ّيما 

املخطوطات التاريخية
يذك���ر اأن منظم���ة الدول الإ�ش���المية 
للرتبية والثقافة والعلوم الألك�شو  كانت 
ق���د تبن���ت االحتفالي���ة بي���وم املخطوط 

العرب���ي يف العام 2013، كم���ا اأقر وزراء 
الثقاف���ة الع���رب يف دورِته���م الع�رشي���ن 
التي ُعقدت بتون�ض يف دي�ش���مرب 2016، 
الراب���ع من اأبريل يوًم���ا يكّر�ض لالحتفال 
باملخط���وط العرب���ي، وه���و الي���وم الذي 
يواف���ق تاريخ اإن�ش���اء معهد املخطوطات 

العربية �شنة 1946.



اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

اإلس��باين  املنام��ة  مدرب��ا  يض��ع 
الرصيب  واملحرق  جوسيب كالروس 
إيفان جريميك النقاط األخرية عىل 
حروف التش��كيلة املثالية وطريقة 
اللع��ب املناس��بة التي س��تخوض 
املواجه��ة املقبلة املرتقب��ة بينهام، 
وذلك م��ن خالل الجرعة التدريبية 
األخرية التي تقام مس��اء اليوم عىل 
صالة مدينة خليفة الرياضية، التي 
تستقبل لقاء الفريقني عند الساعة 
الس��ابعة من مس��اء غٍد )الثالثاء( 
ضم��ن الجولة الثالثة من سلس��لة 
نهائي��ات دوري زين الدرجة األوىل 

لكرة السلة.
ويرتق��ب الجميع باهت��امم نتيجة 
املب��اراة، خاص��ة وأن املنامة ميتلك 
األفضلية يف نتيجة لق��اءات الدور 
النه��ايئ، إذ يتق��دم عىل منافس��ه 
بواق��ع لقاءي��ن دون مقابل، بعد 
أن انترص يف املب��اراة األوىل بنتيجة 

)83/74(، وك��ّرر تفوق��ه يف الثانية 
بنتيج��ة )63/61(، يف ح��ني تفصله 
خطوة واحدة ع��ن تحقيق اللقب 
الخام��س ع��ىل التوايل وال���21 يف 
تاريخ��ه، إذا م��ا نج��ح يف حس��م 

املواجهة الثالثة يوم غد.
أم��س  ي��وم  واص��ال  الفريق��ان 
الت��ي  الصال��ة  تدريباته��ام ع��ىل 
س��تحتضن الواجه��ة، تأهًب��ا لهذه 
املواجه��ة املفصلي��ة بعي��ًدا ع��ن 
الرسي��ة، بع��د أن بات��ت األوراق 

مكشوفة بوضوح.
تدريبه  املح��رق  فري��ق  ويج��ري 
األخري اليوم، بقيادة إيفان جريميك 
ال��ذي س��ريكز عىل تطبي��ق بعض 
التي س��ينتهجها  التكتيكية  الجمل 
الفري��ق يف املب��اراة، حي��ث ب��دا 
واضًحا تركيز امل��درب عىل التوازن 
يف الواجب��ني الدفاع��ي والهجومي، 
م��ع محاولة الرتكيز ع��ىل األطراف 

القتحام دفاع��ات املنامة خاصة يف 
ظل القوة الدفاعية التي يعتمدها 
الفريق، وش��ارك يف تدريب األمس 
معنويات  وس��ط  الالعبني  جمي��ع 
عالية ظه��ر يف عيونها اإلرصار عىل 

قبول التحدي.
ودخل املحرق اعتبارًا من يوم أمس 
معس��كرًا داخليًّا بفندق أليت سبا، 
وهو يتلهف للفوز مبؤازرة جمهوره 
املتوقع أن يزحف بكثافة، الس��يام 
بعد خس��ارة الفريق يف املواجهتني 

املاضيتني.
وش��هدت تدريبات املحرق املاضية 
زي��ارات ألعض��اء مجل��س اإلدارة 
يتقدمهم أمني ال��رس العام محمد 
بن دينة وأمني الرس املساعد حسن 
الزي��اين ورئيس جهاز ك��رة القدم 
عبدالرحمن جمع��ة ورئيس جهاز 
الطائرة عصام مطر، الذين حرصوا 
االجت��امع بالالعب��ني والش��د م��ن 

أزره��م لتهيئتهم نفس��يًّا ودعمهم 
معنويًّ��ا قبي��ل الدخ��ول يف أجواء 

اللقاء.
املنامة،  بتدريب��ات  يتعل��ق  وفيام 
س��ينهي الفري��ق متارين��ه الي��وم، 
بقيادة املدير الفني كالروس، الذي 

األخرية،  التدريبات  خالل  سيحرص 
عىل الرتكيز ع��ىل عدد من الالعبني 
الصاعدي��ن كل عىل انف��راد، أمثال 
ص��ادق ش��كرالله ومحم��د أم��ري، 
املالحظ��ات،  ببع��ض  لتزويده��م 
وتكليفه��م ببع��ض الواجبات التي 

س��تكون مناطة إليه��م إىل جانب 
نجوم الفريق يف مباراة يوم غد.

وركز كالروس كعادته يف التدريبات 
االخرية عىل متارين الدفاع واالرتداد 
الهجوم��ي، ومحاول��ة رف��ع درجة 
إحس��اس الالعبني ع��ىل الكرة، من 
خالل نقل الكرات، وإرشاك الالعبني 
يف تقس��يمة، لالطمئنان عىل مدى 

التزام الالعبني بالتعليامت.
وفي��ام يتعلق بجاهزي��ة الالعبني، 
فقد انخرط الالع��ب محمد قربان 
يف تدريب��ات الفري��ق، وش��ارك يف 
املاضية،  األي��ام  التدريب��ات خالل 
بع��د أن اقت��رصت تدريباته مطلع 
التامرين  ع��ىل  امل��ايض  األس��بوع 
التأهيلي��ة فق��ط، بس��بب اإلصابة 
الت��ي لحقت ب��ه يف اللق��اء األول، 
األمر الذي يرشح مشاركته يوم غد.

“الزعيم” و”الذيب” يضعان النقاط على حروف التشكيلة اليوم
معسكر داخلي للمحرق استعداًدا لنهائي السلة الثالث

محمد الدرازي

تقام اليوم اإلثنني مب��اراة تحديد 
املركزي��ن الثال��ث والرابع لدوري 
أندي��ة الدرجة األوىل لك��رة اليد، 
حين��ام يتواج��ه فريق��ا االتف��اق 
وباربار يف متام الس��اعة 7 مس��اًء، 
وذلك عىل صالة اتحاد اللعبة بأم 

الحصم.
ووص��ل الفريق��ان له��ذه املباراة 
بعدم��ا خ��رسا مباري��ات املرب��ع 
الذهب��ي، إذ س��قط بارب��ار أمام 
مقاب��ل  مواجهت��ني  يف  النجم��ة 
نفس��ه  وبالس��يناريو  مواجه��ة، 
ُمني االتفاق مرارة الخس��ارة أمام 

األهيل.
وم��ن املؤمل أن يحظى لقاء اليوم 
بالحض��ور الجامه��ريي م��ن ِقبل 
الطرفني لدعم وتش��جيع العبيهام 
والظفر باملرك��ز الثالث وامليدالية 

الربونزية.

املب��اراة لها حس��ابات خاصة بني 
باربار واالتفاق “الجارين”، إذ كل 
منه��ام يريد علو كعبه عىل اآلخر، 
ويتوقع أن تزداد اإلثارة وأهميتها 
للظف��ر باملركز املرشف ملس��ابقة 
الدوري، حتى وإن كان طموحهام 

أكرب من ذل��ك. االتفاق الذي قّدم 
مس��تويات أق��ل م��ا ُيق��ال عنها 
“رائعة” وكان قاب قوسني أو أدىن 
من الوصول للمباراة النهائية لوال 
سوء الحظ الذي الزمه يف الدقائق 
األخرية، بكل تأكيد يهدف لتتويج 

جه��وده وتضحياته باملركز الثالث 
والذي يعترب مركزًا جيًدا ومتقدًما، 
في��ام بارب��ار ال��ذي كان يأمل أن 
يكون موسمه مثاليًّا خصوًصا بعد 
“برونزية الخليج” باملنافس��ة عىل 
لقب الدوري، أخفق يف ذلك بعد 
هب��وط أدائه الفن��ي يف اللقاءين 
الث��اين والثال��ث اللذين خرسهام، 
سيس��عى هو اآلخر إلنه��اء هذه 

املسابقة بأفضل مركز.
االتفاق يعّول عىل نجومية حارسه 
عيل خميس وأكرب مرزوق وحسن 
عيىس ومجيد حميد وعامر املدين 
وعيل القطريي وحس��ني القطريي، 
فيام بارب��ار س��يعتمد عىل خربة 
أبن��اء عبدالقادر “جعفر، محمود، 
ع��يل” باإلضاف��ة إىل جعفر عباس 
وعبدالله عيل وعيل رجب وخليل 

إبراهيم وحسن عيل.

افتعل أحد جامهري النادي األهيل 
أم��س األول “هوش��ة” يف  ي��وم 
صالة اتحاد الطائرة، خالل مباراة 
فريقه مع نظ��ريه النرص، وصلت 
لحد التشابك باأليدي والرضب يف 

املدرجات بعد انتهاء اللقاء. 
إذ وبحسب مقاطع الفيديو التي 
س��بورت”  “البالد  عليه��ا  تحصل 
ومصادره املتواجدة مكان الحدث، 
تبنّي أن أحد جامهري األهيل تقّصد 
االتجاه لالعب النرص فاضل عباس 
والتع��دي علي��ه لفظيًّا يف موقف 
الالعب اآلخر  ليتدخل  استفزازي، 
حس��ن ضاح��ي بتهدئ��ة زميل��ه 
ومطالبت��ه برتاج��ع األهالوي عن 
موقف��ه، إال أن األم��ر تط��ّور يف 

ظ��ل إرصار املش��ّجع يف تهجم��ه 
ع��ىل فاضل عباس، لتتدخل بعض 
جامه��ري الن��رص يف املوقف مببدأ 
الدفاع عن العب فريقها، وتتوّجه 
لذلك الف��رد وتصطدم به مبارشة 

بالتشابك والرضب. 

من خالل الفيديو ومصدرنا اتضح 
واإلداري  الفن��ي  الجهازي��ن  أن 
للنادي��ني وبعض الالعب��ني أمثال 
حس��ن امل��رتوك تدخل��وا لتهدئة 
الوضع الذي تأزم بس��بب انخراط 
بعض جامهري النرص يف مدرجات 

األه��يل والوص��ول لذل��ك الفرد 
واالصطدام به.

ب��كل تأكي��د موق��ف ال ينم عن 
الرياضي��ة وت��رصف غري  ال��روح 
أخالقي من ذلك الفرد املحسوب 
عىل جامهري النادي األهيل اتجاه 
الالعب فاضل عب��اس الذي ميثل 
خرية الالعب��ني يف مالعبنا املحلية 

والخليجية.
وت��أيت ه��ذه الحادث��ة يف الوقت 
ال��ذي تطالب فيه جامهري األهيل 
برف��ع عقوبة اإليق��اف املفروضة 
عليه��ا م��ن ِقبل اتح��اد اليد منذ 
نهاية املوسم املايض وحتى املوسم 
الجاري، وحض��ور املباراة النهائية 

التي ستقام غًدا أمام النجمة.  

