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�سـرف �لعـالوة �ل�سنويـة لـ 34 �ألـف موظـف
�ضمو رئي�س الوزراء اطماأن على ا�ضتمرارها للخا�ضعني لقانون “اخلدمة”

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د رئي�س �ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة �أن مملكة 
�لبحرين وط���ن يحت�سن �جلميع، و�سعبها ودود وم�سياف، 
الفتا �سموه �إلى �أن �حلكومة �رصعت يف جملة من �مل�رصوعات 
�لت���ي تعزز ذل���ك وتعظم من �لعنا����رص �جلاذبة يف �ململكة 

على خمتلف �الأ�سعدة �القت�سادية و�ل�سياحية.
جاء ذلك ل���دى ��ستقبال �سموه عدد� من �أفر�د �لعائلة 

�ملالكة �لكرمية وعدد� من �مل�سوؤولني يف �ململكة.
من جانب �آخ���ر، �طماأن �ساحب �ل�سم���و �مللكي رئي�س 
�ل���وزر�ء عل���ى مبا����رصة ����رصف �لع���اوة �لدوري���ة �ل�سنوية 
جلمي���ع �ملوظف���ني �خلا�سع���ني لقانون �خلدم���ة �ملدنية 
و�مل�ستحقني لها �سمن ر�تب يناير 2018، و�لتي ��ستفاد 
منها ما يزيد عن 34 �ألف موظف، بعد �أمر �سموه �لكرمي يف 

يناير 2017 با�ستمر�ر �رصف �لعاوة.
وتاأت���ي �ملتابع���ة �لكرمية من �سم���وه يف �سياق حر�س 
�سم���وه عل���ى دع���م �ملوظف���ني وحتفيزه���م عل���ى �لعطاء 

و�الإجن���از مب���ا يعود بالنف���ع و�خل���ري عليهم وعلى 
•�الزدهار يف وطنهم. �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبا عدد� من �أفر�د �لعائلة �ملالكة و�مل�سوؤولني	 3
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       اأمل احلامد، بنا من خليج البحرين

�أكد �سف���ري �لواليات �ملتح���دة �الأمريكية 
لدى �لبحري���ن جو�ستني �سيبريي���ل، ت�ساعف 
حجم �لتبادل �لتجاري �الأمريكي �لبحريني منذ 
توقي���ع �تفاقية �لتج���ارة �حلرة ب���ني �لبلدين 
قب���ل 11 عاًما، لريتفع م���ن 782 مليون دوالر 
يف �لع���ام 2005 متج���اوز  1.7 ملي���ار دوالر يف 

�لعام 2016.
و�أ�س���ار �ل�سف���ري �سيبريي���ل  لل�سحافيني 
على هام�س م�ساركته متحدثا رئي�سا يف �لغد�ء 
�لتفاعلي �لذي نظمته غرفة �لتجارة �الأمريكية 
�أم�س �إل���ى �أن �لعاق���ات �القت�سادية ب�سقيها 
�ال�ستثماري و�لتج���اري بني �لبلدين �ست�ستمر 

يف �لنمو. من جهة �أخرى، �أكد �ل�سفري �الأمريكي 
�أن �لبحريني���ني �لذي���ن لديه���م تاأ�سرية �سفر 
�إلى �لوالي���ات �ملتح���دة با�ستطاعتهم جتديد 

تاأ�سري�ته���م �إلكرتوني���ا ودف���ع �مل�ستحق���ات 
�ملالي���ة دون �حلاجة للذهاب �إلى مقر 

�ل�سفارة.

�لتبادل �لتجاري مع �أمريكا يتجاوز 1.7 مليار دوالر 

و�سول �أول رحلة لـ “�أطل�س �لرتكية” للبحرين
�ملح���رق - �رصكة مط���ار �لبحرين: رحبت 
�رصك���ة مط���ار �لبحرين، ب���اأول رحل���ة ر�سمية 
ت�سريه���ا ط���ري�ن “�أطل����س” �لرتكي���ة �ل���ى 
�لبحري���ن م���ن مدين���ة طر�ب���زون برتكيا، يف 
�حتفالي���ة �أقيم���ت مبط���ار �لبحري���ن �لدويل 

�أم�س. 
و�أعلن���ت �رصك���ة ط���ري�ن “�أطل����س” �أنها 

�ستبد�أ خدماته���ا يف �ململكة مبعدل رحلتني 
��سبوعياً يومي �الأح���د و�الربعاء مع توقعات 
بزي���ادة ع���دد �لرح���ات يف �لف���رتة �ملقبلة 
�إل���ى 5 رح���ات يف �ل�سي���ف ع���ر طائرته���ا 
)�يربا����س321( �لت���ي ت�سم���ل 12 مقع���د� 

مقع���د�   192 م���ع  �الأعم���ال  لرج���ال 
�سياحيا.

        علي الفردان من املنامة 

قال عاملون يف قطاع �لبناء و�لت�سييد �إن وز�رة 
�الأ�سغال و�س���وؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين مل 
ت���رد على طلب من �أج���ل �ل�سماح لل�رصك���ة �مل�سغلة 
للمحجر �حلكوم���ي يف حفرية، ببي���ع �ل�سخور ومو�د 

�لدف���ان للقطاع �خلا�س و�الأف���ر�د مع تو�فر خمزون 
كب���ري يقدر بنحو 3 مايني طن من مو�د �لدفان من 
�ساأنه حل �أزمة يف �ل�سوق �ملحلية  ت�سل حركة �ملباين 
�جلدي���دة حاليا. و�أكدو� �أن �الإفر�ج عن �ل�سحنات من 
�ساأنه معاجل���ة �مل�سكلة، �إذ خاطبت �ل�رصكة �مل�سغلة 
للمحج���ر �حلكوم���ي )�رصكة نا����س( �ل���وز�رة لل�سماح 

بالبيع ملوؤ�س�سات �لبناء و�لت�سييد، �إال �أن �لوز�رة مل 
ترد عليها. 

ويتوق���ع �أن ت�ستم���ر �أ�سعار �الأحج���ار و�ل�سخور 
وم���و�د �لدفان يف �الرتفاع مع ��ستم���ر�ر نفاد طاقة 

�ملحجر �حل���ايل �لت���ي تتف���اوت تقدير�ت 
ب�ساأنها بني �سنتني و 5�سنو�ت. 99

مطالبات لـ “�الأ�سغال” باالإفر�ج عن 3 ماليني طن مو�د دفان

امل�ضعــــل: ن�ضعــــى لإن�ضـــاء الهيئــة امللكيـة 
لتنميـــــــة ال�ضــــادرات 

 الـدول الأربـع: اأخطـاء منهجيـة واإجرائيـة 
بتقرير “املفو�ضية” عن الأزمة مع قطر

 كــــروبـــي يتهــــــم خــامنئـــــي 
با�ضتغــــالل نفــــــــوذه
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• �حل�سور يف �لغد�ء �لتفاعلي �لذي نظمته غرفة �لتجارة �الأمريكية   ت�سوير: خليل �إبر�هيم	

فيلج” ت�ضارك  “جرافيتي 
يف ا�ضت�ضافة �ضوق الب�ضطة

ت�س���ارك “جر�فيتي فيلج” يف ��ست�سافة فعاليات 
�س���وق �لب�سط���ة 2018، �بت���د�ء م���ن �الأول م���ن فر�ير 
ولغاي���ة 31 مار�س �لقادم، و�لت���ي تت�سمن �لعديد من 
�لفعالي���ات و�لر�م���ج �الجتماعية و�ل�سعبي���ة و�لفنية 
باال�ساف���ة �إل���ى م�سارك���ة �الأ����رص �لبحريني���ة �ملنتج���ة، 

و�أ�سحاب �مل�ساريع و�ملبادر�ت و�ملحات �لتجارية. 
وتاأتي م�ساركة “جر�فيتي فيلج” لفعاليات �سوق 
�لب�سطة، �ل���ذي ينتظره �جلمه���ور �لبحريني و�خلليجي 

كل عام، �إميانا منها باأهمية �ل�رص�كة �ملجتمعية 
5و�لتو��سل �لد�ئم مع خمتلف �رص�ئح �ملجتمع.

ــار ــم ــث ــت ــض ــة بــتــعــزيــز ال� ــل ــي ــف ــك ـــات ال ـــروع ـــض ـــ� ــة مــــن امل ــل ــم ــذ ج ــي ــف ــن ت
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العاهل يت�سلم اأوراق اعتماد 4 �سفراء جدد لدى اململكة
جاللته اأ�شاد بالعالقات الثنائية الوثيقة مع دولهم

املنام���ة - بنا: ت�شلم عاه���ل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة يف 
احتف���ال ج���رى يف ق����ر ال�شخ���ر اأم����س اأوراق 
اعتم���اد 4 �شف���راء ج���دد لدى مملك���ة البحرين، 
هم كل م���ن: �شفر اجلمهوري���ة الرتكية كمال 
دميرجيل���ر، و�شف���ر مملكة الرنوي���ج اوفيند 

�شتوكك���ه، و�شف���ر نيوزلندا جامي����س مونرو، 
و�شف���رة االحت���اد ال�شوي����ري ماي���ا جه���واري 

ت�شايف.
وتبادل �شاحب اجلالل���ة امللك مع ال�شفراء 
اجل���دد الكلم���ات الرتحيبي���ة به���ذه املنا�شبة، 
م�شي���ًدا بالعالق���ات الثنائية الوثيق���ة القائمة 

بني مملك���ة البحري���ن ودوله���م ال�شديقة وما 
ت�شهده من تق���دم وتطور يف جمي���ع املجاالت، 
متمنًي���ا جاللته له���م كل التوفي���ق والنجاح يف 
مهامه���م الدبلوما�شية لتعزيز عالقات التعاون 

وال�شداقة مع البحرين.
ونق���ل ال�شفراء اإل���ى جاللة املل���ك حتيات 

وتقدير قادة دولهم وخال�س متنياتهم جلاللته 
مبوف���ور ال�شح���ة وال�شعادة وململك���ة البحرين 
و�شعبه���ا دوام التق���دم واالزده���ار، م�شيدي���ن 
ترب���ط  الت���ي  الوطي���دة  الثنائي���ة  بالعالق���ات 

بلدانهم مع مملكة البحرين على ال�شعد كافة.
ح�ر مرا�ش���م تق���دمي اأوراق االعتماد وزير 

الديوان امللكي ووزير اخلارجية ووزير املتابعة 
بالديوان امللكي ورئي�س املرا�شم امللكية.

وكان ال�شفراء اجلدد ق���د و�شلوا اإلى ق�ر 
ال�شخر كل على حدة، حيث كان يف ا�شتقبالهم 
رئي�س املرا�شم امللكي���ة، وجرت لهم املرا�شم 

املعتادة يف مثل هذه املنا�شبات.

املال: دعم نيابي للكوادر التعليمية

اللتزام مببادئ ال�سالمة العامة واجتناب ال�رسعة يف الربالعرادي رئي�سا لـ “حقوق الإن�سان” للربملانيني
احلمالت االأمنية هدفها تعزيز حماية املخيمني... �شمو حمافظ اجلنوبية:

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س حماف���ظ اجلنوبية 
�شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة االجتماع 
باملحافظ���ة  االجتماع���ات  قاع���ة  يف  االأمن���ي 
اجلنوبية بح�ضور ال�ضباط الأع�ضاء من اجلهات 

االأمنية املعنية.
ورح���ب �شم���و ال�شي���خ خليفة ب���ن علي اآل 
خليف���ة باالأع�شاء، م�شيًدا �شم���وه مبا قامت به 
مديرية �رط���ة املحافظ���ة اجلنوبي���ة واالإدارة 
العامة للم���رور واالإدارة العامة للدفاع املدين 
االأه���داف  حتقي���ق  يف  �شاهم���ت  جه���ود  م���ن 
م���ع  االأمني���ة  للحمل���ة  امل�شرتك���ة  التوعوي���ة 
املحافظة اجلنوبي���ة يف مناطق الرب وتوا�شلت 
عل���ى اإثرها تلك احلمالت م���ن جوانب متعددة 
من حي���ث امل�شمون والنوعي���ة حققت خاللها 
النج���اح يف الو�شول اإلى املخيم���ني ومرتادي 
ال���رب وتوعويته���م باالحتياط���ات واالحرتازات 
الواجب اتباعها حلماية اأرواحهم وممتلكاتهم.

