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البحرين ترخ�ص لأول من�صة لـ “البتكوين”

�صركة ماليزية اعتمدها امل�صرف املركزي

ح�سل���ت �رصكة �أجنبي���ة متخ�س�سة يف تق���دمي تقنيات 
�لعم���ات �الفرت��سي���ة عل���ى رخ�س���ة م���ن جان���ب م����رصف 
�ملركزي؛ ليك���ون �أول ترخي�س يف �ل����رصق �الأو�سط الإطاق 
من�سة لتب���ادل �لعمات �الفرت��سية، ومنه���ا “�لبتكوين”، 
وفق م���ا �أوردته بع�س م�سادر �الأنباء.  وتاأتي �لتطور�ت يف 
غ�سون �أيام م���ن ت�رصيحات �أطلقها حمافظ م�رصف �لبحرين 
�ملركزي �أمام جمل�س �لنو�ب، باأن �ململكة ال تعرتف ر�سميا 
بالبتكوي���ن كعمل���ة. وحتدثت تقارير ع���ن تقدمي �مل�رصف 
�ملركزي رخ�سة ل�رصكة ماليزية؛ للو�سول للبيئة �لتجريبية 
ملنتجات �لتكنولوجيا �ملالية، و�لتي تتيح �ختبار �ملنتجات 
وف���ق �الأنظمة �لرقابية قب���ل طرحها يف �ل�س���وق، وذلك يف  

خطوة م���ن �ساأنها �إتاحة �لفر�س���ة بال�رصق �الأو�سط 
للو�سول �إلى �سوق �لعمات �لرقمية.

22.7 مليار دينار ميزانية �صركات الأعمال ال�صتثمارية

ل ر�صوم على املوؤ�ص�صات اخلريية غري ال�صتثمارية

�رتفع �ملجموع �لكلي ملوجود�ت ميز�نية 
�لعامل���ة يف  �ال�ستثماري���ة  �الأعم���ال  ����رصكات 
�لبحري���ن يف 9 �أ�سهر منذ بد�ي���ة �لعام وحتى 
نهاية �لربع �لثالث من �لعام �ملا�سي بن�سبة 
9.5 %، قيا�ًسا بالفرتة ذ�تها من �لعام 2016. 

ووفًقا الأحدث بيان���ات ن�رصها م�رصف �لبحرين 
�ملرك���زي على موقعه وح�سلت “�لباد” على  
ن�سخة منه���ا، فاإن �ملجموع �لكل���ي للميز�نية 
يف 9 �أ�سهر جت���اوز 22.7 مليار دينار، بزيادة 
ملي���اري دينار تقريًب���ا، قيا�ًسا بالفرتة ذ�تها 

من �لع���ام 2016 و�لتي بلغت قر�بة 
20.7 مليار دينار.

�أكد مدي���ر عام بلدية �ملح���ق باالإنابة عا�سم 
عب���د �للطي���ف �أن �لبلدي���ة مل تفر����س �أي ر�سوم 
بلدي���ة عل���ى �ملوؤ�س�سات و�جله���ات �خلريية لقاء 
��ستغاله���ا �ملر�ف���ق �لعامة �لتابع���ة للبلدية يف 

�إقامة �الأن�سطة و�لفعاليات.
ه عل���ى �س���وؤ�ل ملجل����س بلدي  ولف���ت يف ردِّ
�ملح���رق �أن �لبلدية قام���ت با�ستيفاء ر�سوم بدل 

�نتفاع م���ن �ملو�قع، وه���و عبارة عن مبل���غ �إيجار 
مقابل بدل �النتفاع من قطعة �الأر�س.

وب���ن �أن �ال�ستيفاء حق م����رصوع للبلدية وال 
���ا، و�أن �لبلدي���ة ال ت�ستويف  يتطل���ب �سنًد� قانونيًّ
�ملبل���غ ع���ن �ملوؤ�س�س���ات �خلريي���ة و�لعام���ة �إذ� 
كان نظامه���ا �الأ�سا�س���ي ال يدخ���ل في���ه �لطاب���ع 
�ال�ستثم���اري �أو �لتج���اري. و�أف���اد �أن �ملبلغ �لذي 
ت�ستوفيه هو مبلغ تاأمن فقط قابل لا�سرتجاع؛ 

حفاًظا على �سامة ��ستخد�م �ملوقع.
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        بدور املالكي من البديع

�أعل���ن وكي���ل �لزر�عة و�لرثوة �لبحري���ة �ل�سيخ خليفة ب���ن عي�سى �آل 
خليفة عن قرب �نتهاء وكالة �لزر�عة من �ن�ساء �أول قرية زر�عية متكاملة 
مبملك���ة �لبحرين على م�ساحة 60 هكتار� مزودة بنظام ت�سويقي متكامل 
ومقوم���ات �نتاج زر�عي متميز باأح���دث �لنظم �لزر�عية مع �سمان تقدمي 

�لدعم �للوج�ستي �لعلمي و�لبحثي وبر�مج �لتدريب و�الإر�ساد،
و�أكد وكيل �لزر�عة و�لرثوة �لبحرية ل�”�لباد” �أن �لوز�رة تعمل على 
زي���ادة �ملنتجات �لزر�عية ل�سد �لفج���وة بن �النتاج و�ال�ستهاك، بهدف 
تقليل كلف���ة �ال�ستري�د، م�سري� �إلى �أن �خلط���وة تتز�من مع خطط زيادة 
م�ساري���ع �ال�ست���زر�ع �ل�سمكي و�لتلقي���ح �ل�سناعي، لرف���ع �نتاج �لرثوة 

�ل�سمكي���ة و�حليو�ني���ة، م�س���ري� �إلى �لدع���م �لاحم���دود للمز�رع 
�لبحريني وت�سجيع �ال�ستثمار يف كافة �ملجاالت �لزر�عية.

 تد�صني املرحلة الثانية من “ت�صهيالت املحرق” 
        هبة حم�سن من توبلي

د�سن���ت  �رصك���ة �لت�سهي���ات �لعقاري���ة 
�ملرحل���ة �لثاني���ة م���ن م����رصوع “ت�سهي���ات 
�ملح���رق” و�لو�ق���ع �سمال حمافظ���ة �ملحرق 
بالقرب من ج���زر �أمو�ج ودي���ار �ملحرق. جاء 
ذل���ك خال موؤمت���ر �سحايف عق���د �سباح يوم 
مبن���ى  مبق���ر   ،2018 يناي���ر   11 �خلمي����س 
توبل���ي.  منطق���ة  يف  �لبحري���ن  ت�سهي���ات 
بع���د  تاأت���ي  �خلط���وة  �إن  �ل�رصك���ة  وقال���ت 
�لنج���اح �لكبري �لذي حققت���ه �ملرحلة �الأولى 

للم�رصوع، وذلك يف ��ستمر�ر للتطوير�ت �لتي 
�أجنزته���ا �لت�سهيات �لعقارية  منذ �أكرث من 
6 �سن���و�ت وت�سمن���ت 8 حمط���ات مل�ساريع 
عقارية تنوعت بن �ل�سكني و�ال�ستثماري. 

و�رصح �لرئي�س �لتنفيذي ل�رصكة �لبحرين 
للت�سهي���ات �لتجاري���ة د. ع���ادل حبي���ل �أن 
�مل����رصوع حق���ق  حجم مبيع���ات و�سل 50 % 
من �لق�سائ���م �ل�سكنية من �أ�سل 160 قطعة 
خال ف���رتة زمنية ق�سرية، وتوق���ع �النتهاء 

10من �لبيع خال �لثاث �أ�سهر �ملقبلة.

القرار غري م�صتويف الأركان ب�صبب ديباجته... لكن �صريانه باأثر رجعي قانوين

زيادة املنتجات ل�صد الفجوة بني الإنتاج وال�صتهالك... خليفة بن عي�صى لـ “$”:

احلايكي تقتفي ثغرات البنزين: هل اأو�صت “النفط” بالزيادة؟

اإن�صاء قرية زراعية على م�صاحة 60 هكتارا 

�أعلن���ت �لنائب روؤى �حلايكي ب���اأن �رصيان قر�ر 
زيادة �سع���ر �جلازولن بنوعية �ملمتاز و�جليد باأثر 
رجع���ي من تاريخ ن����رصة يف �جلري���دة �لر�سمية قر�ر 
قانوين وال ت�سوبه �أي �سبهة د�ستورية �أو قانونية. 

و��ستدركت لكن ال ي���ز�ل �لقر�ر �لر�سمي بحد 
ذ�ته غري قانوين ويقبل �لطعن؛ ب�سبب ديباجته غري 
�مل�ستوفي���ة �الأركان.  و��ستغرب���ت �حلايكي �للغط 
�ملث���ار وحماولة تكر�ر �مل�سهد �ل���ذي حدث م�سبقا 
يف دول���ة �لكويت �ل�سقيق���ة.  ونوهت �حلايكي �إلى 

�أن���ه من منطلق �لدور �لرقاب���ي لل�سلطة �لت�رصيعية، 
والأن �لقر�ر جاء غري قانوين ووقع عليه وزير �لنفط 
�ل�سي���خ حممد ب���ن خليفة بن �أحم���د �آل خليفة، البد 
من �س���وؤ�ل برملاين رقابي؛ ملعرف���ة م�سببات ذلك 
وحيثيات���ه. و�أك���دت �حلايك���ي �أن ك���ون �ملخالف���ة 
�لقانونية ال تز�ل قائم���ة و�لطعن يف �لقر�ر ال يز�ل 
قائم���ا، لك���ن الأ�سباب تختلف عما ط���رح م�سبقا من 
عاقته بن�رصة يف �جلريدة �لر�سمية، فالطعن ي�ستند 
�إل���ى �أ�سا�س كون ديباجة �لقر�ر مل تت�سمن �الإ�سارة 

�إلى �سدور تو�سية من هيئة �لنفط و�لغاز 
4بزيادة �الأ�سعار.

• يتوقع م�رصفيون �أن تغري �لتقنيات �ملالية �حلديثة عامل �ل�سريفة ب�سكل در�ماتيكي خال �ل�سنو�ت �ملقبلة	

 112 لـ  ا�صتثمارات  دينار  مليون   4.6
�صركة جديدة بالبحرين 

العراق... العبادي بقائمة انتخاب 
منف�صلة عن املالكي
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• روؤى �حلايكي	

علي الفردان
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جائزة

سيارة

6000 تذكرة طيران
بأسعار مميزة

جائزة فورية

التاريخ: 11 يناير - 10 فبراير
 أكثر من 40 مطعم مشارك

في جميع انحاء المملكة

تسوق + اجمع النقاط = اربح!

11 - 27 يناير التاريخ: 
األحد - األربعاء  الوقت: 

4 مساًء - 10 مساًء  
الخميس - السبت  

4 مساًء - 11 مساًء  
خليج البحرين الموقع: 

األنشطة داخل المجمعات
الوقت التاريخالفعاليةالموقع

أيام اإلسبوع: 4 مساًء – 10 مساًء11 يناير – 18 فبراير مدينة العجائب الشتويةمجمع العالي 
عطلة نهاية اإلسبوع: 4 مساًء – 12 منتصف الليل 

أيام اإلسبوع: 3 عصرًا – 10 مساًء11 يناير - 10 فبرايرارض الحلوىمجمع اإلنماء
عطلة نهاية اإلسبوع: 4 مساًء – 11 مساًء

مجمع السيف – المحرق 
5 مساًء – 7 مساًء – 9 مساًء11 يناير – 10 فبراير السيد ويل والسيدة كيت

5 مساًء – 7 مساًء – 9 مساًء18 – 20 يناير المرآة الملونة 

مجمع سار 
4 مساًء – 10 مساًء12 يناير – 10 فبراير لوودو

4 مساًء – 10 مساًء18 يناير – 10 فبراير تجربة التخييم 

4 مساًء – 10 مساًء18 يناير – 10 فبرايرصندوق الجوائزمجمع البحرين

4 مساًء – 10 مساًء  12  يناير – 10 فبراير الساللم والثعابين مجمع يتيم 

االڤنيوز
15 يناير – 10 فبراير معرض الموسيقى

أيام اإلسبوع: : 10 صباحًا – 10 مساًء
عطلة نهاية اإلسبوع: 10 صباحًا – 12 منتصف الليل

5:30 مساًء – 7 مساًء – 9 مساًء18 - 20 يناير العرض الموسيقي المتجول 

4 مساًء – 10 مساًء18 يناير – 10 فبراير بيت المرايا مدينة التنين 

10 صباحًا – 10 مساًء18 يناير – 10 فبرايرصناديق األضواءمودا مول

5 مساًء – 7 مساًء – 8 مساًء18 – 20 يناير استعراض الطبول الهنديةمدينة الذهب 

4 مساًء – 10 مساًء25 – 27 ينايربطولة ألعاب البالي ستايشنمجمع الرملي

5 مساًء – 7 مساًء – 9 مساًء25 – 27 يناير حلويات األطفال سيتي سنتر البحرين 

4 مساًء – 10 مساًء25 يناير – 10 فبراير كونيكت 4المركادو 

4 مساًء – 10 مساًء1 - 3 فبرايرألعاب الكرنفاللولو هايبرماركت – الرفاع

4 مساًء – 10 مساًء 2 - 3 فبرايردورة األلعاب الشعبية مجمع باب البحرين 

4 مساًء – 10 مساًء8 - 10 فبرايرعروض وألعاب األطفاللولو هايبرماركت - الحد 

شاركنا
المرح
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مجلس الرئيس...

خليجنا العربي 
سلمت للمجد    

بح�سٍّ وطني رفيع، بادلت دولة الكويت 
ال�شقيق���ة مملك���ة البحري���ن، كرًم���ا بك���رم، 
وحبًّا بح���ب، ووفاًء بوفاء، مل مت���ر �شوى اأيام 
معدودات عل���ى زيارة رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �شلمان 
حفظ���ه اهلل ورعاه، والوفد املراف���ق اإلى اأعز 
الأوط���ان، حتى ب���ادر النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء ووزير الدفاع الكويتي ال�شيخ 
نا�رص �شب���اح الأحمد ال�شباح بزي���ارة ميمونة 
اأخرى اإلى مملكة البحري���ن، ليوؤكد من جديد 
عمق الروابط الأخوية بني دولتني خليجيتني 
متثالن عمود التنوير الفقري يف بناء منظومة 
الفكر الوطني اخلليجي اخلالق، ليجدد بذلك 
الوع���د والعه���د عل���ى بق���اء تل���ك العالقات 
يف اأبه���ى �شوره���ا، واأ�شدق مراميه���ا، واأهم 
اأدواره���ا، امل�ش���وؤول الكويتي الكب���ر اأ�شاد 
بالدور املح���وري الذي يلعبه الرئي�س القائد 
بحكمت���ه وحنكته و�شواب ب�شرته يف ترميم 
الآيل م���ن ت�شدعات، وال���وارد من حتديات، 

واملحدق من خماطر وا�شطفافات. 
اإن النماذج والرموز ل ت�شقط بالتقادم، 
ول تتداعى مع ه�شا�ش���ة املواقف امللتب�شة، 
لكنه���ا تظل �شام���دة، اأبية، متجلي���ة، وفية، 
ومتجا�رصة قوية، اإنها �شنوان الأمم ورحيقها 
امل�شتقر يف ذاكرة الوجدان، ويف عمق ب�شرة 
ثوابتن���ا الوطني���ة، ل���ذا و�شف �شم���و رئي�س 
ال���وزراء بدقت���ه املتناهية وتاأني���ه العبقري 
مواق���ف ال�شقيق���ة الكوي���ت: باأنه���ا �شتظل 
را�شخ���ة يف الذاك���رة الوطنية، نظ���ًرا حليوية 
التعاطي مع ق�شايان���ا الإقليمية، وحلر�شها 
الدوؤوب عل���ى ت�شميد اجلراح ب���ني الأ�شقاء 
وت�شويب امل�شارات يف العالقات الإقليمية، 
وحت�شي���د قيم التوا�شل ب���ني الإقليم، وبناء 
عالقات �شحيحة مًنوذجية، قائمة على احرتام 
الآخ���ر، ورفد اجل�شور م���ع مرتكزاته وثوابته، 
وجت�ش���ر الفج���وات بني قناعت���ه ومطاحمه، 
ه���ي حالة خا�شة من القراءة الواعية مل�شاهد 
تلتب����س على الهواة الطارئ���ني، ولي�س على 
الزعماء املخ�رصمني، اإنه النموذج الفريد من 
الوف���اء لل�شقيق، واح���رتام قناعاته، والذود 

عن مقدراته، والدفاع عن مقد�شاته.  
عندم���ا ق���ام �شم���و الرئي����س بزيارت���ه 
التاريخي���ة اإلى دولة الكوي���ت ال�شقيقة قبل 
اأكرث من اأ�شب���وع، كان �شم���وه ح�شب روؤيتي 
القريب���ة م���ن امل�شاه���د الوطني���ة املفرح���ة 
حري�ًشا عل���ى كتابة تاريخ جدي���د للعالقات 
الثنائية ب���ني الأ�شقاء، وكانت الفر�شة اأكرث 
م���ن مواتية عندم���ا ا�شتقبل اأم���ر الإن�شانية 
�شاح���ب ال�شمو ال�شيخ �شب���اح الأحمد اجلابر 
ال�شباح الأم���ر خليفة بحفاوة تتخطى حدود 
ال�شتثناءات، وتفوق واجب ال�شيافة وعظيم 
املرا�ش���م والربوتوك���ولت، لذل���ك مل يك���ن 
غريًبا اأن يرد �شمو اأمر دولة الكويت الزيارة 
باأخرى مماثل���ة يف اأقل من اأ�شبوعني، مل تكن 
مفاج���اأة لن���ا اأن يك���ون الطرق عل���ى احلديد 
وه���و �شاخن نه���ج اأخوي، لتطوي���ق احلفاوة، 
املتتابع���ة،  باللق���اءات  الغ���الوة  وت�شيي���ج 
واملحادث���ات املوؤث���رة يف روؤى الإقليم وتلك 
ال�شانع���ة لآلي���ة حركته واملوجه���ة لبو�شلة 
اإرادت���ه، اإن���ه بالتحديد ذلك املن���اخ املواتي 
للتواف���ق ح���ول الهواج�س الت���ي تعكر �شفو 

الإقليم، وت�رصب وحدته يف ال�شميم.         
لقد فاز الزعيمان �شباح الأحمد وخليفة 
ب���ن �شلمان بلقب اجلدارة وال�شتحقاق يف مل 
ال�شمل بني الأ�شق���اء، يف جتميع ال�شتات من 
تفا�شيله���ا ال�شغرة ح���ول كلمة حق ل يراد 
بها باطل، وحول كلمة �شواء ل تقبل الق�شمة 
عل���ى م�شاوم���ات اأو مع���ادلت اأو غواي���ات، 
�شدق���ت يا اأبا علي و�شدق���ت روؤيتك يف اأن 
قوتنا يف حلمتنا، وعزتنا يف وحدتنا، و.. وطننا 
الكوي���ت �شلمت للمجد، خليجن���ا العربي من 

جمد اإلى جمد. 

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

حميدان يبحث مع “ال�صيادين” تلبية احتياجاتهم

مريزا يو�صح ا�صرتاتيجية “البحرين” عن ا�صتدامة الطاقة

توعية املوظفني بخطة الطوارئ ونظام “املتابعة”

موؤكدا العمل على تعزيز التعاون مع اجلمعية

يف افتتاح دورة “اآيرينا”

ال�شالح تت�شلم تقرير “ال�شحة العاملية” عن تقييم التاأهب الكوارث

العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتنمية الجتماعية: التقى وزير العمل 
والتنمي���ة الجتماعية، جمي���ل حميدان، 
ق���اليل  جمعي���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س 
لل�شيادي���ن حممد الدخي���ل، وعدًدا من 
اأع�شاء جمل����س الإدارة، وذلك يف مكتبه 

بالوزارة.
وخ���الل اللق���اء ا�شتعر����س رئي����س 
جمل����س اإدارة ال�شيادي���ن، اأب���رز برامج 
التع���اون  واأوج���ه  اجلمعي���ة،  واأن�شط���ة 
املوؤ�ش�ش���ات  خمتل���ف  م���ع  القائم���ة 

احلكومية والأهلية.
م���ن جانبه، اأكد حمي���دان اأن الوزارة 
تعمل على تعزيز التع���اون مع اجلمعية 
احتياج���ات  لتلبي���ة  معه���ا  والعم���ل 
ال�شيادي���ن وتطوي���ر واق���ع العم���ل يف 

ه���ذه املهن��������ة احليوي���ة، م�ش���ًرا اإلى 
اإل���ى حتفي���ز دور  ال���وزارة ت�شع���ى  اأن 
منظم��������ات املجتم���ع امل���دين للقي���ام 

اأ�شا�ش���ي يف تنمي���ة  بدوره���م ك�رصي���ك 
املجتمع من خ���الل تقدمي كافة و�شائل 
تل���ك  لتمك���ني  وامل�شان���دة،  الدع���م 

دوره���ا  اأداء  م���ن  الأهلي���ة  املنظم���ات 
وترجمة اأهدافها وحتقيق ر�شالتها على 

اأكمل وجه.

اأبوظب���ي - بن���ا: �شارك وزي���ر �شوؤون 
الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�ش���ني م���رزا يف 
اأعم���ال افتتاح ال���دورة الثامن���ة للجمعية 
للطاق���ة  الدولي���ة  للوكال���ة  العمومي���ة 
يف  يعق���د  وال���ذي  )اآيرين���ا(  املتج���ددة 
اأبوظبي بدولة الإم���ارات العربية املتحدة 
ال�شقيق���ة، وياأت���ي ه���ذا الجتم���اع �شمن 

فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة.
وق���دم الوزي���ر م���رزا كلم���ة يف ه���ذا 
الجتماع اأو�ش���ح فيها ا�شرتاتيجية مملكة 
البحرين فيم���ا يتعل���ق با�شتدامة الطاقة 
واإيجاد خيارات منا�شبة للطاقة املتجددة 
الطاق���ة  واأهمه���ا  البحري���ن  يف  املتاح���ة 
ال�شم�شية وطاق���ة الرياح، حيث اأو�شح يف 
كلمته ما تتطلع اإلي���ه احلكومة يف برنامج 

ا على  عمل وحدة الطاقة امل�شتدامة حر�شً
ا�شتمراري���ة اأ�شبقية اململك���ة يف جمالت 

الطاقة امل�شتدامة.
واأ�ش���ار الوزي���ر يف كلمت���ه اإل���ى اأه���م 
الق���رارات الت���ي اعتمدها جمل����س الوزراء 
حول دع���م فر�س الطاقة ال�شم�شية �شمن 
اخلطة الوطنية للطاقة املتجددة وتوحيد 
اجله���ود الوطني���ة لتحقي���ق امل�شاهمات 
والن�ش���ب الوطني���ة الت���ي وافق���ت عليها 
احلكوم���ة يف الث���اين م���ن يناي���ر اجلاري، 
بو�ش���ع برام���ج ملمو�شة لت�رصي���ع خطوات 
تو�شع���ة م�شاهم���ة الطاق���ة املتج���ددة يف 
مزي���ج الطاق���ة يف مملك���ة البحري���ن مب���ا 
ي�شمن م�شتقبل اآمن وم�شتدام للطاقة يف 

البالد.

املنام���ة - وزارة ال�شحة: ا�شتقبلت 
وزيرة ال�شح���ة فائقة ال�شالح مبكتبها، 
وفد منظمة ال�شحة العاملية من اخلرباء 
ور�ش���ة  يف  امل�شارك���ني  واملخت�ش���ني 
العم���ل ح���ول “بن���اء الق���درات للقطاع 
ال�شح���ي للتاأه���ب وال�شتجاب���ة حلالت 
والبيولوجي���ة  الكيميائي���ة  الط���وارئ 
والتي عقدت  والنووي���ة”؛  والإ�شعاعية 
خ���الل الف���رتة 9 - 11 يناي���ر اجل���اري، 
وذل���ك بح�ش���ور وكي���ل وزارة ال�شح���ة 
وليد املانع، والوكيل امل�شاعد لل�شحة 
العام���ة م���رمي الهاج���ري، وخب���ر اإدارة 
ومن�ش���ق برنام���ج الط���وارئ م���ع منظمة 

ال�شحة العاملية بدرية كويتي.
ويف م�شتهل اللق���اء، رحبت ال�شالح 
م�شي���دًة  العاملي���ة،  ال�شح���ة  بوف���د 
بحر�شه���م عل���ى التوا�ش���ل وامل�شاركة 
يف ور�شة العم���ل وجهودهم احلثيثة يف 
تقيي���م الو�شع احل���ايل واإع���ادة تقييم 
اخلط���ط ونظ���ام التعامل م���ع الطوارئ 
التاأه���ب  درج���ة  ورف���ع  والك���وارث 
واجلاهزية ب�ش���ورة م�شتمرة، مبا ي�شب 
يف نق���ل خرباته���م للك���وادر البحرينية، 
وذل���ك بالتن�شيق واملتابعة مع اجلهات 
بالقطاعني احلكومي واخلا�س  املعنية 

يف البحرين. 
وج���ددت الوزي���رة دعوته���ا باأهمية 
وتب���ادل  التع���اون  ا�شتم���رار  و����رصورة 
املعرفة من خالل عق���د ور�س العمل يف 
اململك���ة مب�شاركة وف���د منظمة ال�شحة 
اخل���ربات  م���ن  لال�شتف���ادة  العاملي���ة 
لبن���اء  املج���ال  ه���ذا  يف  والتو�شي���ات 
الق���درات الوطنية البحرينية يف القطاع 
ال�شح���ي للتاأه���ب وال�شتجاب���ة حلالت 
الط���وارئ والك���وارث واإدارة املخاط���ر 
املحتملة مب���ا ي�شب يف زيادة اجلاهزية 
وال�شتجاب���ة للط���وارئ، موؤك���دًة حر�س 
واهتمام وزارة ال�شحة بتعزيز التن�شيق 

والرتابط ب���ني كافة اجلهات والهيئات 
يف هذا اجلانب.

من جانب���ه، ا�شتعر�س فريق ال�شحة 
العاملي���ة م���ا مت التط���رق ل���ه يف ور�شة 
العم���ل، واأه���م التو�شي���ات الت���ي خرج 
به���ا امل�شارك���ون، كما اأ�ش���اد مب�شتوى 
ال�شتعداد واجلاهزي���ة والت�شدي الذي 
متتاز ب���ه البحرين جت���اه خمتلف اأخطار 
الطوارئ ال�شحي���ة والكوارث والتقليل 
م���ن اأ�رصارها عل���ى امل�شت���وى ال�شحي 
والبيئ���ي. موؤكدي���ن اأن اململك���ة تعترب 
منوذًج���ا مثاليًّا يحتذى به يف العديد من 

الإجراءات املتعلقة باإدارة املخاطر.
كم���ا ق���دم فري���ق اخل���رباء تقري���ًرا 
والزي���ارات  الور�ش���ة،  ح���ول  متكام���اًل 
امليداني���ة التي قام بها الوفد ملختلف 
اجلهات واملن�شاآت ال�شحية، كما ي�شم 
التقرير اأه���م التو�شيات التي خرج بها 
امل�شارك���ون واخلرباء يف ه���ذا املجال؛ 
والتي متثلت يف و�شع الربامج واخلطط 
لتوعية جميع املوظفني بخطة الطوارئ 

وو�شع نظ���ام للمتابعة والتقييم، وهذا 
يتما�ش���ى مع ما ت�شبو اإلي���ه الوزارة من 
تقييم الو�شع احلايل واإيجاد النواق�س 
والفجوات والعم���ل عليها، وكذلك رفع 
م�شتوى اجلاهزية وال�شتجابة للكوارث 
والطوارئ، وتعزي���ز التن�شيق والرتابط 
والهيئ���ات  املوؤ�ش�ش���ات  جمي���ع  ب���ني 
املعني���ة، وزي���ادة الوع���ي املجتمع���ي، 

وتنمية القدرات الوطنية.
م���ن جهته، اأك���د املان���ع اأن الور�شة 
ا، حيث تتزامن  تاأتي يف مرحلة مهمة جدًّ
مع م���ا ت�شه���ده املنطقة م���ن حتديات 
�أمن���اط  وظه���ور  كث���رة  ومتغ���ر�ت 
جدي���دة م���ن املخاط���ر املحتمل���ة، مم���ا 
ي�شتل���زم تقييم خطط ونظ���ام التعامل 
م���ع الط���وارئ والك���وارث للتمك���ن من 
املحتمل���ة  الأخط���ار  الت�ش���دي جلمي���ع 
وتقليل الأ�رصار، م�شًرا اإلى اأن البحرين 
قد اتخذت اإجراءات ومب���ادرات متميزة 
عل���ى امل�شتوى الوطن���ي يف جمال اإدارة 
الط���وارئ ال�شحي���ة والك���وارث بهدف 

حت�شني النظ���م واخلطط يف هذا املجال 
ب�ش���ورة م�شتمرة، وذل���ك بالتن�شيق مع 
اجله���ات املعني���ة، لفًت���ا اإل���ى اأن عقد 
الور�ش���ة يتما�ش���ى م���ع ا�شرتاتيجي���ات 
لتنمي���ة  ال�شح���ة  وزارة  و�شيا�ش���ات 
الق���درات الوطنية ومتكينه���ا من اإدارة 

املخاطر املحتملة. 
ُيذكر اأن ور�شة التاأهب وال�شتعداد 
للط���وارئ مت تنظيمها بن���اًء على طلب 
تقدمت به وزارة ال�شحة ملنظمة ال�شحة 
خمت�ش���ني  خ���رباء  حل�ش���ور  العاملي���ة 
وال�شتجابة  اجلاهزي���ة  لتقييم م�شتوى 
والك���وارث، وتقيي���م خطتها  للطوارئ 
للتعام���ل م���ع الطوارئ، حي���ث مت خالل 
عملي���ة التقيي���م ا�شتعرا����س الفجوات 
والثغ���رات التي مت حتديده���ا من ِقبل 
امل�شاركني والتو�شي���ات اخلا�شة بها، 
مب���ا ُي�شهم يف زيادة الوع���ي املجتمعي 
وتنمية الق���درات الوطنية والحرتازات 
الوقائي���ة الالزمة لال�شتجاب���ة للطوارئ 

والكوارث.

• وزير العمل يف لقاء مع جمعية قاليل لل�شيادين	

• وزير �شوؤون الكهرباء واملاء م�شاركا يف الأعمال الفتتاح	

• وزيرة ال�شحة م�شتقبلة  وفد منظمة ال�شحة العاملية	



حمي���د  ب���ن  ع���ادل  النائ���ب  اأ�ش���اد 
بتوجيهات رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل 
خليفة بالنظ���ر يف احتياجات اأهايل منطقة 
ال�شناب����س الإ�شكاني���ة يف م����روع املدينة 

ال�شمالية.
واأك���د بن حمي���د اأن تل���ك التوجيهات 
توؤك���د حر����س �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي 
رئي�س الوزراء على �شمان احلياة الكرمية 
جلميع املواطنني وتوفر ال�شكن املالئم 
الإ�شكانية  الطلب���ات  ا لأ�شحاب  وخ�شو�شً
القدمي���ة. منّوًها اإلى اأن ذلك لي�س بغريب 

عل���ى �شاحب ال�شمو وه���و احلري�س دائًما 
على تلم����س احتياجات النا�س وق�شاياهم 

والإ�راع يف تلبيتها.
وتوّج���ه النائ���ب با�شم اأه���ايل منطقة 
ال�شناب�س بوافر ال�شكر والمتنان والعرفان 
اإل���ى �شم���و رئي����س ال���وزراء لتوجيهات���ه 
امل�شتم���رة واهتمام���ه مبنا�شداتهم ب�شاأن 
ق�شاياه���م واحتياجاته���م؛ حي���ث �شب���ق 
واأن اأ�ش���در ع���دة توجيه���ات تخ�س اأهايل 
ال�شناب����س فيم���ا يخ�س ملف���ات الإ�شكان 
الأه���ايل  اأن  موؤك���ًدا  والتعلي���م وغره���ا؛ 

م�شتب�رين بتوجيهات �شموه.

ويف ال�شي���اق ذاته، دعا ب���ن حميد اإلى 
����رورة تنفي���ذ توجيه���ات �شم���و رئي�س 
ا  الوزراء وو�شعها مو�شع التنفيذ؛ خ�شو�شً
واأن الكثر من الطلبات الإ�شكانية لأهايل 
املنطق���ة تع���ود اإل���ى ت�شعين���ات الق���رن 
املن����رم. موؤكًدا اأهمية الإ����راع يف تنفيذ 
ا واأن �شموه �شبق  تلك الطلب���ات؛ خ�شو�شً
واأن وّج���ه يف جل�شة جمل����س الوزراء بتاريخ 
22 ماي���و 2017 وزارة الإ�ش���كان لالإ����راع 
يف تلبي���ة احتياج���ات اأه���ايل ال�شناب�س من 
اخلدمات الإ�شكاني���ة وا�شتيعاب اأ�شحاب 
املدين���ة  يف  منه���ا  القدمي���ة  الطلب���ات 

ال�شمالي���ة وف���ق املعاير املعتم���دة، كما 
�شبق ذلك توجيه من �شموه يف 22 نوفمرب 
2016 بتلبي���ة جميع الطلب���ات الإ�شكانية 
حتى العام 2002 يف موعد اأق�شاه 2016.

ال�شفافي���ة  ����رورة  النائ���ب  موؤك���ًدا 
وممثليه���م  الأه���ايل  م���ع  والتوا�ش���ل 
وخط���ط  امل�شتج���دات  عل���ى  واإطالعه���م 
الوزارة لتلبية الطلبات الإ�شكانية، م�شًرا 
اإلى اأنه تقّدم منذ ح���وايل �شهرين ب�شوؤال 
لوزير الإ�شكان ح���ول الطلبات الإ�شكانية 
يف الدائ���رة الثالث���ة ملحافظ���ة العا�شم���ة 

وخّطة الوزارة لتلبيتها.

4local@albiladpress.com بالدنا األحد 14 يناير 2018 
27 ربيع الثاني 1439
العدد 3379

احلايكي تقتفي ثغرات البنزين: هل اأو�صت هيئة النفط بالزيادة؟... وزودوين باملح�رض
داعية لإبطاله بعد التوجيه����ات امللكي���ة بالتواف���ق على هيكل��ة الدع��م

 �رحت النائب روؤى احلايكي باأن �ريان قرار 
زي���ادة �شعر اجلازول���ني بنوعية املمت���از واجليد 
باأث���ر رجعي من تاريخ ن����رة يف اجلريدة الر�شمية 
ق���رار قان���وين ول ت�شوبه اأي �شبه���ة د�شتورية اأو 

قانونية. 
وا�شتدركت لكن ل يزال القرار الر�شمي بحد 
ذاته غر قانوين ويقب���ل الطعن؛ ب�شبب ديباجته 

غر امل�شتوفية الأركان. 
وعلقت احلايكي عل���ى ما يثار من جدل حول 
رفع دع���وى اأمام الق�شاء من جان���ب جمموعه من 
املحام���ني للطعن يف �شالم���ه �ريان الق���رار باأثر 
رجع���ي م���ن تاري���خ ن����رة يف اجلري���دة الر�شمية، 
وقالت “مع احرتامي للجميع، لكن هذا الطرح غر 
قانوين و�ريان القرار باأثر رجعي �شحيح وقانوين 

والأي���ام املقبلة �شتبني احلقائ���ق فما اأثر لي�س 
ل���ه اأ�شا�س قان���وين”. وا�شتغربت احلايكي اللغط 
املثار وحماولة تكرار امل�شهد الذي حدث م�شبقا 

يف دوله الكويت ال�شقيقة. 
وقال���ت “امل�شاأله ب�شيط���ة جدا ولحتتاج كل 
هذا اللغط، فجواز تنفيذ القرار من تاريخ �شدوره 
قائم و�شالمة �ريانه باأثر رجعي قائمة، وما حدث 
يف دولة الكويت ال�شقيقة عندما مت وقف الزيادة 
بق���رار ق�شائي موقف خمتل���ف ومتباين؛ لذلك ل 
ميك���ن ا�شتخ���دام ذات النهج فق���ط لأن عناوين 
املو�شوع���ات مت�شابهة، يف حني اأن حقائق الأمور 

القانونية واملو�شوعية خمتلفة ومت�شعبة”. 
 

توصية الهيئة
واأك���دت احلايك���ي حقيقة ك���ون املخالفة 

القانوني���ة ل ت���زال قائم���ة والطع���ن يف القرار 
ل ي���زال قائما، لكن لأ�شب���اب تختلف عما طرح 
م�شبقا من عالقته بن����رة يف اجلريدة الر�شمية، 
فالطعن ي�شتند اإلى اأ�شا�س كون ديباجة القرار 
مل تت�شم���ن الإ�ش���ارة اإل���ى �ش���دور تو�شية من 
هيئ���ة النفط والغ���از بزيادة الأ�شع���ار، وهذا ما 
يجع���ل القرار ج���اء خمالفا للقان���ون الذي حدد 
اخت�شا�شات الهيئ���ة الوطنية بتحديد الأ�شعار 

وفقا للقانون. 
ووا�شلت: لقد حل���ت الهيئة حمل املجل�س 
الأعلى للنفط مبوجب القانون رقم )10( ل�شنة 
2009. وقد كان املجل�س الأعلى للنفط بح�شب 
امل���ادة رق���م )3( م���ن املر�شوم بقان���ون رقم 
)25( ل�شنة 1980 م�شوؤول عن اقرتاح ال�شيا�شة 
الت�شعرية املنا�شبة مل�شادر الطاقة املتوفرة 
يف البالد كاف���ة، والتي تتيح الإ�شتعمال الأمثل 

لها. لذلك لبد من اإبطال القرار فورا لت�شحيح 
امل�شار القانوين. 

وطالب���ت احلايك���ي ببط���الن الق���رار فورا، 
وال���ذي يتبعه الدعوة لجتم���اع الهيئة الوطنية 
للغ���از بح�ش���ب اخت�شا�شه���ا؛ للنظ���ر يف الأم���ر 
واتخ���اذ الالزم م���ع اجلهات املعني���ة خ�شو�شا 
ك���ون  ال�شامي���ة؛  امللكي���ة  التوجيه���ات  بع���د 
�شيا�ش���ة هيكلة توجية الدعم ترتبط بال�شيا�شة 

الت�شعرية.

سؤال برلماني
ونوه���ت احلايكي باأن���ه من منطل���ق الدور 
الرقابي لل�شلط���ة الت�ريعي���ة، ولأن القرار جاء 
غ���ر قان���وين ووقع علي���ه وزير النف���ط ال�شيخ 
حمم���د بن خليفة ب���ن اأحمد اآل خليف���ة، لبد من 
�شوؤال برمل���اين رقابي؛ ملعرف���ة م�شببات ذلك 

وحيثياته. وهذا ن�س ال�شوؤال املقدم:
“ما املعاير التي اعتم���دت عليها الهيئة 
الوطنية للنفط والغاز يف �شيا�شتها الت�شعرية 
اجلدي���دة مل���ادة اجلازول���ني بنوعي���ة املمت���از 
واجليد مبوج���ب القرار رق���م )1( ل�شنه 2018 
ب�ش���اأن تعدي���ل �شع���ر بي���ع اجلازول���ني؟ وهل 
�ش���درت تو�شي���ه ملجل����س الوزراء ع���ن اجلهة 
املخول���ة )هيئ���ة النف���ط والغ���از( يف تق���دمي 
اق���رتاح الت�شعرة اجلديدة مل���ادة اجلازولني؟ 
م���ع تزويدنا ب�ش���ورة من حم����ر الجتماع الذي 
اتخ���ذت فيه التو�شية بزيادة �شعر اجلازولني؟ 
وهل متت مراع���اة الزيادة احلا�شله يف الر�شوم 
احلكومي���ة وال�رائ���ب الت���ي تتعل���ق بالقيم���ة 
امل�شاف���ة والنتقائية عند اق���رتاح الت�شعرة؟ 
وه���ل كان هناك اتف���اق وزاري خليجي م�شرتك 
اجلدي���دة  الت�شعري���ة  ال�شيا�ش���ة  لتحدي���د 
للجازول���ني؟ وهل قرار زي���ادة �شعر اجلازولني 
بغر�س �شب���ط الإنفاق اأم بناء عل���ى ما تتطلبه 

ال�شيا�شة الت�شعرية ملادة اجلازولني؟ 

• روؤى احلايكي	

• عادل بن حميد	

ال����ق����رار غ����ر م�����ش��ت��ويف الأرك����������ان ب�����ش��ب��ب دي��ب��اج��ت��ه

�شائبة ت�����ش��وب��ه  ول  ق��ان��وين  رج��ع��ي  ب��اأث��ر  ال���ق���رار  ���ري��ان 

�����ش����وؤال ب����رمل����اين ل����وزي����ر ال���ن���ف���ط ع����ن رف�����ع ال�����ش��ع��ر

اأهايل ال�صناب�س ي�صتب�صــرون بتوجيهــات �صمو رئي�س الوزراء
دع������ا الإ�����ش����ك����ان اإل�������ى الإ������������راع يف ت���ن���ف���ي���ذه���ا... ب����ن ح��م��ي��د: 

الق�شيبي���ة - جمل����س الن���واب: اأ�شاد 
رئي�س جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�س 
الن���واب ع���ادل الع�شوم���ي بال���دور الكبر 
الذي ي�شطلع ب���ه الإعالم يف جمهورية م�ر 
العربي���ة ال�شقيقة ووقوف���ه مع البحرين يف 
���ا وقفت���ه معنا  جمي���ع حمطاته���ا وخ�شو�شً
يف 2011م، وه���و اأم���ر لي����س بغري���ب على 
م����ر عام���ًة واإعالمه���ا ب�شكل خا����س، هذا 
الإع���الم الذي ي�ش���ارك اململكة يف مواقفها 
وق�شاياه���ا ومنه���ا الت�ش���دي للتدخ���الت 
الإيراني���ة واأطماعه���ا الت���ي يق���ف �شع���ب 
ا  البحرين ب���كل مكوناته وجميع اأطيافه �شدًّ
منيًعا �شدها. واأ�شار النائب الع�شومي اإلى 
اأن مل�ر مكانًة خا�شة يف قلوب البحرينيني 

وعلى راأ�شهم عاه���ل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�شى اآل خليفة الذي يكّن 
لأر����س الكنان���ة مع���َزّة خا�شة. م���ن جانب 
اآخر، رح���ب رئي����س جمل����س اإدارة موؤ�ش�شة 
“اله���رام” ال�شحفي���ة عبداملح�شن �شالمة 
بالوفد النيابي البحريني، معرّبًا عن اعتزازه 
بالعالقة الرا�شخة بني البلدين ال�شقيقني، 

متطلًع���ا لزي���ادة التع���اون الإعالم���ي م���ع 
املنامة، موؤكًدا ع���ن فتح املوؤ�ش�شة قنوات 
توا�شل مع امل�شوؤولني البحرينيني موؤخًرا.

واأ�ش���اد �شالم���ة بحكمة وقي���ادة جاللة 
امللك موؤك���دا اأن جلاللته معزة خا�شة لدى 
امل�ري���ني واأنه���م يق���درون دور جاللت���ه 

ومواقفه الداعمة مل�ر دائًما. 