في دوري كبار اليد

لترصده العب النصر فاضل عباس

صراع المركز الثالـث بيـن االتفـاق وبـاربـار اليـوم

مشّجع أهالوي يفتعل “هوشة” في مدرجات الطائرة

علي مجيد

البالد سبورت

لقاء سابق بين االتفاق وباربار
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يخ��وض ممث��ل اململك��ة فري��ق 
املح��رق يف 6.45 من مس��اء اليوم 
لقاء مهاًم أمام فريق صحم العامين، 
عىل استاد البحرين الوطني، ضمن 
الجولة الخامس��ة م��ن املجموعة 
الثالثة لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم.
وتتمث��ل أهمي��ة املب��اراة يف كون 
الفوز رضوري للمحرق؛ للبقاء عىل 
أمل املنافس��ة يف التأهل إىل الدور 
الث��اين، خاصة، وأن نظ��ام التأهل 
ينص عىل ترشح أبطال املجموعات 

الثالث.
عن منطقة غرب آس��يا، باإلضافة 
إىل صاح��ب أفضل مرك��ز ثان بني 

هذه املجموعات.
ويش��ري ترتيب املجموعة حالًيا إىل 
صدارة الوحدات األردين برصيد 8 
نقاط، ثم املح��رق 7 نقاط، صحم 
4 نقاط، والنجمة اللبناين 3 نقاط، 
يف حني يلتقي اليوم الوحدات مع 

النجمة أيضا.
سلس��لة  املحرقاوي��ون  واختت��م 
تدريباتهم ي��وم أمس، وذلك عىل 
االستاد الوطني مرسح املواجهة، إذ 
قاد املران املدرب األملاين جاسربت.
وركز جاسربت يف املران األخري عىل 
كافة األمور الفنية املتعلقة بشكل 
الفري��ق، حيث يؤم��ل يف تحقيق 
ف��وز من جهة، وتعويض خس��ارة 

الذهاب )2-3( من جهة أخرى.
وس��يدير اللق��اء الحك��م الكوري 
ويس��اعده  ديونغ،  كي��م  الجنويب 
مواطن��اه بانق وس��ونغ، والحكم 
الرابع ع��ادل عيل م��ن اإلمارات، 
“فو”  الفيتنام��ي  في��ام س��يكون 

مراقبا للمباراة، والسعودي محمد 
حمد مقيام للحكام.

ويدخ��ل املحرقاوي��ون املواجه��ة 
اآلس��يوية بنش��وة الف��وز املحيل 
حديثا عىل النجمة )0-2( يف دوري 
“فيفا”، إضافة إىل الفوز يف الجولة 
املاضية عىل النجم��ة اللبناين عىل 
االستاد الوطني بهدف جامل راشد 
يف اللحظات األخرية من كرة ثابتة.

االجتماع الفني

عقد يف 12 من ظهر أمس االجتامع 
الفني الخاص باملب��اراة، وذلك يف 
مقر اتح��اد الكرة بالرفاع، بحضور 
مدي��ر إدارة املس��ابقات باالتحاد 

محمد حسني.
ممثيل  االجتامع حض��ور  وش��هد 
النادي��ني والجه��ات املعني��ة من 
العالقة،  ذات  الحكومية  الوزارات 
باإلضافة إىل مراقب املباراة ومقيم 

حكامها.
ومثل املحرق يف االجتامع املنسق 

اإلعالمي الزميل محمد الجودر.
وتم خالل االجت��امع االتفاق عىل 
ارتداء العبي املحرق للون األحمر، 
فيام س��ريتدي العبو صحم اللون 

األزرق.

المؤتمر الصحافي

عقد مس��اء أمس املؤمتر الصحايف 
الخاص باملب��اراة، وتحدث مدرب 
املح��رق جاس��ربت ع��ن أهمي��ة 

املواجهة.
التي  وقال:”ندرك جي��دا األهمية 

أنها  املباراة، خصوص��ا  تكتس��يها 
أمام الفريق الوحي��د الذي متكن 

من التغلب علينا يف املجموعة”.
وأضاف:”يحفزنا هذا األمر للظهور 
بش��كل إيجايب وقوي. لدي شعور 

س��يكونوا  الالعب��ني  أن  يف  كب��ري 
عند املوعد وتحقي��ق الفوز بأداء 

مميز”.
ولفت إىل أن املح��رق ظهر بأداء 
اآلس��يوية  البطول��ة  يف  متمي��ز 

خصوصا عىل أرضه وبني جامهريه، 
مش��ريا إىل أن حظوظ الفوز كبرية 

يف مواجهة اليوم.
وقال إن��ه رصد الفري��ق العامين 
األخ��رية، وآخرها  املباريات  خالل 

الت��ي خرسها يف ال��دوري املحيل 
هن��اك بنتيجة )1/صف��ر(، قبل 3 

أيام.
وح��ول تعامل��ه م��ع الضغ��وط 
أن  أوضح جاس��ربت  الجامهريية، 
عليه ش��خصيا التأقل��م مع جميع 
الظ��روف، خصوصا وأن الجامهري 
ترغب يف إس��عادها، وأنا أس��عى 
لتحقيق ذل��ك عرب تحقيق النتائج 

اإليجابية.
ب��دوره، قال العب املح��رق وليد 
الفري��ق  يف  زم��الءه  إن  الحي��ام 
جاه��زون للمواجه��ة، خصوص��ا 
أنهم س��يدخلون املباراة بنش��وة 
الفوز املهم الذي حققه الفريق يف 
الجولة املاضية عىل فريق النجمة 

اللبناين.
ولف��ت إىل أن الضغ��وط ال توجد 
عىل فريقه ب��ني مباريات الدوري 
قدرة  مؤكدا  اآلس��يوية،  والبطولة 
الالعبني عىل التعامل والتأقلم مع 

هذه الظروف.
إىل ذل��ك، أكد مدرب فريق صحم 
يعقوب إسامعيل جاهزية العبيه، 
مبين��ا أن الجه��از الفن��ي ح��رض 

الالعبني تكتيكيا وبدنيا.
ولف��ت إىل أن الفري��ق مل يتأث��ر 
بالتغي��ريات الفني��ة بع��د ابتعاد 
امل��درب زوران ع��ن الفريق قبل 

أسبوع.
وبني أن املحرق فريق جيد وميلك 
العب��ني مميزي��ن، متمني��ا حصد 

النقاط الثالث.
بدوره، قال العب صحم محس��ن 
جوهر إن الفري��ق جاهز لخوض 

املباراة والظفر بالنقاط الثالث.

المحرق يستضيف صحم العماني في مواجهة مهمة
ال���ج���ول���ة ال��خ��ام��س��ة ل���ك���أس االت����ح����اد اآلس���ي���وي

من تدريبات المحرق أمس )تصوير: أحمد علي(

المؤتمر الصحافي لفريق المحرق

أحمد مهدي
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تنطل��ق اليوم )اإلثنني( منافس��ات 
الجولة الثانية من الدور التمهيدي 
)دور املجموعات( لكأس سمو ويل 
العهد للكرة الطائرة، عندما يلتقي 
النبي��ه صالح مع املحرق الس��اعة 
بينام  الخامس��ة والنصف مس��اء، 
الساعة  البس��يتني والنجمة  يلتقي 
السابعة مس��اء عىل صالة االتحاد 
البحرين��ي للكرة الطائ��رة مبدينة 
عي��ىس الرياضي��ة وذل��ك يف إطار 

منافسات املجموعة األوىل.
ويحتاج النجمة واملحرق إىل الفوز 
يف مواجه��ات اليوم ليضمنا التأهل 
إىل الدور قبل النهايئ من املسابقة، 
حيث ميتل��ك كال الفريقني 3 نقاط 
بع��د ف��وز النجم��ة ع��ىل النبيه 
صالح بثالثة أش��واط مقابل شوط، 
وفوز املحرق عىل البس��يتني بذات 

النتيجة.
يف املواجه��ة األوىل ب��ني املح��رق 
والنبي��ه صالح متي��ل الكفة لصالح 
فريق األح��الم لعبور محطة “أبناء 
الجزي��رة”، حي��ث يق��ود املحرق 
املرباطي  محم��د  الوطني  املدرب 
الذي يعول عىل مجموعة من أبرز 
الالعب��ني يتقدمه��م املرع��ب عيل 

إبراهيم لرباعته الكبرية يف تخليص 
الك��رات الهجومي��ة م��ن مركز 2 
باإلضافة إىل ع��يل محمد ومحمد 

حبيب وباقي الالعبني.
أما النبي��ه صالح بقي��ادة املدرب 

الوطني الشاب محمد القطان فإنه 
يع��ول عىل خ��ربة صان��ع األلعاب 
محمود جاس��م وحس��ني عاش��ور 
وجعف��ر درويش وه��اين الجزيري 
واملحرتف لوبيز، حيث يتطلع النبيه 

صال��ح إلنعاش آماله يف املنافس��ة 
رغم أفضلية املحرق عليه، خصوًصا 
وأنه سيدخل من غري ضغوط كبرية 
بعدما هبط لدوري الدرجة الثانية.
ويف املواجه��ة الثانية ب��ني النجمة 
والبس��يتني يأم��ل األول يف خطف 
النقاط الثالث ليؤك��د تأهله لدور 
األربع��ة، حي��ث يق��ود الفري��ق 
امل��درب الوطن��ي مش��عل ت��ريك 
وال��ذي تضم تش��كيلته كوكبة من 
أب��رز الالعبني يتقدمه��م املحرتف 
الربازييل “ليلسون” والخبري جاسم 
النبه��ان وحس��ن جعف��ر وصانع 
األلع��اب حس��ني الحاي��ي وباقي 

أفراد الفريق.
وعىل الطرف اآلخر، فإن البس��يتني 
الورقاء  إبراهي��م  امل��درب  بقيادة 
ي��درك جيًدا بأنه��ا الفرصة األخرية 
للبق��اء ضمن دائرة املنافس��ة عىل 
التأه��ل لل��دور الث��اين حي��ث إن 
الخس��ارة تعن��ي الخ��روج خ��ايل 

الوفاض هذا املوسم.
وتضم تش��كيلة البس��يتني كال من 
أحمد حمد وولي��د الجزاف وعيل 
محم��د وعي��ىس س��لامن وباق��ي 

الالعبني.

أسفرت نتائج الجولة الثالثة من دوري االتحاد وبيت التمويل الكويتي لكرة قدم 

الصاالت عن فوز الحد عىل التضامن بهدفني دون رد، يف اللقاء الذي جمعهام 

ضمن افتتاح الجولة عىل صالة نادي الحد.

ويف لقاء ثان، فاز قاليل عىل املالكية بأربعة أهداف مقابل اثنني، يف حني حقق 

املحرق فوزًا صعًبا عىل منتخبنا تحت 20 عاًما بهدفني مقابل واحد، يف مواجهة 

ظهر فيها منتخبنا بأداء مميز، وخرس بصعوبة.

وتستكمل مباريات الدوري يوم الجمعة املقبل املوافق 21 أبريل الجاري، إذ 

ستقام الجولة الرابعة عىل صالة االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة.

لبلوغ دور األربعة بكأس ولي العهد للكرة الطائرة

المحرق والنجمة يواجهان النبيه صالح والبسيتين.. اليوم 

نتائج الجولة الثالثة لدوري الصاالت

حسن علي

فريق المحرق للكرة الطائرة

فريق البسيتين للكرة الطائرة
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11 ميدالية لمنتخب القوى 

BMMAFالكشف عن الشعار الجديد لـ

الرفاع – االتحاد البحريني أللعاب القوى: أنهى منتخبنا الوطني 
أللعاب القوى مشواره يف البطولة السادسة عرشة أللعاب القوى 

للعموم لدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت يوم السبت 
املايض مبدينة جدة باململكة العربية السعودية بتحقيق املركز الثاين يف 

الرتتيب العام لجدول امليداليات بعدما رفع منتخبنا حصاده يف اليوم 
األخري إىل 11 ميدالية بينها 7 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية 

فيام فازت الكويت باللقب الخليجي إثر تصدرها جدول امليداليات ب� 
13 ميدالية بينها 7 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وبرونزيتني.
واحتلت دولة قطر املركز الثالث بحصولها عىل 11 ميدالية من بينها 

4 ميداليات ذهبية وفضية و6 ميداليات برونزية، والسعودية صاحبة 
الضيافة يف املركز الرابع بنيلها 18 ميدالية من بينها 3 ميداليات ذهبية 

و7 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية، وسلطنة عامن يف املركز 
الخامس بحصولها عىل 7 ميداليات من بينها ذهبية و3 ميداليات 

فضية و3 ميداليات برونزية، بينام حققت اإلمارات املركز السادس 
واألخري بحصولها عىل 4 ميداليات من بينها فضيتان وبرونزيتان.

أحرز العداء يعقوب سامل يعقوب املركز األول وامليدالية الذهبية يف 
نهايئ سباق 200 مرت بعدما أنهى مسافة السباق بزمن 20.25 ثانية.