ثم انتقل �شمو حمافظ املحافظة اجلنوبية 

اإل���ى ما ت�شمنه تقرير االأحوال االأمنية من خالل 
العر����س املرئ���ي املق���دم م���ن قب���ل النقيب 
اإبراهي���م الكعبي من مديري���ة �رطة املحافظة 
اجلنوبي���ة، وال���ذي ب���ني م���ن خ���الل العر����س 
اأه���م الق�شاي���ا والبالغ���ات ال���واردة يف نطاق 
املحافظ���ة، اإذ ب���رز يف مقدم���ة تل���ك الق�شايا 
احلوادث املرورية يف الرب. وكلف �شمو ال�شيخ 
خليف���ة ب���ن عل���ي اآل خليفة على اإث���ر ذلك كال 
م���ن مديرية �رطة املحافظة اجلنوبية واالإدارة 
العام���ة للم���رور لعمل درا�ش���ة �شاملة تت�شمن 
احللول واالقرتاحات للح���د من حوادث ال�رعة 
يف مناط���ق ال���رب، عل���ى اأن يت���م مناق�شتها يف 

االجتماع املقبل.
ودع���ا �شم���و ال�شي���خ خليف���ة بن عل���ي اآل 
خليف���ة املخيمني ومرت���ادي الرب اإل���ى �رورة 
االلت���زام مبب���ادئ ال�شالم���ة العام���ة واجتناب 
ال�رع���ة خ�شو�شا يف الطرق الربي���ة اإلى جانب 
اال�شتجاب���ة والتفاع���ل واالتعاظ م���ن احلمالت 

االأمنية التوعوية التي تنظمها خمتلف اجلهات 
االأمنية املعنية، موؤكًدا �شموه اهتمام وجهوزية 
االأجهزة االأمنية يف خدمة املخيمني وم�شتخدمي 
الطري���ق يف تلبية جمي���ع االحتياطات الوقائية 
الكفيل���ة ب�شم���ان �شالمته���م وحمايتهم دون 
وق���وع ما يعك���ر الهدف الرئي����س للمو�شم من 

ا�شتجمام وراحة للمواطنني.
واأ�ش���اد �شم���و ال�شي���خ خليفة ب���ن علي اآل 
خليف���ة ب�ش���ر عمل اللجن���ة االأمني���ة خ�شو�شا 
من ناحي���ة تنفيذ التو�شي���ات، وذلك على اإثر 
تركي���ب عدد من الكام���رات االأمنية يف مدينة 
الرف���اع ال�رقي نتيج���ة لتو�شيات االجتماعات 
ال�شابقة، م�شًرا اإلى اأن هذه النتائج االإيجابية 
دافع يتطلب من اجلميع بذل املزيد من العمل 
واملتابع���ة لرتجمة خمرجات اللجن���ة اإلى واقع 
ملمو����س ي�شع���ر ب���ه املواطنني ويحق���ق لهم 
االأم���ن وال�شكينة والطماأنين���ة يف خمتلف اأرجاء 

املحافظة.

• �شمو حمافظ اجلنوبية يرتاأ�س االجتماع االأمني	

• النائب علي العرادي	

الق�شيبية - جمل�س النواب: اأ�شاد رئي�س 
جمل����س النواب اأحمد املال مبا تبذله الطاقات 
البحرينية من جهود علمي���ة را�شخة يف تعزيز 
امل�ش���رة العلمية ململك���ة البحري���ن، موؤكًدا 
الدع���م النياب���ي امل�شتم���ر جلمي���ع قطاعات 
التعلي���م ومبا يحقق دعم امل�ش���رة التنموية 
الت���ي ت�شهدها البالد يف ظل قي���ادة �شاحب 

اجلالل���ة املل���ك. ج���اء ذل���ك ل���دى ا�شتقباله 
اال�شت���اذ بكلي���ة تقني���ة املعلوم���ات بجامعة 
البحرين اإيهاب عدوان، الذي اأهداه ن�شخة من 
ر�شالة الدكتوراه، بعنوان “ن�شج تكنولوجيا 
املوؤ�ش�ش���ات  يف  واالت�ش���االت  املعلوم���ات 
ال�شغرة واملتو�شطة لقطاع البناء والت�شييد 

البحريني من منظور البنى املوؤ�ش�شية”. 

الق�شيبية - جمل����س النواب: انتخب 
اأع�شاد جلنة حق���وق االإن�شان للربملانيني 
ال���دويل وباالإجم���اع  الربمل���اين  باالحت���اد 
الن���واب  االأول لرئي����س جمل����س  النائ���ب 
النائ���ب علي الع���رادي، رئي�ش���اً للجنة، يف 
ال���دورة 1500 لها والتي تعق���د اأعمالها 
يف مق���ر االحت���اد مبدينة جني���ف باالحتاد 
ال�شوي����ري يف الفرتة م���ن 24 ولغاية 28 

يناير 2018. 
ويف ت�ريح، له قال العرادي: “االحتاد 
الربمل���اين ال���دويل ه���و اجله���ة املركزية 
لتعزيز الدبلوما�شي���ة الربملانية، وتبادل 
اخلربات بني ممثلي �شعوب العامل، يعمل 
ع���رب اأع�شائ���ه واأجهزته على حم���ل ر�شالة 
ال�شالم والتع���اون بني ال�شعوب، وي�شاهم 
الدميقراطي���ة  بن���اء  يف  متمي���ز  وب�ش���كل 

الربملانية.
االإن�ش���ان  حق���وق  “جلن���ة  واأردف:   

مه���م  بعم���ل  ت�شطل���ع  للربملاني���ني 
ومتخ�ش�س، فهي �شم���ر االحتاد الدويل 
و�شمانته االأكيدة لتعزي���ز وحماية حقوق 
ممثل���ي ال�شعوب على امل�شت���وي الدويل، 
وه���ي ويف الوق���ت ذات���ه قل���ب االحت���اد 
الربملاين ال���دويل الذي يعم���ل دون كلل 
عل���ى تعزيز وحماية حقوق الربملانيني يف 

العامل.
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تنفيذ جملة من امل�رشوعات الكفيلة بتعزيز اال�ستثمار
اأنتم �سعب ودود وم�سياف وهذا مبعث اعتزاز... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: ا�ستقبل رئي����س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأم���ر خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
عددا م���ن اأفراد العائلة املالك���ة الكرمية وعددا من 
امل�سوؤول���ن يف اململك���ة، اإذ ا�ستعر�س �سموه معهم 
جمل���ة من املو�سوعات ذات ال�سل���ة بال�ساأن املحلي 
واجله���ود احلكومي���ة املبذول���ة لالرتق���اء بالو�س���ع 
املعي�س���ي للمواط���ن من خ���الل ا�سته���داف الرتقاء 
بجمي���ع اخلدمات الت���ي تقدمها احلكوم���ة للمواطن 
الت���ي حتق���ق طموحات���ه  امل�ستوي���ات  وجعله���ا يف 
وتطلعاته. وخالل اللق���اء اأكد �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء اأن مملك���ة البحرين وط���ن يحت�سن 
اجلمي���ع، و�سعبه���ا ودود وم�سي���اف، ل���ذا اأ�سبح���ت 
اململك���ة مق�سدا للعي����س وال�سياح���ة والعمل، وهذا 
مبع���ث للفخر والعتزاز، لفتا �سموه اإلى اأن احلكومة 
�رشع���ت يف جمل���ة م���ن امل�رشوع���ات التي تع���زز ذلك 
وتعظم من العنا�رش اجلاذب���ة يف مملكة البحرين على 

خمتلف الأ�سعدة القت�سادية وال�سياحية.
وحث �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء على 
اأهمية الإعالء من قيم التوا�سل والرتابط يف املجتمع 
عل���ى �سعيد الأف���راد والعوائل الكرمي���ة، والهتمام 
بانتقال ذلك عرب الأجيال فهذا التوا�سل هو الباعث 
الأ�سا�سي لتقوية الوح���دة الوطنية التي متثل دوما 

ال�سياج الذي يحمي الوطن وي�سد عنه الأخطار.
ون���وه �سموه مبا يتمت���ع به املواط���ن البحريني 
م���ن حب للبذل و�سعي للعطاء جع���ل البحرين ت�سطر 
ق�س����س جناح يف العديد م���ن املجالت وما يزيد من 

الفخر اأن هذه الق�س�س �سطر حروفها اأبناء الوطن.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة وامل�سوؤولن	
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ودول��ًي��ا �إقيليًما  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  �سفر�ء  م��ع  ��ستعر�س  �سموه 

فـي اخلليـج نـحـن اأ�سـرة واحـدة عـمـادهـا الـتـعـاون
من يريد �خلري لل�سعودية فهو يريد �خلري لنا جميًعا و�لعك�س �سحيح... �سمو رئي�س �لوزر�ء:  

�ملنام���ة - بن���ا: ل���دى ��ستقب���ال 
�سم���وه  �سفر�ء دول جمل�س �لتعاون يف 
�ململكة، �أك���د رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان 
�آل خليف���ة �أنن���ا يف دول �ملجل����س �أ�رسة 
و�حدة و�قًع���ا وموقًفا عمادها �لتعاون 
و�لجتماع على �خلري وحمورها �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية.
وق���ال �سم���وه “م���ن يري���د �خلري 
لل�سعودي���ة فهو يريد �خلري لنا جميًعا، 
ومن يريد لها �ل�رس فه���و يريد �ل�رس لنا 
جميع���ا، فاأمنن���ا و��ستقر�رنا م���ن �أمن 
�ل�سقيقة  �ل�سعودية  �لعربي���ة  �ململكة 

و��ستقر�رها”.
ون���وه �سم���وه باجله���ود �لكب���رية 
ململكة �لعربية �ل�سعودية وت�سحياتها 
و�إف�س���ال  �لأخط���ار  �س���د  يف  �جلم���ة 
�ملوؤ�م���ر�ت، فلول ه���ذه �جلهود وتلك 
�لت�سحي���ات لكان���ت دول �ملنطقة يف 

و�سع ل ي�رس �أحًد�.
�أن �لتجرب���ة  �إل���ى  و�أ�س���ار �سم���وه 
�أثبت���ت �لقدر�ت �خلليجي���ة �لع�سكرية 
يف �س���د �لأخطار ودحر �لأعد�ء، ونتطلع 
�إلى لقاء�ت خليجية �أو�سع على خمتلف 
�لقدرة  لزيادة  م�ستويات �مل�سوؤولي���ة 
و�ملنع���ة �خلليجية يف �س���د �ملوؤ�مر�ت 

�لتي ت�ستهدف دولها و�سعوبها.
�مللك���ي  �ل�سم���و  �ساح���ب  وكان 
رئي����س �ل���وزر�ء ق���د ��ستقب���ل بق����رس 
�لق�سيبي���ة �سب���اح �أم�س �سف���ر�ء دول 
ل���دى  �ملعتمدي���ن  �لتع���اون  جمل����س 
مملكة �لبحري���ن يتقدمهم �سفري دولة 
�لكويت �ل�سقيقة ل���دى �ململكة عميد 
�ل�سي���خ ع���ز�م  �لدبلوما�س���ي  �ل�سل���ك 

�ملبارك �ل�سباح.