حمرر ال�صوؤون املحلية

الإعالم امل�رضي داعم كبري للبحرين
لدى زيارة الوفد النيابي ل� “الأهرام”... الع�شومي: 
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بوعنق: تكرار ر�شف ال�شوارع هدر للمال

تربع مايل من “عقارات ال�شيف” للخريية امللكية

419 مليون دينار قيمة عالوة بدل ال�شكن

انتهاء العمل يف ال�شارع املوؤدي اإلى املدينة ال�شمالية 

“الفنون” ي�شت�شيف “على الطريق 2” الأحد

15 مليون دينار حجم الدعم احلكومي لـ “مزايا” يف 3 �سنوات... احلمر:

بطول 1.2 كلم و8 م�سارات ... وزير “الأ�سغال”: 

املعر�ض للفنان زهري �سعيد

وزيــــر  اأكــــد  الإ�ســــكان:  وزارة   - املنامــــة 
الإ�سكان با�سم احلمر اأن من بني مقومات الدعم 
التــــي توفرها وزارة الإ�ســــكان للمواطنني عالوة 
بــــدل ال�سكن، التــــي �رشعت الــــوزارة يف توفريها 
منــــذ العام 2007 ملــــن يتجاوز طلبــــه الإ�سكاين 
5 �سنــــوات، اإذ اأنفقت احلكومة نحو 419 مليون 
دينار كقيمة اإجمالية على مدى ال�سنوات الع�رشة 

املا�سية.
واأ�ساف اأن الدعم ي�سمل اأي�ًسا برنامج مزايا 
والــــذي تقدم مــــن خالله الوزارة دعًمــــا مبا�رشًا يف 
�ش����داد الأق�شاط ال�شهرية ل����دى البنوك املمولة 
لقيم����ة الوح����دة ال�شكنية، وقد بل����غ حجم الدعم 
احلكومي منــــذ العام 2014 وحتــــى نهاية العام 

2017 نحو 15 مليون دينار.
واأو�ســــح اأن من بني اأوجــــه الدعم احلكومي 
علــــى �سعيــــد الإ�ســــكان حتمل احلكومــــة 65 % 
مــــن القيمة الفعليــــة للوحــــدة ال�سكنية، حيث ل 
يتم حتميل املواطن تكلفــــة الأرا�سي امل�سيدة 
عليهــــا الوحــــدات، اأو البنية التحتيــــة، اأو ر�سوم 
الكهربــــاء وامليــــاه وال�رشف ال�سحــــي، بل يقوم 
ب�ســــداد 35 % فقط من قيم����ة الوحدة على مدة 
تــــراوح بــــني 25 اإلــــى 30 عاًما، علًمــــا باأنه ومن 
خــــالل جلنة الإ�ســــكان اأي�ًسا يتم اإعفــــاء عدد من 
طلبات احلــــالت ال�ستثنائية كالوفاة، اأو تاأجيل 
قيمة الأق�ش����اط ال�شهرية لذوي احلالت الطارئة 

وال�ستثنائية.
وعلى ال�سعيد ذاته، ذكر احلمر اأن التنوع يف 
تقدمي اخلدمات الإ�سكانيــــة للمواطنني اأ�سفى 

مزيًدا من املرونة اأمــــام املواطن للح�سول على 
اخلدمــــة الإ�سكانيــــة التي تالئــــم احتياجاته، واأن 
جمي����ع تل����ك اخلدم����ات �شه����دت اإقبالً م����ن قبل 
ا بع�ض  املواطنــــني بن�ســــب متباينــــة، م�ستعر�سً
الإح�شائي����ات الت����ي تو�ش����ح اأن ال����وزارة قامت 
بتقــــدمي 46 األًفــــا و915 خدمة وحــــدات و�سقق 
�سكنيــــة، و12 األ����ف ق�شيمة �شكني����ة، بالإ�شافة 
اإلــــى 64 األًفا و500 متويل اإ�ســــكاين يتنوع بني 
متويــــالت ال�ــــرشاء والبنــــاء والرميــــم، وبح�ســــب 
الإح�شائي����ات ف����اإن احلكومة قام����ت بتخ�شي�ص 

121 مليون دينار كمبالغ لتلك التمويالت.
وبـــنينّ اأن القطـــاع اخلا�ـــض علـــى مـــدى 3 
�سنـــوات جنـــح يف ا�ستقطـــاب ما يفـــوق 2000 
طل���ب اإ�ش���كاين من قوائ���م النتظ���ار ويف فرتة 

زمني���ة قيا�شي���ة، واأنه اإذا ما اأ�شفن���ا هذا العدد 
اإلى الـ 3100 وحدة �سكنية التي اأبرمت الوزارة 
اتفاقي���ة ل�رشائه���ا من قب���ل ديار املح���رق، فاإن 
م�ش���ار القط���اع اخلا�ص يكون حت���ى اللحظة قد 
لبـــى طلبـــات اإ�سكانية لـ 5000 اأ�ـــرشة بحرينية، 
وه���و الرقم الذي يعادل ع���دد الوحدات مبدينة 

اإ�سكانية.
وتاب���ع اأن ال�شنوات ال�شت املا�شية حتديًدا 
ـــا كبـــرًيا، اأ�سفـــر عـــن  �سهـــدت حـــراًكا اإ�سكانيًّ
ا�ستحقـــاق 15 األ���ف اأ����رشة بحريني���ة خلدماتهم 
الإ�سكانيـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي انعك�ـــض علـــى 
تخفي����ص قوائم النتظار، ولف���ت اأي�ًشا اإلى اأن 
احلكوم���ة ومتا�شًيا مع الرغب���ة يف تقدمي الدعم 
للمواطنـــني اإلى حـــني ح�سولهم علـــى اخلدمة 
الإ�شكاني���ة، فق���د قام���ت خي���ارات تتمث���ل يف 
ا للحالت  تقدمي خدمة ال�شقق املوؤقتة خ�شو�شً
ا  الإن�سانيـــة وال�سعبة التي تتطلـــب حال اإ�سكانيًّ
موؤقًتا، وق���د قامت الوزارة بتوف���ر 500 �سقة 
موؤقت���ة لهذا الغر����ص. واأردف اأن اخلي���ار الآخر 
متثل يف تقـــدمي خدمة عالوة بـــدل ال�سكن ملن 
تتجـــاوز مدة طلبـــه الإ�سكاين 5 �سنـــوات، وهي 
العـــالوة التي توفر لها احلكومـــة من ميزانيتها 
50 ملي���ون دينار. وذكر اأن ملف الإ�شكان يقف 
�شاه���ًدا من���ذ انط���الق م�شرته مطل���ع �شتينات 
القـــرن املا�ســـي على الدعم والرعايـــة من لُدن 
القيـــادة الر�سيدة واحلكومـــة، الأمر الذي اأ�سفر 
عـــن توفري اأكرث مـــن 130 األف خدم���ة اإ�شكانية 

للمواطنني، بقيمة تفوق الـ 4 مليارات دينار.

املنامـــة – وزارة الأ�شغ���ال و�شوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: �رشح وزير الأ�شغال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين ع�ش���ام خلف باأن 
م�رشوع الطريق املوؤدي اإل���ى املدينة ال�شمالية يف 
موق���ع م�رشوع املدخل اجلنوب���ي للمدينة ال�شمالية 
يهدف اإلى رب���ط املدينة ال�شمالي���ة ب�شبكة باقي 

الطرق يف اململكة.
وق���ال ل���دى تفق���ده امل����رشوع: مت يف ه���ذا 
ال�شي���اق، درا�ش���ة اإم���كان رب���ط ال�ش���ارع املوؤدي 
للمدينـــة ال�سماليـــة ب�سارع 36 ال���ذي يربط قرية 
�ش���ار والعك����ص مب���ا ي�شه���م يف تخفي���ف ال�شغط 

املروري من واإلى القرية والقرى املجاورة.
واأ�ش���اف اأن اإن�ش���اء الطري���ق امل���وؤدي اإل���ى 
املدين���ة ال�شمالية �شيتزامن م���ع تطوير وتو�شعة 
العدي���د م���ن ال�ش���وارع مب���ا ي�شمن ارتب���اط هذه 
ال�ش���وارع الرئي�شية به���ذا الطريق �شمن املخطط 

الهيكلي للمملكة.
وته���دف وزارة الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين من خالل ه���ذا امل�رشوع اإلى 
تلبية احتياج���ات املواطنني، حيث من املوؤمل اأن 

يخدم امل�رشوع اأكرث من 5000 وحدة �سكنية.
ويعتـــر م�ـــرشوع خمـــارج ومداخـــل املدينـــة 
ال�سمالية جـــزًءا رئي�سيًّا يف �سبكـــة الطرق مبملكة 
البحرين والت���ي اأقرتها وزارة الأ�شغال، كما ميثل 
م�رشوع املدخل الأول والرئي�سي للمدينة ال�سمالية 
ا حي���ث يربط هذا  م���ن جهة الغ���رب، م�رشوًعا حيويًّ
ال�شارع املدين���ة ال�شمالية بتقاطع �شارعي البديع 
واجلنبيـــة ويت�سمن اإن�ساء �ســـارع بطول 1.2 كلم 
يوف���ر اأرب���ع م�ش���ارات يف كل اجتاه يرب���ط تقاطع 
اجلنبية - البديع م���ع املدينة ال�شمالية، وي�شتمل 
هـــذا الطريق على اإن�ساء ج�ـــرش يعلو القناة البحرية 
بطـــول 135 م���رًتا، اإ�شاف���ة اإلى ذل���ك مت تركيب 

�شبك���ة خا�ش���ة لأنظمة النق���ل الذكي���ة لربط هذا 
ال�سارع بال�سبكـــة الأم يف اململكة، وبهذا �سيحقق 
هـــذا امل�ـــرشوع ان�سيابيـــة يف احلركـــة املرورية يف 
املنطق���ة وزي���ادة الطاق���ة ال�شتيعابي���ة للطرق 

وتوفري اأكر درجات الأمان.
ت�سمـــن امل�ـــرشوع تركيـــب حواجـــز ال�سالمـــة 
املروريـــة، وحواجز امل�ســـاة للحفاظ علـــى �سالمة 
م�شتخدم���ي ال�شارع ومرتادي���ه، اإ�شافة اإلى و�شع 
العالمـــات الإر�سادية والتحذيريـــة املطلوبة على 
جانبي الطريق مع ا�شتخ���دام اأف�شل املوا�شفات 
يف عملية تخطي���ط ال�شارع وو�شع الإ�شارات عليه، 
تركي���ب اأعم���دة الإن���ارة، وقن���وات ت�رشي���ف مياه 
الأمط���ار، ومد خط���وط خا�ش���ة لل����رشف ال�شحي، 
وامليـــاه املعاجلـــة، وتوفري م�ســـارات خا�سة على 
جانبـــي ال�ســـارع لأجـــل �سبكـــة اخلدمـــات الأخرى 
كاملي���اه والكهرباء وخط���وط الت�شالت وغرها، 
اإ�سافـــة اإلى ت�سجري ال�سارع مبـــا يتنا�سب والبيئة 

املحيطة به.

وق���د بداأ العم���ل يف هذا امل����رشوع يف 29 مايو 
2016 من خالل اإن�شاء �شارع موؤقت موازي لل�شارع 
الرابـــي ال�سابق ل�سمان تدفـــق احلركة املرورية 
للم�شاريع الإن�شائية داخل املدينة ال�شمالية بعيًدا 
ع���ن الطرقات الداخلية للقرى، وكانت الوزارة قد 
اأمت���ت يف وق���ت �شابق م����رشوع اإزال���ة دوار البديع 
وا�شتبدال���ه باإ�شارة �شوئية وذل���ك لزيادة طاقته 
ال�شتيعابي���ة ورف���ع درج���ة ال�شالم���ة مل�شتخدمي 

الطريق.
اجلدير بالذكـــر اأن �رشكة بار�سونـــز بالتعاون 
م���ع �رشك����ة Environmental Arabia قام���ت 
باإعــداد درا�سة التاأثيـرات البيئية للم�رشوع، وبناًء 
على طلـــب هيئة الثقافـــة والآثـــار ومنظمة الأمم 
املتحـــدة للربية والثقافة والعلـــوم )اليون�سكو( 
 Heritage thinking مت تكلي���ف ال�شت�ش���اري
لإعداد درا�سة تقييـــم تاأثري امل�سـروع على الآثار، 
كمـــا مت التن�سيق بـــني وزارة الأ�سغـــال واجلهات 

�سالفة الذكر بهذا اخل�سو�ض.

املنامـــة - هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار: 
ي�شت�شي���ف مركز الفن���ون اليوم )الأح���د( املعر�ص 
الفـــردي “علـــى الطريـــق 2” للفنـــان زهـــري �سعيد، 
والـــذي يفتـــح اأبوابه يف متـــام ال�ساعـــة 7:00 م�ساء. 
وياأتـــي املعر�ـــض �سمـــن فعاليـــات هيئـــة البحرين 
للثقافـــة والآثـــار ب�سعـــار “املحرق عا�سمـــة الثقافة 

الإ�سالمية 2018”.
ويعـــد معر�ـــض “علـــى الطريـــق 2” اإ�ستكمـــالً 
للمعر�ص ال���ذي اأقامه الفنان لأول مرة عام 2015م. 
ويوا�ســـل “علـــى الطريـــق 2” توثيـــق الذكريـــات 
والتجـــارب الإن�سانيـــة لالأفراد يف البحريـــن. واإ�سافة 
اإلـــى اإعـــادة اإحياء ذكريـــات املا�سي التـــي �سجلتها 
الطـــرق املختلفة، فـــاإن املعر�ض ي�ستح�ـــرش اللهفة 

لالحتف���اظ بتل���ك الذكري���ات يف ع���امل تت�ش���ارع فيه 
التطورات التكنولوجية. 

يذكـــر اأن زهري �سعيد ينتمـــي اإلى جيل ال�سباب 
مـــن الفنانني البحرينيني، ويهدف مـــن خالل اأعماله 
اإلى احلـــث على التفكـــري وا�ستك�ســـاف العامل الذي 

يحيط بنا. 
وعـــر معر�ـــض “على الطريـــق 2” يعـــزز زهري 
�سعيـــد املمار�ســـة الفنيـــة الفريدة التـــي يقوم بها 
مـــن خالل اإعطـــاء املواد التـــي ي�ستخدمها بعـــداً اآخر 
لت�سبح ذات جودة عالية ت�سبه اإلى حد بعيد اللوحات 
املتقنة. كما اأن الفنان ال�سعيد مل ينتج اأعمالً ب�رشية 
جامـــدة يف معر�ســـه هـــذا، بل ت�ســـكل اأعمالـــه بوابة 

لالطالع على الغمو�ض الذي تكتنفه احلياة.  

• وزير الإ�سكان	

• وزير الأ�سغال يتفقد امل�رشوع	

الب���الد - حم���رر ال�ش���وؤون املحلي���ة: 
ك�ش���ف ع�ش���و جمل����ص املح���رق البلدي 
ال�سابق خالـــد بوعنق عن م�سكلة اأ�سابت 
اأغلب ال�شوارع يف حمافظة املحرق خا�شة 
والبحرين عامة من متوجات وانخفا�سات 
يف م�ستوى الطرق ب�سكل لفت، بالإ�سافة 
اإل���ى الت�شققات املتزايدة بعدد التبليط 
مبا�رشة، حيث يعتقد اأن ال�سبب يعود اإلى 
�شعف الرقابة واملتابعة من قبل �شوؤون 
الأ�سغـــال، بالأخ�ـــض اإدارة الطـــرق دون 

و�شع يف العتبار ملعاير اجلودة.
واأو�ســـح: لي�ـــض مـــن املعقـــول اأن 
ير�ش���ف �ش���ارع وبع���د اأ�شبوع���ني ينهار 
كما حدث يف نهايـــة �سارع 9 بالقرب من 
اإ�ســـكان الب�سيتني، ولي�ـــض من املعقول 
اأن يتـــم �سيانة �سارع وبعد يومني ينهار 

كم���ا حدث يف �شارع ريا عند تقاطع �رشكة 
الفواكه وغرها كثر، وا�شًفا ذلك بهدر 
املـــال. ونا�ســـد بوعنـــق رئي�ض الـــوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكـــي الأمري خليفة بن 
�سلمان ال خليفـــة توجيه وزارة الأ�سغال 
و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 
اإلى تكثيف الرقابة والتفتي�ص واملتابعة 
على مق���اويل وم�شاريع الطرق بالإ�شافة 
واملم���رات  الط���رق  جمي���ع  م�ش���ح  اإل���ى 
باملحرق وحل م�سكالتهـــا من خالل اإلزام 
املقاولني باإعادة ر�سفها وفق املعايري 

املتفق عليها ولي�ص بجودة اأقل.
كما طالب من وزير الأ�سغال ت�سكيل 
جلنة لدرا�ســـة امل�سكلـــة وحتديد عنا�رش 
ال�شع���ف يف �ش���وؤون الط���رق وحما�شب���ة 

املعنيني بحدوث هذه امل�سكلة. 

�شاحية ال�شيف - املوؤ�ش�شة اخلرية 
امللكي���ة: قدمت �رشكة عق���ارات ال�شيف 
دعًما ماليًّا للموؤ�ش�ش���ة اخلرية امللكية، 
حيث ق���ام عي�ش���ى جنيبي؛ وه���و رئي�ص 
جمل�ـــض اإدارة معر�ض فنون الذي تنظمه 
ل�شال���ح  امللكي���ة  اخلري���ة  املوؤ�ش�ش���ة 
الأيتام مبجمع ال�شيف، ب�رشاء جمموعة من 
لوحات املعر�ض )فنون(، واأبدى اإعجابه 
ال�سديـــد باللوحـــات الفنيـــة وامل�ستوى 
املتميـــز الـــذي اأظهره الطـــالب يف ر�سم 

اللوحات واإبداعاتهم الفنية.
ه الأمني العام  وبهذه املنا�سبة، توجنّ

للموؤ�ش�ش���ة اخلري���ة امللكي���ة م�شطفى 
اإلـــى رئي�ـــض  ال�سيـــد بال�سكـــر اجلزيـــل 
ال�شي���ف  اإدارة �رشك���ة عق���ارات  جمل����ص 
عي�شى  جنيبي عل���ى تعاونهم الدائم مع 
املوؤ�ش�ش���ة اخلري���ة امللكي���ة، ودعمهم 
للعمل اخلري ال���ذي تقوم به املوؤ�ش�شة 
دائماً، وفت���ح املجال للموؤ�ش�ش���ة باإقامة 
فعالية فنون اخلرية يف املجمع وتوفر 
املكان الرائع واملنا�شب لإ�شفاء البهجة 
وال����رشور يف قل���وب اجلمي���ع، وم�شارك���ة 
لأبنـــاء  الفنيـــة  الإبداعـــات  اجلمهـــور 

املوؤ�ش�شة اخلرية امللكية.

التجنيس واإلسكان
 

اأمر وزير الداخلية الفريق الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة اتخاذ ما يلزم 
ب�ســـاأن مناف�سة عدد ممن يحملون جـــوازات بحرينية لأ�سحاب الأعمال بال�سعودية، جاء 
لوق���ف ا�شتغ���الل ت�شهيالت تقّدم للخليجي���ني مما اأدى لإحلاق ال����رشر مب�شالح جتار 

�سعوديني.
وفتحـــت التوجيهـــات نقا�ســـات �سعبية ب�ســـاأن التجني�ـــض، وبخا�ســـة بال�سحافة 
و)التوي���رت(، وتركزت عل���ى تداعيات �شغط مكت�شبي اجلن�شي���ة على خدمات الدولة، 

والتاأثري على تلبية طلبات املواطنني وجودتها.
واملوؤ�شف اأن الربملان داأب على اإ�شقاط اأّي ت�رشيع يعالج خلل الرتكيبة ال�شكانية؛ 
ب�سبـــب ثقل الكتلـــة الناخبة من املواطنني اجلـــدد، بدوائر بع�ض النـــواب، مما يقود 
لتخاذه���م ق���رارات ممالئة، مثلما ج���رى بواأد ت�رشي���ع ي�شرتط م���رور 10 �سنوات على 

مكت�سب اجلن�سية، للتقدم لالنتفاع باخلدمات الإ�سكانية.
اإن تقييـــد ح�سول املجن�ض على حق معني اأمـــر د�ستوري، اإذ يحظر القانون حاليًّا 
التعي���ني مبجل����ص ال�شورى اأو الرت�شح مبجل����ص النواب قبل م�ش���ي 10 �سنوات على 

اكت�ساب اجلن�سية.
 

تيار
“نتعلم ممن يختلفون عنا اأكرث مما نتعلم ممن ي�سبهوننا”.

�شتيال تينغتومي

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com
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�صفري الكويت: زيارة ال�صباح للبحرين ناجحة بكافة املقايي�س

منتدى دويل عن حقوق الإن�صان فرباير املقبل

تد�صني تطبيق “الدليل احلكومي” لالت�صال بامل�صوؤولني

ل ر�صوم لأن�صطة املوؤ�ص�صات اخلريية غري ال�صتثمارية

اإزالة 123 فر�صة و12 عربة يف “اجلنوبية”

“تن�صيقي العا�صمة” يناق�س تاأثري “العمل املرن” على الن�شاط التجاري

لقاء ا�ستغاللها املرافق العامة التابعة للبلدية ... عبد اللطيف:

البلدية تد�سن حملًة لرفع اإ�سغاالت الطرق

املحافظ ي�سيد بجهود االأع�ساء لتعاونهم نحو االرتقاء بالعمل التنموي

اأكد مدير ع���ام بلدية املحق باالإنابة عا�سم 
عب���د اللطي���ف اأن البلدية مل تفر����ض اأي ر�سوم 
بلدية على املوؤ�س�س���ات واجلهات اخلريية لقاء 
ا�ستغالله���ا املرافق العام���ة التابعة للبلدية يف 
ه على  اإقام���ة االأن�سطة والفعاليات. ولفت يف ردِّ
�سوؤال ملجل�ض بلدي املح���رق اأن البلدية قامت 
با�ستيفاء ر�س���وم بدل انتفاع من املواقع، وهو 
عبارة عن مبل���غ اإيجار مقابل ب���دل االنتفاع من 

قطعة االأر�ض.
وبني اأن هذا اال�ستيفاء حق م�رشوع للبلدية 

ال  البلدي���ة  واأن  ���ا،  قانونيًّ �سن���ًدا  وال يتطل���ب 
ت�ست���ويف هذا املبل���غ عن املوؤ�س�س���ات اخلريية 
والعامة اإذا كان نظامها االأ�سا�سي ال يدخل فيه 

الطابع اال�ستثماري اأو التجاري.
واأف���اد اأن املبلغ الذي ت�ستوفي���ه هو مبلغ 
تاأم���ني فقط قاب���ل لال�سرتجاع؛ وذل���ك حفاًظا 

على �سالمة ا�ستخدام املوقع.
واأ�سار اإلى اأن البلدية ت�ستويف بدل االنتفاع 
م�ساًفا اإليه مبلغ التاأمني فقط من املوؤ�س�سات 
الطاب���ع  االأ�سا�س���ي  الت���ي يدخ���ل يف نظامه���ا 
اال�ستثماري، واجله���ات اخلريية التي ت�ستخدم 

املواقع لغر�ض جتاري.

الرف���اع – بلدي���ة اجلنوبي���ة: قام���ت بلدية 
املنطقة اجلنوبية بحمل���ة وا�سعة على املناطق 
الت���ي ي�ستغله���ا العمال���ة االآ�سيوي���ني لو�س���ع 
للبي���ع،  واملخ�س�س���ة  املتنوع���ة  الفر�س���ات 
بالتعاون م���ع مديرية اأم���ن املحافظة اجلنوبية 
والتي قامت من جهتها مب�سادرة 243 علبة من 
املواد املمنوعة كانت موزعة على 12 كارتوًنا.

واأو�سح���ت البلدي���ة اأن هذه احلمل���ة تاأتي 
ا�ستكم���االً للحمالت التي نفذه���ا ق�سم الرقابة 
والتفتي����ض على الرتاخي����ض، ل�سبط خمالفات 
اإ�سغ���االت الط���رق والباع���ة اجلائل���ني، وذل���ك 
تطبيًقا للمر�سوم بقانون اإ�سغال الطرق العامة 
رق���م )2( ل�سن���ة 1996، وبناء عل���ى توجيهات 
وزي���ر االأ�سغال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين ع�سام خل���ف، بالتعاون م���ع اجلهات 

احلكومية ذات العالقة. 
وذكرت اأنه مت �سبط 6 اآ�سيويني خمالفني 
�سيت���م اتخاذ االإج���راءات القانونية بحقهم، كما 
مت���ت اإزالة 56 من�سة عر����ض )فر�سة( خمتلفة 
النوع يباع فيها اخل�رشوات والفواكه واملالب�ض 
واأدوات كهربائي���ة واأ�سماك وغريها، باالإ�سافة 
ل����12 عربة متنقل���ة و67 فر�سة اأخ���رى متنوعة 

لباعة جائلني.
رج���ال  م���ع  وبالتع���اون  اأنه���ا  واأو�سح���ت 
ال�رشطة �سبطت املخالفني و�سادرت الب�سائع 
م���ن  املنطق���ة  بتنظي���ف  وقام���ت  املخالف���ة، 
املخلف���ات والق���اذورات الناجت���ة ع���ن عر����ض 

ال�سلع واملواد الغذائية الفا�سدة. 

واأهابت البلدي���ة يف ختام ت�رشيحها ب�رشورة 
االلت���زام باال�سرتاطات واالأنظمة البلدية، وعدم 
اإ�شغ���ال الطري���ق الع���ام اأو مزاولة ن�ش���اط بيع 
امل���واد الغذائي���ة داخ���ل االأحي���اء ال�سكنية ويف 
االأماكن العامة من دون احل�سول على ترخي�ض 

من البلدية واجلهات املعنية.

املنامة - حمافظ���ة العا�سمة: اأكد حمافظ 
العا�سم���ة ال�سي���خ ه�س���ام ب���ن عبدالرحمن اآل 
خليفة اأن املحافظة ت�سع متابعة اأو�ساع االأمور 
اخلدمي���ة يف العا�سم���ة عل���ى �سل���م اأولوياتها 
م���ن خ���الل ت�سخ���ري كل االإمكان���ات بالتن�سيق 
والتعاون مع اجله���ات املخت�سة الأجل االرتقاء 
بالعمل التنموي يف العا�سمة، كما اأ�ساد بجهود 
اأع�س���اء املجل����ض التن�سيقي مبنا�سب���ة انعقاد 
االجتماع االأول للمجل����ض بدورته الثانية مطلع 
ال�سهر اجل���اري، موؤكًدا اأن املجل�ض ي�سعى، عن 
طريق زي���ادة الوعي باأهمية التعاون والتكامل 
بني كافة اأجهزة الدولة احلكومية واملوؤ�س�سات 
اخلا�س���ة، نح���و امل�ساهم���ة يف عملي���ة التنمية 

ال�ساملة واالرتقاء بالوطن واملواطن.
ويف البدء، ناق�ض احل�سور بع�ض التفا�سيل 
املتعلق���ة بالت�رشي���ح وتاأث���ريه املبا����رش عل���ى 
الن�شاط التجاري باأ�شواق العا�شمة، وتخلل ذلك 
عر�ض مرئي قدمه رئي�ض ق�سم ت�ساريح العمل 
بهيئة تنظيم �سوق العمل حمزة جناحي، حتدث 
فيه عن مميزات ت�رشيح العمل املرن والفئات 
امل�ستفيدة من���ه، حيث اأو�سى املجل�ض الهيئة 
بتو�سي���ح ال�سق املتعلق بت�رشيح العمل املرن 
بالن�سب���ة للعامل���ني يف جمال احلرا�س���ات، وما 
ه���ي املعايري التي يت���م ا�ستيفاوؤها ملنح هذا 
الت�رشي���ح لهذه الفئة التي �سب���ق واأن ح�سلت 
على رخ�سة ملزاولة العمل يف قطاع احلرا�سات 

حتت مظلة �رشكات احلرا�سات. 
ب���اإدارة  ع���ام  مهند����ض  قدم���ت  بعده���ا، 
اخلدم���ات الهند�سي���ة واال�ستثم���ار مبحافظ���ة 
العا�سم���ة �سفاء عل���ي، حزمة م���ن االحتياجات 
اأبرزه���ا  وم���ن  ال�سابع���ة،  للدائ���رة  اخلدمي���ة 
احتياجات �سارع القد����ض والتي ت�سمل: اإن�ساء 
مرتفع ملرور امل�ساة على طريق 1514، وذلك 
للح���د من �رشع���ة املركبات القادم���ة من طريق 
1514 متجه���ة اإل���ى �س���ارع القد����ض، تبلي���ط 
املناط���ق الرتابي���ة على جانبي �س���ارع القد�ض 
بالط���وب االأحمر، وذلك مراعاة لطلبة املدار�ض 
املوج���ودة على جانب���ي ال�س���ارع، �سيانة املمر 
ال���ذي ي�سل اإل���ى طري���ق 1619 ويف�سل بني 

مدر�س���ة الوفاء الثانوية للبن���ات واأحد املنازل 
متر من خالله الطالبات. 

ويف اخلت���ام، ق���دم مهند����ض ع���ام ب���اإدارة 
اخلدم���ات الهند�سي���ة واال�ستثم���ار مبحافظ���ة 
العا�سم���ة يو�س���ف �رشية تقري���ًرا ع���ن الزيارة 
االحتياج���ات  حل����رش  مت���ت  الت���ي  امليداني���ة 
اخلدمي���ة ملجمع���ي 342-341 باجلفري، حيث 
تن���اول التقرير امل�سور اأب���رز ما مت ر�سده من 
مالحظ���ات خا�س���ة ب�سوارع وطرق���ات املنطقة 
وكذلك بع�ض املالحظات اخلا�سة باالختناقات 
املروية يف بع�ض �سوارع اجلفري احليوية، حيث 
اأو�س���ى املجل����ض باإيج���اد حل���ول لالزدحامات 

املرورية يف املنطقة.

قال مدي���ر عام بلدي���ة املح���رق باالإنابة 
عا�س���م عب���د اللطي���ف اإن ق�س���م تراخي����ض 
البن���اء لي�ض لدي���ه اأي ا�سرتاطات خا�سة يتم 
تطبيقه���ا على م�ساري���ع تطوير ديار املحرق 
وج���زر اأم���واج وغريه���ا، خالًف���ا لال�سرتاطات 
املعتم���دة ال���واردة يف القرار رق���م 28 ل�سنة 

2009 املطبقة على جميع املناطق.

ا عل���ى ا�ستف�سارات ملجل�ض  جاء ذلك ردًّ
بلدي املحرق حول اخلدمات البلدية املقدمة 
ل����رشكات تطوي���ر العق���ار يف دي���ار املح���رق 
واأم���واج وغريها، مبوجب مذك���رات التفاهم 

بني البلدية وتلك ال�رشكات.
واأك���د البلدية ال تق���وم بالعمل نيابة عن 
ال�رشكات املطورة، ولي�ض لها دور يف تطبيق 

ا�سرتاطات ال�رشكات.
ولف���ت اإل���ى اأن البلدي���ة معني���ة فق���ط 
بتطبي���ق اال�سرتاط���ات الر�سمي���ة املعتمدة، 
وذل���ك م���ن �سمي���م عم���ل مهند�س���ي ق�سم 
تراخي����ض وتنظي���م البن���اء مم���ا ال ي�ستدعي 
اأي ر�س���وم اإ�سافي���ة عل���ى تل���ك  احت�س���اب 

ال�رشكات.

• عا�سم عبد اللطيف	

• من حملة بلدية اجلنوبية على خمالفات اإ�سغال الطريق	

• اجتماع املجل�ض التن�سيقي 	

املنام���ة - بن���ا: اأك���د �سف���ري دول���ة 
الكوي���ت ل���دى مملك���ة البحري���ن ال�سيخ 
عزام مبارك ال�سباح اأن الزيارة التي قام 
بها النائ���ب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 
وزي���ر الدفاع ال�سيخ نا����رش �سباح االأحمد 
اجلاب���ر ال�سب���اح ململكة البحري���ن تاأتي 
تاأكيًدا على امل�سري الواحد للبلدين وما 
يجمعهما م���ن تفاهم وتع���اون وتن�سيق 
م�س���رتك واأن م���ا مي����ض البحري���ن مي�ض 

الكويت بال�رشورة.
وقال ال�سفري يف ت�رشيح لوكالة اأنباء 
البحري���ن اإن الزي���ارة وما حظي���ت به من 
حفاوة واهتمام كبريين من قبل القيادة 
البحريني���ة ولق���اء ال�سيخ نا����رش ال�سباح 
بعاه���ل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة ورئي����ض الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللك���ي االأمري خليفة بن 

�سلمان ال خليفة
وويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����ض جمل����ض ال���وزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي االأم���ري �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة، باالإ�سافة اإلى القائد 
العام لقوة الدفاع امل�سري ال�سيخ خليفة 
بن اأحم���د ال خليفة، وما ج���رى فيها من 

مباحثات كان���ت ناجحة ب���كل املقايي�ض 
وتر�سي���خ  تعمي���ق  يف  لتزي���د  وج���اءت 

العالقات الثنائية للبلدين ال�سقيقني.
واأ�ساف اأن هذه الزيارة اأكدت اأي�ًسا 
م�سام���ني التع���اون والتعا�سد ملواجهة 
التحديات التي متر بها املنطقة، وت�سب 
يف �سالح العمل اخلليجي امل�سرتك على 
كاف���ة االأ�سع���دة، واحلر����ض الدائم على 
التالقي والتن�سيق امل�سرتك كما ت�سيف 
لبن���ة جدي���دة يف ����رشح العالق���ات ب���ني 

البلدين.

املوؤ�س�س���ة   - ال�سي���ف  �ساحي���ة 
املوؤ�س�س���ة  تنظ���م  امللكي���ة:  اخلريي���ة 
الوطنية حلق���وق االإن�س���ان منتدى دويل 
ع���ن حق���وق االإن�س���ان واإدارة االأعمال يف 
فرباير الق���ادم، حيث يتن���اول عدًدا من 
املو�سوع���ات ال���واردة يف مب���ادئ االأمم 
االإن�سان  املتحدة اال�سرت�سادية حلق���وق 
واإدارة االأعمال، باالإ�سافة اإلى عقد ثالث 

ور�ض عمل تفاعلية يف ذات ال�ساأن.
وبنينّ اأمني ع���ام املوؤ�س�سة الوطنية 
اللجن���ة  رئي����ض  االإن�س���ان،  حلق���وق 
التنظيمية للمنت���دى خليفة الفا�سل اأن 
الهدف االأ�سا�سي من اإقامة هذا املنتدى 
ال���دويل هو م�ساهم���ة املوؤ�س�سة الوطنية 
حلقوق االإن�سان يف اإثراء الفكر احلقوقي 
العامل���ي، موؤك���ًدا اأن املوا�سي���ع الت���ي 
�سي�سمله���ا املنتدى �ستتن���اول امللكية 
الفكري���ة عل���ى ال���دواء وحق���وق العمال 
وم�سوؤولية ال����رشكات واأ�سحاب االأعمال، 
باالإ�سافة اإلى احلق يف اخل�سو�سية فيما 

يتعلق بالف�ساء املعلوماتي.
كم���ا اأو�س���ح اأن متحدث���ي املوؤمت���ر 

�سي�سمل���ون ع���دًدا م���ن املخت�س���ني من 
وممثل���ني  وحقوقي���ني  اأكادميي���ني 
للموؤ�س�س���ات الوطني���ة حلق���وق االإن�سان 
اله���ادئ،  واملحي���ط  اآ�سي���ا  اإقلي���م  يف 
م�س���رًيا اإل���ى اأن هذا املوؤمت���ر يعد االأول 
من نوع���ه يف مملكة البحري���ن، و�سيكون 
�سمن ال�سيا�سة اخل����رشاء التي تنتهجها 
املوؤ�س�س���ة الوطنية حيث اإنه �سيكون بال 

ورق من اأجل احلفاظ على البيئة.

نت  مملكة البحري���ن- املنامة: د�سنّ
هيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية 
عل���ى  احلكوم���ي(  )الدلي���ل  تطبي���ق 
متج���ر حكوم���ة البحري���ن االإلكرتوني���ة 
يوف���ر  وال���ذي   bahrain.bh/apps
جمموعة �سامل���ة من بيان���ات االت�سال 
لكب���ار امل�سوؤولني، اإلى جانب ح�سابات 
للجه���ات  االجتماع���ي  التوا�س���ل 
احلكومي���ة، ومواقعه���ا اجلغرافية على 

خارطة مملكة البحرين. 
وبهذا ال�سدد، �رشنّح القائم باأعمال 
االإلكرتوني���ة  اخلدم���ات  اإدارة  مدي���ر 
وتطوي���ر القنوات بالهيئ���ة حممد عبد 
ا  العزي���ز اأن التطبي���ق ميثل ج���زًءا مهمًّ
من �سل�سل���ة االت�سال احلكومي املبا�رش 
مع املواطن���ني واملقيمني، كونه يوفر 
معلومات التوا�س���ل الر�سمية مع اأعلى 
امل�سوؤول���ني يف اجله���ة احلكومي���ة من 
ال���وزارات، وال���وكالء  ال���وزراء، ووكالء 

التنفيذيني،  والروؤ�س���اء  امل�ساعدي���ن، 
وامل�ست�ساري���ن، واملديرين والقائمني 
باأعم���ال، مب���ا يتما�سى م���ع توجيهات 
القيادة الر�سيدة التي توؤكد دائًما على 
اتباع �سيا�سة الباب املفتوح مع اجلميع 
وهو ما ميثله هذا التطبيق يف ا�ستخدام 
التكنولوجي���ا لرتجمة تل���ك التوجهات، 
م�س���رًيا اإل���ى اأن التطبي���ق يحتوي على 
بيان���ات ات�س���ال ر�سمي���ة لقرابة 700 

م�سوؤول حكومي من 55 جهة حكومية.
جت���در االإ�س���ارة اإل���ى اأن التطبي���ق 
االإلك���رتوين مت���اح يف متج���ر تطبيقات 
bahrain. حكومة البحرين االإلكرتونية
bh/apps، لالأجهزة التي تعمل بنظام 
اأندرويد ونظ���ام iOS، وميكن حتميله 
ب�سهولة نظًرا لكونه ال ي�ستهلك م�ساحة 
كب���رية م���ن حج���م اجله���از، ملزي���د من 
املعلوم���ات يرجى التوا�س���ل مع مركز 

االت�سال الوطني 80008001.

• ال�سيخ عزام مبارك ال�سباح	

•  خليفة الفا�سل	

�صيد علي املحافظة

عمل البلدية يف م�صاريع التعمري اخلا�صة من �صميم اخت�صا�صها
عدم احت�ساب اأي ر�سوم خا�سة عليها
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“احلكمة” ت�شاهم يف مل �شمل املتقاعدين
وفد من اجلمعية يزور “جيبك”... جواهري:

�ض����رة - جيبك: ق����ام اأع�ض����اء جمعي����ة احلكمة 
للمتقاعدي����ن يتقدمه����م  نائ����ب رئي�����س اجلمعي����ة 
�ضعيد ال�ضم����اك بزيارة ملجمع �رشكة اخلليج ل�ضناعة 

البروكيماويات يوم الأربعاء املا�ضي.
وكان يف ا�ضتقباله����م ل����دى و�ضوله����م مدي����ر 
العالق����ات العام����ة والإعالم زهري توفيق����ي، ومديرة 
امل����وارد الب�رشي����ة رئي�س جلن����ة املراأة  جن����اة �رشيف، 
وع����دد من امل�ضوؤولني بال�رشك����ة. وقام وفد املجل�س 

بجولة ا�ضتطالعية �ضملت اأرجاء جممع ال�رشكة.
ويف ت�رشي����ح له مبنا�ضب����ة الزيارة، ق����ال رئي�س 
ال�رشك����ة عبدالرحمن جواه����ري اإن ال�رشك����ة اأ�ضعدتها 
ا�ضت�ضافة وفد جمعي����ة احلمكة للمتقاعدين، موؤكداً 

اأن ه����ذه الزي����ارة قد �ضكلت منا�ضب����ة �ضانحة لإطالع 
عنا�����رش من املجتم����ع البحريني على التط����ور الكبري 
ال����ذي ت�ضه����ده مملك����ة البحري����ن يف جم����ال �ضناعة 
البروكيماويات والأ�ضمدة، من خالل ال�رشكة الرائدة 
التي تعت����ر اأمنوذجاً م�رشفاً له����ذا القطاع يف مملكة 
البحري����ن مبا ت�ضمه من من�ضاآت حديثة وما تتمتع به 

من قوى وطنية موؤهلة.
وامتدح رئي�س ال�رشكة الإ�ضهامات الكبرية التي 
تقدمها اجلمعي����ة لال�ضتفادة من خ����رات ومهارات 
املتقاعدي����ن التي اكت�ضبوه����ا يف �ضنوات عملهم يف 
خدم����ة املجتمع باعتبارهم ع�ض����وا فّعال يف املجتمع 
من خالل الرامج وامل�ضاريع املتنوعة التي تقدمها 

اجلمعي����ة للمنت�ضب����ني فيه����ا، منوه����اً ب����دور جمعية 
احلكمة للمتقاعدين برئا�ض����ة الفريق طبيب ال�ضيخ 
حممد ب����ن عبداهلل اآل خليفة يف مل �ضمل املتقاعدين 

واإعداد الرامج والأن�ضطة املختلفة لهم. 
م����ن جانبه، اأكد �ضعيد ال�ضم����اك اأن اأفراد الوفد 
�ضينقل����ون م�ضاهداته����م اإلى زمالئه����م يف اجلمعية 
وعائالته����م، كما �ضي�ضع����ون للتعري����ف بالإمكانات 
ال�ضخمة الت����ي متتلكها مملك����ة البحرين يف القطاع 
ال�ضناع����ي ال����ذي ي�ضه����د تط����وراً مذه����الً، معترين 
ال�رشك����ة مث����الً ناجح����اً للم�ضاريع اخلليجي����ة الناجحة، 
ومتمنني لل�رشكة والقائمني عليها مزيداً من التطور 

والنجاح.