ويعترب الرقم الذي حققه العداء يعقوب سامل )20.35 ثانية( هو 
األفضل عىل مستوى البطولة، حيث إن الرقم السابق كان )20.42 
ثانية(. توج العداء بينسون سوري باملركز األول وامليدالية الذهبية 

يف نهايئ سباق 1500 مرت بعدما أنهى مسافة السباق بزمن 3.44.89 
دقائق. كسب العداء بريهانو ياماتو املركز الثاين وامليدالية الفضية 

بنهايئ سباق 5 آالف مرت بعدما أنهى مسافة السباق بزمن 14.22.39 
دقيقة. ويف ختام فعاليات البطولة قام رئيس االتحاد السعودي أللعاب 

القوى العميد هادي بن بكر القحطاين بتتويج املنتخبات الفائزة 
وتكريم رؤساء الوفود املشاركة يف البطولة والجهات التي ساهمت يف 

انجاح البطولة.

الرفاع - املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: ُيعقد 
اليوم “اإلثنني” عند الساعة السادسة والنصف مساء بفندق “سويس 

بيل هوتيل” بضاحية السيف، املؤمتر الصحايف لالتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة BMMAF، والخاص بالكشف عن الشعار الجديد 

لالتحاد ورزنامة العام 2017.
ويعد هذا املؤمتر األول منذ تشكيل االتحاد يف يونيو املايض برئاسة 

العقيد خالد عبدالعزيز الخياط، وقد وّجه االتحاد الدعوات ملختلف 
وسائل اإلعالم املحلية والقنوات التلفزيونية لحضور املؤمتر، وكذلك 
جميع منتسبي االتحاد واألندية املتخصصة برياضات فنون القتال 

املختلطة وأعضاء األجهزة الفنية واإلدارية باملنتخب الوطني.
وكان االتحاد قد انتهى من إجراء كافة الرتتيبات الخاصة لإلعداد 

لهذا املؤمتر، والذي سوف يتحدث خالله رئيس االتحاد العقيد خالد 
عبدالعزيز الخياط، وبعض أعضاء مجلس اإلدارة. وسيشهد املؤمتر 

الكشف عن تفاصيل املرحلة القادمة وخطة العمل واآللية الجديدة 
للمسابقات التي سيعتمد عليها من أجل تطوير وارتقاء الرياضات 
الخمسة املنضوية تحت مظلة االتحاد وهي: رياضة فنون القتال 

املختلطة MMA، الكيك بوكسينغ، املواي تاي، املصارعة واملالكمة، 
وكذلك اآللية الجديدة العتامد تسجيل املقاتلني والحكام واألندية.

الحد يختتم التحضيرات 
لمواجهة الوحدة السوري

أحمد مهدي

يختتم ممثل اململكة فريق الحد، 
اليوم، سلسلة تحضرياته؛ إعداًدا 
ملواجهة فريق الوحدة السوري 

غًدا )الثالثاء( يف العاصمة اللبنانية 
)بريوت(، ضمن الجولة الخامسة 

من املجموعة الثانية لكأس االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم.

وسيخوض الحداويون التدريب األخري عىل ملعب صيدا مرسح 
املواجهة، وذلك بقيادة املدرب الوطني محمد الشمالن.

وسيقام اليوم املؤمتر الصحايف، كام سينعقد أيًضا االجتامع 
الفني الخاص باملباراة؛ لالتفاق عىل كافة األمور اإلدارية.

وكان الوفد الحداوي قد وصل أمس إىل بريوت، إذ ضمت 
البعثة 18 العًبا هم: عيىس مصبح، عبدالله عبداملجيد، عبدالله 

نارص، أحمد الختال، عباس أحمد، سيد محمد عدنان، خالد 
السمهري، محمود منصور، راشد الحوطي، عيل سعيد، حمد 
فيصل، إبراهيم العبيديل، مسعود قمرب، محمد مي، األردين 

محمد الداود، والنيجرييون: أوتيش، دايو وأوروك.
ويأمل الحداويون تحقيق فوز مثني يبقي آمال التأهل، عالوة 

عىل تعويض خسارة الذهاب أمام الفريق السوري، وهو يدخل 
املواجهة بعد فوزين متتاليني يف املجموعة، يف حني خرس يف 

الدوري أمام الرفاع بنتيجة كبرية )5-0(.
وسيدير املباراة طاقم تحكيمي من قريغزستان ومكون من 

حكم الساحة تيمور فالزيون واملساعدين زامريباك شيكوف 
وإسامعيل خان، والحكم الرابع شيكرباكوف.

ويشري ترتيب املجموعة إىل صدارة الفريق السوري برصيد 8 
نقاط، ثم الحد والقوة الجوية العراقي برصيد 6 نقاط، وأخريًا 

الصفاء اللبناين برصيد نقطة وحيدة.

شعار نادي الحد

اتحاد الكرة           المركز اإلعالمي

بدعوة من رئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ عيل 

بن خليفة بن أحمد آل خليفة، 
يعقد يف الساعة السابعة من 

مساء اليوم )اإلثنني( مبقر االتحاد 
ا مع رؤساء  بالرفاع، اجتامًعا خاصًّ

األندية األعضاء وأعضاء مجلس 
إداراتها؛ وذلك ملناقشة خطة 

تطوير املسابقات املحلية للمرحلة 

املقبلة التي متتد إىل العام 2020. 
ويأيت دعوة هذا االجتامع بعد 
استعراض مجلس إدارة االتحاد 
يف اجتامعه األخري االسرتاتيجية 
املقدمة من عمل لجنة تطوير 

العمل الفني التي شكلها االتحاد 
مسبًقا، باإلضافة إىل اللجنة 

السداسية املشكلة بقرار من 
اجتامع الجمعية العمومية العادي 

لالتحاد الذي انعقد يوم 15 
مارس املايض والتي تكونت من 

6 أعضاء هم ممثلو أندية: الحد، 
البسيتني، البحرين، االتفاق، مدينة 

عيىس واملحرق وترأسها عضو 
مجلس إدارة االتحاد رئيس لجنة 

املسابقات عبدالرضا حقيقي، 
عالوة عىل توصيات ورش العمل 

التي نظمها االتحاد بحضور مدريب 

وممثيل األندية األعضاء.
وأوضح رئيس االتحاد أن هذا 

االجتامع سيخصص لعرض 
محاور االسرتاتيجية والتوصيات 

املذكورة عىل رؤساء وأعضاء 
إدارات األندية؛ بهدف املناقشة، 
واتخاذ القرارات املناسبة لتطوير 

املسابقات.
وذكر رئيس االتحاد بأننا 

نسعى من هذا االجتامع 
ألن نكون قريبني من األندية 
األعضاء والتفاهم معها حول 
كافة القرارات الفنية املتعلقة 

باملسابقات التي تخصها.
وأضاف بأننا سنستعرض أيًضا يف 
هذا االجتامع عدًدا من األفكار 

املتعلقة بدعم تطوير املسابقات 
للمواسم املقبلة.

اتحـــاد الـكـــرة يجتمــــع بــرؤســــاء األنـــديــة.. اليـــــــوم

من مباريات الجولة الثالثة

جانب من تدريبات المحرق )نقال عن إعالم المحرق(

علي بن خليفة



رف��ع النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، أس��مى آيات 
التهاين والتربيكات إىل مقام عاهل البالد 
املف��دى حرضة صاح��ب الجاللة امللك 
حمد بن عي��ى آل خليفة حفظه الله 
ورعاه، ورئيس الوزراء صاحب الس��مو 
املل��ي األم��ر خليف��ة بن س��لامن آل 
خليفة، ووىل العهد نائب القائد األعىل 
النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء 
صاح��ب الس��مو امللي األمر س��لامن 
بن حم��د آل خليف��ة، مبناس��بة نجاح 
مملك��ة البحرين يف اس��تضافة س��باق 
جائزة البحري��ن الكربى لطران الخليج 
للفورموال واحد 2017، مؤكًدا سموه أن 
هذا النج��اح املتواصل يف احتضان هذا 
الحدث العامل��ي يعكس القدرة الكبرة 
الت��ي متتلكه��ا البحرين م��ن مقومات 
وك��وادر بحريني��ة الس��تضافة مختلف 

الفعاليات والبطوالت الدولية.
واعت��رب س��موه أن نج��اح الس��باق يف 
نس��خته الثانية عرشة هو إنجاز يتجدد 

لسلس��لة  يض��اف  البحري��ن  ململك��ة 
اإلنج��ازات الت��ي تحقق��ت يف العه��د 
الزاهر لحرضة صاح��ب الجاللة عاهل 
البالد املفدى حفظ��ه الله ورعاه، الذي 
أرىس دعائم النهضة الش��املة باململكة 
من خالل امل��رشوع اإلصالحي لجاللته 
أي��ده الله، والذي ش��ّجع ودف��ع دامئًا 
لتكون البحرين وجهة رئيسية باملنطقة 

الحتضان مختلف الفعاليات.

وقد أش��اد س��موه بالجه��ود املخلصة 
التي يبذلها صاحب السمو امللي األمر 
س��لامن بن حمد آل خليفة عىل صعيد 
رياضة السيارات السيام سباق الفورموال 
واح��د وال��ذي كان له التأث��ر الواضح 
يف تعزي��ز مكان��ة مملك��ة البحري��ن 
ع��ىل خارطة الرياض��ة العاملية، موجًها 
سموه الشكر والتقدير لكافة املواطنني 
واملقيم��ني واملس��اهمني يف إب��راز هذا 
الس��باق، مقدرًا سموه الجهود املتميزة 
الت��ي بذلتها حلب��ة البحري��ن الدولية 
ورئي��س وأعض��اء االتح��اد البحرين��ي 
للسيارات، والتي ساهمت بشكل واضح 
يف التحضر املثايل الذي انعكس بصورة 
واضح��ة ع��ىل نج��اح ه��ذه التظاهرة 

الرياضية العاملية عىل أرض اململكة.
وقال س��موه: “لقد عش��نا م��ع األرسة 
الرياضي��ة لحظات ممتعة م��ن اإلثارة 
والتش��ويق والحامس يف ه��ذا الحدث 
العامل��ي، الذي ش��هد جه��وًدا واضحة 
من قب��ل الش��باب البحريني حس��ب 
موقعه الذي أش��عرنا بالفخر واالعتزاز 

الكبرين..”.

خالد بن حمد: إنجاز متجدد في العهد الزاهر لجاللة الملك
س��موه يش��يد بجه��ود الس��واعد البحريني��ة ف��ي التنظي��م الباه��ر

الرفاع          المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

رف��ع األم��ني الع��ام للمجل��س 
األعىل للشباب والرياضة الشيخ 
س��لامن بن إبراهي��م آل خليفة 
خال��ص الته��اين والتربيكات إىل 
مقام عاهل البالد املفدى حرضة 
صاح��ب الجالل��ة املل��ك حمد 
بن عي��ى آل خليفة مبناس��بة 
النج��اح الكب��ر ال��ذي حققته 
مملك��ة البحرين يف اس��تضافة 
البحرين  وتنظيم س��باق جائزة 
الك��ربى للفورموال واح��د لعام 
2017، مشرًا إىل أن هذا النجاح 
يشكل امتداًدا ملسرة اإلنجازات 
الباه��رة التي تش��هدها مملكة 
البحري��ن يف ظل العه��د الزاهر 

لجاللة امللك املفدى.
كام رفع األم��ني العام للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة التهاين 

ال��وزراء  لرئي��س  والتربي��كات 
املوق��ر صاح��ب الس��مو امللي 
األم��ر خليف��ة بن س��لامن آل 
خليفة، بنجاح س��باق الفورموال 
واح��د، مؤكًدا أن دعم الحكومة 
الرشيدة مبختلف أجهزتها ساعد 
عىل إظهار الس��باق باملس��توى 
الذي يليق بسمعة اململكة عىل 
صعيد تنظيم األحداث الرياضية 

العاملية بكل كفاءة واقتدار.
ورفع الشيخ سلامن بن إبراهيم 
التهاين إىل ويل العهد نائب القائد 
األع��ىل النائ��ب األول لرئي��س 
مجلس الوزراء صاحب الس��مو 
امللي األمر سلامن بن حمد آل 
مشيًدا  املناس��بة،  بهذه  خليفة، 
مبتابعة سموه املتواصلة ملختلف 
الكبر  الريايض  الحدث  تفاصيل 

الذي يتّوج الرؤية الثاقبة لسموه 
يف إنشاء مرشوع حلبة البحرين 
البحرين  الدولية وجعل مملكة 
واحدة من أهم وجهات السباق 

ز مكانتها عىل  يف العامل مبا يع��زّ
الخارطة الدولية.