و�أكد �ل�سفري �ل�سعودي توجيهات 
بالده �لد�ئم���ة بالتو��سل �مل�ستمر مع 
�ساحب �ل�سمو �مللك���ي رئي�س �لوزر�ء 
مل���ا ميثل���ه �سموه م���ن قيم���ة خليجية 
وعربية كبرية له���ا مكانتها، فيما �أكد 
�سف���ري دول���ة �لكوي���ت �ل�سقيق���ة �أن 
�ساحب �ل�سمو �مللك���ي رئي�س �لوزر�ء 
هو �أحد �لأعمدة �خلليجية و�أحد �لركائز 
�ملهم���ة ل�ستق���ر�ر دول �ملجل�س، و�أن 
دع���و�ت �سم���وه بل���م �ل�سم���ل وتعزيز 
�لتعاون �خلليجي له���ا �سد�ها �لطيب 
عل���ى خمتل���ف م�ستوي���ات �مل�سوؤولية 
�خلليجي���ة، بينم���ا �أكد �سف���ريي دولة 

�لإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة �ل�سقيقة 
و�سلطن���ة عم���ان �ل�سقيق���ة عل���ى دور 
�ساحب �ل�سمو �مللك���ي رئي�س �لوزر�ء 
�لر�ئ���د يف دع���م �مل�س���رية �خلليجي���ة 

وتوحيد �ل�سف �خلليجي و�لعربي.
وخ���الل �للقاء �أك���د �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي رئي����س �ل���وزر�ء �أن �لعالق���ة 
�خلا�س���ة و�لوثيق���ة �لتي ترب���ط قادة 
دول جمل����س �لتع���اون م���ع �سعوبه���م 
عالق���ة فري���دة وقل نظريه���ا يف باقي 
�ل���دول، فال حاج���ز عندنا ب���ن �لقائد 
و�سعبه وه���ذ� هو ����رس �ل�ستقر�ر �لذي 
ننع���م به وهلل �حلمد على �لرغم من �أننا 

و�سط منطقة م�ستعلة بال�رس�عات.
�مللك���ي  �ل�سم���و  �ساح���ب  وح���ث 
رئي����س �ل���وزر�ء �سف���ر�ء دول جمل����س 
�لتع���اون على مو��سل���ة �لعمل لتقوية 
�لعالقات بن دولهم على �مل�ستويات 
�لثنائي���ة و�خلليجي���ة، موؤك���د� �سم���وه 
�أن �أنظ���ار �لع���رب كافة له���ذ� �لتجمع 
�خلليج���ي، تعك����س �لرغب���ة �لعربية يف 
�لوح���دة و�لت�سامن ويجب على �جلميع 
�حلف���اظ على هذه �مل�س���رية �خلليجية 
�أي  لتتج���اوز  و�لتعا�س���د  و�لتع���اون 

حتديات تعرتيها.
و��ستعر�س �ساحب �ل�سمو �مللكي 
رئي�س �لوزر�ء م���ع �سفر�ء دول جمل�س 
�ملو�سوع���ات  م���ن  جمل���ة  �لتع���اون 
�لأح���د�ث  بتط���ور�ت  �ل�سل���ة  ذ�ت 
وم�ستجد�تها على �ل�ساحتن �لإقليمية 
و�لدولي���ة، حي���ث �س���دد �سم���وه على 
�أهمية تعزيز ع���رى �لتعاون و�لتن�سيق 
ملو�جهة �لأخطار �لتي تعرتي �ملنطقة 
ويف مقدمتها �لإرهاب وم�سادره فكر� 

ومتويال ودعما.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال �سفر�ء دول جمل�س �لتعاون يف �ململكة	

�ل�سفر�ء: �سموه 
�أحد �لأعمدة 

�خلليجية 
و�لركائز �ملهمة 

ل�ستقر�ر 
�ملنطقة

لول جهود 
�ل�سعودية 

لكانت دول 
�ملنطقة يف 

و�سع ل ي�رس �أحًد�
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•     بكالوريوس علوم

      هندسة الميكاترونكس
•     بكالوريوس علوم هندسة

       تقنية المعلومات

كلية دراسات
الحاسوب

•     بكالوريوس علوم  الحاسوب

كلية العلوم
االدارية والمالية

•     بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات
       االدارية

•     بكالوريوس العلوم في ادارة الدولية 
•     ماجستير إدارة االعمال

الهاتف:  17787950  \  17787978 
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www.amaiu.edu.bh

سـجل
ا�ن!

AMAIUB: حيث أن كل مسار يفتح المجال
أمامك لعالم من الفرص الوظيفية

التسجيل مستمر للفصل 
الثاني السنة ا�كاديمية

٢٠١٧-٢٠١٨

وزير خارجية عمان يت�سلم اأوراق اعتماد الكعبي

اجتذاب اال�ستثمارات املعززة للبنية التحتية يف تقنية املعلومات
متكينها لتخاذ البحرين مقرا لأعمالها يف املنطقة... خالد بن عبداهلل:

املنام���ة - بنا: اأكد نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شي���خ خالد بن عب���د اهلل اآل خليفة، حر�س احلكومة 
عل���ى اجتذاب مزيد م���ن ال�شتثم���ارات املتخ�ش�شة 
يف قط���اع تقنية املعلوم���ات والت�شالت، ومتكينها 
م���ن اتخاذ البحري���ن مقًرا لأعماله���ا يف املنطقة وفق 
�شيا�ش���ات ت�شجيعي���ة وت�شهي���ات به���دف تطوي���ر 
وتعزي���ز البني���ة التحتي���ة الوطني���ة يف ه���ذا القطاع 
احلي���وي. وكان ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة قد 
ا�شتقب���ل يف مكتبه بق����ر الق�شيبية اأم����س الرئي�س 
التنفي���ذي ل�ركة ه���واوي البحرين، ب���اول فينغنان؛ 

مبنا�شب���ة انتهاء فرتة عمله يف ال�ركة، والذي قدم له 
الرئي�س التنفيذي اجلديد لو يويدونغ.

���ب ال�شي���خ خال���د ب���ن عب���د اهلل بالرئي����س  ورحَّ
التنفيذي اجلديد ل�رك���ة هواوي البحرين، متمنًيا له 
كل التوفي���ق والنج���اح يف اأداء مهمت���ه املوكلة اإليه، 
مثنًي���ا يف الوق���ت نف�شه عل���ى اجلهود الت���ي قدمها 
فينغن���ان طوال تولي���ه مهم���ة الرئا�ش���ة التنفيذية 
النابعة م���ن �شيا�شة ال�ركة املتمثل���ة يف دعم قطاع 
تقنية املعلوم���ات والت�شالت يف مملك���ة البحرين، 
وتلبية احتياجات ال�ش���وق املحلية باأحدث التقنيات 

والتكنولوجيات املتط���ورة، ف�شًا عن اإقامة العديد 
من ال����راكات الناجحة مع �ركات الت�شالت العاملة 
يف اململك���ة وتقدمي الإ�شناد له���ا لتطوير �شبكاتها، 
اإلى جانب املبادرات املجتمعية التي تقدمها هواوي 

على ال�شعيدين التدريبي والتعليمي.
كم���ا اأعرب عن اإعجاب���ه بالتط���ورات املت�شارعة 
التي ت�شهدها �ركة ه���واوي واملتاأتية من مواكبتها 
لأح���دث التقنيات الع�ري���ة؛ حتى بات���ت واحدة من 
ال����ركات الرائ���دة على امل�شت���وى العاملي يف جمال 

ت�شنيع املبتكرات احلديثة.

• ال�شيخ خالد بن عبداهلل م�شتقبا الرئي�س التنفيذي ل�ركة هواوي البحرين	

املنام���ة - بنا: نقل ال�شف���ر جمعة الكعبي 
حتيات وزير اخلارجي���ة ال�شيخ خالد بن اأحمد بن 
حمم���د اآل خليفة اإلى اأخيه وزي���ر خارجية �شلطنة 
عم���ان ال�شقيق���ة يو�ش���ف ب���ن علوي.  ج���اء ذلك 
خال ت�شل���م يو�شف بن علوي، اأم����س، ن�شخة من 
اأوراق اعتماد �شفر مملكة البحرين املعني لدى 
�شلطنة عمان. ورحب وزير خارجية �شلطنة عمان 
ب�شفر مملك���ة البحرين املعني ل���دى ال�شلطنة، 
م�شي���ًدا بالعاقات الأخوية التاريخية بني مملكة 

ال�شقيق���ة، متمنًي���ا  البحري���ن و�شلطن���ة عم���ان 
لل�شف���ر كل التوفي���ق والنج���اح يف مه���ام عمله 
الدبلوما�ش���ي اجلديد مبا يلبي تطلعات البلدين 
وال�شعب���ني ال�شقيقني. من جانبه، اأعرب الكعبي 
عن اعتزازه وتقديره للعاقات الأخوية الرا�شخة 
الت���ي تربط بني مملكة البحري���ن و�شلطنة عمان 
ال�شقيق���ة، موؤك���ًدا حر�ش���ه عل���ى تعزي���ز تل���ك 
العاقات مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين 

وال�شعبني ال�شقيقني.

“جرافيتي فيلج” ت�سارك يف ا�ست�سافة �سوق الب�سطة 

موا�سلة ال�سحب االإلكرتوين على وحدات “ال�سمالية”

تطوير عمل مكتب ال�رشطة يف “التنني”

تاأكيدا على دورها يف دعم ال�شباب ومبادرات الأ�ر املنتجة

تنفيًذا لأوامر �شمو ويل العهد... “الإ�شكان”:

مدير �رطة املحرق ا�شتقبل وفًدا من “ديار املحرق”

ت�شارك “جرافيتي فيلج” يف ا�شت�شافة فعاليات 
�ش���وق الب�شط���ة 2018، ابتداء م���ن الأول من فرباير 
ولغاية 31 مار�س القادم، والتي تت�شمن العديد من 
الفعالي���ات والربامج الجتماعي���ة وال�شعبية والفنية 
بال�شاف���ة اإل���ى م�شاركة الأ����ر البحريني���ة املنتجة، 
واأ�شحاب امل�شاريع واملبادرات واملحات التجارية. 

وتاأت���ي م�شارك���ة “جرافيتي فيل���ج” لفعاليات 
�ش���وق الب�شط���ة، الذي ينتظ���ره اجلمه���ور البحريني 
واخلليج���ي كل ع���ام، اإميان���ا منه���ا باأهمي���ة ال�راكة 
املجتمعي���ة والتوا�ش���ل الدائ���م م���ع خمتل���ف �رائح 
املنتج���ني  ب���ني  الت�ش���ال  وت�شهي���ل  املجتم���ع، 
وامل�شتهلك���ني واملجتم���ع، م���ن خال فت���ح املجال 
اأمام الأ����ر البحرينية وال�شب���اب البحريني للم�شاركة 
باأفكاره���م الن���رة وم�شاريعه���م ال�شغ���رة وعر�س 
منتجاته���م يف �ش���وق الب�شط���ة مما ي�شه���م يف زيادة 
فر�س الدخل وبالتايل دفع املحرك الرئي�س مل�شرة 
التنمي���ة القت�شادي���ة. وم���ن املق���رر ان ت�شارك يف 
فعالي���ات �شوق الب�شطة الذي يفتت���ح اأيام اخلمي�س 

واجلمع���ة وال�شبت من ال�شاع���ة 4:00 ولغاية 10:00 
م�شاء، العدي���د من اجله���ات واملوؤ�ش�شات احلكومية 
واخلا�ش���ة الت���ي �ش���وف تق���دم للجمه���ور خدماتها 
ومنتوجاته���ا، بالإ�شاف���ة الى العرو����س الفنية التي 
�شتقدمه���ا ف���رق فني���ة و�شعبي���ة حملي���ة وخليجية 

وم�شارك���ة جمعي���ة مكافح���ة ال�رط���ان الت���ي تهت���م 
بتق���دمي برام���ج الوقاي���ة والتوعي���ة ودع���م مر�شى 
ال�رط���ان، والدع���وة عام���ة للمواطن���ني واملقيمني 
و�شي���وف مملك���ة البحرين لزي���ارة فعالي���ات �شوق 

الب�شطة يف جرافيتي فيلج، وحياكم يف �شوقكم.