• وفد من جمعية احلكمة للمتقاعدين يف �ضيافة “جيبك”	

• جانب من الفعالية 	

ابن البلد أحق باهتمامكم ورعايتكم 
�ضكا اح���د رجال الأعمال البحرينيني، متنع مقيم عربي م���ن دفع اإيجار �ضقة بعقار 

ميلكه مبدينة احلد، ولأكرث من �ضهرين.  
وق���ال بات�ض���ال هاتفي” طلبت �ض���داد 500 دينار من اأ�ض���ل 600 كت�ضوية، لكنه 
متن���ع، يف حني قال���ت يل زوجته برود: “مفل�ض���ني، وما بندف���ع ول 10 دينار، وعندك 

املحاكم مفتوحة”. 
وي�ضيف بقهر: “ات�ضلت لأح���د املحاميني لأخذ م�ضورته، فن�ضحني باإنهاء اخلالف 
ودي���ا، بقوله: اإج���راءات املحاكم طويلة، واتع���اب املحامي �ضتفوق قيم���ة املتاأخرات 

نف�ضها، واملوؤجر يعلم ذلك، اتفق معاه وخل�س املو�ضوع”. 
ويت�ض���اءل رجل الأعمال: “ملاذا ل تغلظ القوان���ني العقارية حفظا حلقوق النا�س؟ 

وحماية للبلد، حتى ل تتحول  الى غابة، ينه�س بها كال الآخر، وياأخذ حقه بيده”. 
ويق���ول: “جلو�س امل�ضتاأجر بالعقار ق�رشا، دون دف���ع الإيجار، ورف�س اخلروج منه، 

بلطجة و�رشقة معلنه، وا�ضتهتار بهيبة الدولة وبقوانينها، فمن ير�ضى بهذا؟ “. 
وعرج���ا على هذا الت�ضال، قمت باإجراء جمع م���ن املكاملات ملن اعرفهم من مالك 

العقارات، لأ�ضتطلع عن املو�ضوع، فكانت النتيجة �ضادمة، وباأكرث من جانب. 
فعالوة على اأن دهاليز املحاكم تعج باأعداد هائله من ق�ضايا تخلف املوؤجرين عن 

ال�ضداد، مع بقائهم الق�رشي مبكان ال�ضكن، وبق�ضايا تتجاوز العام واأكرث. 
فاإن �رشيحة وا�ضعة منهم من جن�ضيات غري بحرينية، ت�ضتغل بطء اجراءات التقا�ضي، 

للتلكوؤ عن دفع الإيجار، خملفني ال�رشر للمالك، دون وجه حق.   
اإن الهدف من و�ضع القوانني هو تنظيم احلياة، والعالقات ما بني اطراف املجتمع 
كاف���ة، ومبا ي�ضمن حقوقها جميع���ا على كف امل�ضاواة، ويبقى اب���ن البلد دائما الأحق 

باأهتمامكم، ورعايتكم. 

 لّذة عطائي
ف���ن العطاء ل���ذة ليعرفها اإل ال�ضخ����س املعطي، فهو اأن يك���ون �ضخ�س ذو قلب 
معط���اء وتعطي اجلميع دون مقابل وت�ضاعد وتفتح ي���دك للجميع، فاإ�ضعادك لالآخرين 

بحد ذاتها هي لذه ل يعرفها اإل �ضاحبها وهو اأنت فقط...
اإن العطاء منهج تربوي للقلب...

لق���د كانت بدايت���ي يف �ضهر رم�ضان الكرمي حيث كنا فري���ق عمل تطوعي )عي�س 
لتعط���ي( ن�ضعى لفع���ل اخلري ونعمل بجهد، حيث انطلقنا يف ب���ادئ الأمر بعمل اإن�ضاين 
وه���و تعريف الإ�ض���الم للجالية الغري م�ضلم���ة با�ضم “اإ�ضالم املحب���ة” املقامة يف منتزه 
النادي البحري يف العا�ضمة بالتعاون مع دي�ضكفري اإ�ضالم، فقدمنا الورود واملطويات 

والبت�ضامة للجاليات.  
وبعدها قمنا بفعالية تعريفية باأهمية الريا�ضة يف رم�ضان با�ضم “رم�ضان يجمعنا” 
واملقام���ة يف منتزة ال�ضيخ خليفة، و�ضارك يف الفعالي���ة نخبة من املدربني من خمتلف 

املجالت الريا�ضية املتنوعة.
يف منت�ضف �ضهر رم�ض���ان قمنا باإحياء الراث ال�ضعبي البحريني القدمي مبهرجان 

القرقاعون بدمج الأيتام مع امل�ضنني يف داريكو احلد.
وتوالت علينا الأي���ام وُقَبْيَل الغروب قمنا بتوزيع الإفطار على ال�ضائمني يف ربوع 

اململكة لك�ضب الأجر.
ويوم العيد قمنا بتوزيع القدوع على امل�ضلني يف بع�س امل�ضاجد للمعايدة بهم.

فم���ن ثالث يوم من اأيام عيد الفطر املبارك قمنا بزيارة اإلى م�ضت�ضفى ال�ضلمانية 
للمعايدة على اأطفال ال�رشطان ور�ضم الب�ضمة على وجوهم وتقدمي لهم عيادي وهدايا 

مبنا�ضبة العيد.
ويف اخلتام ل ي�ضعني اإل اأن اأذكر لكم لّذة امل�ضاركة يف الأعمال التطوعية اخلال�ضة 
لوجه اهلل واملردود النف�ضي �ضوى من  قريب اأو بعيد والأثر الإيجابي الذي تركه هذه 
الأعم���ال يف داخل طوال هذه املدة ، واتقدم بال�ضك���ر اجلزيل جلميع  الأ�ضخا�س الذين 
دخل���و حياتي وتعلمت منه���م وك�ضبتهم كاأخ���وه واأخوات وبالأخ����س الأ�ضخا�س الذين 
وقفوا بجانب���ي ب�ضدق وحمبة ونية واأخالق واأخ�س اأخت���ي العزيزة ال�ضديقة ال�ضدوقة 

)هبة عبدالعزيز النامليتي( واخ مل تدله اأمي )عبداهلل اخلان(...

�شيخة الزايد

إبراهيم 
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فجر جديد

“بابكو” تنظم فعالية “يوم امل�شي الرتفيهي العائلي”
�ضمن فعاليات اأ�ضبوع البيئة وال�ضحة وال�ضالمة للعام 2018

ع���وايل - بابك���و: نظم���ت �رشك���ة بابكو فعالي���ة “يوم 
امل�ض���ي الرفيهي العائل���ي بعنوان “�ضول���ف ومت�ضى 3” 
�ضب���اح اأم����س يف اإطار الفعالي���ات اخلا�ضة باأ�ضب���وع البيئة 

وال�ضحة وال�ضالمة 2018. 
اأقيم���ت الفعالي���ة يف متن���زه �ضم���و الأم���رية �ضبيك���ة 
بالعوايل، و�ضهدت م�ضاركة كب���رية من قبل موظفي بابكو 
واملقاول���ني واأفراد عائالتهم، وذلك يف ظ���ل اأجواء عائلية 

مرحة وممتعة.
 �ض���ارك يف احل�ض���ور نائب الرئي����س التنفيذي رئي�س 
جلن���ة البيئة وال�ضحة وال�ضالمة اإبراهي���م طالب ولفيف من 

اأع�ضاء الهيئة الإدارية يف بابكو. 
ب���داأ برنامج امل�ض���ي يف متام ال�ضاع���ة التا�ضعة �ضباحاً 

باإجراء مترينات الإحماء بالق���رب من مواقف �ضيارات نادي 
بابكو بالعوايل. 

اأقيم���ت مرا�ضم ق�س ال�رشيط اإيذاناً بانطالق الفعالية، 
وبعده���ا انطلق برنامج امل�ضي من ن���ادي بابكو و�ضولً اإلى 

متنزه �ضمو الأمرية �ضبيكة بالعوايل. 
ويف اأعق���اب برنام���ج امل�ض���ي، األق���ى نائ���ب الرئي�س 
التنفي���ذي اإبراهي���م طالب كلم���ة موجزة اأكد فيه���ا اأهمية 
الفعالي���ة يف ت�ضليط ال�ض���وء على جهود ومب���ادرات بابكو 
من اأجل تر�ضي���خ ثقافة ومبادئ ال�ضالم���ة وال�ضحة والبيئة 

يف املجتمع.
 وتوج���ه بال�ضك���ر والعرف���ان اإلى وزير النف���ط رئي�س 
جمل����س اإدارة بابك���و ال�ضيخ حمم���د بن خليفة ب���ن اأحمد اآل 

خليفة عل���ى الدعم الالحمدود جلهود بابكو يف تر�ضيخ قيم 
ومبادئ البيئة وال�ضحة وال�ضالمة يف املجتمع.

 كما �ضك���ر اإدارة ال�رشكة وجميع العاملني على دعمهم 
ملب���ادرات بابك���و، م�ضي���داً ب���دور اللجنة املنظم���ة يف جناح 
الفعالي���ة. ويف اخلت���ام، مت تنظي���م جمموع���ة م���ن الأن�ضطة 
الرفيهي���ة لالأطف���ال والت���ي لق���ت قب���ول وا�ضتح�ض���ان 
امل�ضارك���ني.  يذكر اأن ي���وم امل�ضي العائل���ي لي�س �ضباقا 
للم�ض���ي وبالتايل ف���اإن كل م�ض���ارك يعترا فائ���زا يف تلك 
الفعالي���ة الت���ي ته���دف يف الأ�ضا�س اإلى تعزي���ز ال�ضتمتاع 
باحلياة من خالل اأ�ضلوب �ضحي �ضليم مبا ي�ضهم يف موؤازرة 
جه���ود �رشك���ة بابك���و الرامية اإلى دع���م الرفاهي���ة ال�ضحية 

واإر�ضاء ثقافة ال�ضالمة يف املجتمع. 

امللتقى اخلليجي لتنمية للموارد الب�رشية يناق�ش “اإدارة االبتكار”
حتت رعاي����ة وزي����ر العم����ل والتنمية 
الجتماعي����ة جمي����ل حمي����دان، ت�ضت�ضيف 
البحرين خالل الفرة 20 واإلى 21 فراير 
القادم، اأعمال امللتقى اخلليجي اخلام�س 
لتنمية املوارد الب�رشية، والذي ينظمه كل 
من “اأكت �ضمارت ل�ضت�ضارات العالقات 
العام����ة” و “جمعي����ة البحري����ن للتدري����ب 
وتنمية املوارد الب�رشية”، بفندق ذا غروف 

للموؤمترات بجزر اأمواج.
وبهذه املنا�ضب����ة، قالت مدير الدعم 
ن����ورة  �ضم����ارت”  ب�”اأك����ت  اللوج�ضت����ي 
العلي����وي: لق����د اأ�ضبح البت����كار اأحد اأهم 
عوام����ل تقيي����م املوؤ�ض�ض����ات والأفراد يف 
الف����رة الأخ����رية. فبعد اأن كان����ت معايري 
الإجن����از لالأف����راد تنح�����رش يف ال�ضه����ادات 
الأكادميي����ة وعدد �ضن����وات اخلرة، غدت 
عدد ب����راءات الخراعات وعدد امللكيات 
الفكرية اأه����م تلك املعايري على الإطالق. 
ول يتوق����ف ذلك عن����د الأفراد فقط، فهو 
ينطبق كذلك على الوزارات واملوؤ�ض�ضات 

الراغبة يف الريادة.
واأ�ضافت العليوي اأن تاأطري وتطوير 
عملية اإدارة البت����كار هي مهمة مت�ضعبة، 
ولكن لب����د من حتديد جه����ة م�ضوؤولة عن 
تنظيمه����ا، لياأتي هنا دور اإدارات املوارد 
الب�رشية، والتي تعد اأن�ضب اجلهات للقيام 

بتلك املهمة. ذل����ك ما حدا بنا اإلى اختيار 
مو�ضوع “اإدارة البتكار” كمحور اأ�ضا�ضي 

لأعمال ملتقى هذا العام.
كم����ا ذك����رت اأن قائم����ة متحدثي هذا 
الع����ام �ضملت العديد م����ن املخت�ضني يف 
جم����ال اإدارة البت����كار، حي����ث �ضي�ض����ارك 
م����ن  جمموع����ة  امللتق����ى  جل�ض����ات  يف 
وجمموع����ة  املخت�ض����ني  الأكادميي����ني 
م����ن باحثي الدكت����وراه يف نف�����س املجال 
اإ�ضاف����ة اإلى املمار�ضني. حي����ث �ضيتوزع 
املتحدثون على عدة حماور ت�ضمل كال من 
مفاهيم عام����ة ح����ول اإدارة البتكار ودور 
اإدارات امل����وارد الب�رشي����ة يف عملي����ة اإدارة 
البت����كار واأف�ض����ل املمار�ض����ات يف اإدارة 
البتكار، اإ�ضافة اإلى ور�ضة عمل تدريبية 

بعنوان “لتكن قائًدا مبتكًرا”.

دوريات ثابتة ومتحركة تت�شدي لكل املخالفات
�ضباط مديريات ال�رشطة لــ “الأمن” الإذاعي: 

املنامـــة - وزارة الداخليـــة: اأكد عدد من �ضباط 
مديري���ات ال�رشطة خ���الل حديثهم لرنام���ج “الأمن” 
الإذاع���ي، الذي تعده وتقدم���ه الإدارة العامة لالإعالم 
والثقافة الأمنية بالتعاون مع اإذاعة مملكة البحرين، 
الت���زام املديري���ات وبتوجيهات من وزي���ر الداخلية 
ومتابع���ة م���ن رئي����س الأم���ن الع���ام، باتخ���اذ كافة 
التدابري الالزمة حلفظ الأم���ن والنظام العام وتعزيز 
الأم���ن املجتمعي من خالل تفعيل دور املواطنني يف 
ال�رشاكة املجتمعية منهج���اً واأ�ضلوبا، منوهني يف هذا 
ال�ضياق اإلى اإن�ض���اء وتفعيل مكاتب الق�ضايا الأ�رشية 
يف مديري���ات ال�رشط���ة وت�ضكيل ف���رق اأمنية ملتابعة 
ا�ضراط���ات الأم���ن وال�ضالم���ة يف ع���دد م���ن املواقع 

املختلفة.
م���ن جهته، اأ�ضار رئي�س مرك���ز �رشطة مدينة حمد 
ال�ضمايل مبديرية �رشط���ة املحافظة ال�ضمالية العقيد 
اإبراهي���م النج���ران اإل���ى اأن اإ�رشاك اأف���راد املجتمع يف 

املحافظ���ة عل���ى الأمن والتع���اون مع رج���ال ال�رشطة 
للوقاية م���ن اجلرمية واحلد منه���ا، اأثبت فاعليته يف 
خف����س معدلت اجلرمي���ة ب�ضورة وا�ضح���ة، م�ضيفا 
اأن املديري���ة فر�ض���ت تواج���داً اأمني���اً مدرو�ض���اً من 
خالل انت�ض���ار الدوريات الثابتة واملتحركة للت�ضدي 
لكافة الأعم���ال املخالفة للقانون، وه���و ما اأدى اإلى 
انخفا����س كبري يف ع���دد الق�ضاي���ا. يف ذات ال�ضياق، 
قال رئي�س مركز �رشطة احلد مبديرية �رشطة حمافظة 
املحرق العقيد حمم���د احل�ضيني اإن احلالة الأمنية يف 
حمافظ���ة املح���رق م�ضتقرة، حيث اجته���ت املديرية 
لإ�ضراتيجية ذات عدة حماور ملواجهة اجلرمية التي 
توؤثر على املواط���ن واملقيم، وذلك من خالل تنفيذ 
واجب���ات ال�رشطة املتمثلة بالتعاون م���ع جميع اأجهزة 
الدول���ة للعمل على تطوي���ر الأداء يف جميع اخلدمات 

الأمنية واملجتمعية. 
فيما اعت���ر رئي�س �ضعب���ة العملي���ات مبديرية 

غ���ازي  الرك���ن  الرائ���د  العا�ضم���ة  �رشط���ة حمافظ���ة 
ال�ضبيعي اأن ارتفاع معدل البالغات، اأمر طبيعي نظراً 
لزدياد عدد ال�ضكان والزوار وا�ضتمرارية الفعاليات 
واملعار�س الدولية على اأر�س البحرين، حيث تلقت 
املديري���ة 29701 بالغاً يف الع���ام 2015، و30377 
بالغ���اً يف الع���ام 2016، و 31979 بالغ���اً يف الع���ام 
2017، لفتا اإلى زي���ادة النت�ضار الأمني وخا�ضة يف 

عطلة نهاية الأ�ضبوع والإجازات الر�ضمية والأعياد.
اأما رئي�س �ضعبة البحث والتحري مبديرية �رشطة 
املحافظ���ة اجلنوبية النقيب حام���د عبدالرحمن، فقد 
اأو�ض���ح اأن املديري���ة تق���وم باتخاذ كاف���ة اإجراءاتها 
الأمني���ة خ���الل مو�ضم ال���ر بالتعاون م���ع املحافظة 
اجلنوبي���ة وبقية اجلهات املعني���ة، وذلك عر و�ضع 
خطط حمكمة ن�ضعى م���ن خاللها للخروج مبو�ضم اآمن 
للجمي���ع، كما اأن مركز خدم���ات املخيمني يعمل على 

مدار ال�ضاعة خلدمة مرتادي الر.



تنسيق

التعليم
• كرمت اإدارة التعليم االبتدائي 	

الطالبات الفائزات باملراكز الع�رش 
االأوائل على م�ستوى البحرين يف 

الت�سفيات النهائية مل�سابقة حتدي 
القراءة العربي.

طــاقــة “العـا�صمــة اخلـا�صــة” 290 طـالبـًا وقبــلـت 504
اإعدادية مرحلة  فتح  وترف�ض  باملدر�سة  ج��دد  تالميذ  قبول  توقف  “الرتبية” 

وجهت وزارة الرتبية والتعليم اإنذاراً نهائيا اإلى 
مدر�سة العا�سمة اخلا�سة، وذلك يف �سوء املخالفات 

والتجاوزات املتكررة التي ارتكبتها هذه املدر�سة.
وتبني اأن هذه املدر�سة م�ستمرة يف:

- عدم االلت���زام بالطاقة اال�ستيعابية امل�سموح 
به���ا، وجت���اوز الع���دد املقرر م���ن الطلبة م���ن جانب 
ال���وزارة، وهو )290( طالب وطالبة طبقاً للرتخي�ض 
املمنوح لها، حيث مت جتاوز هذا العدد اإلى )504(.

- اإ�ساف���ة اإن�ساءات جديدة داخل املدر�سة دون 
احل�س���ول على املوافقة امل�سبقة من الوزارة بح�سب 

ما ين�ض عليه القانون. وقررت الوزارة االآتي:
املرحل���ة  بفت���ح  املدر�س���ة  طل���ب  رف����ض   -
االإعدادي���ة، وذلك لعدم منا�سبة املبنى احلايل وعدم 

توافر متطلبات ال�سماح بفتح هذه املرحلة.
- وقف قبول طلبة جدد يف املدر�سة اأو التحويل 

اإليها من مدار�ض اأو ريا�ض اأطفال اأخرى.
- اإل���زام املدر�سة باحرتام �سقف القبول املقرر 

لها من جانب الوزارة.
- منح املدر�سة مهلة ق�سوى اإلى نهاية الدوام 
الر�سمي لي���وم االإثن���ني املواف���ق 30 اأبريل 2018 

لتوفيق اأو�ساعه���ا وتقدمي ما يثبت ر�سميا اتخاذها 
اإج���راءات عملية بجع���ل املبنى امل�ستخ���دم متنا�سبا 
مع اأع���داد الطلبة امل�سجلني، م���ع االلتزام باملعايري 

املقررة و�رشوط الأمن وال�سالمة.
ويف ح���ال عدم االلتزام بذلك، فاإن وزارة الرتبية 
القانوني���ة  وم���ن منطل���ق م�سوؤوليته���ا  والتعلي���م، 
والتعليمي���ة جتاه الطلب���ة واأولياء اأموره���م، �ستتخذ 
االإج���راءات القانوني���ة املق���ررة، والت���ي ق���د ت�سل 
اإلى �سح���ب ترخي�ض املدر�سة وحتوي���ل الطلبة اإلى 

مدار�ض اأخرى.

جامعة البحرين تباغت اخلريجني مبوعد حفلهم
ت�ساءلوا عرب “$” عن عدد بطاقات الدعوة

باغتت اإدارة جامعة البحرين طلبتها باالإعالن عن موعد ا�ستالم بطاقة الدعوة 
حلفل تخريج الفوج 23.

واأهاب���ت اجلامعة بالطلبة امل�سجلني باحلفل التوجه للجامعة من اليوم االأحد 
ولغاية الثالثاء 16 يناير ال�ستالم بطاقة اخلريج وبطاقة الدعوة.

وت�س���اءل الطلبة ع���رب “البالد” عما اإذا �ستكون بطاق���ة الدعوة ل�سخ�سني اأم 
ل�سخ�ض واحد، واإن كانت ل�سخ�ض واحد، فاإن ذلك �سيكون اأمرا مزعجا.

ل تنظيم حفل التخريج بالعطلة  واأ�سار بع�ض الطلبة اإلى اأن اجلامعة ل تف�سِّ
ال�سيفية وذلك مراعاة للطلبة االأجانب الذين يغادرون البحرين �سيفا، ولكن يف 
هذه املرة، فاإن اجلامعة مل تراِع التزامات املواطنني الذين قد ي�سافرون مبوعد 

احلفل يف عطلة الربيع ويحرمون من ح�سور احلفل املوؤجل الأكرث من مرة.
واأ�سافوا: كان يتعني عل���ى االأخرية اإعالن تاريخ حفل التخريج بوقت كاٍف؛ 

حتى يت�سنى للطلبة تن�سيق التزاماتهم.
ولفت���وا اإل���ى اأن اجلامع���ة اأعلن���ت باأ�سهر �سابق���ة عن تنظيم حف���ل التخرج 
للدفع���ات ال�سابق���ة، وجرى تف�سيل لبا�ض التخرج، ولك���ن مل يجر تنظيم احلفل، 

ومازال “الروب” مركونا بالدواليب، وينتظر موعد االإفراج عنه.
وكان اآخر حفل �سهدته اجلامعة قد جرى يف يونيو 2015. و�سمل تخريج اأكرث 

من 3400 طالب على مدار 3 اأيام متتالية، وهو الفوج االأكرب بتاريخ اجلامعة.

ليلى مال اهلل

مهارات التخطيط الإ�صرتاتيجي

النعيمي يخرج 65 ع�صو هيئة تدري�س بجامعات
من برنامج التمهني بالتعاون مع اأكادميية التعليم العايل الربيطانية

رعى وزير الرتبية والتعليم رئي�ض 
جمل�ض التعلي���م العايل ماجد النعيمي، 
ب�سالة ال���وزارة مبدين���ة عي�سى، حفل 
تدري����ض  هيئ���ة  ع�س���و   65 تخري���ج 
العايل احلكومية  التعلي���م  مبوؤ�س�سات 
برنام���ج  م���ن  واالإقليمي���ة  واخلا�س���ة 
التمه���ني ال���ذي نفذته االأمان���ة العامة 
ملجل����ض التعليم الع���ايل بالتعاون مع 

اأكادميية التعليم العايل الربيطانية.
ق���ال الوزي���ر: اإنن���ا �سع���داء اليوم 
بقطف ثمار اإحدى املبادرات التطويرية 
املنفذة �سم���ن االإ�سرتاتيجية الوطنية 
لالأع���وام  الع���ايل  التعلي���م  لتطوي���ر 
الذي  النجاح  2024-2014، من خالل 
حتقق يف هذا الربنامج التدريبي الذي 
نفذن���اه بالتع���اون مع اأح���د اأبرز بيوت 
مته���ني  جم���ال  يف  العاملي���ة  اخل���ربة 
اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ض مبوؤ�س�سات 
التعلي���م الع���ايل، ونعت���ز الي���وم مبنح 
ه���ذه النخب���ة م���ن اخلريج���ن �سهادة 
كم���ا  املهني���ة،  التنمي���ة  يف  معتم���دة 
نبارك ح�س���ول عدد منه���م على زمالة 
اأكادميية التعلي���م العايل الربيطانية، 
التي اأتيحت لهم فر�سة التقدم بطلب 
ا�ستكماله���م  بع���د  عليه���ا  احل�س���ول 
متطلبات ه���ذا الربنامج، وتعد اعرتاًفا 
دولًي���ا مهًما بالكف���اءة املهنية لع�سو 

هيئة التدري�ض.
واأ�س���اف الوزير اأن ه���ذا الربنامج 
التدريبي النوعي ياأتي يف �سياق اجلهد 
التطويري الذي يقوده جمل�ض التعليم 

العايل، تنفي���ًذا لل�سيا�سات احلكومية 
وملب���ادرات امل�رشوع الوطن���ي لتطوير 
التعلي���م والتدري���ب؛ به���دف حتقيق 
اجلودة يف موؤ�س�س���ات التعليم العايل، 
م���ن خ���الل توف���ري برام���ج اأكادميي���ة 
تواك���ب الع�رش وت�ستجي���ب الحتياجات 
�س���وق العمل، يتولى تقدميها اأ�ساتذة 
تتوافر فيهم الكفاءة العالية، يف بيئة 
جامعية ت�ساع���د على البح���ث العلمي، 

باإ�رشاف ومتابعة نظام اإداري متميز.
بدوره���ا، األق���ت نه���ال املرباطي 
من جامع���ة البحرين كلم���ة اخلريجني، 
اأ�س���ادت فيها باخلط���وة املتميزة من 
االأمانة العامة ملجل����ض التعليم العايل 
التدريب���ي  الربنام���ج  ه���ذا  بتوف���ري 
اكت�سب���ه  م���ا  اإل���ى  م�س���ريًة  النوع���ي، 
امل�ساركون من معارف واإ�سرتاتيجيات 
تدري�سية حديثة، ف�سال عن م�ساركتهم 

يف اأن�سطة ونقا�سات جماعية فاعلة.
وياأتي ه���ذا الربنامج التدريبي يف 
�سوء االتفاقية املربمة يف وقت �سابق 
بني جمل�ض التعليم العايل واأكادميية 
التعلي���م العايل الربيطانية، ويتما�سى 
مع اإطار املعاي���ري املهنية املعتمد يف 
اململكة املتحدة، ويهدف اإلى ت�سهيل 
طل���ب االع���رتاف املهن���ي، واحل�سول 

على الزمالة من هذه االأكادميية.

تنظ����م جامع����ة اخللي����ج العرب����ي ور�سة 
عم����ل تدريبي����ة ح����ول “مه����ارات التخطي����ط 
للمي����اه”  الوطني����ة  للخط����ة  االإ�سرتاتيج����ي 
ال����وزارات  م����ن  البحريني����ني  للمخت�س����ني 
والهيئ����ات ذات العالقة باملي����اه �سمن اإطار 
م�����رشوع اإعداد االإ�سرتاتيجي����ة الوطنية للمياه 

وخطتها التنفيذية ململكة البحرين.
وقال مدير م�����رشوع اإعداد االإ�سرتاتيجية 
الوطني����ة للمياه وخطته����ا التنفيذية ململكة 

البحرين، اأ�ستاذ املوارد املائية بكلية الدرا�سات العليا وليد زباري اأن الور�سة 
تهدف اإلى تطوي����ر التفكري االإ�سرتاتيج����ي ومهارات اإع����داد االإ�سرتاتيجيات 
واخلط����ط املائي����ة املتكامل����ة، واإن�ساء م�ست����وى م����ن االن�سجام والت����اآزر بني 
امل�ساركني من خمتلف املوؤ�س�سات احلكومي����ة ذات العالقة باملياه، مو�سحا 
اأن امل�سارك����ني �سيتمكنون من فه����م عملية تطوي����ر االإ�سرتاتيجية باأكملها، 
وعند االنته����اء من الربنامج، �سيتم جتهيز امل�سارك����ني بامل�ستوى املطلوب 
من املعرف����ة واملهارات التي متكنهم من حتديد الثغ����رات يف االأداء، وو�سع 
االأه����داف االإ�سرتاتيجي����ة، وتطوي����ر وا�ستخ����دام وفه����م اأن����واع خمتلف����ة م����ن 
موؤ�����رشات الأداء الرئي�س����ة الإ�سرتاتيجي����ة، وتطوير وا�ستخ����دام وقراءة لوحات 

االإ�سرتاتيجيات، وو�سع خطط ومبادرات اإ�سرتاتيجية وقيا�ض مدى تقدمها.
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اأعرق اجلامعات الأ�صرتالية
بربنام���ج  امل�س���ارك  االأ�ست���اذ  ي����رشف 
االإعاق���ات الذهنية والتوح���د بجامعة اخلليج 
العربي �سعد اخلمي�س���ي بالإ�رشاف امل�سرتك 
على ر�سال���ة للدكتوراه مع جامعة كوينزالند 
 Queenslandباأ�سرتالي���ا للتكنولوجي���ا 
وه���ي   ،University of Technology
جامع���ة م���ن اأع���رق اجلامع���ات اال�سرتالي���ة 
والعاملي���ة، حيث ب���داأت نواة ه���ذه اجلامعة 
يف �سن���ة 1849، وحتت���ل مكان���ة متقدمة يف 

ت�سنيف اجلامعات باأ�سرتالي���ا ويف الت�سنيف العاملي للجامعات QS. ومن 
املق���رر اأن تناق����ض طالبة الدكت���وراه الباحثة ال�سعودية رح���اب ال�ساعدي 
ر�سالته���ا خ���الل الن�سف الثاين من الع���ام الدرا�سي احل���ايل، وتتناول اأوجه 
االختالف بني الق�س���ور يف الوظائف التنفيذية وم�سكالت املعاجلة احل�سية 
وم�س���كالت االأداء احلرك���ي ل���دى االأطف���ال ذوي ا�سط���راب طي���ف التوحد. 
وا�ستخدمت الدرا�س���ة مقايي�ض عاملية لتقدير هذه امل�سكالت مت ترجمتها 
للغ���ة العربية ومواءمتها للبيئة اخلليجي���ة بعد احل�سول على موافقة النا�رش 
با�ستخدامه���ا، ومت التطبي���ق املي���داين له���ذه االأدوات مبراك���ز ومدار����ض 
ومعاه���د رعاي���ة االأطف���ال ذوي ا�سطراب طي���ف التوحد بكل م���ن اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة ومملك���ة البحرين واالإم���ارات العربية املتح���دة ودولة 

الكويت و�سلطنة عمان.

•  مبنى مدر�سة العا�سمة اخلا�سة	

• جانب من احلفل	

• منح اخلريجن �سهادة معتمدة يف التنمية املهنية	

• �سورة من اإعالن جامعة البحرين	

أبرز امتحانات اليوم: األحياء والعربي واالجتماعيات
عدد الطلبةاالمتحانالمرحلة
 2990 األحياء )حيا 211( الثانوية
 550 األحياء )حيا 215( الثانوية
 2573 اللغة العربية )عرب 213( الثانوية

- المواد االجتماعية اإلعدادية العامة

• �سعد اخلمي�سي	

• وليد زباري	
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اإن�ساء اأول قرية زراعية متكاملة على م�ساحة 60 هكتارا
يف اإطار خطط وبرامج لتحقيق الأمن الغذائي... خليفة بن عي�سى لـ “$”:

بدور املالكي من البديع  

اأكد وكيل الزراعة والرثوة البحرية ال�سيخ 
خليفـــة بن عي�سى اآل خليفة، اأن الوزارة تعمل 
على زيـــادة املنتجات الزراعيـــة ل�سد الفجوة 
بـــن النتـــاج وال�ستهـــاك، بهـــدف تقليـــل 
كلفة ال�ستراد، م�ســـرا اإلى اأن هذه اخلطوة 
تتزامـــن مع خطـــط زيادة م�ساريـــع ال�ستزراع 
ال�سمكـــي والتلقيـــح ال�سناعي، لرفـــع انتاج 
الـــرثوة ال�سمكيـــة واحليوانيـــة، م�ســـرا اإلى 
الدعم الاحمـــدود للمزارع البحريني وت�سجيع 

ال�ستثمار يف كافة املجالت الزراعية. 
عي�ســـى  بـــن  خليفـــة  ال�سيـــخ  وحتـــدث 
لـ”البـــاد” عن ق�ســـة النجـــاح وال�رشاكة بن 
مبادرة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرة �سبيكة 
بنـــت اإبراهيـــم اآل خليفـــة الوطنيـــة لتنميـــة 
القطـــاع الزراعـــي، والتي تعد اأحـــد التجارب 
الرائدة والناجحة وغر امل�سبوقة على م�ستوى 
البحرين واملنطقة، مبينا اأن ال�رشاكة املباركة 
للوكالة يف معر�ض البحرين الدويل للحدائق، 
او�سع مبـــادرة ي�سهدها املعر�ـــض، موؤكدا اأن 
هذا املعر�ض وانت�ساره الوا�سع، كان له الثر 
الكرب يف مد م�ساحة الرقعة اخل�رشاء بالبحرين، 
ويف انطاق م�ساريع زراعية واإنتاجية واعدة يف 

وطننا الغايل.

معرض البحرين للحدائق:
وك�سف ال�سيخ خليفة بن عي�سي اأن وكالة 
الزراعـــة �ســـوف ت�ســـارك مبعر�ـــض البحرين 
الـــدويل للحدائق، الذي �سيقـــام خال الفرتة 
22 حتـــى 25 فربايـــر املقبـــل، برعاية عاهل 
البـــاد �ساحب اجلالة امللـــك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة، وبدعم متوا�ســـل من قرينة عاهل 
الباد، رئي�ســـة املجل�ض ال�ست�ساري للمبادرة 
الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي �ساحبة 
ال�سمـــو امللكي الأمرة �سبيكـــة بنت اإبراهيم 
اآل خليفة حتت �سعار “�سامة الأغذية و�سحة 
الإن�ســـان” ب�سكل خمتلف ومميـــز عن العوام 
ال�سابقـــة من خـــال عر�ض خطط الـــوزارة يف 
الك�سف علي كافة املنتجات الغذائية وتطور 
خمترباتها مبا يطمئـــن املواطنن علي مدي 
حر�ـــض الزراعة علي �سامـــة الغذية و�سمان 

جودتها.

أول قرية زراعية: 
واأعلـــن وكيل الزراعـــة والـــرثوة البحرية 
عن قرب انتهـــاء وكالة الزراعة من ان�ساء اأول 
قريـــة زراعية متكاملة مبملكـــة البحرين على 
م�ساحـــة 60 هكتـــارا مزودة بنظـــام ت�سويقي 
متميـــز  زراعـــي  انتـــاج  ومقومـــات  متكامـــل 
باأحـــدث النظـــم الزراعيـــة مع �سمـــان تقدمي 
الدعـــم اللوج�ستـــي العلمي والبحثـــي وبرامج 
التدريـــب والإر�ساد،وجمموعـــة وا�سعـــة مـــن 
الأرا�ســـي الزراعية لإقامة م�رشوعـــات زراعية 
متنوعة اإلى جانـــب مركز احلا�سنات الزراعية 
ومركـــز البحوث وجممع املختـــربات الزراعية 
وذلك تلبيًة للم�ـــرشوع الإ�ساحي الذي اأطلقه 
عاهـــل الباد لتعزيز التنمية الزراعية حتقيقا 
لاأمـــن الغذائـــي الن�سبـــي واأهميتـــه البالغـــة 
ملواجهة الظـــروف القت�ساديـــة حفاظاً على 
رخاء املواطنن، لفتا اإلـــى اأن م�رشوع القرية 
الزراعيـــة يعـــد اأحد اأهـــداف مبـــادرة �ساحبة 
ال�سمـــو امللكي الأمرة �سبيكـــة بنت اإبراهيم 
اآل خليفـــة، نحـــو تطويـــر القطـــاع الزراعـــي 
وحر�ض �سموها على اإيجاد التوازن املطلوب 
بن الأرا�ســـي الزراعيـــة والعمرانيـــة، اإمياناً 
منها باأهميـــة ذلك يف �سمـــان الأمن الغذائي 
الن�سبي، وعدم العتماد الكلي على امل�سادر 
اخلارجيـــة للغـــذاء وبالتـــايل املحافظـــة على 
م�ساهمـــة القطاع الزراعـــي يف الناجت املحلي 

الإجمايل.

الوكالة والمبادرة الوطنية: 
النجاحـــات املتتاليـــة وامل�سرتكة  وحول 
بن وكالة الزراعة واملبادرة والوطنية لتنمية 
القطـــاع الزراعـــي، قال اإن الـــوزارة جنحت يف 
حتقيـــق 4 اأهداف من مبـــادرة �ساحبة ال�سمو 
امللكـــي الأمـــرة �سبيكـــة اأهما اإيجـــاد اآليات 
ل�ستدامة تطوير وتنميـــة القطاع الزراعي يف 

مملكة البحرين.
فقـــد �سهد قطـــاع الزراعة اإعـــادة هيكلة 

جذرية تهـــدف اإلى و�سع القطـــاع على م�سار 
التنمية امل�ستدامة من خال اعداد الدار�سات 
الازمة ل�سمان اأمن املوارد احليوية للمملكة 
و�ســـول اإلـــى حتقيـــق اأمـــن غذائـــي ن�سبـــي 
بالإ�سافة اإلى احياء ال�سواق الزراعية واإقامة 
املعار�ض والأ�سواق املحفزة للبيئة الزراعية، 
حيث نفذت الوزارة م�ـــرشوع �سوق املزارعن 
ومعر�ض الزهور للم�ساهمة يف تنويع القاعدة 

الإنتاجية والت�سويقية يف اململكة.
كذلـــك ت�سجيع القطـــاع العـــام واخلا�ض 
علـــى ال�ستثمـــار الزراعـــي وهو حتقـــق علي 
اأر�ـــض الواقـــع بهـــورة عايل التـــي ت�سم عدة 
م�ساريـــع ا�ستثمارية كربي يف جمـــال القطاع 
الـــدورات  اعـــداد  اإلـــى  الزراعـــي بالإ�سافـــة 
لتطوير الكـــوادر الب�رشية العاملـــة يف القطاع 
الزراعـــي حيث تنظـــم وكالـــة الزراعة دورات 
تدريبيـــة دورية يف خمتلف املجالت الزراعية 
بالتعـــاون مع اجلهات ذات الخت�سا�ض �سواء 
داخليـــا اأو خارجيـــا، ف�ســـا عن دعـــم الوزارة 
للدرا�ســـات والبحوث العلميـــة يف املجال من 
خـــال تخ�سي�ض جمموعة من اخلرباء بالوزارة 
لتقدمي امل�ســـورات الفنية والأكادميية حول 
تلـــك الأبحـــاث العلميـــة حلـــن ان�ســـاء مركز 

متكامل للبحوث الزراعية.
كذلك مراجعة وتطوير املناهج الدرا�سية 
الزراعيـــة وذلك من خال مذكرة تفاهم جاري 
اعدادها بن الزراعة ووزارة الرتبية والتعليم 
لتح�ســـن نوعيـــة التعليـــم والتدريـــب على 
مهارات فنية وتقنية زراعية والتى من �ساأنه 
حت�ســـن النتاج الزراعي وزيـــادة امل�رشوعات 

ال�ستثمارية الزراعية يف الباد.

منافذ تسويقية: 
وردا علي �ســـوؤال، حول اإمكانية ال�سيطرة 
الزراعيـــة  املنتجـــات  اأ�سعـــار  ارتفـــاع  علـــي 
واحليوانية وال�سمكية، قال اإن م�ساألة الأ�سعار 

تخ�سع لقـــوي العر�ـــض والطلـــب بالأ�سواق، 
ولكن لدينا خطط نعمل من خالها للم�ساهمة 
يف خف�ـــض الأ�سعـــار من خـــال ان�ســـاء منافذ 
ت�سويقيـــة ملنتجـــات الوزارة مـــن اخل�رشوات 
وغرها من ال�سلـــع الغذائية وطرحها باأ�سعار 
خمف�ســـة، مقارنة باأ�سعـــار ال�ســـوق املحلي، 
وتخفيـــف  الأ�سعـــار  خف�ـــض  يف  للم�ساهمـــة 
العبء عن كاهـــل امل�ستهلك، اإلى جانب عقد 
مبـــادرات من كبـــار التجار �ســـواء الزراعية اأو 
احليوانية اأو ال�سمكية لتخفي�ض هام�ض الربح 
ل�سالـــح امل�ستهلكـــن وهو الأمـــر الذي وجد 

ا�ستجابة وا�سعة العام املا�سي.

إحياء اللؤلؤ: 
وعن م�ـــرشوع احيـــاء �سناعة اللوؤلـــوؤ، قال 
ال�سيخ خليفة بن عي�سى، اإنه انفاذا لتوجيهات 
ويل العهد نائـــب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمـــر �سلمان بـــن حمد اآل خليفـــة نحو احياء 
�سناعـــة اللوؤلوؤ، ومتا�سيا مـــع اخلطة الوطنية 
التـــي مت اإقرارهـــا مـــن قبـــل جمل�ض الـــوزراء 
واللجنـــة التن�سيقيـــة بهـــدف تنظيـــم �سيـــد 
وا�ستخـــراج اللوؤلـــوؤ، اأ�سدر ق�ســـم الرتاخي�ض 
باإدارة الرثوة ال�سمكية 1521 رخ�سة للغو�ض 
ل�سيـــد اللوؤلوؤ كمـــا مت الرتخي�ـــض ل�رشكتن 
للعمل علي نقـــل ال�سياح ملناطـــق ا�ستخراج 
اللوؤلـــوؤ ومت تخ�سي�ض مر�ســـى يف مرفاأ راأ�ض 
ريـــة لل�سيادين، موؤكدا ان توجيهات �ساحب 
ال�سمـــو امللكـــي ويل العهد ر�سمـــت مل�رشوع 
احياء �سناعة اللوؤلـــوؤ اآفاقا مب�رشة بعودة ع�رش 
اللوؤلـــوؤ يف البحريـــن اإلـــى �سابق عهـــده وفقا 
لأحدث الأ�ساليب والتقنيات، مبا يعزز موقع 
هـــذه ال�سناعة كرافد مهم مـــن روافد الدخل 
الوطنـــي ويف التوقيـــت ذاتـــه، تعـــزز مكانـــة 
اململكـــة كاأحـــد الـــدول الكـــربى يف �سناعـــة 

اللوؤلوؤ على م�ستوى منطقة اخلليج.