ونّوه الشيخ سلامن بن إبراهيم 
بدور العاملني يف حلبة البحرين 
الدولي��ة يف تهيئ��ة كافة عوامل 
النج��اح لهذا الح��دث الريايض، 
مش��يًدا مبا أظهروه من احرتافية 
وكفاءة عالية ترجمت عىل أرض 
الواق��ع م��ا تتحىل ب��ه الكوادر 
الوطنية من قدرات فذة وحسن 
تعام��ل م��ام كان له��ا أطي��ب 
األثر يف نفوس مرتادي الس��باق 
وضي��وف اململكة م��ن مختلف 
أنحاء العامل وعكس��ت مدى ما 
يتمّت��ع به أبناء الوطن من رغبة 
جامحة يف إثبات جدارة اململكة 
األح��داث  أك��رب  احتض��ان  يف 

الرياضية العاملية. 

رف��ع وزي��ر ش��ؤون الش��باب 
والرياضة هشام الجودر خالص 
الته��اين والتربيكات إىل القيادة 
الرشيدة مبناسبة النجاح الباهر 
الثالث��ة ع��رشة من  للنس��خة 
س��باق جائزة البحرين الكربى 
للفورموال واحد والذي أقيمت 
البحري��ن الدولية  عىل حلب��ة 

للسيارات.
وأك��د وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة أن النج��اح الكب��ر 
ال��ذي حقق��ه س��باق جائ��زة 
واح��د  للفورم��وال  البحري��ن 
ج��اء نتيج��ة للدع��م الكب��ر 
والالمحدود الذي قدمه عاهل 
الب��الد املفدى ح��رضة صاحب 
الجاللة املل��ك حمد بن عيى 
آل خليفة حفظ��ه الله ورعاه، 
لتهيئة األج��واء املثالية إلنجاح 
هذا الحدث الري��ايض العاملي 
الكب��ر يف ظ��ل دع��م رئي��س 

الوزراء املوقر صاحب الس��مو 
امللي األمر خليفة بن س��لامن 
ومتابعة  واهت��امم  خليفة،  آل 
ويل العهد األم��ني نائب القائد 
لرئيس  األول  النائ��ب  األع��ىل 
السمو  الوزراء صاحب  مجلس 
امللي األمر س��لامن بن حمد 
آل خليفة، مش��رًا إىل أن هذا 
النجاح املتميز ساهم يف تعزيز 
حققته��ا  الت��ي  املكتس��بات 
مملكة البحرين جراء استضافة 

هذا الحدث العاملي.
بالدور  الج��ودر  ونّوه هش��ام 
الب��ارز لصاحب الس��مو امللي 
ولجه��ود  األم��ني  العه��د  ويل 
س��موه املخلصة والواضحة يف 
إنجاح الس��باق وتعزيز مكانة 
البحرين عىل مس��توى رياضة 
سباقات الس��يارات، مؤكًدا أن 
متكنت  الدولية  البحرين  حلبة 
األه��داف  إىل  الوص��ول  م��ن 

أجله��ا  م��ن  وج��دت  الت��ي 
وتحقيق املكاس��ب االقتصادية 
والسياحية إضافة إىل املكاسب 

الرياضية للمملكة.
وب��نّي وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة أن نج��اح فعاليات 
س��باق الفورم��وال يف البحرين 

تنظيمي��ة  بحل��ة  وإظه��اره 
زاهية وبش��كل احرتايف يعكس 
اإلمكانيات الكبرة التي متتلكها 
اململك��ة، ومبا تحتوي��ه حلبتها 
الدولية م��ن مواصفات عاملية 
كام أن��ه تأكيد للثق��ة الدولية 
وبكوادرها  البحرين  يف مملكة 
املتس��لحة بالخ��ربة والدراي��ة 
يف  الع��ايل  والتنظي��م  التام��ة 
البط��والت واألحداث  مختلف 
الرياضي��ة، مش��يًدا يف الوقت 
ذات��ه بالجه��ود الكب��رة التي 
حلب��ة  إدارة  مجل��س  بذله��ا 
للس��يارات  الدولية  البحري��ن 
والفعاليات  للربام��ج  وتقدميها 
يف  س��اهمت  الت��ي  الكث��رة 
اجت��ذاب الجامه��ر لحض��ور 
الس��باق العاملي، األم��ر الذي 
حقق للمملكة هذه االستضافة 

املتميزة للسباق العاملي.

ثّمن جهود ولي العهد في دعم مسيرة الحدث العالمي

المملكة حصدت العديد من المكاسب

سلمان بن إبراهيم: نجاح السباق امتداد 
لمسيرة اإلنجازات الوطنية  

ا الجودر: الحلبة حققت أهدافها اقتصاديّا وسياحّيً

المنامة              األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

ضاحية السيف            وزارة شؤون الشباب والرياضة

سلمان بن إبراهيم

هشام الجودر

سمو الشيخ خالد بن حمد
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محافظ العاصمة: النجاح يعكس 
الكفاءة العالية للكوادر الوطنية

 رئيس مجلس النواب 
يهنئ القيادة 

بنا: رفع محافظ محافظة العاصمة الشيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أسمى 

آيات التهاين والتربيكات إىل مقام صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيى آل خليفة 

عاهل البالد ، مبناسبة نجاح مملكة البحرين 
يف استضافة وتنظيم سباق الفورموال 1، 

والذي اختتمت فعالياته يف حلبة البحرين 
الدولية وسط نجاح منقطع النظر.

كام رفع الشيخ هشام التهاين والتربيكات لرئيس الوزراء صاحب 
السمو امللي االمر خليفة بن سلامن آل خليفة، وويل العهد االمني 

نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس الوزراء صاحب السمو امللي 
االمر سلامن بن حمد آل خليفة، عىل النجاح الباهر الذي حققته 

مملكة البحرين يف إنجاح هذه التظاهرة العاملية. 
وأكد محافظ العاصمة أن نجاح النسخة الحالية من سباق البحرين 
للفورموال واحد يعزز اإلنجازات التنموية والحضارية التي تشهدها 

مملكة البحرين يف ظل رعاية واهتامم القيادة الرشيدة، مبيًنا أن نجاح 
هذا الحدث يرسخ مكانه البحرين عىل خارطة السياحة الرياضية، مام 

ينعكس بصورة إيجابية عىل اإلقتصاد الوطني ململكة البحرين. 
ومّثن الشيخ هشام جهود أرسة حلبة البحرين الدولية قبل واثناء 

استضافة السباق والتي اثبتوا من خاللها الكفاءة العالية التي تتحىل 
بها الكوادر الوطنية وخرباتها املميزة يف مجال تنظيم االحداث 

الرياضية العاملية، منوهاً باألدوار الحيوية التي لعبتها مختلف األجهزة 
الرسمية واألهلية املعنية يف سبيل تهئية البيئة املثالية إلنجاح هذا 

الحدث الريايض العاملي. 

بنا: رفع أحمد بن إبراهيم املال رئيس مجلس 
النواب أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل 

عاهل البالد صاحب الجاللة امللك حمد بن 
عيى آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو امللي األمر خليفة بن سلامن 
آل خليفة، وويل العهد نائب القائد األعىل 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو امللي األمر سلامن بن حمد آل 

خليفة، مبناسبة نجاح جائزة البحرين الكربى للفورموال واحد 2017.
وأكد رئيس مجلس النواب أن مواصلة استضافة البحرين لهذا السباق 
الدويل يعد مكسباً دولياً يضع البحرين عىل خارطة الرياضات العاملية، 
ويسهم يف إبراز ما حققته البحرين من مسرة تنموية وتقدم وازدهار 

رفيع يف مختلف املجاالت وعىل كافة األصعدة.
ومّثن رئيس مجلس النواب الجهود الوطنية املخلصة التي بذلتها كافة 

الوزارات والهيئات واملؤسسات لتنظيم هذا السباق الدويل، مشيداً 
مبا بذله رجال األمن العام وكافة منتسبي وزارة الداخلية من مساعي 
لتنظيم الحركة املرورية وحفظ األمن أسهم يف إنجاح جولة البحرين 
لسباقات الفورموال واحد، إىل جانب الجهود التي بذلها املسؤولني يف 
حلبة البحرين الدولية، والتي أمثرت يف تعزيز مكانة مملكة البحرين 

وجدارتها يف تنظيم جولة سباقات الفورموال واحد.
وأكد رئيس مجلس النواب عىل دعم املجلس النيايب لكافة الفعاليات 

الرياضية التي تربز اسم البحرين عالياً يف كافة املحافل الدولية، 
وتسهم يف تعزيز مسرة التنمية االقتصادية واستقطاب االستثامرات 

وتوفر البيئة السياحية املالمئة ململكة البحرين.

هشام بن عبد الرحمن

أحمد المال
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لنجاح السباق 
عبداهلل بن عيسى: البحرين قدمت 

حدثا رياضيا عالميا متكامال
الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

أكد رئيس االتحاد البحريني للسيارات رئيس 
لجنة الكارتنغ الدولية CIK الشيخ عبدالله 
بن عي��ى أن النجاح الذي ش��هدته جائزة 
البحري��ن الك��رى لطريان الخليج لس��باق 
الفورم��وال 1 ه��ذا العام إمنا يؤك��د مجدداً 
مكانة البحرين العاملي��ة عىل الخارطة وما 

متتلكه من إمكانات برشية هائلة.

حدث عالمي مهم 

وأض��اف عبدالله بن عيى أن اس��تضافة 
مملك��ة البحرين ممثل��ة بحلبتها الدولية 
موطن رياضة السيارات يف الرشق األوسط 
لجائ��زة البحرين الكرى لط��ريان الخليج 
لس��باق الفورموال 1 سنوياً منذ استضافتها 
لهذا الس��باق ألول م��رة يف منطقة الرشق 
األوس��ط الع��ام 2004 تعتر حدث��اً عاملياً 
مهاًم وض��ع اململكة عىل خارط��ة العامل، 
وأثبت وجوده��ا وجعلها محط أنظار كل 
ال��دول، وأن أنظار أكرث م��ن 500 مليون 
متاب��ع توجهت باأليام الثالثة املاضية نحو 
البحري��ن وحلبتها الدولي��ة؛ ملتابعة أكر 
حدث لرياض��ة الس��يارات يف العامل، وإن 
م��ا وصلت إلي��ه رياضة الس��يارات اليوم 
من مستوى لهو مصدر فخر واعتزاز، فقد 
أصبحت ثقافة رياضة الس��يارات مختلفة 
اليوم عام كانت عليه يف بدايات استضافة 
هذا الس��باق، الي��وم منت ه��ذه الثقافة 
ومازالت يف منوها واتس��عت رقعة محبي 
وعش��اق رياض��ة املح��ركات، ومنذ ذلك 
العام حت��ى يومنا هذا ونح��ن نبي هذه 
الرياضة، وها هي اليوم وصلت ملستويات 
متقدمة كثرياً من سباقات كارتنغ، سباقات 
الحلب��ات املختلف��ة، س��باقات الدراجات 
النارية املختلفة والس��باقات األخرى، وقد 
جذبنا العديد من محبي وعش��اق رياضة 

املح��ركات وإثارته��ا ملامرس��تها يف أجواء 
آمن��ة وس��ليمة وعىل أس��س صحيحة مبا 
يتامىش وتوجهات املجلس األعىل للشباب 
والرياضة واللجنة األوملبية البحرينية ومبا 
يحقق أه��داف االتح��اد يف رؤيت��ه التي 

تتمثل بالتميز يف رياضة السيارات.