املنام���ة - وزارة الإ�ش���كان: تنفي���ًذا لأم���ر ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي الأمر �شلمان 
بن حمد اآل خليف���ة بتخ�شي�س وت�شليم 4800 وحدة 
�شكني���ة يف كافة حمافظات اململك���ة، وا�شلت وزارة 
الإ�شكان عملي���ة ال�شحب الإلك���رتوين على الوحدات 
ال�شكنية مب�روع املدينة ال�شمالية، والتي �رعت بها 

الوزارة منت�شف ال�شهر اجلاري.
واأفادت الوزارة باأن اإجراءات ال�شحب الإلكرتوين 
لوحدات املدينة ال�شمالية تتم ب�شورة �شل�شة و�شط 
ا�شتح�ش���ان املواطن���ني ومن دون اأدن���ى معوقات اأو 
تاأخ���ر للمواطنني بدًءا م���ن التوا�شل مع املواطنني 
لا�شتفادة من امل�روع؛ من اأجل احل�شور اإلى الوزارة 

وحتى النتهاء من اإجراءات ال�شحب على الوحدات. 
وبّينت الوزارة اأن عملية ال�شحب ي�شبقها عر�س 
يت�شم���ن معلومات عن املدين���ة ال�شمالية، وت�شميم 
املدين���ة املو�شول���ة بع���دد م���ن املداخ���ل الرئي�شة 

ل�شتيع���اب احلرك���ة املروري���ة لقاطن���ي املنطق���ة 
وزواره���ا، م���ع مراع���اة توف���ر م�ش���ارات خم�ش�ش���ة 
للم�شاة وللدراج���ات الهوائية، ويحيط باملدينة عدد 
من الواجه���ات البحرية وال�شواط���ئ العامة، مع توفر 
حمطات توقف ل�شيارات النقل العام. وقالت الوزارة 
اإن م����روع املدين���ة ال�شمالي���ة يع���د اأح���د امل�شاريع 

ال�شرتاتيجي���ة الرئي�شة املدرج���ة �شمن برنامج عمل 
احلكومة ال���ذي التزمت به وزارة الإ�ش���كان ببناء 25 
األف وحدة �شكنية قبل نهاية العام 2018، موؤكًدا اأن 
م���دن البحرين اجلديدة اأ�شهمت من خال التوزيعات 
احلالي���ة وتوزيع���ات الع���ام املا�ش���ي يف تلبية اآلف 

الطلبات الإ�شكانية للمواطنني.

املنامة - وزارة الداخلية: ا�شتقبل املدير العام 
ملديرية �رطة حمافظة املحرق العميد فواز احل�شن، 
مببنى املديرية وفًدا من ديار املحرق، �شمل الرئي�س 
التنفي���ذي ماهر ال�شاعر، ونائ���ب الرئي�س التنفيذي 
للعمليات يو�شف ال���ذوادي، ومدير مكتب التن�شيق 

الفني �شيما الذوادي.
واطل���ع الوف���د يف الزي���ارة عل���ى اجله���ود التي 
تقوم بها املديري���ة يف خدمة املواطنني واملقيمني 
والإجراءات التي تتخذها ملنع اجلرمية قبل وقوعها، 
كم���ا مت بحث �شبل التعاون والتن�شيق بني املديرية 
ودي���ار املح���رق لتق���دمي اأف�شل اخلدم���ات وتطوير 
اأ�شاليب ن�ر التوعي���ة والثقافة الأمنية، ومت التفاق 

عل���ى تطوي���ر عمل مكت���ب ال�رطة الواق���ع يف مدينة 
التنني ليتمكن من تلقي ال�شكاوى والباغات جلميع 

مرت���ادي ديار املحرق على غ���رار فرع مكتب خدمات 
ال�رطة مبركز �رطة املحرق ومركز �رطة احلد.

• وزارة الإ�شكان توا�شل عملية ال�شحب الإلكرتوين على وحدات املدينة ال�شمالية	

• املدير العام ملديرية �رطة حمافظة املحرق م�شتقباً وفًدا من “ديار املحرق”	

ع استوديوهات يجب أن ُتَركَّ
تذك���رت واأنا ا�شاهد فيلم “بادماف���ات” على ا�شطوانة “دي يف دي” مبن���زل اأحد الأ�شدقاء، 
الحتجاج���ات العارم���ة التي اكت�شح���ت مقاطعة كغرات ب�شم���ال غرب الهند، والفيل���م على اأبواب 

العر�س الأول.
واأح���رق املحتجون حينها 5 حافات نق���ل عامة على الأقل، وحا�روا طرقا �ريعة عدة وعّطلوا 

حركتها، واأوقفت ال�شلطات املحلية النقل باحلافات مبناطق عدة يف املقاطعة.
وكان���ت الرقاب���ة الهندي���ة قد تدخل���ت لإجازة عر����س الفيلم بجمي���ع دور ال�شينم���ا الهندية 
والعاملي���ة، بع���د اإج���راء 26 تعديا، �شملت تغي���ر ال�شم م���ن “بادمافاتي” اإل���ى “بادمافات”، 

واإ�شافة عبارة )الفيلم ل ي�شمن دقة يف �رد الأحداث التاريخية(.
وتاأج���ل عر�س الفيلم الذي يروي ق�شة حاكم م�شلم وملك���ة هندو�شية عا�شا يف القرن الرابع 
ع����ر، بع���د اأن كان مقررا بدي�شمرب 2017، اإذ جلاأ منتجوه الى املحكمة العليا للطعن يف قرار منعه 

بعدة وليات هندية. 
واأفادت وكالة “اأ�شو�شيتد بر�س” باأن ممثل حزب “بهاراتيا جاناتا” احلاكم قد ر�شد مكافاأة 
مالي���ة قدرها 100 مليون روبية )1.5 ملي���ون دولر(، ملن يقتل املخرج �شاجناي ليا بهان�شايل، 

واملمثلة الهندية ديبيكا بادكون، ب�شبب دورها بالفيلم.
ووق���ع الفيلم املثر للج���دل جمددا حتت دائرة �ش���وء ال�راعات الطائفي���ة بني امل�شلمني 
والهندو����س، الأم���ر الذي ت�شبب يف تاأجيل عر�شه ت���ارة، واإثارة الحتجاج���ات ال�شعبية تارة اأخرى، 

لتقوم ال�شلطات الهندية مرة اخرى باإيقاف بثه نهائياً.
وق���ام الفيلم بت�شويه عمي���ق ومتعمد لاإ�شام، ول�شورة القائ���د امل�شلم �شلطان دلهي عاء 
الدي���ن حممد �شاه، كما قام بتمجيد امللكة راين بادمين���ي، زوجة احلاكم راتان �شني، ورفعها ايل 

درجة اللوهية، وفقا للمعتقدات الهندو�شية. 
ووفق���ا لاأ�شط���ورة، فقد هج���م �شلطان دلهي على اأم���اك زوجها اأثناء حماولت���ه نيل امللكة 

القادمة من اجلزر ال�شنجالية، فاأحرقت نف�شها خوفا من اأن تقع يف قب�شة الرجل الذي تكرهه.
وبالرجوع مل�شاهد الفيلم، مت ت�شوير القائد امل�شلم عاء الدين حممد �شاه باأنه مثلي جن�شياً، 
وزي���ر للن�شاء، وباأن���ه حرك اجليو�س امل�شلم���ة، واملقاتلة، و�شن احلروب ال�رو����س فقط من اأجل 

احل�شول على نظرة لوجه امللكة راين بادميني، وهو اأمر غر �شحيح.
ولعل ما يوؤكد �شدق كامي اأعاه هو التربيرات والإقرارات الكتابية التي مت بثها يف ال�ريط 
ال�شابق لعر�س الفيلم، باأن الفيلم مل يق�شد فيه اإهانة اي ديانة �شماوية اأو ملة واأن الأحداث التي 

ذكرت فيه هي اأحداث من خيال املوؤلف ول متت لاأ�شطورة ب�شلة.
اإن دول العاملني العربي والإ�شامي ملدعوة باأن ت�شع خريطة عمل وا�شحة املعامل، لتح�شني 
الدي���ن الإ�شامي م���ن الهرطقات والت�شويه���ات امل�شتمرة من بع�س �ركات النت���اج ال�شينمائي 
العاملي���ة. والعمل اأي�شا، على ماحقة اجلهات امل�شوؤولة ق�شائيا ويف املحاكم الدولية، وتركيعها 

بالتعوي�شات ال�شخمة، ل اأن يرتك احلبل على الغارب، كما هو حا�شل الآن.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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تكرمي �سمو ال�سيخة ح�سة تتويج جلهودها التطوعية والإن�سانية

“املربة اخلليفية” تطلق الن�سخة الثانية من “اإثراء ال�سباب”

الطفل ثائر يجد مب�سنع الأطراف ال�سناعية للخريية امللكية اأملاً حلياته 

ال�سبكة االإقليمية اأعلنت منحها جائزة �سخ�سية العام للم�س�ؤولية االجتماعية

يف لقاء تعريفي عقد مع اأولياء اأم�ر امل�ساركني

فقد اأفراد اأ�رسته يف احلرب على غزة وبرتت �ساقه

املنامة - بنا: �سمن ك�كبة من ال�سخ�سيات 
العربي����ة الرفيع����ة، اعتمد جمل�����س اإدارة ال�سبكة 
االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية تر�سيح اللجنة 
العلمي����ة الختي����ار الرئي�س التنفي����ذي مل�ؤ�س�سة 
اإجن����از البحرين �سم� ال�سيخة ح�س����ة بنت خليفة 
اآل خليف����ة لتكرميه����ا بجائ����زة �سخ�سي����ة العام 
للم�س�ؤولية املجتمعية ع����ن اإجنازاتها املتعددة 
يف جماالت ريادة االأعمال وامل�س�ؤولية املجتمعية 
يف البحري����ن يف الع����ام 2017، اإذ تك����رم ال�سبكة 
االإقليمي����ة للم�س�ؤولية االجتماعي����ة ال�سخ�سيات 
وامل�س�ؤولي����ة  التط�ع����ي  العم����ل  الريادي����ة 
االجتماعي����ة عن اإجنازاته����م املجتمعية املتميزة 

يف بلدانهم.
وياأت����ي تك����رمي �سم����� ال�سيخة ح�س����ة بنت 
خليف����ة اآل خليفة لي�سكل حمط����ة تت�يج جله�د 
�سم�ه����ا يف املج����ال التط�ع����ي واالجتماع����ي من 
خالل �سغلها منا�س����ب مهمة، متكنت من خاللها 
ب��س����ع ب�سمة تخطت املحلية اإلى العاملية، عرب 
اأن�سط����ة عديدة وعطاء ال حم����دود امتد الأكرث من 

عقدين من الزمان.
وت�سغ���ل �سم� ال�سيخة ح�س���ة بنت خليفة اآل 

خليف���ة ع�س�ية املجل�س االأعلى للمراأة منذ العام 
2004، ويحر�س املجل�س االأعلى للمراأة برئا�سة 
قرين���ة العاهل �ساحب���ة ال�سم� امللك���ي االأمرية 
�سبيك���ة بن���ت اإبراهي���م اآل خليفة عل���ى ت�سجيع 
املب���ادرات وامل�رسوع���ات ال�سبابي���ة التط�عي���ة 
الرامي���ة اإل���ى تنمية وتعزي���ز ا�ستق���رار املجتمع 
البحريني، ولطاملا اأكدت رئي�س املجل�س االأعلى 
للمراأة اأن املكانة الرفيع���ة التي ت�سغلها مملكة 
البحرين على خريطة العم���ل التط�عي االإقليمي 
والعاملي تاأتي الي�م بف�سل جه�د وعطاء الرواد 

االأوائل الذين اأم�س�ا حياتهم يف خدمة وطنهم.
وتعد �سم���� ال�سيخ���ة ح�سة بن���ت خليفة اآل 
خليف���ة اأي�س���ا امل�ؤ�س����س والرئي����س التنفي���ذي 
الإجن���از البحرين، من���ذ انطالقه يف الع���ام 2005، 
 Junior“ وه���ي ج���زء م���ن املنظم���ة العاملي���ة
Achievement Worldwide” التي تهدف 
اإلى اإلهام ال�سباب البحرين���ي وتهيئتهم للنجاح 
يف االقت�س���اد العاملي وتلع���ب �سم�ها من خالل 
م�قعه���ا يف “اإجناز البحري���ن” دوًرا كبرًيا يف رفع 
ال�ع���ي االقت�س���ادي ل���دى الطلب���ة م���ن خمتلف 
املراحل و�سقل مهاراتهم التجارية مما ي�سهم يف 