االستزراع السمكي: 
البحريـــن  ان  الزراعـــة  وكيـــل  واأ�ســـاف 
متتلك مقومـــات جيدة لا�ستـــزراع ال�سمكي 
التـــي  املزايـــا  العتبـــار  يف  اأخـــذت  مـــا  اإذا 
م�ساحتهـــا  موقعهـــا،  مناخهـــا،  مينحهـــا 
ال�ساحليـــة و�سوقهـــا، لفتـــاً اإلـــى اأن معظم 
اأن�سطة ال�ستـــزراع ال�سمكي ميكن تطبيقها 
يف اململكـــة وذلـــك نظـــراً ملوقعهـــا الفريد 
ومواردهـــا الغنية من الأ�سمـــاك والرخويات. 
لا�ستـــزراع  الوطنـــي  املركـــز  اأن  مو�سحـــا 
ال�سمكي جنح يف اإنتاج زريعة الأنواع املحلية 
ذات الأهميـــة القت�ساديـــة وهـــي ال�ســـايف 
العربـــي، ال�سبيطي، احلمرة، الهامور ال�سايف 
ال�سنيفـــي والروبيان وقـــد بلغ جناح املركز 
اإلـــى احلـــد الذي بـــداأ معـــه يف اإمـــداد زريعة 
الأ�سمـــاك البحريـــة اإلـــى دول اأخـــرى اأع�ساء 
يف املفو�سيـــة الإقليميـــة للم�سايـــد لـــدول 
جمل�ض التعاون اخلليجي، ولذلك تربز مملكة 
البحريـــن يف املنطقة كمنتـــج رئي�ض لزريعة 

الأ�سماك البحرية وت�سديرها.
وتابـــع اأن كميـــة ال�ســـادرات ال�سمكيـــة 
لاأ�سواق اخلارجية بلغـــت 12 األف طن لهذا 
العام منوها بان ا�سرتاتيجية تنمية ال�ستزراع 
ال�سمكـــي يف اململكة ترتكز علـــي ركيزتن 
اأ�سا�سيتـــن هما متكن �سناعـــة ال�ستزراع 
ال�سمكي مـــن التو�سع والقـــدرة التناف�سية، 
وتطويـــر ا�ستزراع اأنواع جديـــد، م�سددا على 
اأن جميـــع املبـــادرات ال�سرتاتيجية لتطوير 
قطاع الـــرثوة البحرية تهـــدف اإلى النهو�ض 
بالتنميـــة امل�ستدامة التي تلبـــي احتياجات 
احلا�ـــرش دون التاأثـــر علـــى قـــدرة الأجيـــال 

امل�ستقبلية وتلبية احتياجاتهم.
واأو�ســـح ال�سيـــخ خليفـــة بـــن عي�سى ان 
جميـــع اجلهود البحثيـــة التـــي يجريها مركز 
ال�ستـــزراع ال�سمكي يف الوقت احلا�رش ترتكز 
علـــى انتقـــاء وتطويـــر التقنيـــات املائمـــة 

اقت�ساديـــا وفنيا، وكذلك اإنتـــاج ا�سبعيات 
الأ�سمـــاك البحريـــة �ســـواء للبيـــع اأو لربنامج 
الإطاق يف املاء للنهو�ض باملخزون ال�سمكي 
وهو الهدف الرئي�ض لتطوير املركز الوطني 
لا�ستـــزراع وذلـــك لبنـــاء القاعـــدة العلمية 
والفنية الازمة لتنمية ال�ستزراع البحري يف 
البحرين واإجراء امل�رشوعات البحثية والربامج 
الكائنـــات  ل�ستـــزراع  املائمـــة  التنمويـــة 
البحريـــة، وتطوير اأنظمة ا�ستـــزراع تتنا�سب 
مع الظـــروف البيئيـــة البحرينيـــة وم�ساعدة 
وت�سجيع القطاع اخلا�ـــض على ال�ستثمار يف 
ال�ستـــزراع ال�سمكي التجـــاري ويف الأن�سطة 
املماثلـــة يف الدولـــة واإنتـــاج زريعـــة الأنواع 
ال�ستـــزراع  لقطـــاع  الازمـــة  القت�ساديـــة 
املائي واإنتاج اأ�سماك ذات اأحجام ت�سويقية، 
يف نظـــم تربيـــة منا�سبـــة، لل�ســـوق املحلـــي 
والعاملـــي وامل�ساعـــدة يف برامـــج النهو�ض 
باملخـــزون ال�سمكي من خـــال اإنتاج الزريعة 
والإ�سبعيـــات بهدف حمايـــة املوارد املائية 

املحلية املهددة بالنقرا�ض.
والـــرثوة  الزراعـــة  وكالـــة  اأن  واأ�ســـاف 
البحريـــة اأعدت م�ـــرشوع ا�سرتاتيجي ملعاجلة 
وحماية م�ســـادر املياه من التلوث وامللوحة 
م�ساحـــات  علـــى  احلفـــاظ  اإطـــار  يف  وذلـــك 
الأرا�ســـي ال�ساحلـــة للزراعة وحمايـــة البيئة 
والعنايـــة برت�سيـــد ا�ستخدام مـــوارد املياه 
املحـــدودة، وقد �سكلت هـــذه الأبعاد مامح 
الإ�سرتاتيجيـــة الزراعـــة والتـــي تهـــدف اإلى 
تقديـــر حجـــم امل�ســـكات وتلـــوث م�ســـادر 
امليـــاه اجلوفيـــة وحتديـــد م�سبباتها، كذلك 
حتديد الطرق واخليـــارات التقنية والإدارية 
التي حتد من م�ستويات تلوث املياه بهدف 
تطويـــر وتطبيـــق طـــرق الإدارة املتكاملـــة 

ملوارد املياه لتعظيم الفائدة وال�ستدامة.

منتجات مقاومة للملوحة: 
واأ�ســـار ال�سيخ خليفة بـــن عي�سى، اإلى اأن 
الزراعـــة جنحـــت يف اإدخال اأنـــواع خمتلفة من 
املنتجات الزراعية املتحملة املقاومة مللوحة 
الـــري وتقييمها مـــن اخلرباء ومن ثـــم نقلها 
اإلى املزارع عاوة على درا�سة منط التغر يف 
ملوحة امليـــاه والرتبة يف املواقـــع التجريبية 
والتخفيـــف مـــن تراكـــم امللوحـــة بالإ�سافة 
اإلى درا�ســـة طرق اإكثار الأ�سنـــاف املتفوقة 
والتو�ســـع يف ن�رشهـــا لـــدى املزارعـــن وبناء 
القدرات البحثية ورفـــع م�ستوى املعرفة من 
خال برامـــج التدريب، مو�سحا انـــه مت اإجراء 
اأعمال ال�سيانة للم�سارف الزراعية الرئي�سية 
والفرعيـــة وحمطـــات ال�سخ واإن�ســـاء عدد من 
�سبكات امل�سارف الزراعية ومعاجلة الت�رشبات 
لنقاط التو�شيل وال�شبكات الفرعية للمزارع 
و�سحب املياه الفائ�سة، ف�سا عن العمل علي 
ت�سجيع م�ساريع ا�ست�ساح الأرا�سي الزراعية 
من خال اإن�ساء �سبكات الري وال�رشف وتوفر 
خدمـــات امليكنـــة الزراعية باإتبـــاع الأ�ساليب 
احلديثة و�سبط وتقنـــن ا�ستخدامات املياه 
اجلوفية ومياه ال�ـــرشف ال�سحي املعاجلة من 
خـــال فر�ض تعرفه علـــى ا�ستخداماتها بغية 
حتقيق معادلة التـــوازن بن املوارد املائية 
املتاحـــة والطلب عليهـــا، اإلى جانـــب تعميم 
طرق ونظم الـــري احلديثة وتقدمي امل�ساندة 
الفنيـــة لعمليات الإن�ســـاء وال�سيانة وت�سييد 
وت�سغيـــل و�سيانـــة �سبـــكات �ـــرشف امليـــاه 
الزراعية الرئي�سية والفرعية حلماية الأرا�سي 

الزراعية وزيادة اإنتاجيتها. 

سوق المزارعين:  
وحول �سوق املزارعـــن ومعر�ض الزهور 
قال وكيل الزراعـــة انها جميعها تاأتي بهدف 
تنمية وازدهار القطاعات الزراعية يف البحرين 
وتن�سيط احلركة التجارية وال�ستثمارية لتلك 
القطاعات مبا يتما�سى مع التنمية امل�ستدامة 
والزدهـــار التى ت�سهده اململكة علي خمتلف 
ال�سعدة، مبينا ان �سوق املزارعن يف مو�سمه 
ال�ساد�ـــض علي التوايل حقـــق جناحات كربي 
علـــي امل�ستوي املحلـــي والإقليمـــي و�ساهم 
ب�ســـكل فعـــال يف زيـــادة النتاجيـــة الزراعية 
للمـــزارع البحرينى بعد ان وجد اآلية الت�سويق 
املنا�سبـــة ملنتجاتـــه، كذلك معر�ـــض الزهور 
الـــذي يقام للعـــام الثاين والـــذي يهدف ايل 
تن�سيط زراعة الورود املحلية مبا يتنا�سب مع 

احتياجات ال�سوق املحلي.

• وكيل الزراعة والرثوة البحرية	

مــ�ــســاركــة فــاعــلــة يف مــعــر�ــض الــبــحــريــن الـــــدويل لــلــحــدائــق 
م�ساعفـــة اإنتاجيــــة الرثوة النباتيـــــة وال�سمكيــــة واحليوانيـــة 
ــرة   ــايف الــعــربــي والــ�ــســبــيــطــي واحلــم جنــحــنــا يف اإنـــتـــاج الــ�ــس



“بن الدن” ال�سعودية تنفي 
ا�ستحواذ الدولة عليها

ج���دة - اأ ف ب: نف���ت �رشكة ب���ن الدن ال�سعودية 
للبناء اأم�س  انتقالها ال���ى ملكية الدولة بعد توقيف 
رئي�سها يف اط���ار حملة مكافحة الف�س���اد يف اململكة، 
لكنها ا�سارت الى ان بع�س �رشكائها قد يتنازلون عن 
ح�س����س فيها للحكومة.وحتدث���ت و�سائل اعالم عدة 
هذا اال�سبوع عن ا�ستحواذ الدولة على املجموعة بعد 
توقي���ف رئي�سها بكر بن الدن.وقالت ال�رشكة يف بيان 
تلقت وكالة فران�س بر�س ن�سخ���ة منه اإنها “م�ستمرة 
ك�رشك���ة خا�سة ميلكها �رشكاوؤها، وم�ستمرة يف اأعمالها 

مع احلكومة والتي ت�سكل اأغلب اأعمالها”.

الكونغر�س االأمريكي يقر موازنة موؤقتة  
وا�سنط���ن - اأف ب: اأعلن رئي����س جمل�س النواب االأمريكي بول راين اأن اأع�ساء الكونغر�س �سي�سوتون 
االأ�سب���وع املقبل على موازنة فدرالية موؤقتة لتف���ادي توقف املوؤ�س�سات عن العمل، وذلك لتعذر التو�سل 
اإلى اتفاق طويل االأمد حول االإنفاق يف العام 2018.  و�سي�سكل متديد املوازنة موؤقًتا اإلى ما بعد 19 يناير، 
املرة الرابعة التي يتم اللجوء فيها اإلى هذا االإجراء الذي ُي�سمى “القرار املتوا�سل” منذ �سبتمرب، يف اإ�سارة 
ا حول م�سائ���ل املوازنة والهجرة بحيث  اإل���ى اأن االختالف يف مواق���ف احلزبني الرئي�سيني يف البالد كبري جدًّ
ال ميك���ن التو�س���ل اإلى اتفاق هذا العام. و�رشح راين اأمام منتدى �سيا�سي يف واليته وي�سكون�سن “علينا اأن 
ا على �س���وؤال حول ما اإذا كان الكونغر�س �سيتو�سل اإلى اتفاق  نق���وم ب�سيء على االأمد الق�سري”، وذلك ردًّ
قبل توقف املوؤ�س�سات عن العمل. و�سّدد راين على اأنه ال يعتقد اأن اأع�ساء الكونغر�س �سي�سمحون بتوقف 

عمل املوؤ�س�سات الفدرالية.
 وقال “ال اأعتقد باأن احلكومة �ستتوقف”. واتهم اجلمهوريون الدميوقراطيني باملماطلة يف املحادثات 
ح���ول املوازنة لتعزيز موقفهم يف م�ساأل���ة الهجرة احل�سا�سة. يف املقابل، يقول القادة الدميقراطيون اإنهم 

يريدون اتفاًقا حول الهجرة مرتبًطا بت�سوية �ساملة حول املوازنة.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

"“متكني” يح�صل 
“بنفت”... طفرة قيا�صية يف التحويالت املالية الإلكرتونية حملياعلى الآيزو “9001:2015”

فندق اخلليج ي�صت�صيف بطل ال�صو�صي “ال�صيف اأنف�صكي” 

ان�سجاًما مع التوجه الوطني لدعم االبتكار بالقطاع امل�رشيف

ابتداء من 22 حتى 26 يناير اجلاري  

املنام���ة - بنف���ت: اأعلنت بنف���ت البحرين 
عن م�ستوي���ات قيا�سية يف تعامالت التحويالت 
املالي���ة االإلكرتوني���ة املبا�رشة داخ���ل اململكة 
- ف���وري وف���وري بال����س وفوات���ري - يف العام 
2016، حي���ث بلغ���ت  بالع���ام  2017 مقارن���ة 
جمم���ل املعام���الت املنج���زة عرب ف���وري بال�س 
370889 معامل���ة بزي���ادة اأك���ر م���ن 182 % 
ع���ن الع���ام ال�ساب���ق، حي���ث كان���ت 131239 
معامل���ة، كما بلغت املعام���الت يف خدمة فوري 
اأكر م���ن 4872400 بزي���ادة 87 % عن العام 
ال�سابق، والتي كان���ت بحدود 2.601.6 مليون 
معاملة، بينم���ا جتازوت املعامالت املنجزة عرب 
خدمة الفوات���ري اأكر من 1.797 مليون معاملة 

وبزيادة كبرية جدا عن العام املا�سي.
لل�رشك���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 
عبدالواح���د جناحي “اإن ه���ذه املوؤ�رشات املهمة 
تدل عل���ى تر�سي���خ ثقافة املعام���الت املالية 
االإلكرتوني���ة يف املجتم���ع البحرين���ي واالأهمية 
الق�س���وى نح���و تعزي���ز اخلدم���ات امل�رشفي���ة 
االإلكرتوني���ة”. واأ�ساف “نعمل يف بنفت ب�سكل 
م�ستمر على دع���م املوؤ�س�س���ات امل�رشفية عرب 
تقدمي اخلدمات واملنتجات التي تعزز االبتكار 
مما ي�سهل ويرتقي بج���ودة اخلدمات املقدمة، 
وياأت���ي ذلك ان�سجام���ا مع توجيه���ات امل�رشف 
املرك���زي وروؤي���ة البحري���ن االإقت�سادي���ة التي 
ت���ويل هذا القط���اع اأهمية ق�س���وى، وعليه فاإن 

خدمات تعام���الت التحوي���الت املالية املبا�رشة 
حملي���ا اأثبت���ت احلاج���ة امللح���ة للرتكي���ز على 
املعامالت االإلكرتونية وذلك من خالل موؤ�رشات 

اال�ستخدام يف العام 2017”.
للخدم���ة  االإلك���رتوين  النظ���ام  اأن  يذك���ر 
يرب���ط جمي���ع البن���وك التجاري���ة يف البحري���ن 
بحي���ث ي�سمن رفع كفاءة عملي���ات التحويالت 
واملدفوع���ات املالي���ة على ال�سعي���د املحلي، 
وي�ستفيد من هذا النظام احليوي واملهم جميع 
عمالء البنوك التجارية باململكة. باالإ�سافة اإلى 
اأن املوؤ�س�س���الت العام���ة واخلا�س���ة امل�سدرة 
للفوات���ري تق���دم ه���ذه اخلدمات جلمي���ع عمالء 
البن���وك ع���رب قن���وات االت�س���االت املختلف���ة 

�س���واًء كانت فروع���ا اأو اخلدمات امل�رشفية عرب 
االإنرتنت اأو تطبيق���ات الهاتف النقال. وتقدم 
ث���الث خدم���ات متمي���زة جلمي���ع عم���الء البنوك 
التجاري���ة يف البحري���ن، وه���ي: ف���وري بال����س 
Fawri+ وهي خدمة متميزة تتيح جلميع عمالء 
البنوك التجارية حتوي���ل اأي مبلغ لغاية 1000 
دين���ار يوميا كحد اأق�س���ى يف غ�سون 30 ثانية 
عل���ى م���دار ال�ساعة، وم���ن خالل رق���م احل�ساب 
البنكي العامل���ي )IBAN( للم�ستفيد واملبلغ 
املراد اإر�ساله. ف���وري Fawri هي خدمة تتيح 
جلمي���ع عمالء البنوك التجاري���ة حتويل اأي مبلغ 
يف غ�سون �ساعات خالل اأي���ام العمل الر�سمية. 
وتقدم هذه اخلدمة اإمكان حتويل االأموال جلهة 

واحدة اأو جهات عدة مثل الرواتب واملدفوعات 
Faw -  الالأخرى بطريقه اآمنة و�سل�سة. وفواتري
الفوات���ري  بجم���ع  تق���وم  خدم���ة  وه���ي   ،teer
امل�ستحق���ة من ع���دة جهات م�س���درة للفواتري 
وعر�سه���ا جلمي���ع عم���الء البن���وك التجارية يف 
مكان واحد، وتوفر ه���ذه اخلدمة للعمالء اإمكان 
اال�ستف�س���ار ودفع فواتريه���م امل�ستحقة خالل 
30 ثانية، كما تق���دم خدمة فواتري اال�ستقطاع 
امل�س���درة  اجله���ات  والت���ي متك���ن  املبا����رش، 
للفوات���ري من ا�ستقطاع املبال���غ امل�ستحقة من 
العم���الء ح�س���ب تواريخ اال�ستحق���اق عن طريق 
اأمتت���ة ه���ذه املدفوع���ات بح�س���ب التفوي����س 

املمنوح من العميل.

البحري���ن  اخللي���ج  فن���دق  ي�ست�سي���ف 
للموؤمت���رات و�سب���ا، ال�سي���ف العامل���ي ال�سه���ري 
بيب���ي اأنف�سك���ي واحلا�س���ل على بطول���ة العامل 
لل�سو�سي، وذل���ك ابتداء م���ن 22 يناير حتى 26 
يناي���ر اجلاري، مبطع���م �ساتو الياب���اين، واحلائز 
موؤخ���ًرا عل���ى جائ���زة اأف�س���ل مطعم ياب���اين على 
م�ست���وى البحرين. وتاأتي ه���ذه اخلطوة ا�ستمراًرا 
ملا عودك���م عليه الفن���دق من الرق���ي الدائم يف 

تقدمي كل م���ا هو جديد باأ�سلوب معا�رش ملواكبة 
الطف���رة العاملية والثقافية يف ع���امل املاأكوالت 
وامل�رشوبات، وتزامًنا مع بداية هذا العام، اإذ تزخر 
�سل�سل���ة مطاعم فندق اخللي���ج الفاخرة، بالكثري 
من العرو����س واالأح���داث اال�ستثنائية. و�سيجول 
ال�سي���ف بيب���ي اأنف�سك���ي بك���م يف رحل���ة يابانية 
مده�سة عرب اإعداد اأطباق ال�سو�سي وال�سا�سيمي، 
باأ�سلوب ع�رشي مميز.  وقال م�ساعد املدير العام 

التنفيذي �رشبل حن���ا “هذه فر�سة ال تتاح اإال مرة 
واحدة فق���ط! لذل���ك، نن�سح ع�س���اق املاأكوالت 
اليابانية اغتنام الفر�سة لتذوق اأ�سالة النكهات 
الياباني���ة واالنغما�س يف متعة التذوق ناهيك عن 
ميزات الرتفي���ه التي �سيعم���ل ال�سيف اأنف�سكي 
عل���ى انتهاجه���ا يف تق���دمي اأطباقه مبا����رشة اأمام 
اأعينك���م”. ويع���د ال�سي���ف اأنف�سكي م���ن الطهاة 
ا  البارزي���ن واملتميزي���ن يف الع���امل، ويتخ���ذ حاليًّ

مملكة الدمنارك مق���رًّا له. ح�سد على العديد من 
اجلوائ���ز يف ع���امل الطهي. ففي ع���ام 2013، حاز 
 World اأنف�سك���ي عل���ى لقب اأف�سل طاه���ي يف
Sushi Cup 2013 الذي عقد يف طوكيو. التحق 
مبعه���د World Sushi Skills مبدين���ة ت�سيبا 
لدرا�س���ة فنون اإع���داد اأطب���اق ال�سو�سي بطريقة 
ع�رشي���ة وكال�سيكي���ة للتعمق يف تاري���خ وعراقة 

•املطبخ الياباين والتوغل يف فن مزج املذاقات. ال�سيف اأنف�سكي	

متك����ني:   - املنام����ة 
العم����ل  �سن����دوق  ت����وَّج 
“متك����ني” قراب����ة �سنتني 
من العمل املتوا�سل على 
تطوير معاي����ري اجلودة يف 
جمي����ع اأق�سام����ه بح�سول����ه 
 ISO �سه����ادة  عل����ى 
وليك����ون   ،9001:2015

اأوائل  م����ن  “متكني” بذلك 
املوؤ�س�س����ات احلكومية الت����ي حت�سل على اأح����دث ن�سخة 
م����ن هذه ال�سهادة، ومبا يعزز من قدرة “ال�سندوق” على 
حت�سني ج����ودة اخلدمات املقدم����ة للم�ستفيدين باأق�سى 

فاعلية ممكنة.
واأكد الرئي�س التنفيذي ل� “متكني” اإبراهيم جناحي، 
اأن هذا االإجناز الكب����ري ي�سع “متكني” على اأعتاب مرحلة 
اأخرى من التق����دم واالرتقاء بجميع مفا�سل عملها لتكون 
اأك����ر قدرة على تلبي����ة احتياجات العم����الء بفاعلية ورفع 
م�ست����وى جودة اخلدمات املقدمة له����م، اإ�سافة اإلى اإدارة 
الوق����ت والنفق����ات وامل����وارد بفاعلية اأكرب، وت����اليف اأية 
ثغ����رات يف العم����ل، اإ�سافة اإل����ى حتفي����ز املوظفني على 

االندماج بالعمل بطريقة اأكر فاعلية.
واأ�سار اإلى اأن تطبي����ق املعيار االأف�سل عامليًّا الإدارة 
اجل����ودة ISO 9001:2015 ي�سع “متك����ني” بني اأوائل 
املوؤ�س�سات احلكومية الت����ي تتبنى اأحدث معايري اجلودة 

يف االأداء. 

ال���ع���ري���ب���ي: اأك������رب ع��م��ل��ي��ة ا���س��ت��ث��م��ار ل��ل�����رشك��ة مب�����س��اح��ة 61 األ������ف م����رت م��رب��ع

الت�صهيالت العقارية تد�صن املرحلة الثانية لأحد م�صاريعها باملحرق
بكلفة �رشائية لالأر�س بلغت 10 ماليني دينار 

هبة حم�صن من توبلي: 

اأعلنت �رشكة الت�سهي���الت العقارية خالل موؤمتر 
�سح���ايف عقد �سباح يوم اخلمي����س 11 يناير 2018، 
مبقر مبن���ى ت�سهي���الت البحرين يف منطق���ة توبلي، 
ع���ن تد�سني املرحلة الثانية م���ن م�رشوع “ت�سهيالت 
املح���رق” والواق���ع �سمال حمافظة املح���رق بالقرب 
م���ن جزر اأمواج ودي���ار املحرق. وتاأت���ي هذه اخلطوة 
وفًقا لل�رشكة بعد النجاح الكبري الذي حققته املرحلة 
االأولى للم�رشوع، وذلك يف ا�ستمرار للتطويرات التي 
اأجنزته���ا ال�رشك���ة منذ اأكر من 6 �سن���وات وت�سمنت 
8 حمط���ات مل�ساري���ع عقارية تنوعت ب���ني ال�سكني 

واال�ستثماري. 
البحري���ن  الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة  و����رشح 
للت�سهي���الت التجاري���ة د. ع���ادل حبي���ل اأن املرحلة 
االأول���ى �سه���دت اإقب���االً الفًت���ا م���ن قب���ل االأف���راد 
واملوؤ�س�س���ات واملطوري���ن، وحق���ق امل����رشوع حج���م 
مبيع���ات و�س���ل 50 % م���ن الق�سائ���م ال�سكنية من 
اأ�سل 160 قطعة خ���الل فرتة زمنية ق�سرية، وتوقع 
االنته���اء م���ن البي���ع خ���الل الث���الث اأ�سه���ر املقبلة، 
م�سرًيا اإل���ى اأن ال�رشكة تطرح م�ساريعها العقارية مبا 

يتنا�سب مع متطلبات الزبائن واأهايل املنطقة.
ويف تو�سيح لل�سحافة خ���الل املوؤمتر ال�سحايف 
حتدث رئي�س العقارات ب�رشكة الت�سهيالت العقارية 

جعف���ر العريب���ي قائالً “ه���ذا امل�رشوع يعت���رب اأ�سخم 
عملي���ة ا�ستثمارية يف تاريخ ال�رشك���ة حتى االآن حيث 
بلغ حج���م االأرا�سي 61 األف مرت مرب���ع بكلفة �رشائية 
10 مالي���ني دينار مق�سمة اإل���ى 106 ق�سائم �سكنية 
متنوع���ة االأحجام تبداأ م���ن 300 مرت مربع وخم�س�سة 
لبناء فيالت وتندرج اأ�سف���ل ت�سنيف “�سكني اأ” اأي 
املتمي���ز والراق���ي، اإذ مت تخ�سي����س اأرب���ع حمطات 
كهربائي���ة، وذل���ك بالتع���اون م���ع هيئ���ة التخطيط 
العم���راين، كم���ا ُخ�س�س���ت م�ساحة 175 م���رًتا مربًعا 
الإن�س���اء ب���رج ات�ساالت تق���وم باإدارت���ه هيئة تنظيم 

االت�س���االت، كم���ا مت التن�سي���ق م���ع هيئ���ة ال����رشف 
ال�سحي لالنتهاء من جميع االأ�سغال”.

واأ�سار العريب���ي اإلى “اأن امل�رشوع ميتاز مبوقعه 
اال�سرتاتيجي، حيث اإنه يعترب نقطة البداية للطريق 
الدائري الث���اين يف املحرق باجتاه املنامة ويقع على 
معرب حموري وحيوي و�س���ط �سبكة الطرق الرئي�سية 
مبحافظة املحرق، حي���ث مت االتفاق مع اأربع �رشكات 
عقارية مطورة لتنفيذه. ويعترب هذا امل�رشوع امتداًدا 
مل�ساريع اأخ���رى قائمة متلكها ال�رشك���ة وت�سوقها يف 
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البحرين ترخ�س لتاأ�سي�س اأول من�سة لـ “البتكوين” بال�رشق الأو�سط 
اأنباء عن موافقة “املركزي” على �رشكة ماليزية الختبار اخلدمة

ح�صل���ت �رشك���ة اأجنبي���ة متخ�ص�ص���ة يف تق���دمي 
تقنيات العم���ات االفرتا�صية على رخ�صة من جانب 
م����رشف املرك���زي؛ ليك���ون اأول ترخي����ص يف ال�رشق 
االأو�صط الإطاق من�صة لتبادل العمات االفرتا�صية، 
ومنه���ا “البتكوين”، وفق ما اأوردت���ه بع�ص م�صادر 
االأنب���اء. وتاأتي ه���ذه التطورات يف غ�ص���ون اأيام من 
ت�رشيحات اأطلقها حماف���ظ م�رشف البحرين املركزي 
اأم���ام جمل����ص النواب، ب���اأن الباد ال تع���رتف ر�صميا 

بالبتكوين كعملة.
وحتدث���ت تقارير ع���ن تقدمي م����رشف البحرين 
املرك���زي رخ�صة ل�رشك���ة ماليزية؛ للو�ص���ول للبيئة 
التجريبي���ة ملنتج���ات التكنولوجي���ا املالي���ة، والتي 
تتيح اختب���ار املنتجات وفق االأنظم���ة الرقابية قبل 

طرحها يف ال�صوق.
ومن �ص���اأن اخلط���وة اأن تتي���ح لل����رشق االأو�صط 
الو�ص���ول اإلى �صوق العمات الرقمية، والتي تتجاوز 

قيمتها اخلم�صني مليار عملية رقمية، اإذ ت�صعى هذه 
املن�ص���ة اإلى تغطية اأ�صواق ال����رشق االأو�صط و�صمال 

اإفريقيا.
ون�ص���ب اإلى م�صوؤول يف ال�رشكة قوله اإن البحرين 
�صتكون مكان مائما يف املنطقة ليكون مقرا لنظام 
املدفوع���ات بالعم���ات االفرتا�صية، وم���ع م�صاعدة 
م����رشف البحري���ن املركزي والبن���وك االأخ���رى، فاإنه 
ميك���ن تطبي���ق حل���ول االإدارة با�صتخ���دام تقني���ات 
ال�رشك���ة ل�صا�ص���ل الكتل )بلوك�صني(، الفت���اً اإلى اأن 
ال�رشك���ة تعم���ل كذلك عن قرب مع م�ص���ارف مركزية 
يف املنطق���ة الإف�ص���اح املجال؛ من اأج���ل تنظيم اأكرب 
للعم���ات االفرتا�صي���ة با�صتخدام االبت���كارات التي 

تتيحها قاعدة ال�رشكة للبلوك�صني.
وتاأ�ص�صت ال�رشكة املاليزية يف 2014 بالعا�صمة 
كوالملبور، كم���ا اأن لها اأن�صطة يف كل من �صنغافورة 
والهن���د، وكيني���ا، وال�ص���ني، واإندون�صي���ا، وماليزيا 

ودبي، وهونغ كونغ.
وتق���دم ال�رشك���ة حالي���ا خدم���ات نق���اط البي���ع 

با�صتخ���دام التقني���ات احلديثة، وتتاأه���ب لتد�صني 
خدم���ات الدف���ع با�صتخ���دام العمل���ة االفرتا�صية اأو 

البتكوين.
وكان���ت البحري���ن اأطلقت يف �صبتم���رب املا�صي 
 ،)SANDBOX( اإط���ار ت�رشيعي للبيئة التجريبي���ة
وهي اأولى اخلطوات؛ من اأجل دخول عامل التكنولوجيا 
املالي���ة اأو ما يعرف اخت�صارا ب���� “الفنتك”، يف حني 

اأعلن حماف���ظ م�رشف البحرين املركزي عن ا�صتقبال 
قرابة 8 رخ����ص ال�صتخدام البيئ���ة التجريبية، وذلك 
بالتزام���ن مع اإطاق ال�رشكة املالية العربية بالتعاون 
م���ع بتلك���و تطبيقا يع���د االأول م���ن نوع���ه يف الباد 

لتبادل االأموال عرب الهاتف النقال.
وذك���ر حمافظ امل�رشف املركزي اأن على البنوك 
واملوؤ�ص�ص���ات املالي���ة القي���ام بدوره���ا يف اإط���اق 

املنتج���ات التقني���ة املالي���ة التي تعم���ل يف ال�صوق 
العاملية، واإال فاإن امل����رشف املركزي �صيقوم بجلب 

من يقوم بذلك.
ويتوقع م�رشفي���ون اأن تغري التقني���ات املالية 
احلديث���ة ع���امل ال�صريف���ة ب�ص���كل دراماتيكي خال 
ال�صنوات املقبلة، اإال اأنها لن تلغي متاما دور البنوك 
كمقدم للخدمات املالية، كما يرى م�رشفيون اآخرون  
اأن التعامل ب� “البتكوي���ن” مازال حمفوف باملخاطر 
مع غياب اأي اأط���ر تنظيميه وا�صحة للتعامل مع هذه 
العم���ات امل�صف���رة التي ال ترتبط ب���اأي جهاز رقابي 

ر�صمي.
ورغ���م ذل���ك، ف���اإن ال����رشكات العاملي���ة اأعلنت 
دخوله���ا يف ع���امل البتكوين والعم���ات االفرتا�صية، 
ومع حتذيرات من جانب البنوك املركزي من التعامل 
مع ه���ذه العمات كنق���ود ر�صمي���ة واال�صتثمار بها، 
فان���ه ال يوجد ما يجرم التعامل به���ذه العمات التي 
تتلق���ى اتهامات وتوج�صات باأنه���ا ت�صتخدم للت�صرت 

على اأن�صطة غري �رشعية.

وزير النفط يرعى “ال�رشق الأو�سط لتكنولوجيا التكرير” الثاين
4.6 مليون دينار ا�ستثمارات لـ112 �رشكة جديدة بالبحرين 

تعمل مبختلف االأن�صطة التجارية وال�صناعية يف اململكة 

رخ����ص مركز البحري���ن للم�صتثمري���ن اإلى 112 
�رشك���ة جدي���دة تعمل يف خمتل���ف االأن�صط���ة التجارية 
وال�صناعي���ة يف اململك���ة خ���ال االأ�صب���وع املا�ص���ي، 
باإجم���ايل روؤو����ص اأم���وال ت�ص���ل اإل���ى 4.6 ملي���ون 
دينار، وذل���ك ح�صب البيان���ات املو�صحة على موقع 

)�صجات( التابع للمركز.
واأظهرت البيانات الر�صمية ملركز امل�صتثمرين، 
وه���و املرك���ز امل�ص���وؤول ع���ن الرتخي����ص لل�رشكات 
ال�صناعي���ة والتجاري���ة يف البحري���ن، اأن���ه مت ت�صجيل 
111 �صجاً ن�صًطا دون ترخي�ص و�رشكة واحدة ن�صطة.

واأ�ص���ارت البيانات اإلى اأنه مت ت�صجيل 64 �رشكة 
ذات م�صوؤولية حم���دودة دون ترخي�ص و�رشكة واحدة 
ن�صط���ة، و37 �صج���ًا ل�رشك���ة ال�صخ����ص الواح���د دون 
ترخي�ص، و8 �صج���ات ل�رشكة ت�صامن دون ترخي�ص، 

و�صجلني لفرع ل�رشكة اأجنبية.
واأو�صحت بيانات املركز اأن اأكرب روؤو�ص االأموال 
الت���ي مت ت�صجيلها تابعة ل�رشك���ة “م�صنع عمر بانافع 
للع���ود” براأ�صم���ال ملي���ون دين���ار وتعم���ل يف جمال 
�صنع ال�صابون واملنظف���ات وم�صتح�رشات التنظيف 
والتلمي���ع والعط���ور وم�صتح����رشات التجميل، و�رشكة 
ال�صق���ا ل�صناعة املجوه���رات وتعمل يف جمال اأن�صطة 
ت�صمي���م املجوه���رات و�ُصن���ع املجوه���رات واحللي 
واالأ�صن���اف املت�صل���ة )م�صنع( و�ُصن���ع املجوهرات 
واحلل���ي واالأ�صن���اف املت�صل���ة )ور�ص���ة(، كم���ا مت 
الرتخي�ص اإل���ى �رشكة م�صانع اخل���والين للمجوهرات 
واالملا����ص براأ�صمال مليون دين���ار وتن�صط يف اإعادة 
القيم���ة  ذات  اللوج�صتي���ة  واخلدم���ات  الت�صدي���ر 
امل�صاف���ة، واأن�صط���ة ت�صمي���م املجوه���رات، و�ُصنع 
املجوه���رات واحللي واالأ�صن���اف املت�صلة )م�صنع(، 

و�ُصن���ع املجوه���رات واحلل���ي واالأ�صن���اف املت�صلة 
)ور�صة(.

كم���ا رخ�ص املركز ل� “م�صنع عبدالرحمن بانافع 
للعط���ور” براأ�صم���ال 500 األ���ف دين���ار وين�ص���ط يف 
�صنع ال�صابون واملنظف���ات وم�صتح�رشات التنظيف 
والتلمي���ع والعط���ور وم�صتح����رشات التجميل، و�رشكة 
اجل���ودي للمقاوالت الأن�صط���ة املكات���ب الرئي�صة اأو 
االإدارية واأعمال املقاوالت خارج البحرين ب�500 األف 
دين���ار، و�رشك���ة �صودانيكا للتج���ارة وتعمل يف جمال 
جتارة/بي���ع العطور وم�صتح�رشات التجميل و�صابون 
الزين���ة وجتارة/بي���ع االأغذية وامل�رشوب���ات - الغذاء 
ال�صحي ب�500 األف دين���ار. ومت اأي�ًصا ت�صجيل �رشكة 
راج���ح لاإلكرتوني���ات ب����200 األف دين���ار وتعمل يف 
جمال جتارة/بيع االأجه���زة الكهربائية واالإلكرتونية 
املنزلية. وت�صري البيان���ات اإلى اأنه مت ت�صجيل �رشكة 
مودرن تك الإعادة التدوير براأ�صمال 120 األف دينار 
وتن�ص���ط ال�رشك���ة كم�صنع ال�صرتجاع امل���واد، كما مت 
الرتخي����ص ل�رشك���ة البنقل���ة للمق���اوالت وال�صيان���ة 
ب�100 األ���ف دينار وتعمل يف جم���ال ت�صييد املباين، 
اإ�صاف���ة اإل���ى الرتخي����ص مل�صنع دي���اب للبا�صتيك 

ب�100 األف دينار ل�صنع املنتجات اللدائنية.
فيم���ا مت الرتخي�ص ل�رشكت���ني لل�صخ�ص الواحد 
و�رشك���ة ذات م�صوؤولي���ة حمدودة بروؤو����ص اأموال 50 
األف دينار لكل منهما، واأي�ًصا ت�صجيل 7 �رشكات ذات 
م�صوؤولي���ة حمدودة و�رشكة لل�صخ�ص الواحد براأ�صمال 

20 األف دينار لكل منها.
وتو�ص���ح البيان���ات اأن���ه مت الرتخي����ص ل�رشك���ة 
ال�صخ����ص الواحد براأ�صم���ال 15 األف دين���ار، كما مت 
الرتخي�ص اإلى 5 ����رشكات لل�صخ�ص الواحد 5 �رشكات 
ذات م�صوؤولي���ة حم���دودة و�رشك���ة واح���دة ت�صام���ن 
براأ�صمال 10 اآالف دينار لكل منها. واأ�صارت البيانات 
اأنه مت ت�صجيل 76 �صجاً دون ترخي�ص لي�صل اإجمايل 
راأ�صمال ال�رشكات اإلى 165.2 األف دينار ترتاوح بني 

50 ديناًرا و5 اآالف دينار.
وم���ن جانب ف���روع ال����رشكات االأجنبي���ة فقد مت 
ت�صجيل �رشكة “لفتولوج���ي” وهي فرع ل�رشكة اأجنبية 
– اأمريكية وتن�صط يف البيع عن طريق االإنرتنت، كما 
مت الت�صجي���ل اإلى �رشكة تكني���كا انرتنا�صيونال وهي 
فرع ل�رشكة اأجنبية – لبنانية- وتعمل يف جمال اأن�صطة 

املكاتب الرئي�صة اأو االإدارية.

املنام���ة - الوطنية للنف���ط والغاز: 
يرع���ى وزير النف���ط، ال�صي���خ حممد بن 
موؤمت���ر  فعالي���ات  خليف���ة،  اآل  خليف���ة 
ومعر����ص ال����رشق االأو�صط الث���اين الذي 
ت�صت�صيف���ه البحري���ن يف الف���رتة 23 – 
ُمه االحتاد  24 يناي���ر اجلاري ال���ذي ُينظِّ
العامل���ي للتكرير بالتع���اون والتن�صيق 
م���ع الهيئ���ة الوطني���ة للنف���ط والغ���از 
ال����رشكات  م���ن  ع���دد  ورعاي���ة  وبدع���م 
زة  ُ�صارك���ة ُمتميِّ النفطي���ة العاملي���ة ومبمِ
�ص���ني وروؤ�صاء  وامُلتخ�صِّ اخل���رباء  م���ن 
وُمدي���ري ال����رشكات العامل���ة يف جم���ال 
تكرير البرتول وكذلك امُلهتمِّني مبجال 
ة  تكنولوجيا التكري���ر يف الأو�ساط الفنيِّ

ة. ة واالأكادمييِّ والبحثيِّ
ن وزي���ر النفط ا�صتمرار االحتاد  وثمَّ
البحري���ن  اختي���ار  للتكري���ر  العامل���ي 
النعق���اد �صل�صل���ة موؤمت���رات ومعار�ص 
ال����رشق االأو�ص���ط لتكنولوجي���ا التكري���ر 
للم���رة الثاني���ة عل���ى اأر����ص اململك���ة؛ 
ب���ة الت���ي حظيت  مع���ة الطيِّ وذل���ك لل�صُّ
بها اململكة عل���ى امُل�صتوى العاملي يف 
�صناع���ة املوؤمت���رات وعق���د الفعاليات 
�ص���ة يف ه���ذا املج���ال احليوي،  امُلتخ�صِّ
ل واملعر����ص  ق���ه املوؤمت���ر االأوَّ وم���ا حقَّ
امُل�صاح���ب م���ن نتائ���ج ُمبه���رة، والذي 
ا�صت�صافت���ه اململك���ة يف وق���ت �صاب���ق 
�صك���ره  خال����ص  ع���ن  ُمعرب���اً   ،2017
والدع���م  الدءوب���ة  للجه���ود  وتقدي���ره 
ُمه احلكومة وحر�صها  االإيجابي الذي ُتقدِّ
رعلى تقدمي اأعلى مراتب الدعم  امُل�ْصتممِ
وامُل�صاندة ملثل ه���ذه الفعاليات التي 
ُترمي بظالها عل���ى االقت�صاد الوطني 

ودعم التنمية امل�صتدامة التي ت�صهدها 
البحري���ن يف جم���االت تقا�ص���م املعرفة 
وتبادل اخل���ربات وامل�صاركة البنَّاءة يف 
تعزيز الُقدرات واملهارات ورفع كفاءة 
العن����رش الب����رشي يف هذا القط���اع امُلهم 

والقطاعات االأخرى ذات العاقة.
���ز االأوراق العلمية والعملية  و�صرُتكِّ
واجلل�ص���ات النقا�صي���ة للموؤمت���ر عل���ى 
العديد من املوا�صي���ع منها: امل�صاريع 
والتقني���ات  بالتكري���ر  العاق���ة  ذات 
امل�صتقبلي���ة وامل�صاري���ع االإ�صرتاتيجية 
م�ص���ايف  م�صت���وى  رف���ع  اإل���ى  الرامي���ة 
التكرير وتقنية اإدارة انبعاثات الكربون 
وامل�صاري���ع االإقليمي���ة وخط���ط النم���و، 
واإ�صرتاتيجي���ات املواه���ب، واال�صتثمار 
االأمثل للبح���وث التطويرية واال�صتفادة 
منه���ا جتارياً وتكام���ل الفر�ص يف جمال 
التكري���ر والبرتوكيماويات، وذلك على 
اأيدي خرباء ومتخ�ص�صني عامليني يبلغ 

عددهم اأكرث من 40 متحدثاً.

ملوج����ودات  الكل����ي  املجم����وع  ارتف����ع 
اال�صتثماري����ة  االأعم����ال  �����رشكات  ميزاني����ة 
العامل����ة يف البحري����ن يف 9 اأ�صهر منذ بداية 
الع����ام وحتى نهاية الرب����ع الثالث من العام 
املا�ص����ي بن�صب����ة 9.5 %، قيا�ًص����ا بالفرتة 

ذاتها من العام 2016.
ووفًق����ا الأح����دث بيانات ن�رشه����ا م�رشف 
البحري����ن املرك����زي على موقع����ه وح�صلت 
“الب����اد” على  ن�صخة منها، ف����اإن املجموع 
الكل����ي للميزانية يف 9 اأ�صه����ر جتاوز 22.7 
مليار دينار، بزيادة ملي����اري دينار تقريًبا، 
قيا�ًص����ا بالف����رتة ذاته����ا من الع����ام 2016 

والتي بلغت قرابة 20.7 مليار دينار.
ملوج����ودات  الكل����ي  املجم����وع  وكان 
ميزانية �����رشكات االأعم����ال اال�صتثمارية قد 
ارتف����ع بن�صب����ة 9.3 % بالن�ص����ف االأول من 
الع����ام املا�صي، حي����ث بلغ نح����و 15 مليار 
دين����ار، بزي����ادة 1.3 ملي����ار دين����ار تقريًبا، 

قيا�ًص����ا بالفرتة ذاتها من الع����ام 2016 اإذ 
بلغ قرابة 13.7 مليار دينار.