نجاحات متواصلة

واس��تمر الش��يخ عبدالل��ه ب��ن عيى يف 
حديث��ه قائ��اًل: إن منذ ذلك الع��ام الذي 
أذهل��ت في��ه اململك��ة الع��امل وحضور 
الس��باق الكب��ري بإحرازها جائ��زة أفضل 
تنظيم يف ذلك املوس��م، فقد فتح األبواب 
من أوس��عها أم��ام اململك��ة وأصبح هذا 
الح��دث الريايض العاملي الكبري الذي بات 
يعد رافداً مهاًم من روافد الدخل الوطني 
وأح��د أه��م دعائ��م االقتص��اد الوطني 
وركائزه وانعكاساته املختلفة عىل اململكة، 
وإن حرص مملكة البحرين عىل استضافة 
الفعالي��ات العاملي��ة الك��رى االقتصادية 
والرياضية والثقافية والعلمية وغريها يعد 
مثاالً ب��ارزاً عىل وضوح الرؤي��ة وتكاملها 
وعمق الفكر التنموي وش��موليته بالنظر 
إىل م��ا تحققه ه��ذه الفعاليات من نتائج 
إيجابية تخدم األهداف الوطنية عىل أكرث 
من مستوى، فمن ناحية أوىل تسهم هذه 
الفعالي��ات يف تعميق عالقات اململكة مع 
دول الع��امل املختلفة مب��ا توفره من فرص 
للتش��اور والح��وار وبن��اء الصداقات مع 
القادة واملس��ؤولني رفيعي املستوى الذين 
يحرضونها، خصوصا إذا تعلق األمر بفعالية 
تحظ��ى باهت��امم عاملي كبري مثل س��باق 
الفورموال 1، ومن ناحي��ة أخرى فإن مثل 
هذه الفعاليات تحرضها شخصيات عاملية 
مرموق��ة يف مج��االت الثقاف��ة واالقتصاد 
والعلم والف��ن والرياضة وغريها، ومن ثم 

ميكنها 
م�������ن 

تعري�������ف 
تجرب��ة التنمي��ة 

الرائ��دة،  البحريني��ة 
ومن��وذج الحي��اة القائ��م 

عىل االنفتاح والتسامح داخل 
البالد عن قرب.

تطور الثقافة 

وأش��ار عبدالله بن عيى إن ثقافة رياضة 
السيارات والوعي بها تطور كثرياً بالسنوات 
مامرس��يها  رقع��ة  وانت��رشت  املاضي��ة 
ومتابعيها، وقطعنا مش��وارا طويال يف هذا 
املجال وحققنا مكتسبات وإنجازات عدة، 
إن فرقنا للامرشالز أذهلت العامل مبجهودها 
املمي��ز يف تنظي��م مختل��ف الس��باقات، 
وكوادرنا البحرينية أس��ندت إليها مهامت 
كبرية من إدارة وتحكيم وتنظيم، وأصبحنا 
من املراكز الدولية املعتمدة لتدريب فرق 
طب رياض��ة الس��يارات إىل جانب مركز 
أملانيا ونحن الوحيدون يف الرشق األوسط 
مم��ن يحم��ل ه��ذا االعت��امد إىل جانب 
االعتامد األخري الذي حصلنا عليه وهو بأن 
نكون مركزاً إقليمياً تدريبياً لتدريب حكام 

ومنظمي رياضة السيارات.
واس��تمر قائ��اًل إن الحض��ور الجامهريي 
الغفري للؤل��وة الصحراء باألم��س أكد لنا 
أهمية الس��باق والفعالي��ات املصاحبة له 
ونجاح املجهودات التي قام بها منتس��بوا 
حلبة البحرين الدولي��ة يف إعداد وتقديم 
الرنام��ج املمي��ز الذي ج��ذب املواطنني 
واملقيم��ني وال��زوار من خ��ارج البحرين؛ 
كونه س��باقا ممي��زا ومتكامال م��ن ناحية 

الفعاليات.

شكرًا 
للجميع

اتحاد  رئي��س  واختت��م 
لجن��ة  الس��يارات ورئي��س 
الكارتنغ الدولي��ة حديثه معرباً 
ع��ن ش��كره وتقدي��ره ل��كل م��ن 
س��اهم يف إنجاح الس��باق من قطاعات 
الجامه��ري  وإىل  حكومي��ة  ومؤسس��ات 
وعش��اق س��باقات الفورموال 1 مش��يداً 
بجهود املنظمني البحريني��ني، ومؤكداً أن 
النجاحات البحرينية ليس لها حدود، فقد 
أثبت أبناء البحرين قدرتهم الكبرية عندما 
نظمن��ا س��باق باكو العام امل��ايض بنجاح 
وتنظيمنا لسباقهم هذا العام أيضاً، معرباً 
ع��ن ثقته التام��ة باملنظم��ني البحرينيني 
والكوادر الوطني��ة بأن تدير وتنظيم هذا 
الس��باق الكبري بأفضل صورة وتقدميه مبا 
يتنظره العامل لتكرير انجاز تنظيم السباق 
األذربيج��اين العام املايض وس��باق الهند 

األول الذي أقيم العام 2011. 
شهدها  التي  القوية  باملنافسة  ونوه 

ه���ذا امل��وس��م ب��ني ال��ف��رق 
بقني  ملتسا ا و

وم�����������ع 
ت  ا لتغيري ا
أنصها  التي 
االت����ح����اد 

ال��������دويل 
ل��ل��س��ي��ارات، 

وال������ت������ي 
رف���ع���ت م��ن 
اإلثارة  مستوى 
عىل  والتشويق 

املضامر.

تهديد 
رينو لريد ُبل 

وولف: انتقادات 
فيرالين خاطئة

ريكاردو محتار 
من التحّسن 

 وكاالت

األملاين  يش��ّك 
نيك��و 

غ  هلكنر
رين��و  أّن  يف 

الوقت  يف  متل��ك 
الحارض س��يارة قادرة 

ع��ىل منافس��ة ري��د ُب��ل 
م��ن خالل السباق، يأيت ذلك بالرغم 

حلوله س��ابًعا خالل التجارب التأهيلّية 
لجائزة البحرين الكرى بفارق ُعرشين 

من الثانية فقط عن ماكس فريشتابن.
ويعتق��د أّنه ال يزال من املبّكر أن مُتّثل 

رينو تهديًدا حقيقًيا بالنسبة لريد ُبل.
وقال األملاين: “دامئًا ما نش��اهد الفارق 
يف التج��ارب التأهيلّي��ة ويك��ون قريًبا 
للغاي��ة بش��كٍل مفاجئ، لك��ّن الفارق 
ُيصب��ح ثاني��ة يف اللّف��ة الواحد خالل 

السباق”.

 وكاالت

أثنى توتو وولف مدير فريق مرسيدس 
ع��ىل باس��كال فريالين بع��د أن تغلب 
األمل��اين عىل زميله ماركوس إريكس��ون 
ليحقق املركز الثالث عرش عىل ش��بكة 
االنط��الق خ��الل التج��ارب التأهيلي��ة 
لجائ��زة البحري��ن الُك��رى، وتعّد هذه 
أفضل نتيجة لفريق ساوبر يف التصفيات 

هذا املوسم.
انهال��ت االنتق��ادات ع��ىل فريالين من 
كّل ح��دب وصوب بع��د أن تغّيب عن 
بسبب  للموس��م  االفتتاحيتني  الجولتني 
ع��دم جهوزيته من الناحية البدنية بعد 
االصاب��ة الت��ي تعرّض لها خالل س��باق 

األبطال.
وق��ارن وول��ف تأديته بتأدي��ة فالتريي 

بوت��اس، ال�����ذي تع��اىف م��ن 
الس��باق الصعب يف الصني 

ليخط��������ف قط��ب 
االنطالق األّول عىل 

حلبة الّصخري.
“لقد أثبت 

بع��د كّل 
ما مّر به أّن 

االنتقادات  تلك 
خاطئة” قال وولف، 

مضيف��اً: “كان البع��ض 
يقول بأّنه يج��ب أن يكون 

يف أقوى ويقود السيارة. لكنه نجح 
العودة بقّوة وقّدم تأديًة جعلت فريق 
س��اوبر ميّر للقسم الثاين من التصفيات. 

وأنا أشعر بالسعادة ألجله”.
وعندم��ا ُس��ئل ما ال��ذي يتوقعه خالل 
يوم األح��د، قال وول��ف: “أتوقع تأدية 
قوية. س��يكون من الرائع لو يس��تطيع 
إنهاء السباق دون أن يعاين من أّي أالم، 
ويس��اعد س��اوبر عىل تطوير السيارة. 
توج��د رغب��ة واضح��ة داخ��ل الفريق 
للخروج من الوضع الذي هم فيه اآلن، 
وبوسع فريالين أن يكون جزءاً من ذلك”.
واعرتف فريالين، الذي استفاد من التلويح 
باألعالم الصفراء خالل القسم األّول من 
التصفيات والذي أفس��د اللفات األخرية 
لس��يارات كانت عىل األرجح أرسع، بأّن 

تأديته تجاوزت سقف تطلعاته.

 وكاالت

أوض��ح دانيال ري��كاردو أّنه ال يعلم س��بب 
اق��رتاب ريد ُبل بذاك الش��كل الكبري لناحية 
الرسعة من فريق��ي املقدمة خالل التجارب 

التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكرى.
تأهلت ريد ُبل بفارق تجاوز الثانية الواحدة 
خل��ف صاح��ب قط��ب االنط��الق األول يف 
سباقي أس��رتاليا والصني، لكّن الجولة الثالثة 
يف البحرين ش��هدت تأهل ري��كاردو باملركز 
الثال��ث خلف فالت��ريي بوتاس بف��ارق 0.7 

ثانية.
كام بدا الفريق قوي��اً للغاية خالل التجارب 
الح��رة كذل��ك، لكّن ري��كاردو أش��ار إىل أّن 
ريد ُبل ال متتل��ك األجوبة بعد حيال تقدمها 

النسبّي مقارنة مع مرسيدس وفرياري.
حيث ق��ال: “برصاحة، بالنس��بة يل، ال أعلم 
الس��بب. من جهة، ذلك أمٌر مشجع: 
أن نكتس��ب الرسع��ة هن��ا، رمبا 
ميكننا رفع األداء أكرث يف حال 

فهمنا السبب متاماً”.
“ب��دت  وأكم��ل: 
اللفات  أزمن��ة 
لت����������ي  ا
هذا  أكملناه��ا 
وكأنه��ا  األس��بوع 
هدية مجانية إذ مل نعلم 

السبب األسايس وراءها”.
وأض��اف: “إن��ه أمر جي��د بعض 
اليشء  حس��ناً، أصبحنا أقرب اآلن  ويف 
حال أضفن��ا بعض التعديالت التي نعلم أنها 
ستحّسن األداء حينها ميكننا االقرتاب أكرث مام 

كنا نتوقع”.
من جهة أخرى، أشار ريكاردو إىل أّن االرتفاع 
املفاجئ يف األداء قد يسمح لريد ُبل بتعديل 

طموحاتها للسباقات القادمة.
حيث قال: “إنه أمر غريب، فقد أتينا إىل هنا 
بفارق أسبوع عىل السباق األخري، ومل نتمكن 
م��ن إضاف��ة الكث��ري إىل الس��يارة”. وأكمل: 
“أضفنا بعض األمور هنا وهناك، لكن مل نقم 
بإجراء تعديالت تفرّس االقرتاب بنصف ثانية 

من صاحب قطب االنطالق األول”.
وأضاف: “كنُت األسبوع املايض متشامئاً حيال 
قدرتنا عىل الوصول إىل منصة التتويج ضمن 
ظروف اعتيادي��ة، لكّن ذلك قد يحصل أبكر 

من املتوقع”.

عبداهلل 
بن عيسى 

مطبخ الفورموال

نيكو هلكنبرغ

دانيال ريكاردوباسكال فيرالين

محمد الدرازي  

تعد مسؤولية توفري األطعمة واملرشوبات 
بحلب��ة البحرين الدولي��ة من ضمن أكر 
املهام يف أيام سباق جائزة البحرين الكرى 

لطريان الخليج للفورموال واحد 2017.
ويعمل طاقم هائل م��ن املوظفني يصل 
إىل 700 ف��رد عىل تلبية احتياجات الفرق 
املش��اركة وأطق��م العم��ل واإلعالمي��ني 
وال��زوار، إذ يعمل 50 ش��يفا عىل تحضري 
آالف األطن��ان م��ن األرز ضم��ن املطبخ 
املرك��زي للحلبة، ويس��تغرق عمل طاقم 
الطه��اة أكرث من 250 س��اعة العداد أكرث 

من 22 ألف وجبة.
ويتطل��ب إطعام أكرث م��ن 60 ألف زائر 
إضافة إىل 10 آالف ش��خص م��ن الفرق 
واملوظفني ق��درًا كبريًا م��ن التجهيزات؛ 
لتقدم أشهى وجبات الطعام الصحية 

عىل  واملغذية 
مدى فرتة 
ق  لس��با ا

من 14 إىل 16 
أبريل.