�سخ مزيد من امل�اهب ال�اعدة يف �س�ق العمل.
وحقق����ت اإجن����از البحري����ن - الت����ي و�سعت 
�سم�ه����ا لبناته����ا االأول����ى من����ذ ان كان����ت طالبة 
بريطاني����ا،  يف  واالإدارة  االقت�س����اد  تدر�����س 
وا�ستم����رت عل����ى راأ�سها ل�سن�����ات حمققة خالله 
اأعل����ى درج����ات االأداء امل�سجل����ة يف منطقة ال�رسق 

االأو�سط و�سمال اإفريقيا.
كم����ا ح�س����دت امل�ؤ�س�س����ة عل����ى الدرج����ات 
ال�سن�����ي مل�ؤ�س�س����ة  التقيي����م  اال�ستثنائي����ة يف 
اإجن����از الع����رب، اإذ اأثبتت اإجن����از البحرين بقيادة 
�سم����� ال�سيخ����ة ح�س����ة قدرته����ا عل����ى االحرتاف 
يف التخطي����ط والتنفي����ذ، وحتقي����ق الت�قع����ات، 

واالمتثال للمعايري، وال�سيا�سات واالإجراءات.
وتب����ذل �سم�ها والعامل�ن يف م�ؤ�س�سة اإجناز 
البحري����ن جه�����ًدا كب����رية يف م����د ي����د امل�ساعدة 
الط����الب  خ�س��س����ا  للبحريني����ني  وامل�سان����دة 
م����ن خمتل����ف املراح����ل الدرا�سية م����ن املدار�س 
احلك�مية واخلا�سة وطالب اجلامعة من املجتمع 
البحريني، والعم����ل معهم عن كثب مل�ساعدتهم 
على اختيار القرارات ال�سحيحة التي من �ساأنها 
اأن ت�ساعده����م عل����ى تقرير م�ستقبله����م، واتخاذ 

الق����رارات ال�سليم����ة فيما يتعل����ق مب�ستقبلهم، 
واملعرف����ة  بالري����ادة  االأ�سا�سي����ات  وتعليمه����م 
املالي����ة واال�ستعداد ل�س�����ق العمل، حتى و�سل 
عدده����م يف ت�رسي����ح ل�سم�ها عل����ى هام�س حفل 
تك����رمي للداعمني من املدر�سني واملعلمني من 
وزارة الرتبي����ة والتعليم، الداع����م الرئي�س لعمل 

اإجن����از، اإل����ى 150 األف طال����ب بحريني خالل 13 
عام����ا من عم����ل �سم�ها اجل����اد واملت�ا�سل خالل 
كل ه����ذه ال�سن����ني، م����ع تطل����ع �سم�ها ال����ى اأن 
ي�سل ويغطي اإجناز البحرين اإلى 30 األف طالب 
بحرين����ي من كل املراح����ل التعليمي����ة واجلامعة 
خ����الل الع����ام الق����ادم، بجه�����د املتط�عني من 
خمتل����ف امل�ؤ�س�سات، وبدعم م����ن وزارة الرتبية 

والتعليم.
وت�سغ����ل �سم� ال�سيخ����ة ح�سة بن����ت خليفة 
اآل خليف����ة من�س����ب رئي�س جمل�����س اإدارة م�رسف 
ال�سالم منذ العام 2012، لتك�ن بذلك اأول امراأة 
تتقل����د هذا املن�سب يف القطاع امل�رسيف واملايل 

يف البحرين.
ويف العام 2012، اأ�سدرت جملة “ف�رب�س” 
املعروف����ة تقريره����ا ال�سن�����ي عن اأق�����ى 100 
�سيدة عربية يف ال�رسكات ذات امل�ساهمة العامة، 
وت�سمنت القائم����ة اأ�سماء 8 �سيدات بحرينيات، 
م����ن بينهم �سم����� ال�سيخة ح�سة بن����ت خليفة اآل 
خليف����ة ع�س����� املجل�س االأعل����ى للم����راأة رئي�سة 
جمل�س اإدارة م�رسف ال�سالم التي احتلت املرتبة 

62 يف القائمة.

املنام���ة - بنا: اأطلق���ت م�ؤ�س�سة املربة 
اخلليفية الدفع���ة الثانية م���ن برنامج اإثراء 
ال�سب���اب حتت �سعار “امله���ارات القيادية” 
يف لق���اء تعريفي عقد ي����م ال�سبت املا�سي 
يف مركز عي�سى الثقايف، وجمع بني القائمني 
على املربة، واأولياء اأم�ر امل�ساركني بغر�س 
اطالعه���م عل���ى خط���ط الربنام���ج واأهدافها 
والفر����س الت���ي يقدمها لالأجي���ال القادمة، 
من �سمنه���ا ح�س����ل الطلبة عل���ى التعليم 
والتدريب والدعم الالزم لتحقيق النجاح يف 

مرحلة التعليم العايل والعمل.
وياأتي اإطالق الربنامج، يف اأعقاب تخريج 
اأول دفع���ة م���ن امل�ساركني بنج���اح يف ماي� 
2017، بالتع���اون مع مرك���ز عي�سى الثقايف، 
واالأكادميية امللكية لل�رسط���ة، ول�ل� هايرب 
ماركت، واأكادميية ط���ريان اخلليج، ومعهد 
االأم���ل للرتبي���ة اخلا�س���ة، ودرة البحري���ن، 
ومتحف البحرين ال�طن���ي، والكلية امللكية 
للجراح���ني يف اإيرلن���دا، الى جان���ب عدد من 

م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
وت�سم���ن اللقاء التعريف���ي اإلقاء رئي�س 

برامج ال�سب���اب يف م�ؤ�س�سة املربة اخلليفية 
فاطمة اجلار، كلمة مبنا�سبة انطالق الربنامج، 
اأعقبتها م�ساركة نا�رس �سالح، خريج الدفعة 
االأول���ى من برنام���ج اإثراء ال�سب���اب، جتربته 
يف الربنام���ج ومدى ا�ستفادت���ه منه، وكذلك 

تعرف�ا على مدربي الربنامج. 
وتخلل اللقاء عر�س فيدي� تعريفي عن 
برنامج اإثراء ال�سباب عالوة على تقدمي �رسح 
مف�سل الأولياء اأم�ر امل�ساركني، ثم مت فتح 

باب احل�ار لالإجابة عن ا�ستف�ساراتهم.

وذكرت امل���ربة اخلليفي���ة اأن الربنامج 
ياأت���ي من منطل���ق اإميان امل�ؤ�س�س���ة باأهمية 
تنمية ال�سباب ك�نهم حجر االأ�سا�س مل�ستقبل 
واع���د حي���ث يه���دف الربنام���ج اإل���ى تنمية 
مهاراته���م وقدراته���م وم�اهبه���م الفكرية 

والعقلي���ة واجل�سدي���ة وذلك بالتع���اون مع 
خرباء واخت�سا�سني يتمتع�ن بخربة عريقة 
يف ه���ذا املج���ال، اإ�سافة اإلى اإث���راء ال�سباب 
وتعزي���ز الثقة بالنف����س واالإب���داع، وتزويد 
ال�سب���اب باملعرف���ة وامله���ارات وال�سفات 
القيادي���ة، وتط�ي���ر ح�س االلت���زام والقدرة 
عل���ى حتدي���د االأهداف، ع���الوة عل���ى تعزيز 
ال�سع�ر باالنتم���اء لل�طن، وغر�س االإح�سا�س 
بامل�س�ؤولي���ة جت���اه املجتم���ع، وتنمي���ة روح 
املبادرة والقيادة، ومتكني ال�سباب وتعزيز 
قدراته���م من خ���الل اأن�سطة بدني���ة وذهنية 
مبتكرة، بهدف تن�سئة �سباب مبادر يتفاعل 

باإيجابية مع املجتمع.
وبرنام���ج اإث���راء، ه���� برنام���ج تدريب���ي 
ميت���د لث���الث �سن����ات، ي�سته���دف فئتني 
م���ن امل�سارك���ني حي���ث يتم ت�ف���ري جتربة 
تعليمية فريدة من ن�عه���ا من خالل اأن�سطة 
ذهني���ة وبدنية تتنا�سب م���ع قيم الربنامج. 
والفئة االأخ���رى هم املدرب�ن الذين حتر�س 
امل�ؤ�س�س���ة على منحه���م دورات متقدمة يف 

التدريب وكيفية التعامل مع امل�ساركني.

�ساحي���ة ال�سي���ف - امل�ؤ�س�س���ة اخلريية 
امللكية: ت�ا�سل امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية 
تقدمي م�ساعداته���ا االإن�سانية عرب امل�ساريع 
التنم�ي���ة التي اأقامتها يف العديد من الدول 
ال�سقيق���ة وال�سديق���ة اإثر الظ���روف االأليمة 
التي مروا بها، وح�سد اأخ���ريا مركز االأطراف 
ال�سناعية بقطاع غزة ق�سة جناح لطفل فقد 
رجله اإثر احلرب عل���ى غزة، و�سعى للح�س�ل 
على العالج يف اخلارج، لكن جميع املحاوالت 
باءت يف الف�سل، لتبداأ ق�سة جناحه من مركز 
االأطراف ال�سناعية التابع للم�ؤ�س�سة اخلريية 
امللكي���ة بعد اأن وجد ب�سي����س االأمل يف هذا 

املركز.
ذي  ج����دة  ع�س���ام  ثائ���ر  الطف���ل  اإن���ه 
ال�سن�ات الع�رس، فهل ميكن الأحٍد اأن يت�س�ر 
ه�ل تل���ك اللحظ���ات التي غ���اب فيها ثائر 
عن ال�ع���ي يف احلرب على قط���اع غزة العام 
2014، لي�ستيق���ظ وقد فقد والدته واأختيه 
االثنت���ني، واأخ�ي���ه ال�سغريي���ن ومعظم من 
كان يحبه���م م���ن اأفراد عائلته �س���اأن الكثري 
م���ن العائ���الت الفل�سطينية الت���ي ا�ست�سهد 
معظ���م اأفراده���ا بينم���ا بق���ي بع����س اأفراد 
العائلة ليك�نً�ا �سه�ًدا على جمازر االحتالل 

االإ�رسائيلي. 
ه����ؤالء  كل  يف  ماأ�سات���ه  جان���ب  واإل���ى 
االأحب���اب الذين غاب�ا ع���ن دنياه ا�ستيقظ يف 
امل�ست�سفى على فاجعة اأخرى، اإذ وجد نف�سه 
وقد برتت �ساقه ف�ساًل عن اإ�سابات خمتلفة 

يف كل اأنحاء ج�سمه.
منذ ذلك ال�قت بداأت معاناة هذا الطفل 
الذكي املجته���د، وملا كان ه� من تبقى من 
العائل���ة، اأ�سب���ح كل �سيء بالن�سب���ة ل�الده، 
الذي راح يطرق كل االأب�اب ليتمكن ابنه من 
ال�سري وي�ا�سل حياته ودرا�سته ويحفظ ا�سم 
العائلة. قدر لهذا الطف���ل اأن يلقى اهتماًما 
���ا ف�ساف���ر للعالج اإل���ى اأملانيا لرتكيب  خا�سً
ط���رف �سناعي، كما �سافر لل�اليات املتحدة 
لنف�س الهدف لكن كلتا املحاولتني مل متنحا 
هذا الطفل الفر�س���ة مل�ا�سلة حياته ب�سكل 
طبيعي؛ ب�سبب عدم مالءمة الطرف ال�سناعي 

الذي مت تركيبه يف كلتا املحاولتني.
واأخ���رًيا ت�ج���ه الطف���ل ملرك���ز االأطراف 
ال�سناعي���ة املم�ل م���ن امل�ؤ�س�س���ة اخلريية 
امللكية، وح�سل على طرف �سناعي كان ه� 
االأك���رث مالءمة حلالته، ليب���داأ بعدها ممار�سة 