وبلغ املجموع الكلي ملوجودات ميزانية 
ال�رشكات يف الربع الثال����ث من العام 2017 
نحو 7.7 مليار دينار، بزيادة 695.4 مليون 
دين����ار تقريًبا، م����ا ن�صبت����ه 9.9 %، مقارنة 
بقرابة 6.99 مليار دينار بالفرتة ذاتها من 

العام 2016. 
كم����ا بل����غ املجم����وع الكل����ي مليزاني����ة 
الثال����ث  الرب����ع  يف  ال�����رشكات  موج����ودات 
م����ن الع����ام 2017 نح����و 7.7 ملي����ار دينار، 
بزي����ادة 108.3 ملي����ون دين����ار تقريًبا، ما 
ن�صبت����ه 1.4 %، مقارن����ة بقراب����ة 7.6 مليار 
دين����ار يف الربع الثاين من الع����ام املا�صي. 
وتوزعت موجودات ميزانية �رشكات االأعمال 
االأعم����ال  �����رشكات  ب����ني  م����ا  اال�صتثماري����ة 
اال�صتثمارية من الفئ����ة االأولى التي قدرت 
بنحو 15.1 مليار دين����ار، و7.6 مليار دينار 
تقريًبا للفئ����ة الثانية، و26.1 مليون دينار 

للفئة الثالثة.

م����ن  االأعم����ال اال�صتثماري����ة  و�����رشكات 
الفئة االأول����ى تت�صم����ن ميزانياتها جمموع 
املوج����ودات امل����دارة ل�صال����ح العماء 4.8 
ملي����ار دينار تقريًبا )نح����و 3.8 مليار دينار 

للموج����ودات املقيمة، و986.1 مليون 
دينار للموج����ودات غري املقيمة(، 

و291.5 ملي����ون دين����ار جمموع 
)تت�صمن  امليزاني����ة  موجودات 
جمموع املوج����ودات امل�صتثمرة 

اال�صتثمارية  ال�����رشكات  ل�صال����ح 
البالغة نحو 58.6 مليون دينار(.

اأم����ا �����رشكات االأعمال م����ن الفئة 
الثانية تت�صمن ميزانياتها جمموع 

ل�صال����ح  امل����دارة  املوج����ودات 
العم����اء نح����و 2.5 ملي����ار دين����ار 
)مليارا دينار تقريًبا للموجودات 

املقيم����ة، و742.9 ملي����ون دين����ار 
للموجودات غ����ري املقيمة(، و38.3 

ملي����ون دينار جمم����وع موجودات 
جمم����وع  ويق����در  امليزاني����ة. 

موجودات ميزانية �رشكات االأعمال من الفئة 
الثالثة نحو 8.3 مليون دينار.

ورخ�ص امل�رشف املرك����زي ل� 59 �رشكة 
لا�صتثم����ار حت����ى �صه����ر �صبتم����رب 2017، 
تتوزع بني 
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متثيلي����ة،  مكات����ب  و5  ا�صتثم����ار،  �رشك����ة 
وجمعية وحيدة هي جمعية مديري االأ�صول 

البحرينية.
وبح�ص����ب الدلي����ل االإر�ص����ادي لل�رشكات 
املرخ�����ص لها من امل�����رشف املركزي، فاإنه 
“يجوز ل�رشكات اال�صتثمار من الفئة االأولى 
اأن متار�����ص كافة اأنواع خدم����ات اال�صتثمار 
اخلا�صعة للرقابة مبا يف ذلك حتمل املخاطر 
اخلا�صة مث����ل التعام����ل يف االأدوات املالية 
ب�صفة متعهد، ويجوز ل�رشكات اال�صتثمار 
من الفئة الثانية اأن متار�ص كافة اأنواع 
الن�صاطات با�صتثن����اء التعامل ب�صفة 
متعه����د، اأما �����رشكات اال�صتثمار من 
الفئ����ة الثالث����ة فينح�����رش ن�صاطه����ا 
فقط يف تق����دمي امل�صورة وترتيب 
املالي����ة،  االأدوات  ال�صفق����ات يف 
وعلى غري م����ا عليه احلال بالن�صبة 
ل�����رشكات الفئ����ة االأول����ى والثانية 
فاإن �رشكات الفئة الثالثة ال ميكنها 

االحتفاظ باأموال العماء”.

22.7 مليار دينار املجموع الكلي مليزانية �رشكات الأعمال ال�ستثمارية
54 منها يف البحرين ... وارتفعت بن�صبة 9.5 % يف 9 اأ�صهر

• وزير النفط	

اأمل احلامد

زينب العكري

علي الفردان



بالوثيقة  املسجل  العلني  املزاد  في  العقار  بيع  عن  الثالثة  املدنية  الصغرى  احملكمة  تعلن 
وتبلغ  املنامة  من  سلمباد  مبنطقة  الكائن   2014/11160 رقم  املقدمة  مبوجب   192565 رقم 
وتسعون  وواحد  ستمائة  مببلغ  العقار  وثمن  تقريباً  مربع  متر   1401 االجمالية  مساحته 
الف ومائة وتسعون دينار. وفق ماجاء في تقرير هيئة الفرز، وقد كلفت احملكمة الدالل علي 
حسن الصائغ ورقم هاتفه 36666014 في بيع العقار وفي حالة وجود اي استفسارات الرجاء 

التواصل مع الدالل.
وحتدد موعد اجللسة بتاريخ 28/1/2018 لبيع العقار باملزاد العلني وفق احكام قانون املرافعات

قاضي الصغرى  املدنية الثالثة
هذا مالزم وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام ،،،

وزارة العدل والشئون االسالمية - ادارة احملاكم
3001062686CS :رقم الدعوى 02/2016/16166/5   -    رقم الكتاب

تاريخ االصدار: 8/1/2018
هيئة شئون االعالم  -  اعالن عن بيع عقاد باملزاد العلني

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد / احمد عبداهلل احمد الشمالن باعتباره املصفي القانوني 
بن  خالد  ملالكها  ش.ش.و  الدولية  للوساطة  الواسع  النطاق  لشركة 
حسني ،املسجلة كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد رقم 87472 ، 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2011.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن رقم )000( لسنة 2018

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة النطاق الواسع للوساطة الدولية ش.ش.و

ملالكها خالد بن حسني
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“التحالف” ي�رشب مع�شكرا حوثيا ويقتل ع�رشات امل�شلحني
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

ا�شتهدف���ت غارة جوية لطريان التحال���ف العربي مع�شكرا تدريبي���ا مليلي�شيات احلوثي 
�الإير�ني���ة يف حمافظ���ة �لبي�ساء، �ل�سبت، مما �أ�سفر عن �سق���وط ما ال يقل عن 40 �شخ�شا بني 
قتي���ل وجريح. و�سن���ت �ملقاتالت �لغارة عل���ى �ملع�سكر �جلديد يف منطقة ري���ام �لو�قعة يف 

رد�ع. و�سوهدت �سيار�ت تنقل قتلى وجرحى بعد �لغارة �إلى م�ست�سفيات رد�ع وذمار.
وياأتي ذلك غد�ة تكبد ميلي�سيات �حلوثي �الإير�نية خ�سائر فادحة، �جلمعة، لدى حماولتها 

مهاجمة �لقو�ت �ل�رشعية يف مدينة ميدي مبحافظة حجة �سمال غربي �لعا�سمة �ليمنية.
وقت���ل نح���و 20 عن�رش� م���ن ميلي�سيات �حلوث���ي يف �ملعارك �لتي ��ستم���رت قر�بة خم�س 
�ساعات، ف�سل �ملتمردون خاللها من ك�رش �حل�سار على ما تبقى من جيوب لهم د�خل �ملدينة.
كم���ا قتل 4 جنود من �لق���و�ت �حلكومية خالل �ملعارك، �لت���ي تز�منت مع غار�ت �سنتها 

مقاتالت �لتحالف �لعربي تعزيز�ت وخنادق للحوثيني.

السنة العاشرة - العدد 3379 
األحد

14 يناير 2018 
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 رام اهلل - أ ف ب:

 �سارك �لع�رش�ت من �لفل�سطينيني 
و�ملت�سامن���ني �الأجانب و�إ�رش�ئيليون، 
�ل�سبت، يف تظاهرة، ت�سامنا مع �لفتاة 
�لتميمي، �ملعتقلة  �لفل�سطينية عهد 
ل���دى �إ�رش�ئيل، وذلك يف قريتها �لنبي 
يف  �هلل  ر�م  مدين���ة  �سم���ال  �سال���ح، 

�ل�سفة �لغربية �ملحتلة.
و�أطلق �جلي����س �الإ�رش�ئيلي، �لغاز 
�مل�سيل للدموع بكثافة، باجتاه �سبان 
�سارك���و� يف �لتظاهرة، و�ألقو� �حلجارة 
باجتاه �حلاجز �لع�سكري، �لذي تقيمه 

�إ�رش�ئيل، على مدخل �لقرية.
م���ن  �لتظاه���رة مب�س���رة  ب���د�أت 
و�سط �لقري���ة، حمل خالل �مل�ساركون 
�الع���الم �لفل�سطينية، وهتف���و� با�سم 
عه���د �لتميم���ي وبا�س���م �ملعتقل���ني 
�ل�سج���ون  يف  �لفل�سطيني���ني، 

�الإ�رش�ئيلية.
قي���اد�ت  �مل�س���رة  يف  و�س���ارك 
من خمتل���ف �لف�سائ���ل �لفل�سطينية، 

و�أع�ساء عرب يف �لكني�ست. 
وق���ال ع�ش���و الكني�ش���ت العربي 
�ل�سابق، حممد بركة، �لذي ير�أ�س جلنة 
�ملتابع���ة �لعلي���ا ل�س���وؤون �ملو�طنني 
�لع���رب يف �إ�رش�ئي���ل، يف كلم���ة �أم���ام 
امل�شاركني” جئنا هنا �إلى قرية �لنبي 
�سالح، كي ننع���م بهو�ء عهد وو�لدها 

ووالدتها”. 
وقال ع�سو �لكني�ست �أمين عودة، 
رئي�س �لقائم���ة �مل�سرتكة، �إن �جلنود 
�الإ�رش�ئيلي���ني منع���وه م���ن �لو�س���ول 

ملكان �العت�سام.

شنغهاي - رويترز: 

ذكرت وكالة �أنب����اء �ل�سني �جلديدة 
)�سينخ����و�( �أن فريق �إنقاذ �سينيا �نت�سل 
جثتني يوم �ل�سبت من ناقلة نفط �إير�نية 
منكوب����ة ال ت����ز�ل م�ستعل����ة بع����د �أ�سب����وع 
م����ن ن�س����وب حري����ق فيها عق����ب ت�سادم 
يف بح����ر �ل�س����ني �ل�رشقي. وو�س����ع �أع�ساء 
فري����ق �الإنقاذ �الأربعة �أجه����زة تنف�س كي 
يتمكنو� من �ل�سعود �إل����ى �سطح �لناقلة 

)�سانت�سي( حيث عرثو� على جثتني.
حاول����وا  اإنه����م  �شينخ����وا  وقال����ت 
�لو�سول �إلى �أماك����ن �الإقامة يف �ل�سفينة 
لكن منعتهم درجات �حلر�رة �ملرتفعة يف 
�ل�سفينة �ملحرتق����ة و�لتي بلغت نحو 89 

درجة مئوية.
ومت �نت�س����ال جث����ة بحار ي�ستب����ه باأنه 
م����ن �ل�سفينة يوم �الثن����ني و�أر�سلت �إلى 
�سنغه����اي للتعرف عليه����ا. وال يز�ل بقية 
�أف����ر�د �لطاقم، �ل����ذي ي�س����م 30 اإيرانيا 

و�ثنني من بنجالد�س، مفقودين.
وقال����ت �لوكال����ة �إن فري����ق �الإنق����اذ 
�أو  �لرحل����ة  بيان����ات  م�سج����ل  �نت�س����ل 
)�ل�سن����دوق �الأ�س����ود(، قب����ل �أن يغ����ادر 
�ل�سفينة بعد �أقل م����ن ن�سف �ل�ساعة من 
�سعوده �إليها ب�سبب حتول وجهة �لرياح 
والأن “�لدخ����ان �ل�س����ام �لكثيف” �أدى �إلى 

تعقيد �لعملية.

لندن - وكاالت:

�ملحتج���ني  م���ن  ع���دد  �قتح���م 
�ملوؤيدين للرئي����س �الأمركي دونالد 
تر�مب، موؤمتر� كان يتحدث فيه عمدة 
لن���دن �سادق خ���ان وحاول���و� �عتقاله 
مبقت�س���ى قانون يعود للقرن �لثالث 
ع�رش �مليالدي، ح�سبما �أفادت �سحيفة 

“ديلي ميل” �لربيطانية.
�لرج���ال موؤمت���ر جمعية  و�قتح���م 
فابي���ان يف لن���دن بع���د حلظ���ات م���ن 
توجه �لعم���دة �إلى �ملن�سة و�تهموه ب� 

“تخريب �لد�ستور �الإجنليزي”.
و�أثناء �إلقاء �س���ادق خان لكلمته، 
قاطعه �ملحتجون �لذين دخلو� بتذ�كر 
وكان���و� يجل�سون ب���ني �ل�سفوف وتال 
�أحده���م بيانا يقول: “نح���ن هنا �ليوم 
الإج���ر�ء �عتق���ال �سلم���ي غ���ر عني���ف 
للتالية �أ�سماوؤهم: �سادق خان وكير 
�ستارمر و�لنائب كي���ت غرين و�أندرو 
ه���اروب.” ولدى حماولة رج���ال �الأمن 
�لتدخ���ل، ق���ال �أحده���م: “نح���ن حتت 
مظل���ة �أح���كام �لقان���ون �لع���ام... �إذ� 
مل�ستنا �ستد�ن بتهمة �العتد�ء �لعام. 
ال تلم�سن���ا... لن نخرج م���ن هنا... لقد 

دفعنا ثمن �لتذكرة”.

فل�سطينيون و�إ�رش�ئيليون و�أجانب 
يت�سامنون مع عهد �لتميمي

 انت�شال جثتني من ناقلة 
�لنفط �الإير�نية �مل�ستعلة

 موؤيدون لرت�مب يقتحمون 
خطاب عمدة لندن العتقاله

العراق... العبادي بقائمة انتخاب منف�صلة عن املالكي
ً حزب �لدعوة ال ي�سارك ي�سارك با�سمه �ل�رشيح... وحتالف بقيادة عالوي ي�سم 28 حزبا

و�أ�س���اف �لبيان �أن “�التف���اق ن�س على 
�أن ال يدخ���ل �حل���زب با�سم���ه �ل�رشي���ح �سمن 
�لتحالفني، وي���رتك �خليار الأع�س���اء �لدعوة 
الختي���ار، �أي حتال���ف منهما كم���ا مت �التفاق 
على ت�سكي���ل جلنة من حزب �لدعوة لالإ�رش�ف 

على �لتحالفني”.
كم���ا �أ�سار �لبي���ان �إلى �أنه يح���ق الأع�ساء 
�لقيادي���ة  م�ستوياته���م  مبختل���ف  �حل���زب 
و�لتنظيمي���ة بعناوينه���م �ل�سخ�سية تروؤ�س 
�أي من �لقو�ئ���م �النتخابية. وكانت مفو�سية 
�النتخاب���ات �لعر�قية، �أغلقت ب���اب ت�سجيل 
�ستق���ود  �لت���ي  �ل�سيا�سي���ة  �لتحالف���ات 

�النتخابات �لعر�قية يف مايو �ملقبل.
و�أك���دت �ملفو�سي���ة �أن ال متديد لفرتة 

�نته���ت  �لت���ي  �لتحالف���ات  ه���ذه  ت�سجي���ل 
�خلمي�س، على �لرغم من �أن �أطر�فاً �سيا�سية 

ترّجح �إع���ادة فتحه مرة �أخ���رى. وقال رئي�س 
�نته���ت  �ملفو�سي���ة  �إن  �النتخابي���ة  �الإد�رة 

من ��ستقب���ال طلبات �لت�سجي���ل للتحالفات 
�النتخابي���ة، م�سيفا �أن �الأح���ز�ب �ل�سيا�سية 
�لتحالف���ات  يف  تدخ���ل  مل  و�لت���ي  �ملج���ازة 
�النتخابي���ة �ست�س���ارك ب�س���ورة منف���ردة يف 

�النتخابات �ملقبلة.
م���ن جهت���ه، �أعلن �الأم���ني �لع���ام لتجمع 
العدال���ة والوح���دة عامر الفايز ع���ن ت�شكيل 
حتال���ف “�لفتح” �النتخاب���ي �جلديد برئا�سة 
�أم���ني ع���ام منظم���ة ب���در ه���ادي �لعام���ري، 
و�سي�سم عدد�ً من ف�سائ���ل �حل�سد �ل�سعبي 

وخم�سة ع�رش حزباً.
كما �أ�سارت م�س���ادر حزبية �إلى ت�سكيل 
حتالف �آخر ي�سم 28 حزباً بقيادة �إياد عالوي 

و�سليم �جلبوري و�سالح �ملطلك.

• حيدر �لعبادي ونوري �ملالكي )�أر�سيفية(	

بغداد - العربية.نت: 

اتفقت قيادات حزب الدعوة العراقي، ال�سبت، على اأن يقود رئي�س الوزراء احلايل حيدر العبادي 

دول��ة  ائ��ت��اف  قائمة  املالكي  ن��وري  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  يقود  بينما  والإ���س��اح،  الن�سر  قائمة 

القانون، حتت مظلة اإ�سراف احلزب يف النتخابات املقبلة.

العبادي  ال��دع��وة بح�سور  “اجتماعاً ح�سل قبل قليل حل��زب  اإن  بيان  ال��دع��وة يف  وق��ال ح��زب 

واملالكي مت فيه التفاق على دخول الدعوة بتحالفني يف انتخابات جمل�س النواب، الأول با�سم “دولة 

القانون” برئا�سة نوري املالكي والثاين )الن�سر والإ�ساح( برئا�سة حيدر العبادي”.

قتيالن يف حماولة �غتيال م�سوؤول عر�قي
قت���ل �سخ�س���ان على �الأق���ل و�أ�سيب 
�آخر�ن من مر�فقي رئي�س جمل�س حمافظة 
تفج���ر  يف  �لع�سا����س  ريا����س  بغ���د�د 
�نتح���اري ��ستهدف موكب���ه يف �ساحة عدن 

بالعا�سمة �لعر�قية بغد�د.
ونقلت قن���اة ال�شومري���ة املحلية عن 

�لع�سا�س قول���ه �إن “�نتحاريا فجر نف�سه 
يف �ساح���ة ع���دن و��سته���دف موكبي، مما 
�أ�سفر ع���ن ��ست�سهاد �أحد �أف���ر�د حمايتي 

و�إ�سابة ثالثة �آخرين بجروح”.
ويف وق���ت الحق قالت م�س���ادر �أمنية 

�إن �أحد �مل�سابني تويف جر�ء �إ�سابته.

اأردوغان يهدد: �صن�صحق الوحدات الكردية ال�صورية يف عفرين
إسطنبول - رويترز:

طي���ب  رج���ب  �لرتك���ي،  �لرئي����س  ق���ال 
�أردوغان، �أم�س �ل�سب���ت، �إن �لتوغل �لع�سكري 
�لرتك���ي يف حمافظ���ة �إدل���ب ب�سم���ال �سوري���ا 
�سي�سح���ق ق���و�ت كردية م�سلح���ة ت�سيطر على 
منطقة عفرين �ملجاورة. وقالت وحد�ت حماية 
�ل�سع���ب �لكردي���ة �إن �لق���و�ت �لرتكية د�خل 
�سوريا �أطلقت قذ�ئف على عفرين �ليوم، لكن 

مل ي�سب �أحد ب�سوء.
ودخل���ت �لق���و�ت �لرتكي���ة �إدل���ب قبل 3 
�أ�سه���ر، بعد �تف���اق مع رو�سيا و�إي���ر�ن حتاول 
مبوجبه �ل���دول �لثالث خف�س حدة �لقتال بني 
�لق���و�ت �ملو�لي���ة للنظام �ل�س���وري وم�سلحي 
�ملعار�سة يف �أكرب جزء ال يز�ل خا�سعاً ل�سيطرة 

�ملعار�سة يف �سوريا.
لك���ن مواقع املراقبة القليل���ة التي يقول 

�جلي����س �لرتكي �إن���ه �أقامها قريب���ة من �خلط 
�ل���ذي يف�سل بني �ملناطق �خلا�سعة ل�سيطرة 
�ملعار�س���ة �لعربي���ة ومنطق���ة عفري���ن �لت���ي 
ي�سيط���ر عليها �الأك���ر�د. وقال �أردوغ���ان �أمام 
موؤمتر حلزبه �لعد�لة و�لتنمية �حلاكم يف مدينة 
معم���ورة �لعزيز ب�رشق تركي���ا “�إذ� مل ي�ست�سلم 
�الإرهابي���ون يف عفرين ف�سنمزقه���م”. وكانت 
تركيا �رشعت �لعام 2016 يف هجومها �لع�سكري 

)درع �لفر�ت( يف �سم���ال �سوريا لطرد تنظيم 
د�ع����س من �حلدود، و�إقام���ة منطقة عازلة بني 

�الأر��سي �لتي ي�سيطر عليها �الأكر�د.
وق���ال �أردوغ���ان يف �إ�س���ارة �إل���ى عفري���ن 
“متكن���ا بف�سل عملية درع �لف���ر�ت من قطع 
ممر �الإرهاب يف منت�سف���ه. ��ستهدفناهم ذ�ت 
ليل���ة فج���اأة. وبعملية �إدلب فاإنن���ا نقوم بهدم 

�جلناح �لغربي”.

تونس - وكاالت: 

�أعلن وزي����ر �ل�سوؤون �الإجتماعي����ة �لتون�سي، 
حممد �لطر�بل�س����ي، �أن �حلكومة قررت رفع منحة 
�لعائ����الت �ملعوزة ورف����ع منح����ة �لتقاعد، وذلك 
يف �إط����ار �إج����ر�ء�ت لتخفي����ف �الحتق����ان بال�سارع 
�لتون�سي. وقبيل �إحياء �لذكرى �ل�سابعة ل�”ثورة 
احلري����ة والكرام����ة” �الأح����د، ت�سه����د تون�����س منذ 
�أ�سبوع حرك����ة �حتجاج �جتماع����ي يف عدة مدن مع 
بدء تطبيق ميز�نية 2018 �لتي ت�سمنت زياد�ت 
يف �الأ�سع����ار) وخالل �الحتجاجات مت توقيف 803  
�أ�سخا�س، بح�سب ما �أف����اد �ل�سبت �لعميد خليفة 
�ل�سيباين �ملتح����دث با�سم �لد�خلي����ة �لتون�سية. 

وقال �ل�سيباين �إنه خالل ليلة �جلمعة �إلى �ل�سبت 
“مل ي�سجل �أي هجوم على �أمالك عامة �و خا�سة”.

وكان �حت����اد �ل�سغ����ل ذو �لتاأث����ر �لقوي قد 
دع����ا م����ع بد�ي����ة �الحتجاج����ات، �لتي قت����ل فيها 
حمتج، �إلى رفع �الأجر �الأدنى وزيادة �مل�ساعد�ت 

�الجتماعية للعائالت �لفقرة.
وت�سمن����ت ميز�ني����ة 2018، �لت����ي تبناه����ا 
�لربملان �أو�خر 2017 زياد�ت، خ�سو�سا يف �الأد�ء 
على �لقيمة �مل�ساف����ة و�رش�ئب على �الت�ساالت 
�لهاتفية و�لعقار�ت وبع�س ر�سوم �لتوريد، كما 
ن�����س على �رشيبة �جتماعية للت�سامن تقتطع من 
�الأرب����اح و�ملرتب����ات وذلك به����دف توفر مو�رد 

لل�سناديق �الجتماعية.

تونس تزيد منحا حكومية لتهدئة الشارع

• �الحتجاجات �أنذرت �حلكومة ب�ساأن �ل�سيا�سات �القت�سادية	
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كان توجيه جاللة املل����ك املفدى وا�ضحا 
باأهمي����ة التوافق ب����ن ال�ضلطت����ن الت�رشيعية 
والتنفيذي����ة، بع����د ق����رار هيئة النف����ط والغاز 
ال����ذي مت اتخ����اذه �رشيعا دون متهي����د وتهيئة 
للمواط����ن، ودون توافق بن ال�ضلطتن، وهو 
م����ا اأثار بلبل����ة وجلبة بال����راأي الع����ام. ال يخفى 
على اأح����د اأن ال�ضعب البحريني ينتمي للطبقة 
الو�ضط����ى الت����ي متتلك القليل م����ن كل �ضيء 
وت�ضتطي����ع اأن تدخ����ر القليل اأي�ض����ا يف بع�ض 
االأحيان، وجاء قرار رفع اأ�ضعار البنزين مغايرا 
لكل التوقعات وخميفا للكثريين ممن مينون 
النف�����ض برف����ع رواتبه����م يف القري����ب العاجل، 
ونتح����دث هنا ع����ن جم����وع املواطن����ن الذين 
يعملون يف مهن ب�ضيطة وموؤهالتهم الدرا�ضية 
دون امل�ضت����وى اجلامعي وهم ك����ر ويعيلون 
عوائل تتخطى اأعدادها ال�ضبعة اأفراد يف بع�ض 

االأحيان.
اإن االرتف����اع املفاجئ يف اأ�ضع����ار البنزين 
يفتح الب����اب الرتفاع باق����ي ال�ضلع واخلدمات 
املقدمة جلم����وع ال�ضعب، فال�����رشكات الكربى 
والتجار ل����ن ياألوا جه����دا يف تعوي�����ض خ�ضارة 
البنزين من جي����وب املواطنن دون االلتفات 
ملقدرة اأحدهم اأو عجزه، فالربح هنا واجب واإال 

اخل�ضارة الفادحة! 
نعم خ�ض����ارة.. فاالأ�����رش يف البحرين متتلك 
�ضيارتن اأو اأكر، وعلى الرغم من توفر �ضبكة 
موا�ضالت قيمة اإال اأن العادات عدم ا�ضتخدام 
املوا�ضالت العام����ة واإن توفرت، و�ضتجد األف 
ذريعة لرف�����ض ا�ضتخدام املوا�ض����الت العامة 
واإن توف����رت باأكر من �ضبك����ة، اأب�ضطها اأجواء 
اللهي����ب الت����ي نعاي�ضه����ا �ضيف����ا وت�ضتوجب 
وجود �ضي����ارة اأمام بيتك ال�ضتخدامها وقت ما 

يحلو لك.
حتى اأولئك الذين ال ميتلكون ال�ضيارات، 
األن ترتفع اأجرة تو�ضيلهم من قبل ال�ضائقن 
الذين يكدون على �ضيارة التاك�ضي اأو “امليني 
با�ض” ال����ذي ميتلكون����ه؟ اأو اأنك����م تنتظرون 
اأن يدفع����وا �ضع����ف م����ا يح�ض����دون.. كثريون 
يطعن����ون يف �ضحة هذا القرار، خ�ضو�ضا اأنه مل 
ين�����رش يف اجلريدة الر�ضمية، وبعد هذا كله نرى 
حكمة جالل����ة امللك املف����دى يف اأهمية توافق 

ال�ضلطتن... فتوافقوا يرحمكم اهلل.

“توافقوا يرحمكم اهلل”

من األزمة للطفرة... 
 درس خليفة بن سلمان

ل�ضاح���ب ال�ضمو امللكي رئي�ض الوزراء حفظه 
اهلل ورع���اه مقولة دائمة الرتدد على ل�ضانه يف كل 
املواقف واملنا�ضبات وعند كل املنعطفات، عبارة 
ال تكاد تفارق تعليقه عل���ى ما يجري �ضواء حملياً 
اأو خليجي���اً، فه���ي جت�ضي���د لنهج وجترب���ة وروؤية، 
هذه العب���ارة، »مهما كانت التحدي���ات لن تزيدنا 
اإال عزمي���ة واإ����رشاراً”، ومل���ن تابع ور�ض���د ما مرت 
ب���ه البحرين من حتدي���ات يدرك اأن هن���اك اإ�رشارا 
وعزمي���ة عل���ى مواجه���ة التحديات، لك���ن لالأ�ضف 
ال�ضديد ال يدرك هذه املقولة واملغزى من ورائها 

من مل مي�ضك بيده اجلمر من قبل.
الذين يخاف���ون على البحرين اليوم ويخ�ضون 
على النا����ض ويظهرون التعاط���ف مع املواطن مل 
يعرفوا من قبل معن���ى الوقوف مع الوطن ومعنى 
الت�ضحي���ة م���ن اأجل الوط���ن، والأك���ون �رشيحاً، من 
يكون قلب���ه على الوطن الب���د اأن يكون قلبه على 
املواط���ن، ال بالكالم واالدع���اء واخلطاب، الوقوف 
م���ع الوطن جزء منه الوق���وف مع املواطن بحمايته 
وحماي���ة مكا�ضب���ه ومنجزات���ه وعدم حرمان���ه منها 

ب���اأي �ضكل وحت���ت اأي ظرف، ه���ذا ما عن���اه �ضمو 
رئي����ض الوزراء ط���وال م�ضريت���ه التاريخية حفظه 
اهلل حينم���ا ر�ضخ مقولة “كل التحديات لن تزيدنا 
اإال عزمي���ة واإ����رشارا”، اأمتن���ى م���ن كل م�ضوؤول يف 
موقع���ه اأن ي���درك مغ���زى ه���ذه املقول���ة التي ال 
ت�ضت�ضل���م الأي حتٍد، فقد خربن���ا التحديات وخربنا 
املنعطفات وال�ضعاب وكنا اأكرب منها، هذا اجليل 
م���ن امل�ضوؤولن وم���ن املواطنن مل مير مبا مر به 
جي���ل التحديات اجل�ضام التي كانت فيها البحرين 
على كف عفريت وكان التحدي حتى على وجودها 
باخلريطة، لكن الرجال من اأمثال خليفة بن �ضلمان 
ركب موجات التحديات ال�ضعبة فاجتازت �ضفينة 
البحري���ن العوا�ض���ف ب�ضالم، االأمني���ة وال�ضيا�ضية 
واالقت�ضادي���ة واملالية، كله���ا حتديات مررنا بها 
ومل نب���ك اأو نهتز كم���ا يفعل البع����ض اليوم العباً 

على عواطف وم�ضاعر الوطن واملواطن.
امل�ضكل���ة الي���وم اأن كل من ي�ض���ور املرحلة 
الت���ي منر به���ا وكاأنها نهاية الرخ���اء والعز يعتقد 
اأن املواطن البحريني م�ضتعد للتخلي عن مكا�ضبه 

ومنجزات���ه بكل ب�ضاطة ملج���رد اأن هناك من يبكي 
عل���ى الل���ن امل�ضك���وب ويظ���ن اأن انت���زاع لقمة 
العي����ض م���ن اأفواه النا����ض هو احلل، ال ي���ا �ضادة، 
التحدي امل���ايل واالأزمة املالي���ة اأو احلالة الراهنة 
لي�ض���ت ثابت���ة، فهن���اك مد وج���زر وعل���ى الدولة 
الذكية وعلى الذين يقودونها اأال يفقدوا العزمية 
واالإ����رشار ويخيف���وا املواط���ن وه���م ينتزعون منه 
مكا�ضبه، تعلم���وا در�ض العزمي���ة واالإ�رشار وكيف 
ُتبنى احل�ض���ارات وكيف تنتزع الطفرات من قلب 
االأزمات، اإن التح���دي احلقيقي لي�ض بانتزاع لقمة 
عي�ض املواطن ب���ل بكيفية قلب الطاولة وحتويل 
االأزمة اإلى طفرة، هذا ما فعلته ال�ضعوب العظيمة 
التي اجتازت التحديات باإ�رشاٍر وعزمية ال بالبكاء، 
هذا م���ا تعنيه عب���ارة �ضمو رئي�ض ال���وزراء« مهما 

كانت التحديات لن تزيدنا اإال عزمية واإ�رشارا«.

 تنويرة: 
�رش يف طريقك حتى لو زرعه غريك باالألغام.

مروة كريدية

اأكر  �ضتكون  امل�ضتقبل  »بحرين 
ال��ع��ب��ارة  ه���ذه  ن��ت��اأم��ل  ح��ن  عطاًء”... 
ال��ق�����ض��رية ج����ًدا يف ع���دد م��ف��ردات��ه��ا، 
وجوهرها،  اأب��ع��اده��ا  يف  ج���ًدا  وال��ك��ب��رية 
مع  �ضحايف  ح��وار  يف  وردت  عبارة  وه��ي 
خليفة  االأم���ري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
ال��وزراء  رئي�ض  خليفة،  اآل  �ضلمان  بن 
�ضحيفة  مع  ورع��اه،  اهلل  حفظه  املوقر 
ال�ضبت  ي��وم  ون�رشته  ال�ضعودية  اليوم 
املا�ضي  دي�ضمرب  م��ن  ع�رش  ال�ضاد�ض 
اأعيادنا  مبنا�ضبة  نربطها  فاإننا   ،2017
امللك  جاللة  جلو�ض  وذك���رى  الوطنية 
الكبري  اجلوهر  ي�ضبح  وهنا،  امل��ف��دى، 
املعاين  عميقة  ل��درو���ض  اإ���ض��ع��اع  منرب 
والبناء  امل�ضتقبل  عامل  نحو  امل�ضري  يف 
متطلبات  ع��ل��ى  ت��اأ���ض��ي�����ًض��ا  وال��ت��ط��ور 
 وع���وام���ل ���ض��ي��ان��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة.

ي���زال  وال  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  اجل���ه���ود  اإن 
االأول��ى  بالدرجة  تهدف  يبذلها  �ضموه 
املكت�ضبات،  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  اإل���ى 
ما حتقق منها على مدى  واحلفاظ على 
وال����دوؤوب  ال��ط��م��وح  العمل  م��ن  ع��ق��ود 
من  نتعلمه  ما  وهذا  االأ�ضعدة،  كل  على 
ولقاءاته  العامر  جمل�ضه  يف  دائًما  �ضموه 
وزي���ارات���ه وح�����ض��وره يف ك��ل امل��واق��ع، 
من  املخل�ضة  اجل��ه��ود  ك��ل  ن��رى  ل��ه��ذا 
ال�ضادقة  وامل��ب��ادرات  الوطن  رج��االت 
وتاآلف  البحريني  البيت  على  للحفاظ 
والتي  كلها،  اأرك��ان��ه  ومتا�ضك  اأف���راده 
البلد  �ضهدتها  ملنجزات  عناوين  حتمل 
بروؤى وحكمة وبذل �ضموه من اأجل اأ�رشته 
البحرينية التي يكن لها احلب والعرفان 
 وي�����ض��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق ك���ل ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا.

اإن �ضمو رئي�ض الوزراء رعاه اهلل ميتلك 
منطلقات القيادة اال�ضرتاتيجية القائمة 
على درا�ضة املعطيات واإدارة التخطيط 
بدًءا من رعاية اأهم عن�رش يف فكره االإداري 
متثل  حقيقية  ك���روة  امل��واط��ن  وه���و 
ذلك،  على  وب��ن��اًء  الرئي�ض،  اال�ضتثمار 
الروؤية  تنفيذ  املتقدم يف  املنهج  ياأتي 
العامل  تطورات  تواكب  التي  الع�رشية 
�ضعود  يف  اأ�ضهم  م��ا  وه��ذا  حولنا،  م��ن 
العاملية  اخلريطة  على  البحرين  مملكة 
على  ق��ادرة  وا�ضرتاتيجيات  ب�ضيا�ضات 
ا�ضتثمار املوارد واملقومات وامل�ضي يف 
موؤ�رش ت�ضاعدي ملعدالت النمو واالرتقاء 

مبنظومة التنمية ال�ضاملة.
لنا  ال��ت��ي مت��ث��ل  ال���روؤي���ة  ت��ل��ك  اإن 
بالدنا  يحمي  متيًنا  �ضياًجا  كمواطنن 
احل�ضارية  التوجهات  وي��ع��زز  الغالية 
حقيقتها  يف  هي  البحريني  املنبع  ذات 
بها  تنفرد  التي  الثوابت  على  موؤ�ض�ضة 
احلاكم  بن  العالقة  ر�ضوخ  يف  البحرين 
االأ�ض�ض  اإثرها ترت�ضخ  واملحكوم، وعلى 
دول��ة  احل��دي��ث��ة...  ل��ل��دول��ة  التنظيمية 
نظرة  اأن  ذل��ك  واملوؤ�ض�ضات،  القانون 
ال��دول��ة  اإدارة  فل�ضفة  ت�ضيغ  �ضموه 
بامل�ضاركة يف القرار ال�ضيا�ضي و�ضياغة 
ت�ضيف  باأ�ضاليب  الدميقراطي  العمل 
اإجن��ازات ال تقف عند حد،  اإلى م�ضريتنا 
وبها يحق لنا اأن نفخر ونتطلع ونتفاءل 
ولالأجيال  لنا  �ضموه  ير�ضمه  الذي  بالغد 
القادمة يف وطن ي�ضم حتت جناحيه كل 

من يعي�ض على اأر�ضه.

دروس سمو األمير 
خليفة بن سلمان في 

 صيانة الوحدة الوطنية

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

عندم����ا تتغ����ري الظ����روف فج����اأة على 
املواط����ن، وتك����ر امللف����ات وال�ضجالت 
بحج����ة تر�ضي����د االإنف����اق و�ض����د احل����زام 
وغريه����ا م����ن االأم����ور، ال يج����د املواط����ن 
امل�رشوع����ات البديلة يف اأغل����ب امليادين 
ذات ال�ضل����ة بحيات����ه ورفاهيت����ه، فعلى 
�ضبي����ل املث����ال م����ازال النقل الع����ام اأو 
اجلماعي يف البحرين دون طموح املواطن 
بالرغم من وجود خطة عامة واحلديث عن 
اأهداف مر�ضومة، فالكثري من املواطنن 
يري����دون الرجوع اإلى اأيام املوا�ضالت يف 
تنقالته����م خ�ضو�ضا بعد ارتف����اع اأ�ضعار 
البنزي����ن، لك����ن ال توج����د هن����اك خطوط 
مبا�����رشة اإلى بع�����ض املناط����ق واالأحياء، 

فاأح����د االإخ����وة ق����ال يل اإن����ه يرغ����ب يف 
ا�ضتخدام النقل العام للذهاب اإلى عمله 
القريب م����ن منزله، ولكن ه����ذا يتطلب 
“لفة ع����ودة” على املحافظ����ة والتوقف 
يف اأكر من حمط����ة وكاأنه ي�ضتقل قطارا 
ولي�ض با�ض����ا، ه����ذا االأخ واملواطن كان 
يبحث عن البديل الذي يو�ضله اإلى عمله 
بنف�����ض موا�ضفات الراح����ة عندما يذهب 
ب�ضيارت����ه ولكن منظوم����ة النقل العام ال 
تخدم����ه ب�ضبب املحطات، لهذا �ضي�ضطر 
اإلى القبول بالو�ض����ع اجلديد وم�ضاعفة 

دنانري البنزين.
واالت�ض����االت  املوا�ض����الت  وزارة 
اأنه����ا  �ضابق����ة  ت�رشيح����ات  يف  اأعلن����ت 

“قام����ت بتعديل خطوط ال�شبكة لتغطية 
االأماك����ن االأكر طلبا من قبل املواطنن 
واملقيم����ن، واأنه����ا تعمل عل����ى مراجعة 
جمي����ع املقرتحات املقدم����ة من الركاب 
واملعوق����ات التي ق����د تواج����ه البع�ض، 
التخ����اذ االإج����راءات ال�رشوري����ة  لت�ضهيل 
عملية ا�ضتخدام احلافالت وو�ضولها الى 
خمتلف مناطق اململك����ة”، ونحن بدورنا 
ن�ضاأل الوزارة... هل املقرتحات املقدمة 
كانت على �ضكل م�ضح ميداين ال�ضتطالع 
الراأي العام واإج����راء املقابالت الواقعية 
احلي����ة م����ع م�ضتخدم����ي احلاف����الت م����ن 
املواطن����ن، وهل هناك نتائ����ج وتوجيه 

وفقا ملا مت �ضماعه من النا�ض؟ 

اأت�ض����ور اأن عل����ى وزارة املوا�ضالت 
عل����ى  فر�����ض  ال����ذي  الو�ض����ع  ه����ذا  يف 
املواط����ن اأن ترفع من م�ضت����وى خدمات 
اخلطوط وتقدم م�شمون����ا يختلف متاما 
ع����ن م�ضمونه����ا ال�ضاب����ق، واأن ت�ضاعف 
اخلط����وط وت�شتحدث م�ش����ارات جديدة، 
فال����وزارة ملزمة اليوم باأن تقدم البديل 
للمواطن الذي يرغب يف ا�ضتخدام النقل 
اجلماعي رغب����ة يف التوف����ري  ولكن نظرا 
ل�ضع����ف التخطي����ط واالأولوي����ات يبق����ى 
بعي����دا ع����ن ه����ذه اخلدم����ة، فامل�ضاألة مل 
تعد اقتناع����ا با�ضتخدام النقل اجلماعي، 
فاملواطن مقتنع وهو يلم�ض هذا الواقع 

ال�ضعب ولكنه ينتظر البديل ال�ضحيح.

 مشكلتنا 
“ما في بديل”

وفيم����ا يتعامل االحت����اد االأوروب����ي بحذر حيال 
املل����ف االإي����راين خ�ضي����ة اأن ي����وؤدي فلت����ان االأم����ور 
اإل����ى مزيد من احل����روب يف املنطق����ة، جند املوقف 
االأمريك����ي اأكر و�ضوًحا ب�����رشورة دعم االحتجاجات، 
فق����د اأعل����ن الرئي�ض االأمريك����ي دونال����د ترمب اأنه 
�ضيق����دم دعم����ا قوي����ا له����ا، دون اأن يح����دد طبيعة 
ه����ذا الدع����م، اأو يف�ض����ح عم����ا تري����ده وا�ضنطن من 
“الربي����ع االإي����راين”، فيم����ا ي�ض����ري املراقب����ون اإلى 
رَف�����ض اإدارة ترمب ن�ضيح����ة و�ضائل اإعالم اأمريكية 
ب����اأن اأف�ضل دع����م ميكن اأن تقدم����ه لالحتجاجات يف 
اإيران يكون عرب ال�ضم����ت، ورغم اللغة الت�ضعيدية 

االأمريكي����ة،  االإدارة  اأركان  ا�ضتخدمه����ا  الت����ي 
فاإنه����م ظلوا حذري����ن ومل يقدموا تف�ض����ريا لطبيعة 
 الدع����م ولوح����وا بت�ضعي����د العقوب����ات وت�ضديدها.