هذا  الحلب��ة  وتح��رص 
العام ع��ىل توفري قامئة غنية 

املس��توحاة  املتنوعة  بالوجب��ات 
واملكس��يكية  اآلس��يوية  املطاعم  من 

واألمريكية ومطاعم الرشق األوسط.
واخت��ارت الحلب��ة نخب��ة م��ن الطهاة 
لتحضري مجموعة واس��عة ومتنوعة من 
وجب��ات الطعام ألجنحة الضيافة لألفراد 
الشخصيات  كبار  والرشكات، وس��يتمتع 
واملدي��رون أثناء تواجدهم ونقاش��اتهم 
بتذوق أطباق مثل اللبنة مع زهر الرتقال 

والبطاطس 
بج��ن 

ن  ا مي��ز ر لبا ا
الكوري��ة  والوجب��ة 
م��ن  املكون��ة  “واغي��و” 
قطع��ة لحم��و بق��ري مطهو 
بطريقة خاصة. وحرصت حلبة البحرين 
الدولي��ة ع��ىل تزوي��د مناط��ق عم��ل 
املوظفني مبحطات “براي��ن فوت” التي 

الخفيف��ة والبذور  الوجب��ات  توفر 
واملكرسات وغريها. 

وكاالت

كش��ف هوندا ب��أّن مش��اكل متكررة يف 
نظ��ام اس��تعادة الطاق��ة الحرارية “أم 
جي يو – أت��ش” أّدت إىل تعطل محرك 
فرناندو ألونسو خالل التجارب التأهيلية 

لسباق جائزة البحرين الكرى.
نجح ألونس��و يف اجتياز القسم األول من 
التجارب التأهيلية، إذ ش��عر بأنه ميكنه 
إحراز املركز ال� 13 أو ال� 14 عىل ش��بكة 
االنطالق، ولكن انتهت مسريته يف املركز 
ال��� 15 إثر فش��له حتى يف إك��امل لفٍة 
واحدة يف القسم الثاين بسبب مشكلٍة يف 

املحرك.
وق��ال فري��ق مكالري��ن – هون��دا بأنه 
س��يعمد إىل تركيب وحدة طاقٍة جديدة 
ع��ىل س��يارة اإلس��باين من أج��ل خوض 

السباق غًدا.

وعلم موقعنا “موتورس��بورت.كوم” بأن 
الفريق األنجلو – ياباين واجه مشاكل يف 
نظام اس��تعادة الطاقة الحرارة “أم جي 
يو – أتش” مؤدًيا لتدفق بعض الش��ظايا 
الدقيق��ة إىل مح��رك االح��رتاق الداخيل 

ملحًقا به رضرًا عصيًّا عىل اإلصالح.
وج��اء العط��ل يف س��يارة ألونس��و بعد 
عطلني قاتلني لحقا بسيارة زميله ستوفل 

فان��دورن خالل ف��رتيتيَ التج��ارب الحرة 
لي��وم الجمعة. إذ تعطل��ت وحدة طاقٍة 
جديدة يف الفرتة األوىل، ولحقتها الوحدة 
البديلة يف الفرتة الحرة الثانية، علاًم بأنها 
اس��تخدمت خالل س��باق جائزة أسرتاليا 

الكرى يف شهر مارس/ آذار املايض.
وقال يوسويك هاس��يغاوا، رئيس مرشوع 
هون��دا يف الفورموال واحد ب��أن الصانع 
الياباين مل يدرك بعد السبب الرئييس وراء 
األعط��ال، وال الس��بب أّدى إىل حصولها 

فجأًة يف سباق البحرين.
وقال الياباين: “لسنا متأكدين من السبب 
الصحيح لألعط��ال، ولكنه بالتأكيد عطٌل 
ميكاني��ي يف هذا النظام. إنه أمٌر يتعلق 
باملحام��ل، حي��ث ينح��رش متوقًفا عن 
ال��دوران، وحصل هنا ثالث مرات، وهذا 

من سوء حظنا”. 

مطبخ الحلبة...
“خلية نحل” بـ 22 ألف وجبة 

و700 عامل

مشاكل متكررة تثير استغراب هوندا
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فيتيل بطاًل
ولي العهد يتوج فيراري 
بجائزة البحرين الكبرى 

 بنا - الصخير
َت��وَّج صاح��ب الس��مو املليك 
األم��ر س��لامن بن حم��د آل 
خليف��ة ويل العهد نائب القائد 
لرئيس  األول  النائ��ب  األع��ى 
مجل��س ال��وزراء سيباس��تيان 
فيتي��ل متس��ابق فريق فراري 
سكوديريا الفائز بسباق جائزة 
البحرين الكربى لطران الخليج 
الجول��ة   2017  1 للفورم��وال 
الثانية من موس��م ه��ذا العام 
لويس هاميلتون من مرسيدس 
ايه ام جي برتون��اس وفالتري 
بوت��اس من مرس��يدس ايه ام 
جي برتوناس يف املركزين الثاين 

والثالث. 
وهنأ س��موه الفائزين والفرق 
املش��اركة عى م��ا قدموه من 
أداء متميز يف أجواء تنافس��ية 
حلب��ة  يف  الحامس��ة  متلؤه��ا 
البحرين الدولية موطن انطالقة 
الفورموال 1 يف الرشق األوسط، 
الفخ��ر  ع��ن  س��موه  معرب��اً 
واالعت��زاز بالطاقات البحرينية 
التي قامت مجدًدا بتقديم هذا 
النجاح إىل العامل من خالل هذا 
الذي يضيف  العامل��ي  الحدث 
بش��كل كبر إىل رصيد مملكة 
البحرين يف اإلنجازات النوعية 

املس��تدام،  امل��ردود  ذات 
معرًبا سموه عن شكره 

العميق  وتقدي��ره 
لجميع الجهود 

ملخلص��ة  ا
يف 

الت��ي  املواق��ع  جمي��ع 
أس��همت يف إظه��ار 

ه��ذه الفعالي��ة 
للعامل بصورة 
تليق  مرشفة 

مملك��ة  باس��م 
والذي��ن  البحري��ن، 

كف����اءته����م  أثبت��وا 
م����ن خ���الل إس��هامهم يف 

منو نطاق هذا الحدث الريايض 
عى مستوى املنطقة. 

وقال سموه إن االهتامم الدويل 
البحرين  س��باق  أي��ام  خ��الل 
الثالث��ة واإلقب��ال الكب��ر عى 
تأكي��د عى  الس��باق  حض��ور 
املوقع الحي��وي للمملكة وهو 
تذكر بأهمي��ة مواصلة العمل 
الدؤوب لبلوغ أش��واط أكرب يف 
النج��اح واملكتس��بات، معرًب��ا 
س��موه ع��ن ثقت��ه يف ق��درة 

أبن��اء البحرين الذي يؤكد 
حرضة صاحب الجاللة 

حمد  الوالد  امللك 
ب��ن عيىس آل 

خليف��ة 
هل  عا

البالد 
ى  ملفد ا

الرثوة  أنهم 
التي  الحقيقية 

يباهي بها الوطن. 
تضافر  إن  وقال سم�وه 

الجه��ود من أجل 
س��باق  إخ��راج 
ي��ن  لبحر ا
به��ى  بأ
صورة 

كل 
م  ع��ا

ع��ى 
ى  ملس��تو ا
ل��ه  العامل��ي كان 
اإليجابية  انعكاس��اته 
التي تجاوزت مدى مضامر 
الس��باق ليكون لها أثٌر إيجايب 
عى تنامي عدد من القطاعات 
الهامة بش��كل مبارش، وأضاف 
سموه إن مش��وار الفورموال 1 
يف البحرين ال��ذي أعلنه هدير 
املحركات يف أول جولة لس��باق 
الك��ربى  البحري��ن  جائ��زة 
لطران الخليج للفورموال 
1 يف 2004 وما اتسم 
به من االستمرار 
إثب��ات  يف 
رة  ق��د

البحري��ن ع��ى النجاح 
توازى  ق��د  والتألق، 
مع جملة واسعة 
م��ن التطور 
م  لتق��د ا و
من  العدي��د  يف 
الحيوية  القطاعات 
يف اململكة مام يجس��د 
الوجه����ة التي ح�����ددتها 
مملك��ة البحرين نحو مواصلة 
مس��رت����ها ب���روح اإلص���رار 

والتحدي.
وقام سموه قبل انطالقة سباق 
أم��س بجولة يف مراف��ق حلبة 
خاللها  التقى  الدولية  البحرين 
كبار الضيوف والفرق واملنظمني 
حي��ث  الس��باق،  وجامه��ر 
رحب س��موه بجميع الحضور 
م��ن داخ��ل وخ��ارج البحرين 
يف ه��ذا اللقاء املتج��دد الذي 
ي��زداد تألًقا بتفاعلهم ، ش��اكرًا 
س��موه املواطن��ني يف مملك��ة 
الذي جسد وكاملعتاد  البحرين 

للشخصية  الراقية  الصورة 
البحرينية األصيلة.

وزير الكهرباء: 
نجاح باهر 

مجسمات 
“الفورموال 1”

 البالد سبورت

ق��ال وزي��ر ش��ؤون الكهرب��اء وامل��اء 
عبدالحس��ني مرزا إن البحرين نجحت 
س��باق  اس��تضافة  يف  مبه��ر  بش��كل 

الفورموال 1 للمرة الثالثة عرشة. 
وق��ال “أثبت��ت البحري��ن مكانتها يف 
رياضة الس��ياراة وثبت��ت مكانها عى 
وأن  خصوص��اً  العاملي��ة،  الخارط��ة 
اململك��ة كانت س��باقة يف اس��تضافة 
سباقات الفورموال 1 قبل جميع الدول 
الخليجي��ة، ويف كل عام تقدم البحرين 

اإلضافة والنجاح الجديد”.
وأضاف “يف هذا العام البحرين نجحت 
نجاح��اً باه��راً يف التنظيم واالس��تضافة 
بصورة كب��رة، وذلك عائد للعمل الكبر 
ال��ذي قامت به اململك��ة من أجل هذا 
الح��دث العاملي، والفورم��وال 1 أثبتت 
نجاحه��ا يف البحرين مع اتس��اع قاعدة 
ل��دى  انتش��ارها 
ب  لش��با ا
البحريني”.

 المنامة - بنا

افتت��ح وزي��ر الرتبي��ة والتعليم ماجد 
األول  الط��اليب  املع��رض  النعيم��ي 
تقيمه  ال��ذي  امُلجس��مة،  للس��يارات 
ال��وزارة بالتزامن م��ع تنظيم البحرين 
جائ��زة البحرين الك��ربى للفورموال 1 
يف نس��ختها ال��� 13، ويش��هد تقديم 
مجس��امت فني��ة متنوعة لس��يارات 
رياضي��ة، صممه��ا طلب��ة وطالب��ات 
باملرحلتني اإلعدادية والثانوية من 11 
مدرسة حكومية وخاصة. وأكد الوزير، 
خالل جولت��ه يف املع��رض، أن الوزارة 
حرصت هذا العام عى االحتفاء بصورة 
جديدة ومتميزة بهذا الحدث الريايض 
العامل��ي الكب��ر، ال��ذي يؤك��د مكانة 
مملكتن��ا عى الصعيد ال��دويل، معرًبا 
عن إعجابه مبا قدمه الطلبة املشاركون 

من إبداعات فنية 
متميزة.