حياته بكل اأمل.
رغم كل االأمل الذي ع���اين منه ثائر ورغم 
حاجت���ه املا�س���ة لتغيري هذا الط���رف ب�سبب 
من����ه اجل�سماين ك�نه يف مرحل���ة النم�، فه� 
الي�م يذه���ب اإلى مدر�سته وي�ا�سل تعليمه 
باجته���اد ويح�سل على تقدي���ر ممتاز، لديه 
اإ�رسار كبري على م�ا�سلة ر�سالته يف التعليم 
وحتقي���ق طم�ح���ه يف اأن يك����ن طبيًبا يقدم 
اخلدمة االإن�ساني���ة ملن هم مثله من االأطفال 
الذين هم بحاج���ة ليٍد اإن�سانية تخفف اآالمهم 
وليك����ن من�ذًجا يف النج���اح واالإ�رسار واإرادة 

احلياة التي تاأبى االنك�سار.
وبه����ذه املنا�سب����ة، اأو�سح االأم����ني العام 
للم�ؤ�س�س����ة اخلريي����ة امللكي����ة م�سطفى باأن 
امل�ؤ�س�س����ة اخلريي����ة امللكية قام����ت بتنفيذ 
العدي����د امل�ساري����ع التنم�ي����ة يف غ����زة حيث 
�سملت هذه امل�ساريع اإع����ادة اإعمار غزة على 

مرحلت����ني، �سملت املرحل����ة االأولى بناء مركز 
مملكة البحرين ال�سح����ي يف خان وبناء مكتبة 
لالأطفال يف فناء مدر�سة الفاخ�رة كما قامت 
امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية بت�سنيع وتركيب 
اأط����راف �سناعية ل� 1000 مع����اق من الن�ساء 
والرج����ال واالأطف����ال يف غ����زة م����ع تاأهيله����م 

االإغاث����ة  م����ع  بالتع����اون  مهنًي����ا  وتدريبه����م 
االإ�سالمي����ة ع����رب الع����امل، اإ�ساف����ة اإلى جتهيز 
املخت����ربات العلمي����ة يف اجلامع����ة االإ�سالمية 
يف غ����زة وبن����اء مدر�س����ة مملك����ة البحري����ن يف 
ت����ل اله�����ى، اإل����ى جان����ب ت�قي����ع اتفاقي����ة 
لبن����اء ق�سم مهن����ي يف جامعة غ����زة االإ�سالمية 
لتدريب �سعاف الب�رس واملكف�فني، وت�قيع 
اتفاقي����ة اأخ����رى لدعم مرك����ز ال�س����م والبكم 
بدي����ر البل����ح وت�أهيله����م لالنخ����راط يف �سوق 
العمل وم�ساعدتهم للعي�س ب�س�رة طبيعية. 
فيم����ا يت����م حالًيا العم����ل يف املرحل����ة الثانية 
والتي ت�سمل اإن�ساء مكتب����ة عامة وم�ست�سفى 
ومدر�س����ة، اإلى جان����ب اإن�ساء مكتب����ة القد�س 
العامة يف البلدة القدمية يف القد�س ال�رسيف.

واأ�ساد بدعم القيادة للق�سية الفل�سطينة 
وبالدع����م الذي حتظى ب����ه امل�ؤ�س�سة اخلريية 
امللكي����ة من لدن عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل����ك حمد ب����ن عي�س����ى اآل خليف����ة الرئي�س 
الفخ����ري للم�ؤ�س�س����ة اخلريي����ة، بقيادة ممثل 
و�س�����ؤون  اخلريي����ة  لالعم����ال  املل����ك  جالل����ة 
ال�سب����اب رئي�����س املجل�����س االعل����ى لل�سباب 
والريا�سة رئي�����س اللجنة االوملبية البحرينية 
�سم����� ال�سيخ نا�رس بن حم����د اآل خليفة، ودعم 
رئي�س ال�زراء �ساح����ب ال�سم� امللكي االأمري 
خليف����ة ب����ن �سلم����ان ال خليفة، وم�����ؤازرة يل 
العه����د نائ����ب القائ����د االأعلى النائ����ب االأول 
لرئي�س جمل�س ال�زراء �ساحب ال�سم� امللكي 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.

• �سم� ال�سيخة ح�سة بنت خليفة	

• جانب من اللقاء التعريفي	

• الطفل ثائر ع�سام	



1 % ن�شيب البديع واجل�رسة والهملة من املدينة ال�شمالية
976 طلبا بدائرة الدو�رسي وتلبية 67 فقط

ق���ال النائب حمد الدو����رسي اإن م�رسوع 
الهمل���ة الإ�ضكاين م�ضى علي���ه عامان من 

التوزيع واملنازل فيه ما زالت �ضاغرة.
واأردف اأن وزارة الإ�ض���كان با����رست يف 
توزي���ع وحدات م����رسوع الهمل���ة الإ�ضكاين 
منذ الع���ام 2016، وهناك م���ا يقارب 13 
من���زل اإل���ى الآن مل يت���م تخ�ضي�ضها على 
امل�ضتفيدين م���ن الأهايل، فيم���ا الوزارة 

ت�ضري اإلى اأنها يف اإجراءات التخ�ضي�ص.
وحتدث عن وجود 21 طلبا تعود للعام 
2007. واأ�ض���اف: ل توج���د اأي م�رسوع���ات 

اأخرى للمنطقة، ونت�ضاءل: ملاذا التاأخري؟.
واأكمل: هل من املعقول اأن يتم اإن�ضاء 
6699 وح���دة �ضكنية بينما يح�ضل اأهايل 
الدائ���رة الثالث���ة باملحافظ���ة ال�ضمالي���ة 
)البديع واجل�رسة والهمل���ة( على 67 طلبا 
فقط، اأي اأن ن�ضيب الدائرة التي تال�ضق 

املدينة ال�ضمالية اأقل من 1 %.
من جهت���ه، اأكد وزير الإ�ض���كان با�ضم 
احلمر اأن م�رسوع املدينة ال�ضمالية �ضيوفر 
م���ا يقارب 6699 وح���دة �ضكنية من خالل 
برنامج عم���ل احلكومة احلايل بكلفة تقدر 

480 مليون دينار.
وذك���ر احلم���ر اأن���ه ل توج���د وح���دات 
اإ�ضكاني���ة مل توزع عل���ى امل�ضتفيدين من 
الدائ���رة الثالثة يف املحافظ���ة ال�ضمالية، 
واإن وج���دت بع����ص الوح���دات ال�ضكني���ة 

فاإنها يف اإجراءات التخ�ضي�ص.
الطلب���ات  ع���دد  اأن  الوزي���ر  وب���ن 
الإ�ضكاني���ة لأه���ايل دائرة الدو����رسي يبلغ 
976 طلب���ا اإ�ضكاني���ا منه���ا 859 وح���دة 
�ضكني���ة و88 �ضق���ة متلي���ك و29 ق�ضيمة 

�ضكنية.
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• امل�ضت�ضارة القانونية بوزارة ال�ضكان فاطمة 	
املناعي.

اخلاجة: ال م�شاواة بـ“الو�شطى” امللغية

لـ“التجارة” دور بالن�شاط ولي�ص الرتخي�ص

“االإ�شكان” مل تنفذ ن�شف وعودها بربنامج العمل

اجلودر: تربئة املتهمني لي�ص عيبا... والكوهجي: االختال�شات غري وا�شحة

اأرا�ص يف بوري حتّولت اإلى ور�ص

ال�ضاعر: اإعطاء “الرقابة” �ضفة التحقيق ي�ضعف هيبته

اأن وزارة  اإل���ى  النائ���ب نا����رس الق�ض���ري  اأ�ض���ار 
ال�ض���كان مل تلت���زم باإجن���از 50 % م���ن برنامج عمل 
احلكوم���ة، فهن���اك مواطن���ون مل يت�ضلم���وا مفاتي���ح 

وحداتهم ال�ضكنية لأكرث من 3 �ضنوات.
واأف���اد وزي���ر الإ�ض���كان با�ض���م احلمر ب���اأن عدد 
الطلب���ات الإ�ضكانية التي اأجنزتها الوزارة فعليا ومت 
ت�ضليمها للمواطنن منذ اإقرار برنامج عمل احلكومة 
بل���غ 3865 وحدة �ضكنية، كما مت وتخ�ضي�ص 9790 

وحدة �ضكنية حتى الآن.
واأو�ض���ح احلمر اأن عدد امل�رسوعات التي نفذتها 
الوزارة فعال منذ اإقرار برنامج عمل احلكومة، بلغ 45 
م�رسوع���ا ما بن مدن كربى وجممعات اإ�ضكانية ت�ضم 
25 األ���ف وح���دة تقريب���ا مت النتهاء م���ن تخ�ضي�ص 

وت�ضليم 13655 وحدة �ضكنية منها حتى الآن.
من جهته، قال النائب ماجد املاجد اإن امل�ضكلة 
الإ�ضكاني���ة يف منطق���ة ب���وري اأزلي���ة وبات���ت ت���وؤرق 
املواطنن، ل�ضيما يف ظل وجود الأرا�ضي املتوافرة.

واأ�ضار اإلى اأن القرية متل���ك اأر�ضاً خا�ضة تت�ضع 
لإن�ضاء 376 وحدة وجرت فيها مفاو�ضات مع �ضاحب 

الأر�ص وقتها مع وزارة الإ�ضكان واملجل�ص البلدي.
وع���دد املاجد طلب���ات البوري، فبع���د اأن كانت 
270 طلب���ا يف الع���ام 2009 اأ�ضبحت الآن 673 طلبا 
موؤخراً، وبدل اأن تتحول اأرا�ضي املنطقة اإلى م�ضاريع 
��صكاني���ة، حتولت �إلى ور�ش و)ح���وط( ل�صالح مالك 

واحد فقط.

وق���ال: �ض���درت توجيه���ات م���ن �ضم���و رئي�ص 
ال���وزراء يف ماي���و 2017 بتفق���د احتياج���ات منطقة 
ب���وري، والوزارة ل متانع لتنفي���ذ م�ضاريع يف خمتلف 

مناطق البحرين.
وق���ال املاجد: “اإن م�رسوع برنامج متويل ال�ضكن 
�الجتماع���ي )مز�يا( يحت���وي على ����روط �صعبة، وال 

ي�ضتطيع ال�ضتفادة منه اإل القليل”.

مت�ضك جمل�ص النواب بعد رف�ص جمل�ص ال�ضورى 
تعديل م�رسوع قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية، 
وال���ذي ُيْلَزم فيه الديوان باإحال���ة اأي خمالفة انطوت 
عل���ى جرمية جنائي���ة اإلى النيابة العام���ة دون الإخالل 
بامل�ضوؤولي���ة التاأديبي���ة، بحي���ث ُت�ضب���ح الإحالة اإلى 
النياب���ة العام���ة بع���د التعدي���ل املق���رح “وجوبية” 
بع���د اأن كانت “جوازي���ة” يف الن�ص ال�ضابق املطلوب 

ا�ضتبداله، بينما جاءت املادة الثانية منه تنفيذية.

واأ�ض���ار النائب حممد اجلودر اإل���ى اأنه منذ العام 
2002 وق�ضاي���ا الف�ض���اد كث���رية ول بد م���ن وجوبية 
حتوي���ل الق�ضايا اجلنائية للنياب���ة وتربئة املتهمن 
لي�ص عيباً. واأ�ضاف النائ���ب علي العرادي اأن املتهم 
ب���ريء حتى تثب���ت اإدانت���ه والتحويل للنياب���ة العامة 
يجب اأن يك���ون اإذا كانت هناك �ضبهة جنائية. ولفت 
النائ���ب خال���د ال�ضاعر اإل���ى اأن اإعطاء الدي���وان �ضفة 
التحقيق الق�ضائي ي�ضعف من هيبة الديوان. واأ�ضار 

النائب عي�ضى الكوهجي اإلى اأن اأغلب الختال�ضات يف 
املال العام تكون غري وا�ضح���ة واخلرباء يف التحقيق 
ه���م النياب���ة العام���ة، ويوج���د الكثري م���ن املحققن 
لديه���م بجميع اجلوانب امللمة. م���ن جهته، قال وزير 
�ض���وؤون جمل�ضي ال�ضورى والنواب غامن البوعينن اإن 
احلكومة تاأخذ تقارير ديوان الرقابة املالية والإدارية 
بكل جدي���ة. وبن اأنه منذ ال�ضن���وات ال�ضابقة يف حال 

وجود ف�ضاد يتم حتويل املخالفات للنيابة العامة.