اأم����ا دول املنطق����ة الغارقة يف م�ضكالته����ا الداخلية 
واخلارجي����ة واملت�رشر االأك����رب من �ضيا�ض����ات اإيران 
التو�ضعية التي حتاول ت�ضدير “الفو�ضى االإيرانية” 
ع����رب ميلي�ضيات اإرهابية مثل “حزب اهلل” و”احل�ضد 
ال�ضعب����ي”، هذه ال����دول مرتاح����ة ومتفائلة من تلك 
االحتجاج����ات بي����د اأنها قلقة يف اآن مع����ا، فحكومات 
تل����ك ال����دول يهمها كّف ي����د اإيران ع����ن التدخل يف 
الدول العربية، لذل����ك فهي غري مت�رسعة يف اإ�شقاط 

نظام املاليل يف اإيران وال م�ضلحة مبا�رشة لها يف ذلك 
بق����در ما يهمها اأداء اإيران اخلارجي وا�ضرتاتيجيتها 
العدواني����ة  م�ضاريعه����ا  ع����ن  والك����ّف  االإقليمي����ة 
والتو�ضعي����ة، وه����ي ت����درك اأن املنطق����ة ال حتتمل 
مزيدا م����ن الفو�ضى والتدمري، اإمن����ا يجب ا�ضتثمار 
تلك االحتجاجات يف حتويل خيارات اإيران اخلارجية 
والتفاته����ا اإل����ى الداخ����ل و�ضحب اأذرعه����ا املمتدة 
 ب�ض����كل علني وخمف����ي يف معظ����م ال����دول العربية.

وبن الوعود االأمريكية بالدعم، وما ت�ضعى لتحقيقه 
م����ن وراء احلركة االحتجاجية يف اإي����ران، تظل االأمور 
رهنا بالتطورات عل����ى االأر�ض، اإذ ي�ضارع النظام يف 

طهران الحتواء االحتجاجات، تارة بالت�ضدي العنيف 
لها، واأخرى بتحري����ك ال�ضارع املوؤيد له، وبعيًدا عن 
قل����ق ال����دول الكربى التي ال تقل����ق يف حقيقة االأمر 
اإال على “م�ضاحلها واأمنها ونفطها”، فاإن الت�ضاوؤل 
احلقيق����ي يكمن حول ما اإذا كانت االحتجاجات ذات 
مطالب “اقت�ضادية” اأم اأنها ترجمة لرف�ض ال�ضارع 
كل خي����ارات املنظومة العقائدي����ة والثقافية التي 
يرتك����ز عليها نظام والية الفقيه، علما اأن اجلناحن 
امل�ضيطري����ن “االإ�ضالح����ي” و”املحاف����ظ” من رحم 
الثورة “اخلمينية” خرجا، وم����ا “االإ�ضالحي” احلايل 
اإال االب����ن ال�رشع����ي للحر�����ض الث����وري “املحاف����ظ”، 

والكل ي����دور يف فلك “والية الفقيه”. روحاين الذي 
وعد الفقراء باالنتخابات ال�ضابقة باأن يرفع البوؤ�ض 
والفقر ع����ن موائدهم، ع����اد ليطلق له����م �ضعارات 
“الع����داء الأم����ريكا” ويط����رح ال�ضيا�ض����ة اخلارجي����ة 
ويدع����م امليلي�ضي����ات يف لبن����ان و�ضوري����ا واليم����ن 
والع����راق وم����ازال يتعاط����ى م����ع امل�����رشوع الن����ووي 
كخي����ار ا�ضرتاتيجي “وجودي” واإن كان على ح�ضاب 
ال�ضع����ب الذي دفع ثمن خياراته اال�ضرتاتيجية اأكر 
مم����ا يُطي����ق، فال�ضيا�ض����ة “اخلارجي����ة” مقدمة على 
“االإ�ضالح الداخلي” عند املحافظن واالإ�ضالحين 

على ما يبدو واإن بن�ضب متفاوتة. “اإيالف”.

إيران... احتجاجات عابرة أم ثورة فعلية؟ )2(
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بحثت اللجنة االستش��ارية لجائزة عيىس 
بن راش��د للعم��ل التطوع��ي يف املجال 
الري��ايض املقرتح��ات الت��ي تق��دم بها 
األعضاء، وتم اعتامد الفئات املس��تهدفة 
يف النس��خة الرابع��ة من ه��ذه الجائزة، 
والتي من املقرر أن يقام حفلها الختامي 

خالل شهر أبريل املقبل.
جاء ذل��ك خ��الل االجتامع ال��ذي عقد 
برئاس��ة األمني العام املس��اعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة أمني عام اللجنة 
البحرينية عبدالرحمن عس��كر  األوملبية 
ي��وم الخميس امل��ايض بحض��ور أعضاء 
اللجنة االستشارية عبدالجليل مريزا أسد 

– محمد إبراهيم لوري – ماجد العرادي 
– نارص محمد – عباس العايل – س��لامن 

الحاييك -عقيل السيد وأحمد كريم.
وق��د اس��تهل عس��كر االجت��امع بكلمة 
ترحيبية بأعض��اء اللجنة ش��كرهم فيها 
عىل جهودهم وتعاونهم يف تسهيل مهمة 
وض��ع املعايري الخاص��ة به��ذه الجائزة 
التي تحمل اس��م األب الروحي للرياضة 
البحريني��ة الش��يخ عيىس بن راش��د آل 

خليفة.
وانتهز عسكر هذه املناسبة ليطلع أعضاء 
اللجن��ة االستش��ارية ع��ىل أب��رز برامج 
اللجن��ة اللجن��ة األوملبية للع��ام الجاري 

2018 واملب��ادرات الت��ي تعت��زم اللجنة 
تجسيدها عىل أرض الواقع مبا يعزز قيم 
ومبادئ الرياض��ة ويحفظ تاريخ الحركة 
الرياضي��ة البحريني��ة عموم��ا، والحركة 

األوملبية خصوصا.
بعدها، متت مناقش��ة املقرتح��ات التي 
تق��دم بها أعض��اء اللجنة عب��اس العايل 
وسلامن الحاييك وأحمد كريم بخصوص 
معايري اختي��ار فئات الح��كام والالعبني 
واإلعالميني املستحقني لهذه الجائزة ممن 
مل يسبق أن تم تكرميهم يف النسخ الثالث 

املاضية.
وبناء ع��ىل تل��ك املعايري، س��يتم حرص 

املس��تحقني لني��ل النس��خة الربعة من 
الجائزة عىل أن تقوم اللجنة يف اجتامعها 
القادم باالطالع عىل القوائم وفرزها قبل 
اعتامدها النهايئ. يذكر أن النسخة األوىل 

من ه��ذه الجائ��زة كانت ق��د انطلقت 
يف العام 2012 وخصص��ت لرواد العمل 
اإلداري يف اللجن��ة األوملبية واالتحادات 
الرياضية واإلعالم الريايض، فيام خصصت 

النس��خة الثاني��ة الت��ي أقيم��ت العام 
2014 إىل مؤس��ي االتحادات الرياضية 
البحريني��ة وعدد م��ن اإلعالميني، بينام 
خصصت النس��خة الثالث��ة إىل االداريني 
أصحاب املناصب الخارجية يف االتحادات 
العربي��ة والقارية والدولي��ة، إضافة إىل 

فوج جديد من اإلعالميني.
أم��ا النس��خة الرابع��ة املق��رر تنظيمها 
خالل ش��هر أبريل املقبل، فسوف تشمل 
خلي��ط من اإلداريني والح��كام والالعبني 
واإلعالميني وفق معايري وضوابط محددة 
ومرشوطة بعدم ش��مول من سبق أن تم 

تكرميهم بالجائزة نفسها.

بحث مقترحات “االستشارية” لجائزة عيسى بن راشد للعمل التطوعي
فيما تم اعتمادت فئات النسخة الرابعة

ضاحية السيف         اللجنة األولمبية البحرينية 
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عسكر مترئسا اجتماع اللجنة االستشارية

أسند االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مهمة إدارة لقاء ممثل اململكة فريق املنامة مع فريق الجيش 
السوري ضمن الجولة 1 للمجموعة 2 بكأس االتحاد اآلسيوي إىل طاقم تحكيم أردين.

وسيقام اللقاء يوم 12 فرباير املقبل عىل استاد البحرين الوطني، إذ تأيت املباراة بناء عىل االتفاق 
بني الناديني يف لعب املباراة عىل البحرين، خصوًصا وأن مواجهة الذهاب من املفرتض أن تقام يف 

ضيافة الفريق السوري.
وسيدير اللقاء الحكم محمد عرفة، ويعاونه مواطناه أمين فيصل وعبدالرحمن ناجي، والحكم 

الرابع مراد أحمد، فيام سيكون مراقب املباراة سيلفا من سرييالنكا ومقيم الحكام اإليراين مرادي 
مسعود.

وتضم املجموعة إىل جانب الفريقني العهد اللبناين والزوراء العراقي.

صافرة أردنية للقاء المنامة والجيش السوري بكأس االتحاد اآلسيوي
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مدينة عيسى         وزارة التربية والتعليم

أُختتمت بطولة كرة القدم 
للمرحلة الثانوية بنات للصاالت، 

والتي أقيمت عىل صالة نادي 
توبيل الريايض، حيث ُتوجت 

املراكز برعاية مدير إدارة الرتبية 
الرياضية والكشفية واملرشدات 

بوزارة الرتبية والتعليم عصام 
عبدالله وبحضور رئيس 

مجموعة املسابقات عبدالله 

أحمد العبايس، واالختصاصية 
األوىل ملجموعة املسابقات 

الرياضية “بنات” فاطمة حسن، 
واالختصاصية املرشفة عىل 

املرحلة الثانوية بنات خلود 
املقلة.

وحصدت كأس البطولة مدرسة 
املعرفة الثانوية للبنات بعد 

فوزها عىل مدرسة الحد الثانوية 

للبنات بنتيجة 0/1، وبإرشاف 
معلمة الرتبية الرياضية سهام 
سلامن، واحتلت املركز الثاين 
مدرسة الحد الثانوية للبنات 

بإرشاف هيفاء مال الله، 
واحتلت املركز الثالث مدرسة 

املحرق الثانوية للبنات بعد 
فوزها عىل مدرسة مدينة عيىس 
الثانوية للبنات وبإرشاف منرية 

سنان.
وحفلت املباريات وخصوصا 
يف األدوار الحاسمة باملنافسة 
الشديدة من جميع الفريق 

أماًل يف الظفر بكأس البطولة، 
خصوصا أن كرة القدم بدأت 
تنترش شيئاً فشيئاً يف الجانب 

النسايئ مبملكة البحرين 
وخصوصاً يف املدارس.

مدرسة المعرفة ُتحقق بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية للبنات 

من تتويج مدرسة المعرفة

يواص��ل فري��ق املح��رق تقدي��م 
عروض��ه اإليجابي��ة يف دوري بنك 
البحري��ن الوطن��ي ألندية الدرجة 

األوىل لكرة القدم.
بصبغ��ة  املوس��م  ه��ذا  املح��رق 
مختلف��ة، إذ بعد مرور 10 جوالت 
مل يتلق الفريق األحمر أي خسارة، 
حيث فاز يف 9 مناس��بات وتعادل 

يف واحدة.
28 نقط��ة حصيلة كتيب��ة املدرب 
الوطني س��لامن رشي��دة وبفارق 
مريح عىل األقل بعد مرور أكرث من 
نصف الدوري، إذ إنه أمام النجمة 
بخمس نقاط وهو أقرب املنافسني.
جميع امل��ؤرشات حتى اآلن توحي 
ب��أن املحرق م��اض نح��و تحقيق 
اللقب، ورمبا قبل عدة جوالت من 

نهاية الدوري رسميًّا.
م��ا يقدمه الفريق من مس��تويات 
ممي��زة، وبفارق واض��ح عن باقي 
الف��رق، ع��الوة عىل م��ا يتمتع به 
الفريق من عنارص ممتازة، س��واء 
يف الصف األس��ايس أو االحتياطي، 
يؤك��د أن املؤرشات ل��ن تخطئ ما 
يتوقع��ه املعظ��م يف حس��م مبكر 

للدوري.

مكاس��ب عديدة حققه��ا املحرق 
حتى اآلن يف هذا املوس��م، فعودة 
الشخصية للفريق يأيت يف مقدمتها، 
ع��الوة ع��ىل الق��وة الهجومية أو 

الدفاعية.
وت��ربز ق��وة الدفاع والحراس��ة يف 
املحرق بشكل الفت، خصوًصا مع 
تلقي ش��باك الحارس س��يد محمد 
جعفر هدًفا وحيًدا يف 10 مباريات.
جميع هذه املعطيات تفرس بشكل 
للمحرق  الواضحة  األفضلية  واضح 
هذا املوس��م، والذي سيكون عىل 
موعد مرتقب أيًض��ا خالل الجولة 

املقبلة من ال��دوري، حينام يالقي 
فري��ق الرف��اع، وال��ذي إن متكن 
في��ه الفري��ق األحمر م��ن اجتياز 
الس��اموي، ف��إن اللقب س��يكون 
أقرب بشكل أكرب إىل قلعة الذئاب.
صعوب��ة التف��وق ع��ىل املح��رق 
هذا املوس��م بات��ت واضحة، الكل 
يف انتظ��ار التع��رث األول للفري��ق، 
يف ح��ني يرغ��ب املدرب س��لامن 
رشيدة ملع��اودة ما فعله مع الحد 
قبل موس��مني ع��رب التتويج بلقب 
الدوري دون خسارة، فهل يتمكن 
من تحقيق ذلك هذا املوسم أيًضا؟

NBB المحرق يشق طريقه بنجاح نحو لقب دوري
رفقة “الجنرال” وبكوكبة من الالعبين

تقرير         أحمد مهدي

المحرق يشق طريقه بنجاح نحو لقب الدوري

جاء ظهور فريق األهيل يف بداية 
القسم الثاين دوري NBB ألندية 
الدرجة األوىل لكرة القدم مغايرًا 

بشكل كبري عىل النحو الذي ظهرت 
عليه “النسور الصفراء” يف مرحلة 

الذهاب.
األهيل وبعد متكنه من اجتياز الرفاع 

بهديف حسني سلامن، أعاد نسمة األمل 
يف تجاوز الوضع السيئ الذي ظهر 
عليه الفريق يف املرحلة األوىل عرب 

تحقيقه 5 نقاط فقط من أصل 27 
ممكنة.

القيادة الفنية الجديدة املتمثلة 
يف املدرب التوني يوسف املناعي 

ساهمت بشكل واضح يف تغيري 
الصبغة الفنية للفريق، خصوًصا بعدما 

ظهر األهيل بأداء أكرث اتزاًنا والتزاًما 
داخل أرضية امللعب.

وعالوة عىل ذلك، فإن ما أظهرته 
اإلدارة األهالوية من خطوات 

تصحيحية خالل فرتة االنتقاالت 
الشتوية عرب االستقطابات املتعددة 

لالعبني أسهم يف تطور الفريق بشكل 

ملحوظ.
عودة الكرة األهالوية إىل مستواها 

املعهود سيكون بال شك إضافة 
لدورينا، لكن ذلك مرهون مبا سيقدمه 
الفريق خالل الجوالت الثامن املتبقية 

من الدوري، خصوًصا أن املنافسة 
ستكون قوية يف رصاع املراكز املتأخرة.

ما أظهره املدرب التوني يوسف 
املناعي من عمل خالل الفرتة املاضية 
يتوقع له من قبل الجامهري األهالوية 

أن يكون عىل أرض الواقع وبشكل 

أفضل أيًضا، خصوًصا وأن الفوز 
املعنوي الذي تحقق عىل الرفاع كان 

مهامًّ ويف وقت أحوج ما يكون فيه 
الفريق األصفر لذلك.

نجاح التوني يف مهمته بال شك 
سيكون نقطة إيجابية له الستمراره 
مع الفريق، خصوًصا بعدما تسلم 
القيادة الفنية يف أحلك الظروف 
وأسوأها، لكن هذا الكالم مرتبط 

مبا سيقدمه األهيل داخل املستطيل 
األخرض خالل الجوالت املقبلة.

هل يعيد المناعي األهلي إلى مستواه المعهود؟

من لقاء األهلي والرفاع

اعتمد مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم مسابقة اإلعالم الريايض 
 NBB لدوري بنك البحرين الوطني

ألندية الدرجة األوىل للموسم الريايض 
الحايل 2017/2018.

وتتوزع املسابقة عىل 4 فئات إعالمية: 
الصحافة، الصور الفوتوغرافية، 

الحسابات مبواقع التواصل االجتامعي، 
والفيديوهات.

واعتمد مجلس اإلدارة شعار املسابقة 
الذي قام بتصميمه عضو املركز 

اإلعالمي خليل إبراهيم، وترمز أجزاؤه 
لفئات الجائزة وجزء من هوية شعار 

اتحاد الكرة.

وتم تسمية رؤساء لكل لجنة من 
فئات الجائزة عىل حدة من ذوي 

الخربة واالختصاص.
وسمى االتحاد محمد لوري رئيًسا 
للجنة فئة الصحافة عىل أن يقوم 
باختيار أعضاء لجنته، فيام رشوط 

املشاركة بفئة الصحافة هي كاآليت: 
أن تفرد الصحيفة املساحة الجيدة 
ملسابقة دوري NBB طوال املوسم 
الكروي، إبراز أخبار اتحاد الكرة مبا 
يتناسب مع أهمية الحدث، وضع 
شعار املسابقة يف صفحة الدوري، 

الحرص عىل تقديم التحقيقات 
الكروية حول مستويات الفرق وإبراز 

نجوم الفرق وتسليط األضواء عىل 
أخبار املسابقة، التقييم املوضوعي 

ملستوى اللعبة وتقديم النقد البناء، 
املساهمة يف إنجاح البطولة 

جامهرييًّا.
وسمى االتحاد 

اإلعالمية 
مريم بوكامل 

رئيًسا للجنة فئة 
الفيديو عىل أن تقوم 
باختيار أعضاء لجنة، 
فيام رشوط املشاركة 

بفئة الفيديوهات هي 
كاآليت: أن يكون الفيديو 

خاص باللعبة ويحتوي عىل لقطات 
أو لقاءات، أن ال تقل مدة الفيديو 

عن 3 دقائق، أن يكون صالًحا للعرض 
وبدرجة تقنية جيدة، أن 
يكون الفيديو 

معروًضا يف 
أحد املواقع، 
أن يكون فيه 
اإلبداع الفني 
والتقني ويغطي 
املسابقة، أن يحمل 

الرشيط شعار البطولة.
 وسمى االتحاد 
اإلعالمي حسني 

الدرازي رئيًسا للجنة فئة مواقع 
التواصل االجتامعي، عىل أن يقوم 
باختيار أعضاء لجنته، فيام رشوط 
املسابقة بفئة التواصل االجتامعي 
هي كاآليت: تخصيص مساحة كبرية 
يف املوقع لتغطية مسابقة الدوري، 
الحرص عىل إجراء اللقاءات الفنية 

والجامهريية حول مباريات الدوري، 
املساهمة يف إنجاح بطولة الدوري 

من خالل تحفيز الجامهري باملسابقات 
واألفكار املختلفة، الحرص عىل أن 
تكون التغطية من عمل العاملني 
عىل املوقع، أن يكون العاملون يف 

املوقع حاصلني عىل البطاقة الرسمية 

من االتحاد، أن يكون للموقع متابعة 
جامهريية.

وسمى االتحاد املصور عيىس إبراهيم 
رئيًسا للجنة فئة التصوير الفوتوغرايف 

عىل أن يقوم باختيار أعضاء لجنته، 
فيام رشوط املسابقة بفئة الصور 

الفوتوغرافية هي كاآليت: أن يكون 
املصور معتمًدا من اتحاد كرة القدم 

وميلك بطاقة رسمية، أن تكون الصورة 
متعلقة ببطولة الدوري، أن تكون 

الصورة للموسم الكروي الحايل، يحق 
لكل متسابق املشاركة بثالث صور عىل 
أن يقدمها إىل اللجنة مطبوعة بصورة 

جيدة مقاس 24 سم يف 12 سم.

اتحاد الكرة يعتمد فئات مسابقة اإلعالم الرياضي
سمى رؤساء اللجان األربع 

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

خطف الالعب حبي��ب صباح لقب 
املفتوحة  الوطن��ي  العي��د  بطول��ة 
للسنوكر، بعد أن تفوق عىل منافسه 
هش��ام الصق��ر يف املب��اراة النهائية 
التي جمع��ت الطرفني يف صالة كيو 
إن باملنامة وس��ط حضور جامهريي 
ممي��ز من محبي ومتابع��ي اللعبة، 
إىل جانب الحضور الرسمي من قبل 
املعنيني باالتحاد البحريني للبلياردو 

والسنوكر.
وحسم حبيب صباح اللقب لصالحه 
بنتيجة خمس��ة أشواط دون مقابل، 
بعدما بسط سيطرته عىل مجريات 
اللقاء بالكامل، بالرغم من محاوالت 
منافس��ه هش��ام الصقر من مجاراة 
نس��ق صب��اح، إال أن األخ��ري كانت 
ل��ه الكلمة األعىل يف أش��واط اللقاء 
الخمس��ة، يف الوق��ت ال��ذي حقق 
فيه الالعب صادق عبدالغني املركز 
الثالث عىل حس��اب الالعب يونس 
صقر بنتيجة أربعة أش��واط مقابل 

شوط وحيد.
للمب��اراة  خس��ارته  م��ن  بالرغ��م 
النهائي��ة، إال أن هش��ام الصقر قدم 
أداًء ممي��زًا خالل البطولة بش��كل 

كامل، الس��يام مواجهة الدور نصف 
النهايئ التي تف��وق فيها عىل يونس 
صقر بنتيجة خمسة أشواط دون رد، 
بعد مستوى قوي وتسجيل معدالت 
نق��اط “بريك” مرتفع��ة بلغت 78 
نقطة و68 نقط��ة وأخريًا 44 نقطة، 
بين��ام كان صاحب اللق��ب حبيب 
صباح ق��د تغل��ب يف ذات املرحلة 
ع��ىل ص��ادق عبدالغن��ي بنتيج��ة 

خمسة أشواط لشوطني.
يذكر أن االتحاد البحريني للبلياردو 
والس��نوكر كان قد أعل��ن عن رصد 

جوائز مالية ضخمة ألصحاب املراكز 
الوطن��ي  العي��د  بطول��ة  األوىل يف 
املفتوحة للس��نوكر، حيث سيحصل 
صاحب املركز األول عىل مبلغ 1000 
دينار بحريني، والوصيف عىل مبلغ 
500 دينار، وصاح��ب املركز الثالث 
ع��ىل 300 دين��ار، والرابع عىل 200 
دينار، فيام سيحصل اصحاب املراكز 
من الخامس لغاية الثامن عىل مبلغ 
50 دين��ارًا، باإلضاف��ة لجائزة أعىل 
معدل نق��اط “بري��ك” والتي تبلغ 

150 دينارًا.

قال مدير النشاط الريايض بنادي 
داركلي��ب عباس صالح إن النادي 
ال ي��زال ينتظ��ر رد وزارة ش��ئون 
مشاركة  بشأن  والرياضة  الشباب 
الفري��ق األول يف بطول��ة األندية 
العربية السادسة والثالثني للرجال 
والتي س��تحتضنها تونس من 14 
لغاي��ة 26 فرباي��ر املقب��ل بعدما 
تقدم النادي بخطاب رس��مي إىل 
الوزارة لطلب املشاركة رسميا يف 

االستحقاق العريب.
ويغلق اليوم األحد باب املشاركة 
يف بطولة األندي��ة العربية بعدما 
أعل��ن األمني الع��ام جهاد خلفان 
عن مش��اركة 15 نادي��اً قبل نحو 
أس��بوع من اآلن والعدد بالتأكيد 

ارتفع.
وأضاف صالح ل� “البالد سبورت” 
يف  األم��ل  يفق��د  مل  الن��ادي  أن 
املش��اركة العربي��ة، ولكنه لغاية 
رداً  يتس��لم  مل  الس��بت  أم��س 
نهائي��اً بخص��وص املش��اركة من 
عدمه��ا، وإدارة الن��ادي تتطل��ع 

ل��رد إيجايب يف ظل ح��رص وزارة 
والرياضة عىل  الش��باب  ش��ؤون 
الدفع مبختل��ف األندية الوطنية 
للمش��اركة الخارجي��ة مب��ا يعزز 
من إنج��ازات الرياضة البحرينية 

مبختلف املحافل الخارجية.
وكان م��ن املف��رتض أن يش��ارك 
األندي��ة  بطول��ة  يف  داركلي��ب 
الخليجي��ة 2018 بصفت��ه بط��ل 

النسخة املاضية إال أن عدم وجود 
ب��وادر واضح��ة إلقام��ة البطولة 
دفعه لخيار املش��اركة يف البطولة 
العربية بصفته حامل لقب كأس 
س��مو ويل العهد بجان��ب ممثل 
اململك��ة األول األه��يل الذي أكد 
مس��ابقة  بطل  لكونه  مش��اركته 

الكأس يف املوسم املنرصم.
وأوضح صال��ح أن النادي ما زال 
يتش��بث باألمل األخري للمشاركة 
يف البطول��ة العربي��ة، ومن دون 
الحصول ع��ىل الدعم املادي فإنه 
ل��ن يتمكن من املش��اركة يف ظل 

الظروف املالية الصعبة للنادي.
وأشار إىل وجود بوادر رمبا تؤدي 
إىل املش��اركة، معربا عن أمله يف 
أن يتلق��ى النادي الخرب الس��عيد 
باملش��اركة العربي��ة، مضيف��ا أن 
بالنادي  البحرين  مشاركة مملكة 
األهيل بط��ل الع��رب وداركليب 
بط��ل الخليج س��تعزز من رصيد 
اململكة يف املنافس��ة عىل اللقب 

العريب.

صباح يحرز لقب بطولة العيد 
الوطني المفتوحة للسنوكر

    انتهاء موعد التسجيل اليوم 

صالح: ننتظر الرد للمشاركة 
بـ“عربية الطائرة” واألمل قائم

حبيب صباح

عباس صالح

اتحاد البلياردو والسنوكر

حسن علي

وقع حارس فريق األهيل سابقاً لكرة 

القدم أحمد مشيمع عقد انتقاله 

الرسمي لصفوف نادي البسيتني 

مساء )السبت( ليمثل بذلك قميصه 

األزرق فيام تبقى من منافسات 

دوري الدرجة الثانية للموسم الريايض 

الجاري.

ويأيت ذلك الحدث ليؤكد مصداقية 

وانفراد “البالد سبورت” الذي كشف 

قبل عدة أيام عن اقرتاب مشيمع من 

االنضامم لفريق البسيتني بعد انخراطه 

يف التدريبات بالفرتة املاضية.

واستفاد البسيتني من التوقيع مع 

مشيمع كونه ميتلك استغنائه وحرية 

االنتقال، بعدما تم تسوية مالية 

ومخالصة مع ناديه “األم” وخصوصاً 

انه كان يخضع لعقوبة اإليقاف االدارة 

منذ منتصف القسم االول. 

ويعترب مشيمع من متدرجي فئات 

النادي االهيل الكروية وصوالً ملرحلة 

الرجال والذي مثله يف سنوات 

عديدة، وقد الذ عن حراسة مرمى 

املنامة لخمس سنوات بعد انتقاله 

من ناديه “األم” األهيل، وميتلك 

الحارس إمكانات ومؤهالت فنية 

جيدة، أهلته لالنضامم للمنتخب 

األوملبي ومتثيله يف استحقاقات 

خارجية وأيًضا قد اختري لصفوف 

املنتخب األول لفرتة بسيطة كام 

انه خاض محطة احرتافية خارجية 

متمثلة يف نادي مرباط الُعامين وذلك 

مشيمع خالل توقيعه مع البسيتينيف العام 2012.

الحارس مشيمع ينضم رسميًا للبسيتين
علي مجيد

حقق فريق األهيل فوزا مس��تحقا عىل 
حس��اب االتحاد بنتيج��ة )78/46(، يف 
املب��اراة الت��ي جمعتهام مس��اء أمس 
)الس��بت(، عىل صالة اتحاد السلة بأم 
الحصم، يف ختام منافسات الجولة 20 

من الدور التمهيدي لدوري زين.
وحاف��ظ األه��يل ع��ىل املرك��ز الثاين 
بج��دول الرتتيب بع��د أن رفع رصيده 

إىل 35 نقطة ب�16 انتصار و3 هزائم.
يف املقابل فإن االتحاد ورغم خس��ارته 
وتراجع��ه للمركز الثام��ن ب�29 نقطة، 
إال أن حظوظه يف املنافس��ة عىل املركز 
الس��ادس ال زال��ت قامئ��ة عفًطا عىل 
انتصاراته الس��ابقة، وإن مني بالهزمية 
التاس��عة ل��ه، إال أن��ه تنتظ��ره مباراة 

الحسم أمام النجمة يف الجولة ال�24.
وس��يطر األهيل عىل مجريات املباراة 
وظه��ر محرتفه الكن��دي رايت بوضع 
فني جيد ونجح يف تس��جيل 24 نقطة، 
ل القائد حسني شاكر 14  يف حني س��جّ
نقط��ة يف أول مش��اركة له بعد عودته 

لقيادة الفريق مجدًدا.
االتحاد مل يقدم املستوى الفني املأمول، 

وتأث��ر ب��األداء الف��ردي واالس��تعجال 
يف التصوي��ب وغياب الرتكي��ز، وخرج 
متأخ��رًا يف الش��وط األول بف��ارق 11 
نقطة، ومل ينجح مدربه الرصيب توميك 
م��ن إيج��اد الحلول يف الش��وط الثاين 
وأخف��ق يف إعادة العبيه ألجواء اللقاء، 
ورف��ع البنفس��ج راية االستس��الم من 

الربع الثالث.
وأخذ األهيل األفضلي��ة يف الربع األول 
وتقدم منتص��ف الف��رتة 10/6، وظل 
محافًظ��ا عىل تقدمه حتى نهاية الربع 
16/13 مس��تغال معظم الف��رص التي 

أتيحت لالعبيه.
ووس��ع األهيل الفارق رسيًعا مع بداية 
الرب��ع الث��اين 21/13، فارًض��ا دفاعه 
الق��وي الذي مل يعِط املجال ملنافس��ه 
م��ن العودة وتقليص الفارق، وحس��م 
الش��وط األول بنتيجة 38/27 بعد أن 

فاز يف هذا الربع 22/14.
وواص��ل األه��يل ف��رض هيمنته عىل 
املباراة واستمر يف رفع الفارق تدريجًيا 
مع غياب تركي��ز العبي االتحاد، حيث 
سجلوا 8 نقاط خالل هذا الربع مقابل 

18 نقط��ة لأله��يل الذي أنه��ى الفرتة 
الثالث��ة بف��ارق 21 نقط��ة وبنتيج��ة 

.56/35
الف��ارق الكبري أعط��ى الفريق االصفر 
أريحي��ة كب��رية يف التحك��م مبجريات 
الرب��ع األخري ال��ذي فاز في��ه 22/11، 

ليحسم نتيجة املباراة بواقع 78/46.

فوز الرفاع

ويف املب��اراة الثانية أمس، حقق الرفاع 
فوزًا س��هال عىل حس��اب الحد بنتيجة 
)83/57(، رافًع��ا رصيده إىل 30 نقطة، 

تقدم بهذا إىل املركز السادس.
يف املقابل، حاول الحد االس��تفادة من 
اللقاء والخ��روج بأقىص فائ��دة فنية؛ 
تحض��ريًا ملنافس��ات ال��دوري الفيض، 
وأصبح رصيده بعد الخسارة ال�16 إىل 

20 نقطة يف املركز ال�12 وقبل األخري.
وبعد ف��رتة أوىل متكافئة بني الفريقني 
انتهت بالتع��ادل 13/13، فرض الرفاع 
أفضليت��ه وف��از يف األش��واط الثالث��ة 
املتبقية بالنتائج اآلتية: 21/15، 18/17 

و31/12.

األهلي ينتصر على االتحاد.. والرفاع يتجاوز الحد 
في ختام الجولة 20 لدوري زين

من لقاء الرفاع والحد من لقاء األهلي واالتحاد

محمد الدرازي
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امللككي  االتحككاد  أمككن رس  تككوج 
للفروسية وسككباقات القدرة غالب 
العلوي الفارس الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة من اسطبل الزعيم 
بلقب بطولة سككمو الشككيخ خالد 
بن حمد آل خليفككة؛ النائب األول 
لرئيككس املجلككس األعىل للشككباب 
والرياضة رئيككس االتحاد البحريني 
اسككطبالت  قائد  القككوى  أللعككاب 
الخالديككة للقدرة، يف الرتتيب العام 
لسباق العموم ملسافة 120 كيلومرتًا 
الككذي أقيم بقرية البحرين الدولية 
للقدرة والذي شهد مشاركة واسعة 
ومنافسككات مثككرة حتككى املرحلة 

األخرة.

إبراهيم بن محمد أوال في 
الترتيب العام

وأنهككى إبراهيككم بككن محمد عىل 
منت الجواد تالنت دي جانسككافيس 
جميككع مراحل السككباق بزمن بلغ 
4.38.50 سككاعة ومبعككدل رسعككة 
25.8 كيلومككرت يف السككاعة، وجككاء 
يف املركككز الثككاين وصيًفككا الفككارس 
معيوف عبدالعزيككز الرميحي عىل 
مككنت الجككواد نياغككرا دي لوريككك 
من اسككطبل الزعيككم منهًيا مراحل 
السككباق بزمن بلغ 4.47.09 ساعة 
ومبعككدل رسعة بلغ 25.07 كيلومرت 
الثالككث  املركككز  ويف  السككاعة،  يف 
الفككارس أحمد الككدورسي عىل منت 
الجواد الجريح من اسطبل الزعيم 
أيًضا ومنهًيا مراحل السككباق بزمن 
بلغ 4.47.10 سككاعة ومبعدل رسعة 
بلككغ 25.073 كيلومرت يف السككاعة، 
ليحتكر بذلك فرسان اسطبل الزعيم 
الثالثة  باملراكككز  التتويككج  منصككة 
األوىل، مؤكدين جدارتهم وكفاءتهم 

وإمكانياتهم العالية واستعداداتهم 
الرفيعة لهذه البطولة.

 الخاطري يقود األصايل للقب 
فئة األهالي

منافسككات  مسككتوى  عككىل  أمككا 
فقد خطف  األهليككة  االسككطبالت 
لقككب البطولككة الفككارس محمككد 
الخاطري عىل مككنت الجواد فيالكو 
من اسككطبل األصايككل متفوًقا عىل 
جميككع منافسككيه ومنهًيككا مراحل 
السككباق األربع بزمن بلغ 4.47.40 
سككاعة ومبعدل رسعة بلغ 25.029 
كيلومرت يف السككاعة، أمككا يف املركز 
الثككاين فقككد جككاء الفككارس خالد 
إبراهيم خري عىل منت الجواد هايب 
جاك من اسطبل الشيخ محمد بن 
مبككارك آل خليفككة منهًيككا مراحل 
السككباق بزمن بلغ 4.49.09 ساعة 
ومبعدل رسعة بلغ 24.957 كيلومرت 
يف السككاعة، أما املركز الثالث فكان 
من نصيب فارس اسككطبل األصايل 
جاسككم خليفة املعمككري عىل منت 
الجككواد إيكليل فونت نويري الذي 
انهككى مراحككل السككباق بزمن بلغ 

4.49.22 سككاعة ومبعدل رسعة بلغ 
24.882 كيلومرت يف الساعة.

 دعم سموهم رفع من شأن 
رياضة القدرة كثيًرا

وهنأ غالب العلككوي، ممثل جاللة 
امللككك لألعككال الخرية وشككؤون 
الشككباب رئيككس املجلككس األعىل 
للشككباب والرياضة رئيككس اللجنة 
األوملبية البحرينية الرئيس الفخري 
لالتحاد امللي للفروسككية وسباقات 
القككدرة سككمو الشككيخ نككارص بن 
حمككد آل خليفككة والنائككب األول 
لرئيككس املجلككس األعىل للشككباب 
والرياضة رئيككس االتحاد البحريني 
اسككطبالت  قائد  القككوى  أللعككاب 
الخالديككة سككمو الشككيخ خالد بن 
حمككد آل خليفة ورئيككس االتحاد 
امللي للفروسككية وسباقات القدرة 
نائب رئيككس املجلس األعىل للبيئة 
سككمو الشككيخ فيصل بن راشد آل 
خليفة، بنجاح بطولة سككمو الشيخ 
خالككد بككن حمككد للقككدرة والتي 
حققت نجككاح آخر لرياضة القدرة 
املنافسككات  من خالل  البحرينيككة 

القوية واملشاركة الواسعة ملختلف 
دعككم  أن  ومؤكككًدا  االسككطبالت، 
سموهم الالمحدود لرياضة القدرة 
البحرينيككة جعلهككا تتبككوأ مكانككة 
مرموقككة بككن جميككع الرياضككات 
وحقق الكثر من املكاسب وتطور 

مستويات الفرسان.
الفائزين  الفرسككان  العلككوي  وهنأ 
باملراكككز الثالثككة األوىل يف الرتيب 
العككام وعىل فئككة األهايل، وأشككاد 
مبككا قدموه من مسككتوى فني عال 
وتنافككس مثككر يف جميككع مراحل 
السككباق، مؤكًدا أن اللجان العاملة 
وجميككع منتسككبي االتحككاد امللي 
للفروسية وسككباقات القدرة عملوا 
بجهككود كبر من أجل تحقيق أعىل 
درجككات النجاح وإظهككار البطولة 

باملستوى الالئق.

 الفوز دليل قاطع على 
جاهزية الزعيم

وحككول فككوزه بلقب بطولة سككمو 
الشككيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
أعرب الفارس الشككيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة عن سعادته بهذا 

الفككوز الذي وصفككه بالفوز الغايل، 
ومهدًيا إياه لسمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة وإىل سككمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة وإىل سمو 
الشككيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
وإىل جميع أعضاء اسطبل الزعيم، 
وقال إن السككباق كان قويًّا ورسيًعا 

يف جميع مراحله.
وأضككاف إبراهيككم بككن محمد أن 
النتائج التي حققها اسطبل الزعيم 
يف بطولككة سككمو الشككيخ خالد بن 
حمد آل خليفة للقككدرة إمنا تؤكد 
مككدى جاهزيككة فرسككان اسككطبل 
الزعيككم لبطولككة كأس جاللة امللك 
املفككدى والتككي ينتظرهككا الجميع 

بفارغ الصرب.

 ترجمة لجهود الفريق

الفارس معيككوف الرميحي وصيف 
الفرسككان يف الرتتيب العككام أعرب 
عن سككعادته بهذا االنجاز وأكد أن 
الجهود التي بذلها اسككطبل الزعيم 
ترجمككت اليوم يف مراحل السككباق 
وجككاءت بثارها واحتكر فرسككان 
الفريق املراكز الثالثة األوىل، موجًها 

شكككره وامتنانه الجزيلن لكل من 
ساهم يف تحقيق هذا اإلنجاز واعًدا 

مبواصلة العطاء لتحقيق املزيد.

تحقيق اللقب مجهود 
جماعي ألعضاء األصايل

أما بطل منافسككات فئة اسطبالت 
األهايل محمد الخاطري فقد وصف 
الفوز باللقب وتحقيق املركز األول 
يف غاية السككعادة وقال “سككعادتنا 
ال توصككف اليوم بتحقيقنككا املركز 
كسككبها  الذيككن  والثالككث  األول 
فرسككان اسككطبل األصايككل، هككذه 
مثككرة مجهود جاعككي جبار وليس 
فقككط الفارس، نحن نعككد الجميع 
مبواصلة تحقيق اإلنجازات والسككر 
عككىل طريق التميز، والسككباق كان 
قويًّا واملشاركة الواسعة من جميع 

االسطبالت تؤكد عىل ذلك”.

 الرد الحازم

مدرب اسككطبل األصايككل عبدالله 
الخاطري رفع الفوز واإلنجاز لسمو 
الشككيخ نارص بن حمد آل خليفة 
ولسمو الشككيخ خالد بن حمد آل 
خليفة ولسككمو الشككيخ فيصل بن 
راشد آل خليفة وملؤسس االسطبل 
خالد هككالل الخاطككري وقال “ما 
حققناه اليوم إمنا هو رسككالة لكل 
مككن قلل مككن قوتنا وأننككا انتهينا 
فهذا الفككوز هو الرد الحازم، ونعد 
ونعاهد الجميع بككأن لدينا الكثر 
يك نقدمه يف ما تبقى من سباقات 
وبطوالت يف موسككم القدرة الحايل 
سككيدي  كأس  وأهككا  وأبرزهككا 
حككرة صاحككب الجاللككة امللككك 
املفدى حفظه الله ورعاه وجميع 

السباقات األخرى”. 

إبراهيم بن محمد والخاطري يخطفان لقب بطولة خالد بن حمد للقدرة
بعد منافسات قوية ومثيرة في جميع مراحل السباق

العلوي: منافسات قوية بجميع المراحل والفرسان أكدوا مستوياتهم العالية
تغطية        اللجنة اإلعالمية 

قال مساعد مدرب فريق السيدات 
للكرة الطائرة الكابنت محمد حسن 
بورويس إن الفريق بصدد التعاقد 

مع محرتفة تونسية لتدعيم 
صفوفه يف دورة األلعاب العربية 

الرابعة لألندية للسيدات التي 
ستحتضنها إمارة الشارقة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة من 2 

لغاية 12 فرباير املقبل.
وأضاف بورويس لك “البالد 

سبورت” أن الجهاز الفني بقيادة 
املدرب ابراهيم عيل الورقاء اختار 

العبة تونسية لشغل مركز )4(، 
ولكن مل يتم االنتهاء من التعاقد 
معها بصورة رسمية كاملة، ومن 
املؤمل أن يتم التعاقد مع العبة 

اخرى لتدعيم مركز )2(.

وأوضح بورويس أن املنتخب 
يكثف تحضراته من أجل 

خوض منافسات الدورة، حيث 
تتدرب الالعبات بواقع 5 إىل 6 

أيام يف األسبوع ومع انتهاء فرتة 
االمتحانات فإن جميع الالعبات 
سينتظمن يف الحصص التدريبية 

ما سيسمح للجهاز الفني بإجراء 
التدريبات عىل فرتتن صباحية 

ومسائية بصورة أكرب يف اإلسبوع 
الواحد بهدف الوصول إىل أعىل 

مراحل الجاهزية الفنية والبدنية.
وأوضح أن القامئة التي ستشارك 
يف الدورة ستتكون من 12 العبة 
مبا فيها الالعبات املحرتفات وأن 
الفريق يتحر للمشاركة بقوة 
من أجل تحقيق نتيجة مرشفة، 

وسيعمل الجهاز الفني عىل خوض 

عدة مباريات تجريبية مع عدد 

من فرق الجاليات األجنبية وفرق 

األشبال والناشئن )األوالد( للتعرف 

عىل نواحي الضعف والقوة 

والوقوف عىل التشكيلة األساسية 

للفريق.

وذكر بورويس أن الفريق حقق 

استفادة جيدة من املشاركة 

مبهرجان رياضة املرأة الذي نظمته 

اللجنة األوملبية البحرينية مبناسبة 

العيد الوطني قبل اسبوعن 

تقريبا من خالل خوض الالعبات 
مباريات عدة اكسبتهن منها بعض 

الخربة البسيطة، رغم أن الفريق 
مل يكن كامال بسبب ظروف بعض 
الالعبات التي حالت دون قدرتهن 

عىل املشاركة.
وأضاف “مع بدء العد التنازيل 

النطالق الحدث العريب فإن 
الفريق سرفع درجة التحضر يف 
الفرتة القادمة، ونأمل أن تتكلل 
جهودنا بتحقيق نتائج إيجابية 

مرشفة...”.
يذكر أن الفريق سيشارك تحت 
مسمى نادي املحرق يف الدورة، 

وكان الفريق الذي لعب يف 
النسخة املاضية 2016 قد حقق 

املركز الثاين وامليدالية الفضية.