تقرير – حسن علي

حقق��ت مملكة البحرين نجاحاً كبراً 
يف اس��تضافة س��باق جائزة البحرين 
الك��ربى وط��ران الخلي��ج - الجولة 
الثالثة من بطولة العامل للفورموال 1، 
الذي اختتم ي��وم أمس األحد بعد 3 
أيام م��ن املتعة والرتفيه والتش��ويق 
واألج��واء الجميل��ة الت��ي عاش��تها 
الجامهر م��ن داخل وخارج اململكة 
عى حلب��ة البحرين الدولية بالصخر 
موط��ن رياضة الس��يارات يف الرشق 

األوسط.
كعادتها اس��تطاعت الكوادر الوطنية 
البحريني��ة أن تحتض��ن هذا الحدث 
الري��ايض بصورة رائعة م��ن الناحية 
التنظيمي��ة والرياضي��ة والجامهرية 
مبا يعزز من س��معة مملكة البحرين 
عى خارطة الرياضة العاملية، ويحقق 
العدي��د م��ن املكاس��ب االقتصادية 

والرياضية والسياحية واإلعالمية.
تتمتع  التي  الكبرة  للخربة  وك��ان 
وفريق  الدولية  البحرين  حلبة  بها 
سباق  أول  استضافة  منذ  املارشالز 
إبراز هذا  بالعام 2004 دور كبر يف 
الحدث بصورة راقية ومنظمة، إذ إن 
املتابع لسباق جائزة البحرين 
ال����ك����ربى 
سيالحظ 
ح��ج��م 
ر  لتطو ا
ال��ك��ب��ر 
تنظيم  يف 
ال��س��ب��اق 
بعد  ع��ام��اً 
وتزايد  عام، 
أع��������داد 
لحارضين  ا
ق  للسبا

وت���ن���وع 
ال��ف��ع��ال��ي��ات 

مع  تتناسب  التي 
جميع أفراد األرسة وهو 

الدويل  االتحاد  عنه  عرب  ما 
للسيارات يف أكرث من مناسبة.

ومن أهم الس��امت الت��ي تفتخر بها 
البحرين سنوياً حني تقدم هذا الحدث 
الريايض إىل العامل هي بصمة اإلنسان 
الزائرون  يلمس��ها  الت��ي  البحرين��ي 
لهذا الس��باق العاملي مبا يجسده من 
صورة راقية للوطن يف جميع املواقع؛ 
باعتباره الرقم األهم يف صنع النجاح، 
وهو الرثوة الحقيقية التي هي موضع 
اس��تثامر الوطن ومردوده الحقيقي، 
حيث أب��دع أبناء الوط��ن يف إخراج 
الح��دث بصورة رائع��ة ومتميزة كل 
يف موقعه؛ ليعكسوا الوجه الحضاري 

املرشق ململكتنا الغالية.
 وكان لتضاف��ر الجه��ود الحكومي��ة 
واألهلي��ة دور ب��ارز يف تحقيق هذا 
النج��اح للع��ام الثال��ث ع��رش عى 
الت��وايل، إذ أس��همت وزارة الداخلية 
ب��دور ب��ارز يف تحقيق ه��ذا النجاح 
ع��رب التواجد األمني يف محيط الحلبة 

ومطار 
ين  لبحر ا

الدويل وجميع 
املنافذ األخرى لبث 

نف��وس  يف  الطأمنين��ة 
املشاركني كافة، وأما بالنسبة 

ل��إدارة العام��ة للم��رور فإنه��ا 
اتخ��ذت اإلج��راءات الالزمة؛ لضامن 

انسياب الحركة املرورية.
اإلع��الم  ش��ؤون  ل��وزارة  ك��ان  وأيضا 
املقرؤة  املحلية  اإلع��الم  ووس��ائ��ل 
دور  ك��اف��ة  وامل��رئ��ي��ة  واملسموعة 
العاملي  الحدث  هذا  إب��راز  يف  بارز 
هذا  تحقيق  يف  أساسا  لتكون رشيكا 
الصحة  وزارة  شاركت  كام  النجاح، 
يضم  الذي  املتكامل  الصحي  باملركز 
أطباء  بينهم  من  طبي  طاقم   200
وموظفون  ومسعفون  وممرضون 

وسيارات 
إس����ع����اف 
املعدات  وجميع 
ال��ط��ب��ي��ة ال���الزم���ة؛ 
املساهمة  يف  منها  رغبة 
إىل  العاملي،  الحدث  بإنجاح 
الوزارات  العديد من  جانب مشاركة 

والهيئات األخرى.
 وس��اعد املناخ املعتدل ط��وال أيام 
الس��باق يف تدف��ق أع��داد كبرة من 
الجامه��ر الذين غصت به��م حلبة 
البحرين الدولي��ة، حيث بدا االرتياح 
مرت��ادي  جمي��ع  ع��ى  والس��عادة 
الربام��ج  حزم��ة  بفض��ل  الس��باق؛ 
قدمتها  الت��ي  املتنوعة  والفعالي��ات 
الحلب��ة للجامه��ر، إىل جانب نجاح 
إدارة الحلب��ة يف تقديم التس��هيالت 

زم��ة  لال ا
كافة.

للس��باق  وكان 
يف  إيج��ايب  م��رود 
التجارية  الحرك��ة  تنش��يط 
يف البالد أثناء أيام الس��باق مثل 
قط��اع الضيافة والفنادق واملواصالت 
واالتص��االت واملجمع��ات التجاري��ة 
واملطاع��م واملقاه��ي والعدي��د من 

القطاعات األخرى.
ومام ال ش��ك في��ه أن س��باق جائزة 
البحرين الكربى للفورموال 1 س��يظل 
أحد أفضل السباقات التي استضافتها 
اململك��ة ع��ى الصعي��د التنظيم��ي 
والجامهري والزخم اإلعالمي والندية 
واإلثارة طيلة الس��باق، حيث متكنت 
حلب��ة البحري��ن الدولي��ة أن تنظم 
س��باقاً متميزاً من جمي��ع النواحي؛ 
بسبب تراكم الخربة لديها واعتامدها 
عى أبناء الوط��ن يف التنظيم، إال أن 
هذا النجاح لن ي��دع حلبة البحرين 
الدولي��ة تق��ف عند ح��د معني من 
النجاح، فهي تتطلع دوما إلبهار العامل 
بتنظيم أفضل من س��ابقه باالعتامد 
عى املواطن ال��ذي يعترب كلمة الرس 

يف تحقيق هذا التميز.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

أقيمت عى هامش انطالق س��باق 
البحري��ن  جائ��زة   -  1 الفورم��وال 
الك��ربى لط��ران الخلي��ج 2017 3 
س��باقات مساندة، وتواصلت اإلثارة 
أمس ضمن هذه السباقات وأبرزها 

 ،2 للفورم��وال  األوىل  الجول��ة 
للبطول��ة  الثاني��ة  الجول��ة 
العاملية التي يس آر، والجولة 
الختامية م��ن بطولة كأس 
تحدي الب��ورش جي يت 3 

الرشق األوسط.

TCR

ويف منافسات السباق الثاين من 
الجولة الثاني��ة من البطولة العاملية 
الت��ي يس آر الت��ي تنطل��ق جولتها 
الثاني��ة يف موس��مها الثالث، والذي 
انطل��ق باألمس يف متام الس��اعة 1 
مس��اء واس��تمر ل��� 20 دقيقة ب� 
10 لفات عى مضامر س��باق 
الجائزة الكربى، متكن دوس��ان 
بوركوفيك من إنهاء الس��باق الثاين 
يف 20 دقيق��ة و20.221 ثانية، ثانيا 

الربيطاين 
جيم��س 

ن�����اش بف��ارق 
ثالث��ا  ثاني��ة،   4.154

الفرنيس هيوفو فالنتي يف 
20 دقيقة و25.082 ثانية.

الفورموال 2

متكن س��ائق فري��ق برميا ريس��نغ 

شارلز 
لكلي���رك 
خط��ف  م��ن 
الس��ب����اق الث��اين 
لبطولة الفورموال 2 التي 
تنطل��ق يف جولتها االفتتاحية 
بعد أن كانت تس��مى الجي يب 2، 
منهيا الس��باق املك��ون من 23 لفة 
يف 43 دقيق��ة و01.023 ثانية، ثانيا 
اإليطايل ل��وكا جياتو س��ائق فريق 
روسني تيم بفارق 1.569 ثانية، ثالثا 
الربيطاين أوليفر روالند سائق فريق 

دامس 
دقيقة   43 يف 
و03.921 ثانية.
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متكن ري��ان كولني من خطف لقب 
الس��باق الث��اين للبطول��ة اإلقليمية 
بطولة كأس تحدي البورش جي يت 3 
الرشق األوس��ط منهيا السباق الثاين 
املكون من 10 لفات، والذي انطلق 
الس��اعة 3:30 مس��اء يف 21 دقيقة 
و24.663 ثانية، معلنا خطفه للقب 

املوسم 
م��ن  لثا ا
م��ن البطول��ة 
اإلقليمي��ة، وجاء يف 

ك��ز  ملر الثاين ديالن بريرا بفارق ا
0.163 ثانية، ويف املركز الثالث شارلز 
و26.564  دقيق��ة   21 يف  فريجن��ز 

ثانية. 

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

 قام أمني الرس العام باالتحاد البحريني 
للسيارات راش��د عبداللطيف الزياين 
برفق��ة رئيس الفريق الطب��ي التابع 
لالتح��اد البحريني للس��يارات عضو 
اللجنة الطبية الدولية باالتحاد الدويل 
للسيارات الدكتور أمجد عبيد، بزيارة 
للفريق الطب��ي باملركز الطبي صباح 

أمس بحلبة البحرين الدولية.
حي��ث نق��ل الزياين خال��ص تحيات 

رئي��س االتحاد البحريني للس��يارات 
رئيس لجنة الكارتنغ الدولية الش��يخ 
عبدالل��ه بن عيىس آل خليفة لجميع 
مش��يًدا  الطب��ي،  الفري��ق  أعض��اء 
بجهودهم الحثيثة التي بذلوها خالل 
األيام الثالثة املاضية وحتى قبل ذلك، 
حي��ث إن الفريق الطب��ي البحريني 
يعترب من أفضل الفرق عى مس��توى 
العامل فق��د أحرز جائ��زة االمتياز يف 
عدد من السباقات الدولية والعاملية 

يف السنوات املاضية، والبحرين تعترب 
مركزًا إقليميًّا معتمًدا يف املنطقة وهو 
ثاين مرك��ز عاملي بع��د أملانيا، حيث 
جاء ه��ذا االعت��امد ال��دويل والثقة 
العاملية باالتحاد البحريني ملا حققته 
فرق املارشالز عموًما والفريق الطبي 
خصوًصا. واس��تمع الزياين لعدد مم 
مقرتحات أعض��اء الفريق الطبي من 
أجل تطوير عمل الفري��ق واالرتقاء 
ب��ه أكرث، كام حرص ع��ى زيارة عدد 

من أعض��اءه يف ع��دد م��ن املواقع 
املختلفة حول الحلبة الدولية، وأثنى 
عى هذه الجهود الكبرة وما قدموه 
من مستوى عمل احرتايف، مؤكًدا لهم 
أنهم كانوا ومازالوا جزًءا ال يتجزأ من 
نجاح جائزة البحرين الكربى لطران 
الخليج للفورموال واحد س��نويًّا، وأن 
االتحاد البحريني للس��يارات حريص 
ع��ى دع��م ه��ذا الفري��ق وتطوير 
مس��تواه وأن يك��ون ع��ى متابع��ة 

بجمي��ع املس��تجدات الخاصة بطب 
رياضة الس��يارات، وأثن��ى أيًضا عى 
كل م��ا قدموه يف تنظيم الس��باقات 
الدولية الخارجية ومنها مش��اركتهم 
العام املايض يف العاصمة األذربيجانية 

باكو.
ومتن��ى أم��ني ال��رس الع��ام باالتحاد 
البحرين��ي للس��يارات كل التوفي��ق 
ألعض��اء الفري��ق الطب��ي والف��رق 

املنظمة لسباق الفورموال واحد.