ق���ال النائب اأ�ضامة اخلاجة اإن���ه بعد اإلغاء 
املحافظ���ة الو�ضطى ح���دث تناق�ص يف توزيع 
ع���دم  ح���دوث  لدرج���ة  الإ�ضكاني���ة  الطلب���ات 
امل�ض���اواة بن �ضارعن جماوري���ن. اأو�ضح اأنه 
مت تلبي���ة 238 خدم���ة اإ�ضكاني���ة م���ن طلبات 
�ضابع���ة العا�ضمة منذ ع���ام 2015. وعن خطة 
ال���وزارة لتلبية م���ا تبقى من طلب���ات الدائرة 
وخا�ضة القدمية منها منذ 2005 اأ�ضوة بباقي 

املناط���ق، اأفاد وزير ال�ضكان با�ضم احلمر باأن 
الوزارة تعم���ل على تطوير القط���اع الإ�ضكاين 
جلميع حمافظات مملكة البحرين عرب م�رسوعات 
املدن اجلديدة واملجمعات الإ�ضكانية وبرنامج 
متوي���ل ال�ضك���ن الجتماع���ي )مزاي���ا( كخدمة 
فوري���ة وم�ضاريع ال�رساكة بن القطاعن العام 
واخلا����ص لتطوير قطاع الإ�ض���كان وم�رسوعات 

بنك الإ�ضكان امل�ضتقبلية.

مت�ض���ك جمل����ص الن���واب براأي���ه مب���واد 
خالفي���ة عالقة مع جمل����ص ال�ض���ورى بقانون 

تنظيم ال�ضياحة املعد.
ويق�ض���ي بتعزي���ز اجلان���ب الرقاب���ي يف 
القط���اع ال�ضياح���ي ع���ن طري���ق زي���ادة عدد 
ال�ضب���ط  �ضف���ة  له���م  الذي���ن  املوظف���ن 
بخ�ضو����ص  ال�ضواب���ط  وو�ض���ع  الق�ضائ���ي، 

�ضالحيات ال�ضلطة املخت�ضة.
واأ�ضار الرئي�ص التنفيذي لهيئة البحرين 
لل�ضياحة واملعار�ص ال�ضيخ خالد بن حمود اآل 
خليفة اإلى اأنه ل جتوز مزاولة اأعمال اخلدمات 

ال�ضياحي���ة اإل برخي�ص من الوزارة املخت�ضة 
ب�صوؤون �لتج���ارة، وي�صدر ب����روط و�إجر�ء�ت 
الرخي�ص وجتديده وح���الت اإلغائه قرار من 
الوزي���ر، وهي بحقيق���ة الأمر م���ن اخت�ضا�ص 
هيئ���ة البحري���ن واملعار����ص لأنه���ا املعنية 

بذلك.
و�أ�ص���اف: �ل���وز�رة له���ا دور يف �لن�صاط 
ولي����ص الرخي����ص، فيم���ا امل���واد املوجودة 
بقان���ون ال�ضياح���ة ت�ضم���ل العقوب���ات عل���ى 
الفن���ادق والراخي����ص ال�ضياحي���ة، ومن�ضاآت 

اأخرى مثل وكالة ال�ضفر.

بيت العمر
باالأحياء ال�شكنية الإزالة عدادات “بفلو�ص” 

اإقرار قانون خليجي ملكافحة الغ�ص التجاري

رفع جمل�ص النواب مقرح���اً م�ضتعجالً للحكومة 
يطالب في���ه اإزالة عدادات مواق���ف ال�ضيارات التي 
و�ضع���ت يف بع�ص الأحي���اء ال�ضكنية مث���ل احلورة اأو 
املنامة. وقال النائب عادل الع�ضومي: “اإنه مت و�ضع 
ع���دادات اأم���ام بع�ص البي���وت يف الأحي���اء ال�ضكنية، 
واحت�ض���اب الأج���رة عليه���م لإيق���اف �ضياراتهم اأمام 
منازلهم”. وم���ن ناحية اأخرى، واف���ق جمل�ص النواب 

على م�رسوع قانون خليجي ملكافحة الغ�ص التجاري.
ويت�ضم���ن امل����رسوع حتدي���د اجله���ات الإدارية 
القائمة على تنفيذ اأح���كام القانون ونوع العقوبات 
ال���واردة بالقانون ومعادلة �ضع���ر الدينار مع الريال 
ال�ضع���ودي واإلغ���اء القان���ون رق���م 62 ل�ضنة 2014 

ب�ضان الغ�ص التجاري واإ�ضافة مادة تنفيذية.
واأ�ض���ار النائب نبيل البلو�ضي اإل���ى اأن القانون 
خطوة لتحقيق الحتاد القت�ضادي الكامل بن دول 
جمل����ص التعاون. كما بن النائب عبدالرحمن بوعلي 
اأن التفاقي���ة حتقق اأك���رث فاعلية يف مواجهة ظاهرة 

الغ����ص. وعلى �ضعي���د مت�ضل، واف���ق املجل�ص على 
طلب اإ�ضدار بيان �ضكر واإ�ضادة بالتوجيهات امللكية 
ال�ضامي���ة بوق���ف اأي زيادة يف الر�ض���وم الدرا�ضية يف 
املدار����ص اخلا�ضة، وق���رر املوافقة اإ�ض���دار البيان 

وتخويل هيئة املكتب باإعداده واإ�ضداره.
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اأخطاء منهجية واإجرائية بتقرير “املفو�ضية” عن الأزمة
قطر دعمت اأفرادا وكيانات متورطة يف متويل الإرهاب... الدول الأربع:

املنام���ة - بنا: ع���رت بعثات مملك���ة البحرين 
واململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية 
املتح���دة وجمهورية م�رص العربية املعتمدة يف جنيف 
عن ا�ستنكارها ملا ورد يف التقرير الذي اأعدته البعثة 
الفنية من املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان ب�ساأن 
زيارتها لقطر يف الفرتة 17 اإلى 24 نوفمر 2017.

واأ�سارت البعثات يف بيان اأم�س اإلى خلل منهجي 
ا م�سللاً للأزمة ال�سيا�سية و�سولاً اإلى  ت�سمن تو�سيفاً
ما انته���ى اإليه التقرير من نتائ���ج وملحظات مبنية 
على فهم حم���دود لل�سياق العام للأزم���ة ال�سيا�سية 
وخلفيته���ا التاريخي���ة؛ اإذ اإن اأ�سا����س الأزم���ة يعود 
ا  خللفيات دعم قطر لأف���راد وكيانات متورطة دولياً
يف متويل الإرهاب ودعم اأن�سطته والرتويج لفكرهم 
املتط���رف الذي ُيحّر�س عل���ى العنف ويرّوج خلطاب 
الكراهي���ة يف املنطقة العربية، وذل���ك عر من�سات 
اإعلمي���ة تابعة لقطر ب�سكل مبا�رص اأو متويل من خلل 

�سخ�سيات قطرية.
واأكد البيان اأن مقاطعة الدول الأربع لقطر اإمنا 
تن���درج يف اإطار ممار�ستها حقه���ا ال�سيادي يف حماية 
والدف���اع عن اأمنها القومي، وياأتي كرد فعل طبيعي 
ل يق���ارن يف حجمه واأثره مب���ا فعلته حكومة قطر من 

دع���م الإرهاب مبخالفة �رصيحة ملا ين�س عليه ميثاق 
الأمم املتحدة والقانون الدويل والقرارات ال�سادرة 
م���ن جمل�س حق���وق الإن�س���ان واجلمعي���ة العامة ذات 
ال�سل���ة باأثر الإره���اب على التمتع بحق���وق الإن�سان، 
ويف املقاب���ل، نوؤكد اأن هذه الإج���راءات ل ت�ستهدف 
ال�سع���ب القط���ري، ال���ذي تربطنا معه اأوا����رص الأخوة 
والقربى وامل�ساهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبع�س 

بلداننا.
واأعربت بعث���ات الدول الأربع ع���ن عدم قبولها 
م�سمون التقرير وما و�سل اإليه من نتائج، اإذ ت�سمن 
العدي���د من املزاعم والتهامات الت���ي ل اأ�سا�س لها 
ا  ا وا�سحاً م���ن ال�سحة، ف�سلاً عن كونه يعك����س انحيازاً
لأح���د اأطراف الأزم���ة ال�سيا�سية، حي���ث تبني الرواية 
القطري���ة ذاتها املبنية على ادع���اءات واهية ت�سعى 

ا. ا وعاملياً احلكومة القطرية لت�سويقها اإقليمياً
و�سّجلت البعثات حتفظها اإزاء طريقة وتوقيت 
ت�رصي���ب م�سمون التقري���ر من قبل اللجن���ة الوطنية 
القطرية حلقوق الن�سان، يف املوؤمتر ال�سحايف الذي 
عقدت���ه يف العا�سمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 
2018، م�س���رة اإلى اأن املفو�سية ال�سامية مل تزود 
بعث���ات ال���دول الأرب���ع التقرير اإل بعد ن����رصه يف يوم 

الإثنني 8 يناير 2018.
واأكدت اأن طبيع���ة التقارير الفنية التي تعدها 
املفو�سية ال�سامية حلق���وق الإن�سان بناءاً على طلب 
ال���دول الأع�ساء ته���دف اإلى نقل اخل���رات لتطوير 
املنظومة احلقوقي���ة ومعاجلة النتهاكات احلقوقية 

يف الدولة ذاتها. 
ا لديها اأن  وبّين���ت الدول الأربع اأنه ب���ات وا�سحاً

اله���دف الرئي�س للحكومة القطري���ة من طلب زيارة 
بعثة فنية للمفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان ياأتي 
يف �سي���اق التوظيف الإعلم���ي وال�سيا�س���ي للزيارة 
وم���ا نتج عنها م���ن تقري���ر، ولي�س من اأج���ل هدفها 
ال�سامي املتمثل بنقل اخلرات الفنية التي متتلكها 

املفو�سية للجانب القطري. 
وا�ستنك���رت الدول الأربع ا�ستم���رار ال�سيا�سات 

القطري���ة القائمة عل���ى انع���دام امل�سداقية وغياب 
الأم���م املتح���دة  ح�س���ن النواي���ا يف تعاطيه���م م���ع 
ووكالته���ا الدولية الفنية املتخ�س�س���ة وما ي�سدر 

من اجلهات الدولية من تقارير.
وبن���اء عل���ى م���ا تق���دم، دع���ت ال���دول الأرب���ع 
املفو�سي���ة ال�سامية اإلى معاجل���ة الأخطاء املنهجية 
والإجرائي���ة التي وقع فيها التقرير الذي ل يتما�سى 
م���ع املعاي���ر الدولي���ة واخت�سا�س���ات املفو�سي���ة 
ال�سامية حلق���وق الإن�سان، ومب���ا ل يت�سق مع طبيعة 
عمل البعثة الفنية التي مت اإيفادها لقطر، وبال�سكل 
الذي ل يتجاوز ح���دود الدولة اجلغرافية التي طلبت 
الدع���م التقني. و�سددت عل���ى اأن ا�ستخفاف حكومة 
قطر ب���اأي مبادرات ج���ادة حل���ل الأزم���ة ال�سيا�سية، 
وحماولتها امل�ستم���رة لت�سليل املجتمع الدويل عن 
الأ�سب���اب الرئي�سة للأزمة من خ���لل توجيه اتهامات 
�سد الدول الأربع لدى املنظمات الدولية على الرغم 
من اجلهود الكبرة واملقدرة من اأمر دولة الكويت 
�ساحب ال�سم���و ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح، 
يوؤكد عدم وجود نية حقيقية و�سادقة - على املدى 
املنظور - ل���دى قطر لعودة العلق���ات اإلى جمراها 

الطبيعي مع دول املقاطعة.