محمد بورويس  فريق السيدات اثناء مشاركته األخيرة بدورة رياضة المرأة الخليجية

م���ح���ت���رف���ة ت���ون���س���ي���ة ل���ف���ري���ق س����ي����دات ال���ط���ائ���رة
استعدادا لدورة األندية العربية بالشارقة

حسن علي



أضاف��ت العب��ة منتخبن��ا الوطن��ي 
للجوجيتس��و صغرى مبارك ميدالية 
ذهبي��ة إىل رصيد مملك��ة البحرين 
يف بطول��ة أبوظب��ي جران��د س��ام 
ملحرتيف الجوجيتسو لتصل امليداليات 
الذهبي��ات إىل 3 يف “ع��ام الذهب” 
ال��ذي أطلق��ه ممث��ل جال��ة امللك 
الش��باب  وش��ؤون  الخريية  لألعامل 
رئي��س املجل��س األع��ى للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة.
وأنهى منتخبنا الوطني للجوجيتس��و 
مش��اركته يف بطول��ة أبوظبي جراند 
س��ام بحصول��ه ع��ى 3 ميدالي��ات 
ذهبي��ات وميدالي��ة فضي��ة، حيث 
حص��ل ع��ى امليدالي��ات الذهبيات 
محم��د ابو أدري��س ومحمد غريب 
والاعبة صغرى مبارك، فيام حصلت 
الاعبة مري��م الحاييك عى امليدالية 
الفضي��ة، م��ع العل��م أن منتخبن��ا 
الوطني شارك يف البطولة ب� 6 العبني 
وحق��ق 4 ميدالي��ات، فع��اوة عى 
أصحاب اإلنجاز شارك العب املنتخب 
عيل منف��ردي وميثم عيل يف البطولة 

ووصلوا إىل الدور ربع النهايئ.

وبهذه املناس��بة، رف��ع رئيس اتحاد 
النف��س  ع��ن  للدف��اع  البحري��ن 
أحم��د الخياط أس��مى آيات التهاين 
الرش��يدة،  القيادة  إىل  والتربي��كات 
به��ذا اإلنج��از الذي تحق��ق بفضل 
االهت��امم والرعاي��ة م��ن القي��ادة 
الرش��يدة وس��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة والنائ��ب األول 
لرئيس املجلس األعى رئيس االتحاد 
الرئيس  الق��وى  البحرين��ي أللعاب 
الفخ��ري لاتح��اد البحريني لفنون 
القتال املختلطة س��مو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
وأشار الخياط إىل أن دعم سموهام 
ه��و حافز كب��ري ملواصل��ة االزدهار 

بالرياضة البحرينية.
وق��ال أحمد الخياط إن هذا اإلنجاز 
بداية مشوار اتحاد البحرين للدفاع 
عن النف��س يف “عام الذهب” الذي 
أطلقه سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، مبيًنا أن إنجاز الجوجيتسو يف 
“جراند سام أبوظبي” بداية املشوار 
وستكون اللعبة بإذن الله عى موعد 
م��ع االنج��ازات يف الف��رتة القادمة 

إضاف��ة إىل كافة األلع��اب املنضوية 
تح��ت مظلة االتحاد، مش��يًدا بأداء 
العبي املنتخ��ب والاعبات بتحقيق 
اإلنجاز ال��ذي يعطي حافزًا ملواصلة 

املشوار.
 

الذهب لـ “الذهبية صغرى”

تفنن��ت العب��ة منتخبن��ا الوطن��ي 
يف  مب��ارك  صغ��رى  للجوجيتس��و 
مش��وارها بوزن فوق 90 كيلوغراًما 
للح��زام األبيض، إذ أبه��رت الجميع 

مبستوى مميز طوال مشوارها حتى 
بلوغ املباراة النهائية.

صغرى مبارك جعل��ت علم مملكة 
البحري��ن يرف��رف يف الصالة عندما 
متكن��ت م��ن الف��وز ع��ى الاعبة 
االماراتي��ة حمدا حس��ني يف املباراة 
النهائي��ة لتضي��ف ميدالي��ة ذهبية 
ثالث��ة لرصي��د مملك��ة البحرين يف 

البطولة.
أما الاعبة مري��م الحاييك فقدمت 
مس��تًوى مميزًا يف مش��وارها بوزن 
55 كيلوغراًما لكن مش��وارها توقف 

بحصولها عى امليدالية الفضية.

بوكمال: اإلنجاز ثمرة دعم 
ناصر وخالد بن حمد

من جانبه، أكد نائ��ب رئيس اتحاد 
البحرين للدفاع عن النفس أمني رس 
لعبة الجوجيتس��و عم��ر عبدالعزيز 
بوك��امل أن هذا اإلنج��از مثرة دعم 
س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل 
خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة، مبيًن��ا أن دعم واهتامم 
سموهام يسهل الطريق نحو تحقيق 

اإلنجازات.
وأوض��ح أن اتح��اد البحرين للدفاع 
عن النفس حريص عى تقديم كامل 
الدعم لاعب��ني والاعبات من أجل 
تحقيق رؤية س��مو الشيخ نارص بن 
حمد عندما أطلق عى العام 2018 
بع��ام “الذهب”، مبيًن��ا أن اإلنجاز 
بداية املشوار وسيعطي حافزًا لكافة 

االتحادات بتحقيق هذه الرؤية.
وأش��اد بوكامل بأداء الاعبني طوال 
البطولة وحرصهم عى تقديم أفضل 
املستويات، مشيًدا بجهود املستشار 
واملدير الفني للعبة الجوجيتسو رضا 
منفردي والجهازين الفني واإلداري.

3 ذهبيات وفضية حصيلة الجوجيتسو في “جراند سالم أبوظبي”
أبوظبي           اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

سمو الشيخ ناصر بن حمد  سمو الشيخ خالد بن حمد 
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تحت رعاي��ة ممثل جالة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة، اختتمت منافسات 
األس��بوع الثاين لبطولة ن��ارص بن حمد 
للصق��ور والصيد أمس عى كأس س��مو 
الش��يخ فيصل ب��ن خالد ب��ن حمد آل 

خليفة.
وش��هد الي��وم الختامي لألس��بوع الثاين 
منافس��ات قوية ب��ني الصقارين واملاك 

املشاركني.
واس��تطاع فري��ق الرفاع م��ن الحصول 
ع��ى املرك��ز األول يف فئ��ة الش��واهني، 
فيام خطف فري��ق BHR لقب جريات 

الشواهني.
املنافس��ات وس��ط حض��ور  وأقيم��ت 
جامه��ريي كب��ري م��ن محب��ي الصقور 

والصيد.
وتق��ام بطول��ة نارص بن حم��د للصقور 
والصيد عى كؤوس سمو الشيخ عبدالله 
ب��ن خالد بن حم��د آل خليفة وس��مو 
الش��يخ محمد ب��ن نارص ب��ن حمد آل 
خليفة وس��مو الشيخ حمد بن نارص بن 
حمد آل خليفة وس��مو الش��يخ فيصل 
ب��ن خالد بن حم��د آل خليف��ة وكأس 
الخليجيني وس��يف النخب��ة عى كؤوس 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 

وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

نتائج الشواهين

ومتك��ن فريق الرفاع م��ن تحقيق املركز 
األول يف فئة الش��واهني بزمن )20.200 
ثاني��ة(، املرك��ز الث��اين مب��ارك إبراهيم 
البوعينني بزم��ن )20.246 ثانية(، املركز 
الثال��ث فري��ق BHR بزم��ن )20.494 
ثانية(، املركز الراب��ع فريق الحزم بزمن 
)20.570 ثانية(، املرك��ز الخامس فريق 
الرف��اع بزم��ن )20.836 ثاني��ة(، املركز 
الس��ادس فريق الرفاع بزم��ن )20.850 
ثانية(، املركز الس��ابع محم��د إبراهيم 
البوعينني بزم��ن )20.864 ثانية(، املركز 

الثامن حمد نارص حسن النعيمي بزمن 
)21.011 ثاني��ة(، املركز التاس��ع خليفة 
 21.038( بزم��ن  الكعب��ي  عبدالعزي��ز 
ثاني��ة(، املركز العارش فريق TNT بزمن 

)21.324 ثانية(.

 نتائج جيرات الشواهين

وخطف فري��ق BHR لقب فئة جريات 
الش��واهني بزمن )18.676 ثانية(، املركز 
الثاين فريق الحزم بزمن )19.038 ثانية(، 
املرك��ز الثالث والراب��ع والخامس فريق 
صق��ور البحرين بزم��ن )19.058 ثانية، 
و19.103 ثانية، و19.112 ثانية(، املركز 
الس��ادس فريق الرفاع بزم��ن )19.361 

ثانية(، املركز السابع فريق BHR بزمن 
)19.448 ثاني��ة(، املرك��ز الثامن محمد 
ن��ارص النعيمي بزم��ن )19.500 ثانية(، 
املركز التاسع سعد س��امل سعد النعيمي 
بزم��ن )19.699 ثاني��ة(، املرك��ز العارش 
فري��ق صقور البحرين بزم��ن )19.767 

ثانية(.

 فريقا الرفاع وBHR يتأهالن 
لبطولة النخبة

تأهل فريق��ا الرفاع وBHR للمنافس��ة 
عى لق��ب بطول��ة س��يف النخبة عى 
كؤوس س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة وس��مو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.
وجاء تأه��ل فريق الرف��اع بعد احتاله 
املرك��ز األول يف منافس��ات الش��واهني، 
وفري��ق BHR جاء تأهل��ه بعد احتاله 
ج��ريات  منافس��ات  يف  األول  املرك��ز 

الشواهني.

 الكعبي: القادم أفضل

قال الصقار خليف��ة عبدالعزيز الكعبي 
أنه سيسعى لتقديم األفضل يف الجوالت 
القادمة، مش��رياً إىل أن املنافس��ة كانت 
قوية يف مس��ابقة أمس وأشاد بالتنظيم 
املميز من اللجنة املنظمة العليا برئاس��ة 

خليفة عبدالله القعود.

وأوض��ح الصق��ار خليف��ة عبدالعزي��ز 
الكعبي أن األسابيع املقبلة ستكون أكرث 
إثارة الس��يام أن الصقارين واملاك عى 
أتم االس��تعداد للمنافس��ة ع��ى ألقاب 
ا،  البطولة التي تش��هد تطورًا كب��ريًا جدًّ
مشيداً باالهتامم الكبري الذي يوليه سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لبطولة 

الصقور والصيد.

 محمد النعيمي:  سأسعى 
للمركز األول

أك��د الصق��ار محم��د ن��ارص النعيم��ي 
أن��ه سيس��عى لتحقيق املرك��ز األول يف 
املس��ابقات القادمة بعد املنافسة القوية 
التي شهدتها مسابقة أمس، مشريًا إىل أن 
اهتامم س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة يعطي الصقاري��ن واملاك دفعة 
معنوية عالية لتقديم األفضل والس��عي 

للحفاظ عى تراث هذه املسابقة.
وقال محمد نارص النعيمي إن األش��واط 
القادم��ة س��تكون أك��رث إث��ارة، وأضاف 
“الش��ك أن املنافس��ة لن تكون س��هلة، 
سوف أسعى أن أحصل عى املركز األول 
وأنا أدرك بأن املنافس��ة س��تكون صعبة 

وقوية”.
وأثنى محمد نارص النعيمي عى الجهود 
الكبرية التي تبذلها اللجنة املنظمة العليا 
بتهيئة األجواء املثالية للماك والصقارين.

فريق الرفاع يحصد لقب الشواهين ببطولة ناصر بن حمد للصقور والصيد
ختام األسبوع الثاني على كأس فيصل بن خالد

تغطية        اللجنة اإلعالمية

إنجاز العبات منتخبنا للسيدات

يحتضن ملعب نادي بابكو بعوايل 
اليوم قمة نارية يف افتتاح مباريات 

األسبوع السادس من منافسات 
دوري الرشكات واملؤسسات لكرة 

القدم يجمع بني ألبا وبابكو يف 
متام الساعة الخامسة والنصف 

مساًء.
وستكون مباريات األسبوع 

السادس عى صفيح ساخن، ألنها 
قد تحدد مسار اللقب وتصنيف 

الفرق قبل األسبوع األخري خصوًصا 
بعد نتائج األسبوع املايض التي 

فتحت باب املنافسة عى مرصاعيه 
مع تقارب نقاط الفرق الخمسة، 

وبات من الصعب التكهن مبن 
سيفوز بهذا الرصاع املحموم. 

ومواجهة اليوم هي من املباريات 
الصعبة للغاية التي يصعب توقع 
نتيجتها، والتي ستكون قمة نارية 
ومثرية تجمع بني املتصدر فريق 

ألبا ب� 11 نقطة، وفريق بابكو يف 
املركز الرابع ب� 9 نقاط، الفريقان 

يتطلعان لحصد النقاط الثاث 
التي من خالها يتصدر وستمنح 

أفضلية كبرية للفريق الذي 
سيحققها باالقرتاب أكرث ملامسة 

اللقب.
ألبا بقيادة مدربه محمد عدنان 

يأمل يف تجاوز التعادل السلبي 
أمام فريق جيبك والذي أفقده 
نقطتان مهمتان كانت ستجعله 

ا يف هذا السباق،  يبقى األوفر حظًّ
لكنه يعّول عى قدرات العبيه 
وخربتهم يف تحقيق االنتصار يف 

اللقاء.
يف الطرف املقابل، بابكو بقيادة 
املدرب محمود عبدالرحمن يود 
استغال الحالة النفسية للفريق 

بعد االنتصار األخري والتقدم الذي 
منحه فرصة املنافسة، وهو يعول 

عى خربة الاعبني، فضًا عن 
من لقاء سابق بين ألبا وبابكوقدرات الاعبني الشباب.

ــروي ــك ال ــات  ــرك ــش ال دوري  فــي  بــابــكــو  يــواجــه  ــا  ــب أل



أعرب ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
قائ��د الفريق املليك للقدرة س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
عن سعادته بنجاح مشاركة الفريق 
املل��يك يف س��باق الري��ف للقدرة 
وال��ذي أقيم ع��ىل ميادي��ن قرية 
بالوثبة،  للق��درة  العاملية  اإلمارات 
وحظ��ي مبش��اركة كبرية وواس��عة 
من قبل مختلف فرس��ان البحرين 
واإلم��ارات والعامل وصلت إىل 213 
فارًس��ا وفارس��ة، مؤكًدا سموه أن 
مش��اركة الفري��ق املل��يك للقدرة 
يف الس��باق جاءت به��دف إعداد 
الفري��ق املليك لس��باق كأس امللك 
للقدرة وكأس رئيس دولة اإلمارات 
العربي��ة املتحدة والتي س��يقام يف 

شهر فرباير املقبل.
وأشار س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة إىل أن املش��اركة الطيبة 
من قب��ل الفري��ق املل��يك للقدرة 
يف س��باق الري��ف تعت��رب محف��زًا 
مه��اماًّ للفري��ق من أج��ل مواصلة 
الطي��ب يف  الحض��ور  النجاح��ات 
مختل��ف البط��والت والحرص عىل 
إثراء مس��رية البط��والت اإلقليمية 
خاص��ة يف دولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة التي ترتبط م��ع مملكة 
البحرين بعالقات قوية يف مختلف 

املجاالت خاصة الرياضية منها.
وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن السباق جاء قوياًّا بكل ما 
تعنيه الكلم��ة، حيث جاء التنافس 
مث��ريًا مع تق��ارب نتائج الفرس��ان 
وتغيري املراكز م��ن مرحلة ألخرى، 
وهو خري دليل عىل قوة الس��باق، 
الذي ظهر مبستوى فني وتنظيمي 
رائ��ع، مضيًفا س��موه أن��ه عندما 
تشارك يف السباق نخبة متميزة من 
الفرس��ان والجياد، فإنه بكل تأكيد 
نتوقع س��باًقا مثريًا ويش��تمل عىل 
عنارص الق��وة والتناف��س واإلثارة، 
وهذا ما ح��دث بالفعل حيث جاء 
الس��باق قوياًّ��ا ورسيًع��ا يف جميع 
الفرس��ان  وأظهر  األرب��ع،  مراحله 
املش��اركون ق��درات ومه��ارات يف 
س��باقات القدرة من حيث الرسعة 
والتحمل خالل  التحك��م  ومه��ارة 
السباق، باإلضافة إىل الخطط الفنية 

التي وضعت لهذا السباق الكبري.
وأوضح سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن مش��اركة الفري��ق 
املليك للقدرة جاءت بهدف إنجاح 
السباق الكبري واملحافظة عىل لياقة 
الجياد وصحتها، مؤكًدا س��موه أن 
مش��اركة الفريق املليك يف السباق 
ال نتطل��ع م��ن خالله��ا إىل إحراز 
املراك��ز املتقدمة، ولك��ن يف إطار 
الحرص عىل التواجد واملساهمة يف 
إنجاح هذا الس��باق، مشريًا سموه 
إىل أن األه��م من تحقي��ق النتائج 
هو التواجد الفاعل يف هذا التجمع 
الكب��ري لرياضة الق��درة واملحافظة 

عىل سالمة الجياد. 
وتابع س��موه أن جميع مشاركات 
الفري��ق املليك للقدرة يف البطوالت 
إىل  تخض��ع  الخارجي��ة  املحلي��ة 

الفن��ي املس��تمر، وذلك  التقيي��م 
للتعرف عىل نقاط القوة لتعزيزها 
املليك  الفري��ق  اس��راتيجية  وهي 
الت��ي ضمنت له التميز يف مختلف 
مش��اركة  أن  مؤك��ًدا  البط��والت، 
الفرسان يف السباق ستكون لها آثار 
إيجابية يف اكتساب فرسان الفريق 
املليك للمزيد م��ن الخربات الفنية 
التي س��تعينهم يف املس��تقبل من 
خالل املش��اركات املقبل��ة للفريق 
يف الس��باقات املحلية والس��باقات 

الخارجية.

سموه يلتقي محمد بن راشد

وكان سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة قد ح��رص عىل حضور 
ومتابعة س��باق الريف الذي يعترب 
من الس��باقات املهم��ة يف املنطقة 
باإلضافة إىل متابعة فرسان الفريق 
املليك يف السباق، كام التقى سموه 
م��ع نائ��ب رئي��س الدول��ة رئيس 

مجلس ال��وزراء حاكم ديب صاحب 
س��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، حيث أكد سموه أن متابعة 
س��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكتوم لكافة الس��باقات التي تقام 
يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 
س��اهم يف تطوير رياضة القدرة يف 
اإلمارات وبلوغها مراحل متقدمة. 

 

ناصر بن حمد.. لقاءات مع 
مختلف القنوات

حرص��ت العدي��د م��ن القن��وات 
التلفزيوني��ة ع��ىل إج��راء لقاءات 
مع س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليفة للحدي��ث عن مجريات 
الس��باق ومراحل��ه، حي��ث أعطى 
سموه وجهة نظره الفنية يف السباق 
الذي حظي مبش��اركة كبرية وكانت 
جميع مراحله قوي��ة باإلضافة إىل 
حدي��ث س��موه ع��ن اإلج��راءات 

التنظيمية.

فيصل بن راشد يتابع السباق

املل��يك  االتح��اد  رئي��س  ح��رص 
للفروسية وس��باقات القدرة نائب 
رئيس املجلس األعىل للبيئة س��مو 
الش��يخ فيصل بن راشد آل خليفة 
عىل متابعة السباق والفريق املليك، 
وذلك يف إطار دعم س��موه للفريق 
يف مشاركاته الخارجية، حيث أعرب 
ع��ن تقديره للجه��ود الكبرية التي 
بذلها الفرس��ان الس��باق وحرصهم 
عىل تحقيق املش��اركة الناجحة يف 

السباق. 
 

دعيج بن سلمان: االستفادة 
من السباق

م��ن جانبه، أش��ار م��درب فريق 
الرعود التابع للفريق املليك الشيخ 
دعيج بن س��لامن آل خليفة إىل أن 
الفري��ق املليك ح��رص عىل دخول 
الس��باق من أجل إنجاح الس��باق 
بصورة عامة، مش��ريًا إىل أن النتائج 

الت��ي حققها الفري��ق كانت طيبة 
يف الس��باق وحقق��ت الهدف التي 
وج��دت م��ن أجل��ه يف التواج��د 
يف البط��والت املختلف��ة التجهي��ز 
للمش��اركة يف البط��والت املقبل��ة 
أمال يف تحقي��ق النتائج التي تؤكد 
تطور الق��درة البحرينية مؤكًدا أن 
كافة الفرق والفرسان يسعون نحو 
تحقيق نتائج جيدة وهذا ما سعى 
إليه الفارس��ان ومتكنوا من تحقيق 

نتيجة طيبة يف السباق.
 

خالد: تواجدنا لتأكيد الحضور 
البحريني

أكد مدي��ر الفريق املل��يك للقدرة 
الدكت��ور خال��د أحمد حس��ن أن 
الفريق شارك يف السباق بتوجيهات 
من سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، وأن الفريق املليك للقدرة 
ش��ارك يف ه��ذا الس��باق به��دف 
للمزيد  الفرسان  إنجاحه واكتساب 

م��ن الخربات الفنية التي س��تمهد 
الفاعلة  للمشاركة  أمامهم  الطريق 
يف مختلف السباقات املقبلة، مشريًا 
أن فرس��ان الفريق املل��يك للقدرة 
قدموا مس��تويات طيبة يف السباق 
الذي يعد من السباقات القوية من 
الناحي��ة الفني��ة، إضافة إىل رسعته 
العالية والتي تتطل��ب جهًدا كبريًا 

من الفارس والجواد. 
 

جناحي: خير استعداد 
للبطوالت المقبلة

أك��د م��درب فري��ق فكتوريوس 
أحمد جناح��ي أن الفريق املليك 
مل يتطل��ع يف الس��باق إىل تحقيق 
املراكز املتقدمة، ولكن كان األهم 
م��ن ذل��ك مش��اركة األش��قاء يف 
دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة 
والعمل  املتمي��ز  الس��باق  ه��ذا 
الناحية الفنية  عىل إنجاحه م��ن 
باإلضافة إىل التعرف عىل القدرات 
الفنية والبدنية للفرس��ان والجياد 
قب��ل املش��اركات يف املس��ابقات 
املحلي��ة والبط��والت الخارجي��ة 
خاصة كأس رئيس دولة اإلمارات.
 الفرسان: فرصة الكتساب الخربات
ومن جانبهم، أعرب الفرسان عن 
ش��كرهم وتقديرهم إىل نارص بن 
حم��د عىل إتاح��ة الفرص��ة لهم 
للمش��اركة يف الس��باق الكبري يف 
العربية املتحدة،  دولة اإلم��ارات 
مش��ريين إىل أن السباق كان قوياًّا 
ومثريًا ورسيًع��ا يف جميع مراحله 
مع مش��اركة نخبة من الفرس��ان، 
يف  املش��اركة  أهمي��ة  مؤكدي��ن 
طريق اإلعداد للمشاركات املحلية 

والبطوالت الخارجية. 
ومتك��ن الفارس جعف��ر مريزا من 
تحقي��ق املرك��ز الس��ابع عرش يف 
الس��باق الذي ش��ارك في��ه أكرث 
من 213 فارًس��ا، ومتكن من قطع 
بزمن 04:57:15 ساعة،  املس��افة 
يعق��وب  الف��ارس  أنه��ى  في��ام 
الحامدي السباق بزمن 05:36:12 
س��اعة، والف��ارس ه��ود ابراهيم 
بزمن 05:36:52 س��اعة، ومنصور 
الخالدي بزمن 05:36:53 س��اعة، 
والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بزم��ن 05:42:20 س��اعة، وع��ي 
ساعة،   06:01:01 بزمن  السبيعي 
عبدالعزيز  محمد  الفارس  ومتكن 
من اكامل الس��باق، فيام خرجت 
الفارسة منال فخراوي من املرحلة 

الثالثة بسبب إصابة الجواد.

 راشد بن دلموك بطل سباق 
الريف

وجاءت املراك��ز الثالثة األوىل من 
نصيب اسطبالت اإلمارات العربية 
املتحدة، حيث جاء يف املركز االول 
الفارس الشيخ راشد بن دملوك آل 
مكتوم م��ن اس��طبل M7، بينام 
حل يف املركز الثاين الفارس خليفة 
الخي��ي من اس��طبل الريف فيام 
كان املرك��ز الثال��ث م��ن نصيب 
الفارس جوناتن ريفريا من اسطبل 

الريف.

مشاركة الفريق الملكي طيبة وسباق الريف كان قويًّا وسريًعا 
في طريق اإلعداد لكأس الملك للقدرة وكأس رئيس اإلمارات... ناصر بن حمد:

أبوظبي       المكتب اإلعالمي
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يعرفها  والتي  “دملون”  بداأت ق�صة  هنا  من 
معظم البحرينيني كعالمة جتارية ملختلف منتجات 
خمبز  ب��داأ   ،1970 ال��ع��ام  ففي  الإف��رجن��ي،  اخلبز 
املحرق  مدينة  متوا�صع من  ب�صكل  الإنتاج  دملون 
ليكون من بواكري املخابز الآلية يف البالد، ليواكب 
املخبز تغري منط ال�صتهالك يف البحرين والتحول 
من القت�صار على اخلبز ال�صعبي للتنويع مبختلف 
اإل��ى  ا�صتمر  وال���ذي  وامل��خ��ب��وزات  اخلبز  منتجات 

ع�رصنا احلايل، وليعك�س التغريات
النه�صة  ف��رة  واك��ب��ت  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة 

القت�صادية.
حممد  حممود  املرحوم  املوؤ�ص�س  وف��اة  وبعد 
وعي�صى  واأحمد  حممد  الأب��ن��اء  وا�صل  حممود،  بن 
يف  الأحفاد  جيل  ي�صتلم  اأن  قبل  والدهم،  م�صوار 
على  وللوقوف  التنفيذية.  الإدارة  الت�صعينات 
القاب�صة وتطورها ك�رصكة  جتربة �رصكة بن حممود 
اللقاء  هذا  ل�”البالد”  كان  وا�صتثمارية،  غذائية 
حممود  بن  و�رصكة  دملون  خمبز  موؤ�ص�س  حفيد  مع 
بن  اأ�صامة  للعمليات  التنفيذي  املدير  القاب�صة، 

حممود.

محمود  الحاج  جدك  بدأ  متى 
األغذية  تجارة  عالم  في  مشواره 

والمخابز؟
يد  على   1940 يف  ب��داأت  العائلية  ال�رصكة   -
بن  ح�صني  حممد  حممود  احل��اج  اهلل  رحمه  ج��دي 
البحرين  ال��ن��ا���س يف  امل��ح��رق، ك��ان  م��ن  حم��م��ود، 
ي�صرون احتياجاتهم التمويلية للمنزل مما ي�صمى 
كبرية  خم��ازن  اأو  بقالت  من  “املرية”  ب�  حينها 
اأو ما ت�صمى  ن�صبيًّا تتوافر فيها معظم املنتجات، 
الأرز  يوفر  جدي  كان  “العمارة”،  اأو  “احلفيز”  ب� 
والطحني وغريها من املنتجات الأ�صا�صية للنا�س، 

اإذ يتم دفع املبالغ اأو التعامل ب�صكل �صهري.
ب��ال��ط��ح��ني، حينها  اخل��ب��ازي��ن  ف��ه��و مي����ّول 
“اخلبز  ال�صعبي  اخل��ب��ز  على  ي��رك��ز  ال�صتهالك 
املخابز  م��ن  ع��دد  ب�����رصاء  بعدها  وب���داأ  الإيراين”، 
ال�صعبية يف املحرق، وحتى ال�صبعينات كان تركيز 
ال�صعبي  واخلبز  الغذائية  امل��واد  على  املوؤ�ص�صة 
مع  حينها  �رصاكة  يف  جدي  ودخل  رئي�صية.  ب�صورة 
العو�صي، وكان عمله حتى  عائلة  ال�رصكاء من  اأحد 
ال�صبعينات يقت�رص على بيع املواد الغذائية ب�صكل 

اأ�صا�صي.

التحول  نقطة  كانت  متى  إذن 
في شركة بن محمود؟

ال�صتهالك  منط  ب��داأ  ال�صبعينات  مطلع  يف   -
يتغرّي، كانت هناك طفرة، واحلياة تغرّيت اإلى حدٍّ 
ما، هنا فكر جدي يف اإن�صاء خمبز اآيل لتوفري خمتلف 
يف  اأي  حينها  نحن  بداأنا  اإذ  الإفرجني،  اخلبز  اأن��واع 
الآلية  املخابز  ك��اأول  دمل��ون  مبخبز   1970 العام 
يف البحرين اإ�صافة اإلى خمبز جواد الذي تزامن مع 

انطالقتنا يف نف�س الفرة تقريًبا.
�رصكة  من  اأملانيا  من  واملعدات  الفرن  جلبنا 
“وينكلر”، وكان موقع املخبز يف املحرق بال�صبط 
يف ال�صوق على �صارع ال�صيخ حمد بالقرب من نادي 
“�صط العرب”، وينتج خمتلف اأنواع اخلبز الإفرجني 

اإلى جانب منتجات الكيك والب�صكويت.
“الروتي”  مثل  اخل��ب��ز  اأن����واع  ن���وّزع  واأخ��ذن��ا 
و”ال�صلي�س” و”ال�صمون” و”البق�صم” وغريها من 

املنتجات اإلى خمتلف مناطق وقرى البحرين.
اخلبز  ا�صتهالك  يراجع  ب��داأ  الفرة  ه��ذه  يف 

ال�صعبي ل�صالح اخلبز الإفرجني، كما بداأ ال�صتهالك 
اإننا  واأعتقد  الآل��ي��ة.  املخابز  منتجات  على  يزيد 
اإدخال  ال��دول يف منطقة اخلليج يف  اأوائ��ل  كنا من 
يف  �صباقة  البحرين  اأ�صبحت  بحيث  الآلية  املخابز 

هذه النواحي.

الخبز  منتجات  شكل  كان  كيف 
حينها؟

لكن  حاليًّا،  اجلودة  تكن مب�صتوى  طبًعا مل   -
اأعتقد اإن ال�صتهالك كان يتم بنمط �صحي اأف�صل 
لل�صوق  يجلب  ال��ذي  الطحني  ك��ان  اإذ  الآن،  م��ن 
وي�صتهلكه النا�س يحتوي على “الرب” ب�صكل اأكرب 

وهو �صحي اأكرث.
��ا، م��ن خ��الل توفري  اأي�����صً ا  ن��وف��ره حاليًّ وه��ذا 
وعي  زي��ادة  نلتم�س  كما  ال�صحية،  اخلبز  منتجات 

النا�س بذلك.

الخبز  استهالك  ارت��ف��اع  م��ع 
هذه  دلمون  واك��ب  كيف  محليا، 

المتطلبات؟
- فتح جدي م�صنًعا ثانًيا لتغطية الطلب على 
اخلبز، وذلك يف املحرق اإي�ًصا يف  فريج البوخمي�س، 
اأكرب  الأخ��ري  وك��ان  امل�صنعني،  يف  الإنتاج  وبداأنا 
من الأول، اإذ احتوى على ثالثة اأفران ومت تزويده 
بع�رص �صيارات للتوزيع، مقارنة مع �صيارتني فقط 
يف  الثاين  املخبز  افتتاح  وتزامن  الأول.  املخبز  يف 

1982 مع احتفالت العيد الوطني املجيد.

للخبز  المصنع  إنتاج  بدأ  ومتى 
اللبناني؟

اإنتاج اخلبز  - مع تد�صني املخبز الثاين بداأنا 
اأو  املناف�صة  حدة  رفع  وال��ذي  )اللبناين(  العربي 

قلل من ا�صتهالك الإنتاج التقليدي ب�صكل وا�صح 
وجلي. وكان امل�صنع ينتج قرابة اأربعة اآلف كي�س 

يوميًّا.
ومع ال�صغط الذي حدث على ا�صتهالك اخلبز 
للخبز  م�صنًعا  لحقة  ف��رة  يف  افتتحنا  العربي، 
اللبناين يف �صوق واقف لتغطية الطلب، وذلك يف 
العام 2000 تقريًبا، اإلى جانب م�صنع اآخر يف نف�س 
العربي  اخلبز  بتوفري  اأي�ًصا  يقوم  بالرفاع  الفرة 

اإلى جانب املنتجات الأخرى.

هو  كما  تركيزكم  تحوّل  إًذا، 
على  اآللية  المخابز  على  مالحظ 

حساب المنتجات الغذائية؟
ال�صوبرماركت  ظهور  ب��داأ  الثمانيات  يف   -
البقالت  دور  على   ي�صتحوذ  اأخ��ذ  اإذ  بالبحرين، 
اأعمالنا  اأ�صبحت  التقلديني،  الأغذية  م��زودي  اأو 
التقليدي،  القطاع  على  تطغى  الآلية  املخابز  يف 

فف�صلنا الركيز على املخابز الآلية والعقارات.

لصناعة  ت��ح��ول��ت��م  وم��ت��ى 
الشوكوالتة؟

- يف العام 2000 تقريًبا، كنا نطلب كميات من 
منتجاتنا،  مع  ل�صتخدامها  اخلارج  من  ال�صوكولتة 
اإقامة  املوردة  البلجيكية  ال�رصكة  علينا  فاقرحت 
يف  امل�صاعدة  وت��ق��دمي  لل�صوكولتة،  اإن��ت��اج  خ��ط 
اإنتاج  من  الفكرة كجزء  وجربنا  والإنتاج،  التدريب 
م�صنعنا باملحرق، وبعد اأن وجدنا الطلب مرتفعاً، 
خالل  من  املجال  ه��ذا  يف  اأعمالنا  تو�صيع  ارتاأينا 
ذات  منتجات  ا�صتخدام  خ��الل  من  م�صنع،  اإن�صاء 
ال�صوكولتة، وهذا  اأو  جودة عالية �صواء احل�صوات 
قاد بدوره اإلى ارتفاع الطلب على منتجاتنا بف�صل 

اجلودة.

أصبح  لديكم 4 مصانع للخبز، 
الشكوالتة،  منتجات  جانب  إل��ى 
وتطوير  توحيد  عن  حدثتنا  فهل 

مصانعكم  بالحد؟
لفتتاح  ط��ل��ًب��ا  ق��دم��ن��ا   2008 ال��ع��ام  يف   -
م�صنعني يف منطقة البحرين العاملية لال�صتثمار، 
والآخ��ر  وال�صوكولتة،  احللويات  لإنتاج  اأحدهما 

لتجميع الأفران وماكينات املخابز.
يف  البحرين  بها  مرت  التي  التطورات  اأن  اإل 
منتجني  وجود  اإلى  احلاجة  اأظهرت  الفرة،  تلك 
البحرين  تكون  اأن  مبعنى  للخبز،  ا�صراتيجيني 
اأو  وق��ت  اأي  يف  ذات��ي��ا  اخلبز  توفري  على  ق���ادرة 
ظرف كان دون اأي م�صكلة، وبوجود اهتمام كبري 
للبحرين،  الغذائي  الأم��ن  تاأمني  يف  القيادة  من 
وبف�صل الدعم احلكومي وتوجيه القيادة وحر�س 
الأم��ن  توفري  على  ال���وزراء  رئي�س  �صمو  �صيدي 
اململكة   يف  م�صنع  اأك��رب  ن�صيد  ب��داأن��ا  الغذائي، 
ال�رصق  م�صتوى  على  والأح����دث  اخلبز  ملنتجات 

الأو�صط.
توحيد  على  الركيز  ا�صراتيجيتنا  كانت 
جميع امل�صانع الأربعة يف م�صنع خبز واحد حديث 
ومتطور وقادر على تلبية ما ي�صل اإلى 80 % من 
احتياجات البحرين من اخلبز، بحيث  دعت احلاجة 
الغذائي  الأم��ن  الأخ��رى،  املخابز  جانب  اإلى  نوفر 
فيما يتعلق باخلبز ك�صلعة رئي�صية جلميع ال�صكان 
اأ�صبح لدينا هذا امل�صنع للخبز  الآن  يف اململكة. 
الآيل ب�صورة متكاملة، والذي يتم من خالله اإدخال 
ب�رصي  تدخل  دون  جاهًزا  املنتج  ليخرج  الطحني 
وفق اأعلى املوا�صفات العاملية، كما ح�صلنا على 
فكرة  األغينا  اأننا  ورغم  “الآيزو”.  اجلودة  �صهادة 
املخابز  ومعدات  الأف��ران  لتجميع  م�صنع  اإن�صاء 
ال�صوكولتة،  م�رصوع  على  حافظنا  اأننا  اإل  الآلية، 

جانب  اإل��ى  للمخابز  دمل��ون  م�صنع  هناك  ليكون 
م�صنع بن حممود لل�صوكولتة.

في  االستثمار  حجم  كان  كم 
المصنعين ومتى تم افتتاحهما؟

يف  دي��ن��ار  مليون   12 نحو  ا�صتثمار  مت   -
امل�صنعني اللذين مت افتتاحهما يف العام 2016 
اإغ��الق  مت  ال�صتثمار  ه��ذا  بعد  تدريجي،  ب�صكل 
يف  واح��د  م�صنع  على  واأبقينا  الأخ��رى،  امل�صانع 

فريج البوخمي�س باملحرق كم�صنع احتياطي.

كم يبلع إنتاجكم اليومي في 
مصنع دلمون؟

األف   18 اأكرث من  - امل�صنع حاليًّا ي�صتهلك 
طن من الطحني، لإنتاج خمتلف اأنواع املخبوزات 
طلبها  يتم  يوميًّا  وج��ب��ة   2500 ه��ن��اك  اأن  كما 
لأكرث  منتجاتنا  حاليًّا  ن��وّزع  ونحن  للمنا�صبات، 
منت�رصة يف خمتلف  و�صوبرماركت  برادة   450 من 

مناطق البحرين.

يصل  منتجاتكم  م��ن  بعض 
مدة استهالكها ألسابيع لماذا ال 

توفرونها لمنافسة السوق؟
- اأحب اأن اأ�صري هنا اإلى اأننا اأبرمنا مبادرات 
خبز  منتجات  توفري  اأج��ل  من  ال�صحة  وزارة  مع 
وقليلة  املتحولة  ال��ده��ون  م��ن  خالية  �صحية 
خالية  منتجاتنا  م��ن   %  90 فنحو  ال�صوديوم، 
وذلك  ال�صوديوم،  وقليلة  املتحولة  الدهون  من 
الأمرا�س.،  من  العديد  من  امل�صتهلكني  لوقاية 
فاخلبز الطبيعي مثال، ل اأعتقد اإنه يجب اأن تتجاوز 

مدة ا�صتهالكه ثالثة اأيام.
امل�صتهلك  وع��ي  ���رصورة  اإل��ى  اأي�ًصا  واأ�صري 
منتجات  توجد  فقد  ي�صتهلك،  ال��ذي  اخلبز  بنوع 
بها  اأو  حافظة  م��واد  فيها  ت�صتخدم  ال�صوق  يف 
دهون متحولة والتي يعتقد باأنها ال�صبب للعديد 
ق�صم  من  ال�صتفادة  ميكن  لذلك  الأمرا�س،  من 
امل�صورة  تقدم  التي  ال�صحة  ب���وزارة  التغذية 

والتوجيه يف هذا ال�صياق.

لألسواق  التصدير  تنوون  هل 
الخارجية؟

ال�صوكولتة  - حاليًّا نقوم بت�صدير منتجات 
ونتباحث  اخلليجية،  ال���دول  ولبع�س  ل��ل��خ��ارج 
فر�س  لإي��ج��اد  ال�صعودية  ال�����رصك��ات  اإح���دى  م��ع 
العربية  للمملكة  دملون  م�صنع  منتجات  ت�صدير 

ال�صعودية.

الشخصية  لتجربتك  تطرقنا  إذا 
الشركة  في  العمل  ب��دأت  كيف 

العائلية؟
يف  وبالتحديد  التجارة  يف  م�صواري  ب��داأت   -
جمال الذهب واملجوهرات، وارتاأيت فيما بعد اأنه 
واأقدم  العائلية  ال�رصكة  يف  اأعمل  اأن  علي  يتعنّي 
�صيًئا ملجموعة بن حممود، فبداأت يف الت�صعينات 
الإدارة  اأنا وابن عمي عبدالعزيز بن حممود تويل 
حتويل  مت   2015 يف  اأ�صا�صي.  ب�صكل  التنفيذية 
ال�رصكات  ت�صم خمتلف  قاب�صة  �رصكة  اإلى  ال�رصكة 
حتت ال�رصكة العائلية، بحيث يكون هناك جمل�س 
امللكية يف  �صكل  تنفيذية وتوزيع  واإدارة  اإدارة 
اأ�صهم، ما ي�صمن ا�صتمرار العمل بال�رصكة العائلية 

بطريقة �صل�صة.

“دلمون” أكبر 
مخبز ويؤمن 80 
% من احتياجات 

البحرين
أول فرن 

آلي بالبحرين 
كان صغيرًا 

واستوردناه من 
ألمانيا

علي الفردان

1940 ان�ط�الق�ة “ص�اح�ب دل�م�ون” م��ن أزق��ة ال�م�ح��رق ال�ق�دي�م��ة

صاحب “دلمون”... 
50 عاما تختصر قصة 

الخبز بالبحرين

الحفيد بن محمود: مالك بقالة متواضعة لمؤسس أحدث المخابز اآللية

• اأ�صامة بن حممود متحدًثا ل� “البالد”	

الخبز اإلفرنجي بدأ يغزو البحرين في السبعينات 
 المخابز اآللية غيرت نمط االستهالك دراماتيكيا

دلمون يستهلك اآلن أكثر من 18 ألف طن طحين يوميا
نلتمس زيادة وعي الناس باالستهالك الصحي للمنتجات 

مل يكثثن رجثثل �لأعمال �ملرحثثوم حممود حممد بثثن حممود ميلك �أكثثر من بقالة 

متو��ضعثثة بثثن �أزقثثة �ملحثثرق �لقدميثثة، يف �لعثثام 1940، حثثن كانثثت �حلياه يف 

�لبحرين ب�ضيطة و�حتياجات �لنا�س من �ملو�د �ل�ضتهالكية زهيدة للغاية.

يف �لأربعينثثات مل تكثثن �ململكة، ب�ضثثورة عامة، ت�ضتهلك �ضوى �خلبثثز �لتقليدي �أو 

“�لعجمي”، كما يحلو للبع�س ت�ضثثميته، ومن هنا بد�أ �حلاج حممود م�ضثثاوره مع 
�خلبثثز، �إذ كان يثثزّود �ملخابز �ل�ضثثعبية بالطحن �لالزم لها، قبل �أن يقوم ب�ضثثر�ء 

عثثدد منهثثا �إل �أن نقطة �لتحثثول �لكبرية لدى �حلاج حممود نف�ضثثه، بثثد�أت مطلع 

�ل�ضثثبعينات، حينما دّب يف �لبحرين �ضثثعور بالتطور �لقت�ضثثادي وحت�ضثثن �لقدرة 

ا يف  �ل�ضثثر�ئية وتنوع �لنا�س يف �ل�ضثثتهالك، ما دفع �حلاج حممود �إىل �لتفكري مليًّ

تد�ضثثن م�ضثثروع جتاري يتمثل يف �إدخال �خلبز �لإفرجني �إىل بيوت �لبحرينين 

وفق �إنتاج جتاري �أو ما يعرف باملخابز �لآلية.