بصمة اإلنسان البحريني

لكليرك يخطف الفورموال 2 

سر نجاح سباق الفورموال1

بوركوفيك يفوز بـ “التي سي آر” 
وكولين بـ “البورش جي تي 3”

الزياني: عمل متميز واحترافي للفريق الطبي 

تتويج أبطال 
الفورموال 2

من فعاليات 
الفورموال 1

التجديد سمة أساسية 
في سباق البحرين

 المنامة - بنا

أش��اد رئيس اللجن��ة التنظيمية لرياضة 
بدول  الناري��ة  والدراج��ات  الس��يارات 
مجل��س التع��اون اإلم��ارايت محمد بن 
الناجحة واملتميزة  س��ليم، باالس��تضافة 
ململكة البحرين لس��باق جائزة البحرين 
الكربى للفورم��وال 1، الجولة الثالثة من 
بطولة العامل، مؤكداً أن هذا النجاح ليس 
بغري��ب ع��ى البحرين الت��ي أصبحت 
متتلك خربة واس��عة يف استضافة السباق 

بعدما نظمت أول سباق بالعام 2004.
وق��ال بن س��ليم ل��� “بن��ا” إن مملكة 
البحري��ن ومن خ��الل حلب��ة البحرين 
الدولي��ة موط��ن رياض��ة الس��يارات يف 
الرشق األوس��ط اعت��ادت ع��ى التميز 
والتألق يف كل عام، مشراً إىل أن التجديد 
يعترب س��مة أساسية يف س��باق البحرين، 
وأن التف��وق الذي تظهره حلبة البحرين 

ليس له حدود إطالقا.
وأض��اف “حول��ت البحري��ن الحلم إىل 
حقيقية بعد اس��تضافة سباق الفورموال 

1 وأظهرت متي��زا الفتا يف تنظيم 
الس��باق، لكنه��ا مل تكت��ف 

بالنج��اح ال��ذي حققته، 
جهودا  أرى  وإنن��ي 

تص��ب  كب��رة 
ابت��كار  يف 
كل م��ا ه��و 

جديد ومتميز يف 
التنظيم”.

الرائع  بالتنظي��م  وأش��اد 
الكب��ر  الري��ايض  للح��دث 

املتمثل يف حفاوة االس��تقبال من 
املط��ار واإلجراءات الت��ي اتخذتها وزارة 
الداخلية واإلدارة العامة للمرور وجميع 
قطاعات الدولة األخ��رى، كام نوه بدور 
مارش��الز البحري��ن يف عملي��ة التنظيم. 
وأكد بن سليم التعاون القائم بني مملكة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف مجال رياضة الس��يارات، مش��راً إىل 
وجود مساعي لتبني سلسلة من الدورات 
التدريبي��ة يف عدد من ال��دول الخليجية 
لتنمية ه��ذه الرياضة وزيادة ش��عبيتها 
يف املنطقة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود 
الخليجية لالرتقاء برياضة الس��يارات إىل 

آفاق أرحب من التطور.

محمد
 بن سليم

تتويج أبطال 
التي سي آر 

تتويج أبطال
 GT3 البورش
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العريبــي... 10 سنــــوات من العطـاء
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االثنين 17 أبريل 2017 

20 رجب 1438
العدد 3107

 البالد سبورت

عبرّ رئيس مجلس إدارة متكني الش��يخ 
محم��د ب��ن عي��ى آل خليف��ة عن 
سعادته البالغة بالنجاح الذي حققته 
البحرين يف استضافة سباق الفورموال 
واحد للمرة الثالثة عرشة، وقال الشيخ 
محم��د “نهنئ البحري��ن بنجاح هذا 
الح��دث العاملي ونحن فخورون بأداء 
كل املشاركني البحرينيني من متطوعني 
وعامل��ني، وه��ذا م��ا يؤك��د النجاح 
البحريني بسواعد أبناء اململكة”. وأكد 
الشيخ محمد بن عيى اتساع قاعدة 
رياضة الس��يارات يف البحرين، وذلك 
بالق��ول “من الواضح انتش��ار رياضة 

السيارات يف الروزنامة العاملية”.

 محمد الدرازي

كش��ف الرئيس التنفيذي لحلب��ة البحرين الدولية 
الش��يخ س��لامن بن عيى آل خليفة، عن عدد 
الجامه��ر التي حرضت أكب حدث 
الرشق  ري��ايض واجتامع��ي يف 
األوس��ط، الذي بلغ 90 ألف 
الثالث��ة  األي��ام  ش��خص يف 
امت��دت  الت��ي  للس��باق 
م��ن 14 إىل 16 أبريل 

الحايل.
وقال يف ترصيح 
بع��د  ل��ه 

ختام س��ب����اق البحرين 2017 أم��س )األحد(: “األجواء 
كانت مثالي��ة، ومتكنا من تحقيق نج��اح منقطع النظر 
للع��ام الرابع عىل التوايل الذي تس��تضيف فيه البحرين 
الس��باق اللييل، كام أنرّ الطقس ساهم بشكل كبر بنجاح 

الحدث العاملي”.
وقدم س��لامن بن عيى جزيل الش��كر والتقدير لجميع 
العاملني عىل التنظيم، وقال: “أود أن أشكر فريق الحلبة 
املجهول��ني، الذي��ن يعملون بصمت ولكن بش��كل رائع، 
عندما يجتمع الجميع تحت س��قف واحد ويكون هدفه 
الخروج بصورة تنظيمية مميزة فإن النجاح البد أن يكون 
م��ن حليفنا، هنا البد أن أذك��ر أن الفريق البحريني من 

العاملني يعملون كعائلة واحدة هدفهم النجاح”.

 البالد سبورت

أكمل الشيف إبراهيم العريبي 
برفقة زميله األملاين كريس��تيان 
عق��ًدا م��ن الزم��ان يف وظيفة 
إعداد وتحضر الطعام لطواقم 
الفرق املشاركة يف سباق جائزة 
البحري��ن الدولي��ة، إىل جانب 
اإلعالمي��ني والضي��وف والزوار 

وجميع فرق العمل.
وقال الش��يف إبراهيم “نعمل 
يف حلبة البحري��ن الدويل منذ 
س��باق موس��م 2006، أي إننا 
نكمل عامنا العارش هذه السنة 

يف الحلبة”.
ا  وأض��اف “نحن فخ��ورون جدًّ
به��ذا العم��ل ط��ول الع��رش 
املاضية، ووصولنا إىل  س��نوات 
ه��ذا الع��دد من الس��نني لهو 

إنجاز كبر”.
عاتقن��ا  ع��ىل  “تق��ع  وتاب��ع 
مس��ؤولية كب��رة م��ن ناحية 
توفر مختلف أن��واع وأصناف 
األطعم��ة واملرشوب��ات ضمن 
أك��ب امله��ام خ��الل الس��باق، 

وذلك لضامن تلبية رغبات 
جميع الضيوف”.

وأردف قائ��اًل “نعم��ل يف كل 
موسم عىل توسيع طاقمنا من 
الحلبة،  املوظف��ني يف  الطه��اة 
لضامن تقديم مجموعة واسعة 
من الوجبات الصحية والشهية 

من مختلف أنحاء العامل”.
وأكد العريبي “هدفنا أن نجعل 
من سباق جائزة طران الخليج 
الكبى للفورموال 1 لعام 2017 
يف البحري��ن ليس فقط أضخم 
ح��دث ري��ايض وترفيهي فقط 
ب��ل أن يصبح وجًها عامليًّا 
يف عامل الطهي أيًضا”.

 وكاالت

وضع البيطاين لويس هاميلتون اللوم عىل 
نفس��ه بخصوص عقوبة الث��واين الخمس التي 
حصل عليها خالل س��باق جائ��زة البحرين الكبى 

إلبطائه املفرط خلف سيارة األمان.
كان هاميلت��ون يحتلرّ املركز الثاين ب��ني زميله فالتري بوتاس 
ة ال� 13 عندما دخلت سيارة  ودانيال ريكارو سائق ريد ُبل يف اللفرّ

األمان إىل الحلبة نتيجة حادٍث جمع النس سرتول بكارلوس ساينز.
ات قليلة  فه قبل ذلك بلفرّ ومع إجراء سيباستيان فيتيل س��ائق فراري لتوقرّ
ل تهديًدا حقيقًيا بالنس��بة ملرسيدس، أُجبت الس��هام الفضيرّة عىل  وكان ُيش��كرّ

استدعاء سائَقيها يف الوقت ذاتها خالل فرتة سيارة األمان.
فه، ليترّخذ قراره  وكان هاميلت��ون ليخرس وقًتا خل��ف بوتاس أثناء إجراء الفنلن��دي لتوقرّ
باإلبطاء من رسعته بش��كٍل كبٍر عند الدخول إىل خطرّ الحظائر ما تسبرّب يف حجزه لريكاردو 
أيض��اً. لكنرّ توقرّف بوت��اس البطيء نتج عنه تراجع هاميلتون خلف ري��كاردو يف جميع األحوال، 
ن من تجاوز األسرتايل رسيًعا عند استئناف السباق، إالرّ أنرّه حصل عىل عقوبة 5 ثواٍن. ويف حني أنرّه متكرّ

وقال هاميلتون، الذي أكمل السباق خلف فيتيل بفارق 6.6 ثانية: “ما حدث يف خطرّ الحظائر كان خطئي 
يف الحقيقة، لذلك أعتذر من الفريق لخسارة الوقت هناك”.

ساينز وسترول 
يتراشقان التهم

الفـرق تخيم 
في الصخير

ماسا يرحب بعودة باتون

 وكاالت

ألق��ى كلرّ م��ن النس 
وكارل��وس  س��رتول 

ساينز باللوم عىل اآلخر 
لتس��ببه يف الح��ادث الذي 

ى النس��حابهام  وأدرّ بينهام  جمع 
من سباق جائزة البحرين الُكبى.

اصطدم س��ائقا فريقْي ويليامز وتورو 
روس��و ببعضهام البعض يف اللفة 13، 
مبج��ررّد أن عاد س��اينز للحلبة بعد أن 
أج��رى توقفه األورّل يف الس��باق. وعب 
االس��باين املنعطف األورّل م��ن الخطرّ 
الداخيل للتس��ابق ليصطدم بس��يارة 
س��رتول الذي كان قد ع��ب املنعطف 

. وت��مرّ  بش��كٍل ع��اديرّ
ك���ال  اس��تدع����اء 
م��ن  الس��ائقني 
مراقب��ي  ط��رف 
ر أنرّ  السباق، ليتقررّ
ساينز هو املذنب.

 البالد سبورت

الفرق  ستبقى جميع 
املشاركة يف سباق جائزة 

الك��بى لط��ران  البحري��ن 
الخلي��ج للفورموال 1 يف البحرين، 

وذلك بعد انتهاء السباق يوم أمس؛ 
م��ن أج��ل املش��اركة يف التجارب 
املوسمية التي ستقام عىل مضامر 
الثالث��اء واألربعاء  الحلبة يوم��ي 
املقبلني. وستسبق التجارب جائزة 
روس��يا الكبى التي س��تقام عىل 
حلبة س��وتيش أوتودروم يف الفرتة 
م��ن 27 إىل 30 أبري��ل الح��ايل. 
وتعتب التجارب املوسمية غاية يف 
األهمي��ة للفرق خالل املوس��م يف 

ظل اللوائح الجديدة.

 وكاالت

ب فيليبي ماس��ا بعود جنس��ن باتون “املعتزل” للقيادة يف املوسم  رحرّ
الحايل من بطولة العامل لسباقات العامل للفورموال واحد يف سباق موناكو 
بدياًل عن فرناندو ألونس��و س��ائق فريق مكالرين. س��يقود باتون إىل 
جانب س��توفيل فاندورن خالل منافسات سباق موناكو وفق ما أكده 
فريقه مكالرين، وذلك كبديل عن فرناندو ألونسو الذي سيتغيب عن 
الجولة العريقة بهدف املشاركة يف سباق “إندي 500”. تمرّ منح باتون 
الفرصة للقيادة خالل أسبوع التجارب املقبل يف البحرين، لكنه أوضح 
للفري��ق أنه يفضل الرتكي��ز عىل جهاز املحاكاة، خاص��ة وأنرّ الحلبتني 

مختلفتان. لذا سيكمل أوليفر توريف وستوفيل فاندورن التجارب.

العوائل استمتعت بحضور جائزة 
البحرين الكبرى التي 
اختتمت امس على 

حلبة البحرين 
الدولية
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