تصوير: رسول الحجيري
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اإ����ش���ب���ان���ي���ا ت��ع��ل��ن 
�شيطرتها على جزيرة 

كوبا.

1794
 اجل�����راح االأم��ري��ك��ي 
يجري  بينيت  جي�شي 
والدة  ع��م��ل��ي��ة  اأول 
ال��ع��امل  يف  ق��ي�����ري��ة 

بنجاح.

 1814
ان��ف�����ش��ال ال��دمن��ارك 

عن الرنويج.

 1907
وق�������������وع زل�����������زال 
ك����ن����غ���������ش����ت����ون يف 
ج���ام���اي���ك���ا، وال�����ذي 
على   6.5 بقوة  ق��در 
مقيا�س ريخرت، واأدى 
 1600 وف������اة  اإل������ى 

�شخ�س.

 1911
ت���اأ����ش���ي�������س ج���ري���دة 
ي��اف��ا  يف  ف��ل�����ش��ط��ن 
وحمرريها  ل�شاحبيها 
العي�شى  داود  عي�شى 

ويو�شف العي�شى.
1935 – بدء ت�شغيل 
النفط  اأن��اب��ي��ب  خ��ط 
ال�������ذي ي����رب����ط ب��ن 
م��دي��ن��ة امل��و���ش��ل يف 
حيفا  وميناء  ال��ع��راق 

يف فل�شطن.

1943
البنتاغون  ت��د���ش��ن 
ال��دف��اع  وزارة  م��ق��ر 
االمريكية واأكرب مبنى 
للمكاتب يف العامل يف 

فريجينيا.

بودالمة تحاضر عن “اإلتيكيت في الموروث الشعبي”

ال أنظر إلى الكم بل الكيف

النجم ماجد الكدواني: أنا في حال بحث دائمة عن األفضل

�شمن فعاليات برنامج الف�شل الثاين للمو�شم الثقايف 
اخلام�س ملركز اجلزيرة 2، اأقيمت ندوة بعنوان “االإتيكيت 
يف املوروث ال�ش����عبي” التي حتدثت فيه����ا الباحثة لولوة 
بودالم����ة، واأدارها رئي�����س املجل�س الثق����ايف باملركز خالد 
بومطيع، وبح�ش����ور لفيف من املهتم����ن بالثقافة ورواد 
املرك����ز وجانب كبري م����ن اجلمه����ور. وقد تناول����ت لولوة 

بودالم����ة موؤلف����ة كتاب “�ش����م طال عم����رك” االرتباط بني 
امل����وروث ال�ش����عبي والع����ادات والتقالي����د، والتي تعرف 
باللغة الدارجة قواعد “ال�ش����نع”، وبن االإتيكيت العاملي. 
كما قامت بت�ش����ليط ال�ش����وء عل����ى اأه����م التقاطعات بن 
املوروث ال�ش����عبي والع����ادات والتقالي����د اخلليجية وبن 
االإتيكي����ت العامل����ي. ويف خت����ام الن����دوة، مت االإع����الن عن 

تد�شن العدد االأول من الن�رة الثقافية االإلكرتونية الذي 
ي�شدرها املركز اأول مرة، حيث قام رئي�س املركز ورئي�س 
حتري����ر الن�����رة حممد اجلزاف، والع�ش����و الفخ����ري باملركز 
يو�شف اجلا�ش����م ب�ش����غط الزر االإلكرتوين اإيذانا بتد�شن 
ه����ذه الن�رة التي حظيت باإعج����اب اجلمهور وتقديره لهذا 

اجلهد الثقايف الالفت للمركز.

أحداث

من يتمتع بكفاءتك يجب اأال ي�شت�شلم لالأمر 
الواقع، فاأنت قادر.

تناول احلليب كل �ش���باح الأن الكال�ش���يوم 
�شعيف يف ج�شمك، وهو مفيد. 

االأمث���ل  احل���وار والنقا����س هم���ا الطري���ق 
للتو�شل اإلى قرارات �شائبة. 

خف���ف م���ن التدخ���ن؛ الأنه ق���د يورطك يف 
م�شكالت �شحية اأنت بغنى عنها.

هذا ال�شهر جميل للقيام بن�شاطات متنوعة 
يف اأح�شان الطبيعة. 

يبت�ش���م لك الق���در ويكون مزاج���ك هادئاً، 
وتلقى الدعم من جانب زميل. 

ال تعتم���د عل���ى االأدوية فقط لت�ش���فى من 
مر�شك، عليك اأن تت�شلح بالتفاوؤل.

االأمور املهنية واأعمال التن�شيق اأ�شبحت 
اأكرث تنظيما من ال�شابق.

الزم���الء يف  تزع���ج  ة  املتك���ربرّ �شخ�ش���يتك 
العمل، وجتعلهم يبتعدون عنك.

اأ�ش���حاب  م���ع  ال�ش���حي  و�ش���عك  عال���ج 
االخت�شا�س، وال تت�رف بعناد.

يتاأث���ر مزاج���ك ببع����س االأخبار الت���ي تعرثرّ 
خطواتك امل�شتقبلية.

مهم���ا ح���اول االآخ���رون ثني���ك ع���ن القيام 
بالريا�شة لن ينجحوا.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

ق���دم موؤخرا فيلم “�ش���يخ جاك�ش���ون” مع اأحمد 
الفي�ش���اوي، واأحمد مالك، ودرة، وب�ش���مة، وعدد من 
النجوم، وهو من تاأليف واإخراج عمرو �ش���المة، وهاهو 
ذا ي�ش���تعد لتقدمي فيلمه اجلديد “طلق �ش���ناعي” 
يف م����ر وباقي دول العامل بعد اأن عر�س يف مهرجان 

دبي ال�شينمائي.
لق���ب بجوك���ر ال�ش���ينما امل�رية، فه���و بارع يف 
الكوميدي���ا والرتاجيدي���ا وحتى االأعم���ال التاريخية. 
هو ماج���د نبيل حممود الكدواين، خريج كلية الفنون 
اجلميل���ة الع���ام 1985. ث���م خري���ج املعه���د العايل 
للفن���ون امل�رحي���ة الع���ام 95، متزوج وم���ن مواليد 
�ش���ربا، اأق���دم اأحي���اء القاهرة. حت���دث اإلين���ا يف هذا 

احلوار املتميز بكل �راحة وتوا�شع:

يا ترى كيف يختار ماجد 
الكدوانى أعماله السينمائية؟

اختار اأدواري ب�شكل خا�س، واأبحث ب�شدق 
عن االأدوار التي اأظن اأنها ذات قيمة 

مع فريق عمل حمرتف، وحينها 
ال اأنظ���ر اإلى حجم ال���دور اأبدا، 
امله���م عندي اأن اأقدم �ش���يء 

حمي���ل للنا����س ويف جمي���ع 
اأن���واع االأف���الم. اإن املمثل 

اإل���ى  بحاج���ة  احلقيق���ي 
التغي���ري والتجدي���د يف 
اأدواره، وه���ذا يتطلب 
اأنا ممثل  بحثا كث���ريا. 
اأمتهن مهنة التمثيل، 
واأق���دم ال���دور الفني 
�ش���واء كان كوميديا 
اأو تراجيديا، واإن كان 

يعتربونن���ي  النا����س 
فهذا  كوميدي���ا،  ممثال 

اإط���راء يل الأن الكوميديا 
اأ�ش���عب اأن���واع التمثي���ل؛ الأنك 
املفرو����س اأن ت�ش���حك النا�س 

من خالل ال�شخ�ش���ية، وه���ذا اأمر بالغ يف ال�ش���عوبة، 
اأهت���م باجله���ة االإنتاجية، وهي اأه���م عوامل جناح اأي 
عم���ل فني، كلما كان���ت قوية وتق���دم للعمل كل ما 
يطلبه للم�ش���اعدة عل���ى جناحه. وبالطبع 
اأهتم يف الورق املو�شوع عموما، ثم 
دوري، وهنا كما بعرف اجلميع اأين 
ال اأنظر اإل���ى الكم، بل الكيف، اإلى 
جان���ب يهمني ج���دا معرفة من هو 
خمرج العمل الفن���ي، املخرج الذي 
�ش���يوجهني يف عملي مهم 
جدا؛ الأن���ه بتوجيهاته 
�شيخرج مني االأف�شل 

بالن�شبة للدور.

حدثنا عن 
تكريمك في 

مهرجان 
القاهرة 

السينمائي 
مؤخرا؟

�شعيد  بالطبع 
بتكرمي���ي  ج���دا 
التمي���ز  بجائ���زة 
القاه���رة  مبهرج���ان 
ب�ش���بب  ال�ش���ينمائي؛ 
ال�ش���ينمائية  االأعم���ال  اأن 
ه���ي الت���ي جتع���ل الفنانن 

يعي�ش���ون لالأب���د م���ع النا����س، واحلقيقة اأ�ش���األ اهلل 
العم���ر املديد؛ الأقدم فًنا واأعماال اأفتخر بها وزمالئي 
والنا�س جميًعا، واأمتنى اأن اأكون على قدر م�ش���وؤولية 
التكرمي، واأحقق ر�ش���الة حقيقي���ة يفتخر بها النا�س 

بعد رحيلي.
لق���د دار ح���وار بيني وبن زميل���ي الراحل خالد 
�ش���الح، حيث ق���ال يل اإن الفنان املح���رتم ال ميوت 
اأب���ًدا، ولكنه ي���رتك عاملنا فق���ط، ويتواجد يف الدنيا 
باأعمال���ه املمي���زة، والت���ي يقدمه���ا بغر�س اإ�ش���عاد 
عنه���م  والرتفي���ه  ق�ش���اياهم،  ومناق�ش���ة  النا����س، 
االأحي���ان، وبالطب���ع فوجئ���ت بتكرمي���ي  يف بع����س 
باملهرج���ان الدولى هذا العام لدرجة اأننى ت�ش���اءلت 
ملاذا اأنا، ولكننى يف النهاية اأ�شكر كل القائمن على 
املهرج���ان، والقائمن عليه، وفخ���ور بهذا التنظيم 
الرائ���ع، وهو ح���دث فريد ل���ه قيمته العاملي���ة، وله 
دوره يف عر����س ثقافات خمتلفة من كل البالد، التي 

توحدت خلف الفن.

لماذا أنت بعيد عن 
التلفزيون؟

بالفع���ل الدراما التلفزيونية يف خطتي القادمة، 
وهناك م�روع تلفزيوين قادم مل اأوافق عليه ب�شورة 
نهائية بعد. اأما �شبب ُبعدي عن الدراما التلفزيونية، 
فهو ع�شقي لل�شينما اأوالً وعدم وجود الدور املنا�شب 

يل الأخو�س به التجربة التلفزيونية ثانيا.
اأن���ا قليل الظهور يف الدراما التلفزيونية، ولكن 
الدور الذي عر�س عليه يف م�شل�شل “حتت ال�شيطرة” 
�ش���دين الختالفه عن االأدوار االأخرى التي قدمتها يف 

ال�شينما.

حدثنا عن فيلمك الجديد طلق 
صناعي والذي عرض مؤخرا في دبي 

السينمائي؟
كوميدي���ا و�ش���ط درام���ا ت�ش���ويقية يت���م فيها 
ا�ش���تعرا�س جوانب اإن�ش���انية، وتخرج الكوميديا فيه 

كاملتنف�س للم�شاهد بن املواقف وال�راعات التي 
يقدمها الفيلم.  تدور اأحداث العمل داخل لوكي�ش���ن 
واح���د، وهو داخ���ل ال�ش���فارة االأمريكي���ة، حيث فيه 
اأطم���ح يف احل�ش���ول على في���زا متكنني من ال�ش���فر 
وزوجت���ي النجمة حورية فرغلي الأمري���كا، اإذ ال اأرغب 
يف ا�ش���تكمال حياتنا مب�ر، خ�شو�ش���ا اأين يف الفيلم 
موظف ب�ش���يط، وال اأمتلك الكثري من االأموال، فاأبني 
اأحالًم���ا عل���ى اأين �ش���اأمتكن م���ن العي�س كم���ا يرغب 
خ���ارج هذه االأر�س، واأ�ش���عى لتحقيق هذا احللم منذ 
13 �ش���نة، ويف كل مرة يتم رف�شي، فاأجلاأ اإلى خطة 
بديلة، وهي الوالدة يف ال�شفارة بعد اأن اأعطي زوجتي 
دواء طلق �شناعي، يدفعها للوالدة يف ال�شفارة، وهو 
ما يخ���رج منه العديد من ال�راعات داخل ال�ش���فارة، 
بن امل�شوؤولن فيها، مع االأمن امل�ري، حيث اأقوم 
باحتجاز االأفراد املوجودين داخل هذا املبنى االأمني، 

ومن بينهم مواطنون اأمريكان وم�ريون. 
وهذه اللق���اء الثاين بيني وب���ن حورية فرغلي 

بعد فيلم “ديكور”.

في ظل ارتفاع أسعار البنزين..

أقل السيارات استهالكا للوقود في البحرين

تويوتا بريو�س
يف مقدمة ال�شيارات اليوم املمتازة يف 

�شيارة  الوقود هي  �رف وتوفري 
ت���وي���وت���ا ب��ري��و���ش��ن 

الهايربد  ���ش��ي��ارة 
وتاأتي  الذكية، 

 ” �س يو بر “
م�����������������زودة 
مب�����ش��دري��ن 
م���ت���ط���وَرْي���ن 
ل����ل����ط����اق����ة 
اأح�����ده�����م�����ا 
امل�������وت�������ور 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي، واالآخ����ر 
وبف�شل  البنزين،  حم��رك 

تنطلق  الطاقة،  املتناغم بن م�شدري  املزيج 
املركبة يف البداية باالعتماد الكلي على املوتور 
�شارة  انبعاثات  اأي  اإ�شدار  دون  الكهربائي، 
بالبيئة، ومن دون امل�شاومة على اأي من معايري 
الراحة وكفاءة االأداء واأ�شلوب القيادة. وتتولى 
بطارية  �شحن  مهمة  الذكية  بريو�س”  “تويوتا 
اال�شتفادة  خالل  من  اإما  تلقائيا،  “هايرِبد”  ال� 
اأو عند  من الطاقة املتولدة من حمرك البنزين 

خف�س ال�رعة اأو ال�شغط على املكابح.
عالية  بكفاءة  “بريو�س”  وتتميز 

 26.1 بواقع  الوقود  ا�شتهالك  يف 
اأنه  يعني  ما  ليرت،  لكل  كيلومرت 
قطع  ال�شائق  مب��ق��دور  �شيكون 
�شمن  كيلومرت   1000 م�شافة 
وبخزان  املثالية  القيادة  ظروف 
وقود ممتلئ تبلغ �شعته 43 ليرتا، 

بكفاءة  املركبة متتاز  ما يجعل من هذه 
فريدة يف ا�شتهالك الوقود.

ني�شان كيك�س

اأوف���ر ج��دي��دة منت�رة يف  ���ش��ي��ارة ك��رو���س 
فاملحرك  ورحبة،  اقت�شادية  اليوم،  البحرين 
ي�شتهدف  ح�شانا،   125 يولد  عليها  املتوفر 
ع�شاق  اجل��دي��دة  ب�شيارته  اليابانى  ال�شانع 
ا�شتهالك  يف  بامتياز  م��وف��رة  فهي  العملية، 
الوقود، مع م�شاحة تخزين خلفية كبرية ودمج 
كلوحة  املبهرة  التكنولوجية  العنا�ر  بع�س 
وال�شا�شة  رقمي  ج��زء  من  املكونة  ال��ع��دادات 
اأمن��اط  بع�ض  يف  باللم�ض  العاملة  الو�سطى 

الطراز.

رينو �شيمبول

عالية  ب��ج��ودة  ��زة  مم��يرّ اقت�شادية  �شيارة 
واأنيقة واقت�شادية يف اآن واحد، ومتتاز ال�شيارة 
ممتاز  توفري  مع   ،16V لرت   1،6 قوي  مبحرك 

للوقود وعلبة ترو�س اأتوماتيكية 
ب���اأرب���ع ����رع���ات، وم��ق�����ش��ورة رحبة 

وا�شعة ومريحة ت�شع خم�شة اأ�شخا�س مع حقيبة 
املقعد  اإل��ى  اإ�شافة  ل��رتات،   510 �شعة  اأمتعة 
اخللفي القابل للطي، وهذا يجعل �شيارة رينو 
�شيمبول اجلديدة اأف�شل �شيارة يف فئتها لنقل 

االأمتعة.

هوندا �شيفيك

اأط��ل��ق��ت ���ش��ي��ارة ه��ون��دا م��ودي��ل �شيفيك 
مميز،  ريا�شي  بت�شميم  موؤخرا  ال�شوق  يف   LX
ومبحرك 1.6 لرت وحتقق هذه ال�شيارة ا�شتهالك 

وقود اقت�شادي مميز.
يف  ال�شيارة  وج���ود  على  ال�����رك��ة  واأك����دت 
باململكة  لعر�شها  امل��ت��وف��رة  ال�����ش��االت  ك��ل 
 LX �شيفيك  وتقدم  كما  ال�شعودية،  العربية 
اجلديدة بت�شميم ريا�شي مميز. كما تعترب من 
خ�شو�شا  املال  مقابل  قيمة  االعلى  ال�شيارات 
اأن هذه ال�شيارة حققت مبيعات طيبة يف ال�شوق 
ال�شعودية على مدار ال�شنوات ال�شابقة وزادت 

مبيعاتها.

i318 بي اأم دبليو

 i316 ال��ط��راز  بديل  هو   i318 ط��راز  يعد 
 BMW تقدم  والذي  املا�شية،  ال�شنوات  فى 
تاأتي  اإذ  اجلديد،  الديناميكي  الوجه  خالله  من 
�شي   1500 �شعة  مب��ح��رك  جم��ه��زة  ال�����ش��ي��ارة 
 Twin بتكنولوجيا  االأ�شطوانات  ثالثى  �شي 
توفر  والتى   ،BMW من   Power Turbo
ق�شوى  و���رع��ة  ح�شاناً،   136 ق��وة  لل�شيارة 

ما  وهو  ال�شاعة،  يف  كيلومرتات   210 تبلغ 
ميكن ال�شيارة من الت�شارع من الثبات ل�رعة 
100 كيلومرت يف ال�شاعة خالل 8.9 ثانية فقط، 
 8 اأوتوماتيكي  حركة  بناقل  املحرك  ويت�شل 
الوقود  ا�شتهالك  متو�شط  ياأتي  فيما  �رعات، 

ليمثل 5.4 لرت لكل 100 كيلومرت.

تويوتا ياري�س

تطورا  اجل��دي��دة  ي��اري�����س  ���ش��ي��ارة  ك�شبت 
منخف�س  با�شتهالك  وتتميز  جديدا،  ومظهرا 
للوقود، وحازت �شيارة تويوتا ياري�س �شيدان 
اجلديدة حت�شينات على م�شتوى املحرك بنزين 

4 اأ�شطوانات، مع توفري رائع للوقود.
كما اأنها مزودة بو�شائل احلماية كافة مثل 
والراكبن  لل�شائق  اجلانبية  الهوائية  الو�شائد 
ون��ظ��ام ك��اب��ح ل��ل��ع��ج��الت، واأح���زم���ة اآم����ان لكل 
اأمامية  ون��واف��ذ  ه��وائ��ي  تكييف  م��ع  املقاعد، 
وخلفية الكرتونية، وهي متوفرة ب�شعر منا�شب 

جدا.

مر�شيد�س C �شيدان 

تتميز �شيارة �شي كال�س من مر�شيد�س 
االأرب��ع��ة  االأ���ش��ط��وان��ات  ذي  بنزين  مب��ح��رك 
7G- ون���اق���ل احل���رك���ة االأوت���وم���ات���ي���ك���ي

مبا  اأي�شا  ي�شمح  معاً   TRONIC PLUS
ي�شمى “االإبحار”. اإذا �شمحت ظروف القيادة، ميكن 
احلركية  والطاقة  املحرك  نظام  عن  املحرك  ف�شل 
ميكن  وبالتايل  اأك��رث،  وكفاءة  بفاعلية  امل�شتخدمة 

تقليل ا�شتهالك الوقود.
ال�شيارة مر�شيد�س فئة C �شيدان مزودة بنظام 
اختيارية  باأنظمة  للوقود  وموفرة  الذكية  القيادة 
قيا�شية مبتكرة للم�شاعدة يف القيادة التي يتم�شك 

بها ال�شائق اأكرث من ذي قبل.

ميت�شوبي�شي 
اأتراج

�شيارة  ه��ي  )اأت����راج(  ال�شيارة 
اقت�شادية  وه��ي  للبيئة،  �شديقة 
وحتقق  ال��وق��ود،  ا�شتهالك  يف  ج���داً 

مبعدل  اال�شتهالك  يف  كفاءة  اأف�شل 
22 كيلومرتا لكل لرت يف فئتها، وهو 
خفة  بن  ما  اجلمع  خ��الل  من  يتحقق  ما 
التميز  بجانب  ال�شيارة  اأجزاء  الوزن يف كل 

يف الت�شميم.
مما  ق�شرية  مبقدمة  “اأتراج”  وتتميز 

من  للروؤية  ات�شاعاً  اأك��رث  الأف��ق  املجال  يف�شح 
مقدمة ال�شيارة، كما اأنها تتمتع ب�شهولة فائقة 
دائ��رة  االجت��اه��ات يف  اال���ش��ت��دارة يف �شتى  يف 

ن�شف قطرها ي�شل اإلى 4.8 مرت.

�شفرولية تراك�س

خري  �شيفروليه  من  اجلديد  تراك�س  ط��راز 
تعتمد  الوقود، حيث  ا�شتهالك  ناحية  من  جيد 
تراك�س على حمرك EcoTech ب�شعة 1،8 لرت 
ذات 4 اأ�شطوانات يولد قوة ح�شانية ت�شل اإلى 
140 ح�شانا، كما تقدم تراك�س توفريا متكامالً 

يف الوقود يقدر ب� 13،2 كلم/لرت.
و�شعت �شيفروليه يف هذا املوديل اجلديد 
التكنولوجيات  جمموعة  زيادة  اإلى  تراك�س  من 
العميل من خالل جتهيز طراز  على  تركز  التي 
2017 بتفا�شيل ع�رية حديثة تت�شمن  العام 
من  ف��اخ��رة  وتفا�شيل  كلياً،  ج��دي��د  ت�شميم 
ال�شالمة  جتهيزات  اإلى  اإ�شافة  الداخل، 
عن  ع��دا  اختياريا،  واملتوفرة  الفعالة 
مزود  والرتفيه  للمعلومات  جديد  نظام 
امل��دم��ج   Apple CarPlay ب��ن��ظ��ام 

واملتوفر اختياريا.

GA3 جيه ايه �شي

�شيارة  تعترب 
جي اأيه 3 من جيه ايه �شي مثالية للوقود القليل 
االأربعة  االأ�شطوانات  ذي  العايل  حمركها  باأداء 
وال�شمام  �شي،  �شي   1600 وب�شعة  ليرت   1.6
ذات  وهي  متغري،  اإلكرتوين  بتوقيت  املزدوج 

الوقود،  ا�شتهالك  حيث  من  اقت�شادية  كفاءة 
وا�شتقرار  ث��ب��ات  بنظام  وتتميز 
تع�شيق  ون���ظ���ام  ب���و����س،  م���ن 
م��اك��ف��ر���ش��ون خ��ل��ف��ي ب���� 5 
قوي،  وتكييف  تعليقات، 
ون���ظ���ام م��راق��ب��ة و���ش��غ��ط 
وح��رارة االإط��ارات لعجالتها 
امل�����ش��ن��وع��ة م��ن االأمل��ن��ي��وم 

قيا�س 16 بو�شة.

هيونداي اأك�شنت

من  املميزة  ال�شيارات  احد  ال�شيارة  تعترب 
ال�شيارة  وهذه  العاملية،  هيونداي  �ركة  اإنتاج 
وال�����رق  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  منت�رة 
االأو�شط عموما، ومن مميزات �شيارات هيونداي 
اأنها تتمتع مبظهر رائع وجذاب مع توافر العديد 

من عوامل اال�شتهالك املمتز يف البرتول.
 1.4L اأك�شنت  هيونداي  ال�شيارة  ج��اءت 
 4 ب���ه  امل���ح���رك  ه����ذا   ،CC   1400 مب��ح��رك 
 107 ب��ق��وة  ل��رت   1.4 �شعة  ذات  اأ���ش��ط��وان��ات 
132 نيوتن / مرت، حيث  اأح�شنة وعزم دوران 
دورة   6000 حتى  املحرك  دورات  عدد  ت�شل 
بالدقيقة، وتعمل ال�شيارة بنظام اجلر االأمامي، 
 185 اإلى  ال�شيارة  لهذه  �رعة  اأق�شى  وت�شل 
بال�شيارة  الوقود  خ��زان  ويت�شع  �شاعة،   / كم 
اإلى 43 لرتا، كما ي�شل معدل ا�شتهالك الوقود 
وبالن�شبة  كم،   100  \ لرت   6،4 اإل��ى  بال�شيارة 
ال�شكون حتى �رعة  الفئة من  ت�شارع هذه  اإلى 
ثانية،   12،2 زمنية  مب��دة  �شاعة   / كم   100
�رعات   4 حركة  بناقل  يت�شل  املحرك  وه��ذا 

اأوتوماتيك.

كيا ريو

خيارين  �شمن  ريو  من  اجلديد  الطراز  يتوافر 
ب�شعتي  االأرب��ع��ة،  االأ�شطوانات  حمركات  من 
1.4 و1.6 لرت، كما مت اعتماد نظام توجيه 
تعليق  نظام  اإلى  اإ�شافة  للقيادة،  حم�شن 
يوؤمن ا�شتجابة اأكرب ويح�شن جتربة الركوب 
ممتاز  توفري  مع  معاً  وال�شائق  لل�شائقن 
اخل��ارج��ي  الت�شميم  وي��ظ��ه��ر  ل��ل��وق��ود. 
يك�شب  �شل�س،  و�شطح  م�شتقيمة  خطوطاً 
ال�شيارة مظهرا اأكث عدائية، و�شخ�شية اأكرث ن�شجاً 
على  الكوري  ال�شانع  اعتمد  كما  ب�شابقتها،  مقارنة 
تقدمي  بهدف  الداخلية؛  املناطق  ت�شميم  اإع���ادة 
مق�شورات اأو�شع وقدرات �شعة تخزينية اأكرب ت�شل 

اإلى 325 لرتا.

سيارات

إعداد: طارق البحار

22

م���ن اأهم الن�ش���ائح الت���ي تنت����ر حاليا يف 
البالد و�شط ارتفاع اأ�شعار البنزين موؤخرا، يلجاأ 
البع�س حللول جذرية اأكرب هي اال�ش���تغناء عن 
املركبات الكبرية، التي ت�شتهلك وقودا ب�شكل 
كبري، وا�شتبدالها مبركبات اقت�شادية �شغرية 

ذات ا�ش���تهالك اأقل للوق���ود، وكذلك التقليل 
من امل�ش���اوير اليومية واقت�شارها على املهمة 
وال�روري���ة فقط اإلى جانب االإج���راءات الثانية 
مثل تبديل نوع الوقود امل�شتخدم للمركبة من 

ممتاز اإلى جيد!
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طارق البحار

طارق البحار

�أعلنت موؤخر� �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز عن رفع �أ�سعار 

حيث  موؤخر�،  �لبنزين بنوعية �جليد و�ملمتاز للعام 2018 

ب�سعر  �جليد  �لبنزين  يباع  باأن  لة  �ملُعَدّ �لأ�سعار  تطبيق  تقرر 

140 فل�سا للرت لذي كان يبلغ 125 فل�سا للرت. يف حني يباع 
�لبنزين �ملمتاز ب�سعر 200 فل�س للرت �لذي كان يبلغ 160 

فل�سا للرت، حيث تبلغ ن�سبة �لرتفاع يف �سعر �لبنزين �ملمتاز يف 

حدود 25 % و12 % فقط للبنزين �جليد!

�مل�سرتي عن  و�لوقود، يبحث  �لبنزين  �أ�سعار  �رتفاع  ومع 

�سيارة �قت�سادية؛ لتوفري ��ستهالك �لوقود، ومن ميتلك �سيارة 

�إىل حمركات  �لكبرية  �ل�سيارة  بالتحويل من حمركات  يقوم 

وتوفر يف  �أقل  وقود�  ت�ستهلك  لأنها  نظًر�  �ل�سغرية؛  �ل�سيارة 

�لتكلفة. يف هذ� �لتقرير قائمة باأكرث �ل�سيار�ت �ملتاحة �ليوم 

يف �ل�سوق �لبحرينية، و�لتي تعترب �لأقل ��ستهالكا للوقود:



الفجــر: 05:06
الظهـر: 11:47 
العصــر: 02:46
المغرب: 05:07
العشاء: 06:37

مغن اأمريكي يف�ضح وكالة املخابرات املركزية
اأكد امللحن واملغني الأمريكي ريت�ضارد ملفيل هول، اأن بع�ض �ضباط وكالة املخابرات املركزية 

طلبوا منه ن�رش اإ�ضاعات حول وجود عالقات غري مقبولة بني الرئي�ض دونالد ترامب ورو�ضيا.
وذك����ر موق����ع Pitchfork املو�ضيقي الأمريك����ي، باأن هذا املغني الذي يحم����ل ال�ضم امل�ضتعار 
“موب����ي” كان ق����د ن�رش على مواق����ع التوا�ضل الجتماع����ي يف �ضباط 2017، ت�ضجي����الت زعم فيها باأن 
“املل����ف” املوج����ود عن ترامب، موّثق، واأك����د املوقع اأن موبي اأدلى به����ذه الت�رشيحات يف مقابلة مع 
حمط����ة الإذاع����ة املو�ضيقي����ة WFPK، م�ضريا اإلى اأنه قب����ل عام تقريبا، التق����ى باأ�ضدقاء يعملون يف 
اأجه����زة املخاب����رات الأمريكية، وكانوا خالل ذلك يف غاية القلق ب�ضب����ب ن�رش ما ي�ضمى “مبلف ترامب”، 

الذي يزعم باأن مو�ضكو متلك ماآخذ ملمو�ضة �ضد ترامب. 
و�ض����دد ه����وؤلء على اأن معلومات امللف، موثوقة، وك�ضف موبي انه كان واثقا من �ضحة كل ذلك. 
م�ضيف����ا، اأنهم قدموا يل بع�����ض املعلومات، وقالوا: “لديك عدد كبري من امل�ضرتكني على ال�ضبكات 

الجتماعية، هل ميكنك ن�رش هذه املعلومات؟”.

دي كابريو “جمرم خطري جدا”

كوريـا اجلنوبيـة بيئـة مثاليـة لإنتـاج الروبوتـات
لق����د بات����ت كوري����ا اجلنوبي����ة، اإل����ى 
جان����ب جارته����ا ال�رشقي����ة الياب����ان، ُتعرف 
على م����دى �ضن����وات بت�ضاميمه����ا الذكية 
رفيع����ة امل�ضت����وى، وبتوظيفه����ا معلمني 
وعّمال م�ضانع واأطقم خدمات من الآليني، 
لي�ضكلوا معاً قوى عاملة م�ضتقبلية تعمل 
ب�ض����كل م�ضتق����ل لتق����وم ببع�����ض وظائف 

الإن�ضان. يقول جاي ميون هونغ، وهو اأحد 
كب����ار املهند�ضني يف ق�ضم احللول الذكية 
يف “اإل جي”: “من وجهة نظرنا، نعتقد اأن 
الذكاء ال�ضطناع����ي والروبوتات واحللول 
امل�ضابه����ة لي�ض����ت فق����ط اأدوات جديدة، 
بل هي التكنولوجي����ا الأ�ضا�ضية مل�ضاعدة 
الإن�ض����ان. فف����ي بع�����ض احل����الت، ميكن 

للروب����وت اأن يقوم باأعم����ال خطرة جداً، اأو 
معقدة جداً، بالن�ضبة للعامل الب�رشي”.

ويف ه����ذا الإط����ار، ط����ورت “اإل ج����ي” 
نوعاً اآخر من اأجهزة الروبوت للمطار، وهو 
عامل نظافة ي�ضتخ����دم تكنولوجيا حتديد 
الأماكن، وجتنب املعوق����ات، ليحدد اأكرث 
املمرات ا�ضتخداماً ويحافظ على نظافتها.

للفنان  معر�ــض  افتتاح 
الت�ضكيلي �ضمري فوؤاد 

�ضهد القاهرة، م�ضاء يوم 21 يناير اجلاري، 
افتتاح معر�ض الفنان الت�ضكيلي امل�رشي �ضمري 
ف����وؤاد حتت رعاي����ة وزير الثقافة حلم����ي النمنم، 
ويفتتحه رئي�ض قط����اع الفنون الت�ضكيلية خالد 
�����رشور. وق����ال �����رشور، اإن للفنان ف����وؤاد، اأ�ضلوب 
وط����رح ميك����ن و�ضفه����م ب�”ال�ضه����ل املمتن����ع” 
عندم����ا ينجح في����ه الفنان يكون ق����د و�ضل اإلى 
درجة من اخلربة والن�ضج الكبري، وينعك�ض ذلك 
عل����ى اإح�ضا�ضنا بهذا التمك����ن وهذه ال�ضال�ضة يف 
الأداء. الفن����ان اإيهاب اللبان، ق����ال من جانبه اإن 
الفن����ان فوؤاد “يع����د اأحد الفنان����ني البارزين يف 
حميط احلركة الت�ضكيلية امل�رشية، وا�ضتطاع اأن 

يخلق لنف�ضه موقعا مميزا بها.

نا�ضطة “عارية” تهاجم 
رئي�ض الت�ضيك 

اعرت�ض���ت نا�ضط���ة عاري���ة ال�ض���در �ضبي���ل 
الرئي�ض الت�ضيكي ميلو����ض زميان، خالل تواجده 
يف مرك���ز اق���رتاع يف ب���راغ، اجلمعة، خ���الل اجلولة 

الأولى من انتخابات الرئا�ضة يف البالد.
و�رشخت النا�ضط���ة يف وجه زميان عندما كان 
يت�ضلم ورقة اقرتاعه من اللجنة النتخابية. قائلة 
“زمي���ان هو خامت يف اإ�ضبع بوتن”، يف اإ�ضارة اإلى 

العالقة القوية بينه وبني الرئي�ض الرو�ضي.
الرئي����ض  حرا����ض  تدخ���ل  م���ا  و�رشع���ان 
فيم���ا مت  عن���ه،  اأبعدوه���ا  حي���ث  ال�ضخ�ضي���ني، 
ا�ضطحاب زميان نحو اإح���دى الغرف الآمنة. وبعد 
دقائ���ق، عاد زميان اإلى م���كان الت�ضويت واأدلى 

ب�ضوته.

اأهم تر�ضيحات جوائز “بافتا” 
اأعلنت الأكادميية الربيطانية لفنون ال�ضينما 
والتلفزي���ون قائمة تر�ضيحات الدورة 71. ويقام 

مهرجان “بافتا” يف 18 فرباير املقبل.
ور�ض���ح 5 فنان���ني جلائ���زة اأف�ض���ل ممث���ل، 
 phantom ه���م داني���ال دي لوي����ض عن فيل���م
 call me وتيموثي �ضالميت عن فيلم ،thread
by your name، وداني���ال كالوي���ا ع���ن فيلم 
 Darkest وج���اري اأولدم���ان عن فيلم ،get out
 film stars do وجيم���ى بيل عن فيل���م ،hour

.not die in liverpool
اأم���ا جائ���زة اأف�ضل ممثل���ة فقد تذه���ب اإلى 
ماكدورمان���د  فران�ضي����ض  ه���وؤلء،  م���ن  واح���دة 
 Three billboards outside فيل���م  ع���ن 
ebbing،missouri، اأو مارج���و روبي عن فيلم 
 film stars اأو اآني���ت بنينج عن فيلم ،i، tonya

 do not die in liverpool
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

عط�ضت فك�ضرت رقبتها
اأفادت �ضحيفة “الديلي مي���ل” اأن “الربيطانية مونيكا جيفري تعر�ضت لك�رش يف الرقبة 
م���ن جراء عط�ضة، قوية وهي م�ضتلقي���ة بالفرا�ض”، مو�ضحًة اأن “جيف���ري كانت م�ضتلقية يف 
الفرا�ض وتتحدث يف هاتفها، حني عط�ضت عط�ضة قوية، فت�ضببت الهزة الناجمة عن العط�ضة 
يف رفع راأ�ضها وحتّرك رقبتها ب�ضورة حادة ومفاجئة، ما نتج عنه اإ�ضابة فقرات الرقبة الأولى 

والثانية، لي�ضقط ذقن املراأة على كتفها. 
ومل تع���د مونيكا قادرة على حتري���ك راأ�ضها، وما لبثت اأن ات�ضلت بزوجها، ليح�رش برفقة 
امل�ضعف���ني ويتم نقلها اإلى امل�ضت�ضفى، حيث مت و�ضع ط���وق حول رقبتها، والذي يجب اأن 
تبقيه ملدة 14 اأ�ضبوًعا، وبالفعل تعافت مونيكا بعد مرور هذه الفرتة، با�ضتثناء بع�ض الآلم 

التي كانت توخزها من حني لآخر”.

اأفادت تقارير هوليوود باأن النجم ليوناردو دي كابريو �ضي�ضارك يف بطولة فيلم جديد 
م����ن اإخراج كويننت تارانتينو تدور اأحداثه حول جرائم ت�ضارلز مان�ضون، اأحد اأخطر املجرمني 

يف الوليات املتحدة خالل القرن الع�رشين.
لكن جملة فارايتي وموقع )ديدلين دوت كوم( قال، اجلمعة، اإن دي كابريو لن يوؤدي 
دور مان�ض����ون ب����ل �ضيج�ض����د �ضخ�ضية ممث����ل انح�رشت عن����ه الأ�ضواء بعد اأن طع����ن يف ال�ضن. 
و�ضي�ضارك تارانتينو احلائز على جائزة الأو�ضكار يف اإنتاج الفيلم الذي مل ي�ضتقر على ا�ضمه 
بع����د. ومل يعلن عن تفا�ضيل حلبكة الفيل����م، اإل اأن تارانتينو قال يف نوفمرب اإن فيلمه لي�ض 
�ض����رية ذاتية ولك����ن ق�ضة تدور اأحداثه����ا يف �ضيف عام 1969 عندما نف����ذت ع�ضابة ت�ضم 
اأتب����اع مان�ض����ون واأطلق عليه����ا ا�ضم “عائلة مان�ض����ون” �ضل�ضلة جرائم قت����ل ب�ضعة يف جنوب 
ولي����ة كاليفورنيا. وتويف مان�ضون يف نوفمرب ع����ن عمر 83 عاما وكان يق�ضي عقوبة ال�ضجن 
م����دى احلي����اة بعد اإدانته باإ�ضدار اأوامر لأفراد ع�ضابته بقت����ل 9 اأ�ضخا�ض من بينهم املمثلة 
�ض����ارون تيت. ومن املقرر اأن ُي����زاح ال�ضتار عن الفيلم، وهو من اإنتاج )�ضونيبيكت�رشز(، يوم 
9 اأغ�ضط�����ض ع����ام 2019 اأي بعد مرور 50 عاما على مقتل تي����ت و4 من اأ�ضدقائها اإما طعنا 

اأو بالر�ضا�ض.

 Social
media

ــــروز  مـــهـــمـــة تـــــوم ك
لندن تعطل  امل�ضتحيلة 

اأوقف توم كروز اأجزاء من و�ضط لندن فيما كان يعدو على �ضقف ج�رش �ضكة حديد 
يف اأحدث �ضل�ضلة اأفالم “مهم���ة م�ضتحيلة”، وعر�ضت �ضحيفة اإندبندنت الربيطانية 
لقط���ات م���ن هذا امل�ضه���د. وتوقفت حركة امل���رور، ال�ضبت، على ج����رش بالكفريارز، 
واأبع���دت املراكب من املنطقة، فيما كان النجم ال�ضينمائي يوؤدي امل�ضهد فوق نهر 
التامي���ز. وكان���ت مروحية حتلق على م�ضت���وى منخف�ض ت�ضور امل�ضه���د. وبالأ�ضفل 

وا�ضلت القطارات مرورها عرب حمطة بالكفريارز ب�ضكل طبيعي.
وق���د اأمكن روؤي���ة كروز، 55 �ضنة، ي���وؤدي بع�ض الأعمال اجلريئ���ة جنوبي النهر. 

ويعرف اأن النجم ال�ضينمائي يوؤدي م�ضاهده اخلطرية بنف�ضه.

اأيام   6 يف  وفتاة  �ضابا  “في�ضبوك” يزوج 
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

الطق�ض بارد ن�ضبيا ورطب هذه الليلة مع 
فر�ضة لت�ضكل �ضباب خفيف عند ال�ضباح 

الباكر ويتحول  اإلى دافئ خالل النهار.

الرياح متقلبة 
الجتاه من 5 اإلى 

10 عقد.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني.
درجة احلرارة العظمى 23 درجة مئوية، 

وال�ضغرى 11 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

عرض موقع “سبوتنيك” مجموعة من 
الصور لحسناوات عالم الرياضة الالتي أبهرهن 
جمهورهن ليس فقط بأدائهن، بل وبجمالهن، 

ومنهن بطلة العالم وأوروبا للتزلج على الجليد 
الروسية يفغينيا مدفيديفا.

ن�����رش �ضيدمي����ا اميدو يف 30 دي�ضمرب املا�ض����ي، طلبا على �ضفحته ع����رب في�ضبوك ي�ضاأل 
في����ه اأي ام����راأة “مهتمة” باأن ت�ضبح زوجته بالتوا�ضل معه. ?وكت����ب “اأنا يف �ضن الزواج، كما 
اأين م�ضتعد متاما له، ول اأنوي اإ�ضاعة الوقت، اأر�ضلن طلباتكن. والأكرث اأهلية �ضتتزوج يف 6 
يناير 2018. اآخر موعد لتق����دمي الطلبات هو منت�ضف ليل 31/12/2017”. وتلقى اأميدو 
ردين، ولكن اأحدهم����ا، و�ضاحبته �ضويف اإيجيوما، هو الذي ا�ضتحوذ على اهتمامه. فقد ردت 
�ض����ويف قائلة “اأنا مهتمة، فقط را�ضلني عرب خدمة الر�ضائ����ل اخلا�ضة”.، ح�ضب بي بي �ضي. 
وكان اأمي����دو و�ضويف اأ�ضدق����اء يف في�ضبوك، لكن مل ي�ضبق لهما احلدي����ث ب�ضكل مبا�رش قبل 
عر�����ض اأمي����دو. وبعد يومني من حديثهم����ا الأول، �ضافر اميدو اإلى مدين����ة اأبوجا يف ال�ضمال، 

حيث تعي�ض �ضويف، قاطعا م�ضافة تقرب من 500 كيلومرتا.
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