اإلزام �ضـركة بدفـع 37 األف دينـار ملف�ضـول

6 �ضنوات لآ�ضيوي �رصق حمل �رصافة بزي ع�ضكري

بعد خدمته فيها اأكرث من 4 �سنوات

با�ستعمال لعبة م�سد�س بل�ستيكي

األزم���ت املحكم���ة الك���رى العمالي���ة الأول���ى، 
�رصك���ةاً ا�ستثمارية اأن تدفع اأك���رث من 37 األف دينار 
ا  ل�سالح اأحد موظفيه���ا، والذي ثبت ف�سله تع�سفياً
بعد خدمته لل�رصكة اأكرث من 4 �سنوات، كما األزمتها 
ا من الأجر الذي  اأن تدف���ع فائدة بن�سب���ة 6 % �سنوياً
تاأخ���ر �رصفه، وكذل���ك الفائدة القانوني���ة عن باقي 
امل�ستحقات بن�سب���ة 1 %، ف�سلاً عن اأمرها باإ�سدار 
�سه���ادة نهاية اخلدمة ومب�رصوف���ات الدعوى ومبلغ 

20 دينارا مقابل اأتعاب املحاماة.
وذك���رت املحكم���ة اأن املدع���ي كان ق���د اأقام 
دع���واه مطالباًا اإياها احلك���م باإل���زام ال�رصكة امل�سار 
اإليه���ا باأن ت���وؤدي ل���ه الآت���ي: الأج���ر امل�ستحق عن 
امل���دة من تاري���خ 1 اأكتوبر 2016 وحت���ى 9 يوليو 
ا، والتعوي�س  2017 مببل���غ 21 األف���ا و390 دين���اراً
ا للقان���ون، وبالتعوي�س  ع���ن التاأخر يف �سداده طبقاً
ع���ن الف�س���ل التع�سف���ي مبا يع���ادل مبل���غ 7666 
دين���ارا، وب���دل الإج���ازة ال�سنوية، و�سه���ادة نهاية 
اخلدم���ة، وبدل الإخطار مبلغ 6900 دينار، والفائدة 
القانوني���ة بواقع 10 % من تاري���خ املطالبة وحتى 
متام ال�سداد، مع اإل���زام املدعى عليها بامل�ساريف 

والر�سوم الق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة.
يف  ���ا  تع�سفياً املف�س���ول  املوظ���ف  واأو�س���ح 
لئح���ة دع���واه اأن���ه كان يعمل لدى ال�رصك���ة املدعى 
عليها اعتب���اراًا من �سهر ماي���و ل�سنة 2013 مبوجب 
عقد غ���ر حمدد املدة وباأجر �سه���ري 2300 دينار، 

وامتنع���ت ال�رصكة عن دفع راتبه عن املدة املطالب 
به���ا، وبتاريخ 9 يولي���و 2017 مت ف�سله من العمل 
ا للعقد، الأمر  ا وبل اإخطار مبدة 3 اأ�سهر طبقاً تع�سفياً
الذي حدا ب���ه لإقامة الدعوى. واأف���ادت املحكمة يف 
حيثي���ات حكمها عن طلب املدعي اأجره املتاأخر عن 
امل���دة من 1 اأكتوبر 2016 وحت���ى 9 يوليو 2017، 
ا باإثب���ات �سدادها  ف���اإن ال�رصكة هي املكلف���ة قانوناً
لأجر املدعي، اإل اأنها مل متثل بالدعوى رغم اإعلنها 
ا، ومل تقدم ما يفيد ت�سليمها راتبه عن املدة  قانوناً
املطالب بها، ومن ثم تكون ذمتها م�سغولة بالأجر، 
ا و389 دينارا  ع���ن تلك املدة مببلغ وق���دره 21 األفاً
���ا. واأ�سافت اأنه ع���ن طلب املدعي بدل  و990 فل�ساً
الإخط���ار والتعوي�س عن الف�سل غ���ر املَرر، فلما 
���ا بامل���ادة 111/ ب من قانون  كان املق���رر قانوناً
العم���ل، اأن���ه اإذا اأنهى �ساح���ب العمل عق���د العمل 
غ���ر حمدد امل���دة دون �سبب اأو ل�سب���ب غر م�رصوع 
بع���د انق�ساء 3 اأ�سهر من تاريخ ب���دء العمل، التزم 
بتعوي����س العام���ل مبا يع���ادل اأجر يوم���ني عن كل 
�سه���ر من اخلدم���ة، ومبا ل يق���ل عن اأج���ر �سهر ول 
يزيد على اأجر 12 �سهراًا، وعلى هدي ما تقدم وكان 
ا اأن املدعى عليها هي املكلفة باإثبات  الثابت قانوناً
م�رصوعية الف�سل و�سبب���ه، وقد خلت الأوراق من اأي 
�سبب جدي لف�س���ل املدعي من العمل، ول�سيما اأن 
ال�رصكة مل متثل بالدعوى وتدفعها باأية دفع اأو دفاع 
ينال منها، مب���ا ت�ستخل�س معه املحكمة اأن الف�سل 

كان غر مرر وبل �سبب من الواقع والقانون، وبات 
املدعي م�ستحق للتعوي�س عن الف�سل.

وتابعت، واإذ اإن العقد غر حمدد املدة، وعمل 
ا من 2 ماي���و 2013 وحتى 9 يوليو  املدع���ي اعتب���اراً
2017 اأي م���دة 4 �سن���وات و�سهري���ن و7 اأيام، مبا 
ي�ستحق مع���ه التعوي�س مبا يع���ادل اأجر 102 يوم، 
واإذ طال���ب املدع���ي بالتعوي�س عن اأج���ر 100 يوم 
ا، من  ا ولي����س معرو�ساً فق���ط، وكان الق�ساء مطلوباً
ثم تلتزم املحكمة بطلبه وتق�سي له باأجر 100 يوم 
وباعتب���ار اأن الأجر امل�ستحق التعوي�س على اأ�سا�سه 
هو الأج���ر الأ�سا�سي والع���لوة الجتماعية، والثابت 
بالعقد اأن الأج���ر الأ�سا�سي 1600 دينار والعلوات 
الأخرى 500 دين���ار، والتي تعترها املحكمة علوة 
اجتماعي���ة ول�سيم���ا اأنه مل يحدد له���ا م�سمى معني 
مب���ا ي�سب���ح معه الأج���ر املحت�سب علي���ه التعوي�س 
ا وتق�سي املحكمة واحلال  مبلغ 2100 دينار �سهرياً

كذلك للمدعي مببلغ 7000 دينار.
ولفت���ت اإل���ى اأنه وعن طلب ب���دل الإخطار كان 
الثابت ب���الأوراق اأن املدعى عليها اأخطرت املدعي 
باإنهاء عق���د العمل بذات الي���وم وكان الف�سل غر 
ا ل�سحيح  مرر مب���ا لزم���ه اأن الإخطار مل يك���ن طبقاً
القان���ون وب���ات حابط الأث���ر وته���دره املحكمة ول 
تعول علي���ه، ويعتر والعدم �س���واء، وخلت الأوراق 
ا للعقد  م���ن اإخط���ار الإنهاء بامل���دة القانوني���ة طبقاً
والت���ي حدده���ا العقد ب�3 اأ�سهر ول�سيم���ا اأنه يجوز 

خمالفة القانون يف هذا ال�س���اأن باإطالة مدة الإخطار 
والعك�س غ���ر �سحيح، والعقد ح���دد بالبند ال�سابع 
من���ه مدة الإخط���ار ب�3 اأ�سه���ر ومل تلتزمه���ا ال�رصكة 
املدع���ى عليها مب���ا لزم���ه ا�ستحق���اق املدعي لها 

وتق�سي له مببلغ 6300 دينار.
اأم���ا ب�ساأن طل���ب املدعى التعوي����س عن بدل 
الإج���ازة ال�سنوية، فقال���ت اإن ال�رصكة املدعى عليها 
مل تق���دم م���ا ي���دل على ا�ستنف���اد املدع���ي ر�سيد 
اإجازته ال�سنوية اأو ح�سوله على البدل النقدي، وملا 
كان ذل���ك وكان املدعي قد التحق بالعمل على نحو 
م���ا �سلف بيان���ه وي�ساف اإلى تلك امل���دة مدة �سهر 
الإخطار ومن ثم ي�ستحق بدل الإجازة عن مدة العمل 
لآخر �سنتني وك�س���ور ال�سنة الثالثة بواقع 35.583 
يوم���ا تقريباًا مبا ي���وازي مبل���غ 2490 دينارا و810 
فلو����س تقريباًا. فله���ذه الأ�سباب حكم���ت املحكمة 
باإل���زام ال�رصكة املدع���ى عليها باأن ت���وؤدي للمدعي 
ا و809 فلو�س، والفائدة  ا و180 ديناراً مبلغ 37 األفاً
ا من الأج���ر الذي تاأخر �رصفه مدة  بن�سب���ة 6 % �سنوياً
6 اأ�سه���ر اأو اأق���ل من تاريخ ا�ستحق���اق الأجر وتزاد 
ه���ذه الن�سبة بواق���ع 1 % عن كل �سه���ر تاأخر بعد 
ا من هذا الأجر  ذلك ومبا ل يجاوز ن�سبة 12 % �سنوياً
والفائ���دة القانونية عن باقي امل�ستحقات بن�سبة 1 
ا من 31 يوليو 2017 وحتى متام ال�سداد  % اعتب���اراً
و�سهادة نهاية اخلدمة واألزمتها بامل�ساريف ومبلغ 

ا مقابل اأتعاب املحاماة. 20 ديناراً

حكم���ت حمكمة ال�ستئن���اف العلي���ا اجلنائية 
اخلام�س���ة برف����س ا�ستئن���اف ال�س���اب الآ�سي���وي 
���ا( �س���ارق حمل �رصك���ة ال�رصاف���ة الكائن  )28 عاماً
مبنطق���ة الرفاع ال�رصقي با�ستعم���ال لعبة م�سد�س 
بل�ستيك���ي �سبغه باللون الأ�س���ود ليقارب �سكل 
ا �رصقه  ���ا ع�سكرياً ا زياً امل�سد����س احلقيقي، ومرتدياً
يف وق���ت �ساب���ق، وح���ول قراب���ة 1800 دينار من 
املبلغ لعائلته يف ب���لده، وق�ست بتاأييد معاقبته 
بال�سجن ملدة 3 �سنوات عن التهم الأولى والرابعة 
واخلام�سة، وب�سجنه 3 �سنوات اأخرى عن التهمتني 
ا عن البلد  الثانية والثالثة، مع الأمر باإبعاده نهائياً

عقب تنفيذ العقوبة املق�سي بها.
كان ورد ب���لغ ملرك���ز �رصطة الرف���اع ال�رصقي 
من �رصكة ال�رصافة، مف���اده اأن املحا�سب املوظف 
بال�رصك���ة املجني عليها الأول���ى، تفاجاأ يف ال�ساعة 
3:10 ع����رصاًا بي���وم الواقع���ة واأثناء وج���وده على 
واجب عمله يف فرع ال�رصكة بدخول �سخ�س يرتدي 
ا  ا والقبعة اخلا�سة بذلك الزي، وكماماً ا ع�سكرياً زياً

ا وقفازات ويحمل بيده كي�س بل�ستيكي. طبياً
���ا - اآ�سيوي( اأن  واأ�س���اف املحا�سب )27 عاماً
ا يف وجهه  ا نارياً املتهم اقرتب منه واأ�سه���ر �سلحاً
م���ا اأ�ساب���ه ب�سدمة وخ���وف، ونفذ طل���ب املتهم 
و�سلم���ه املبال���غ النقدي���ة وعنده���ا لذ املذكور 

بالفرار من املوقع عقب �رصقته 2700 دينار.
واأثن���اء التح���ري حم���ل الواقع���ة مت التو�سل 
اإلى هوية املجني علي���ه الثاين على اعتبار اأنه مت 
ا�ستعم���ال بطاقته ال�سخ�سي���ة يف حتويل جزء من 
املبلغ امل���ايل امل�رصوق، والذي تب���ني اأنه ابن عم 

املتهم، وكان يقيم معه يف ذات امل�سكن.
ا( اأنه يف وقت  واأف���اد ابن عم املتهم )42 عاماً
�سابق لعملية ال�سط���و متت �رصقة بطاقته الذكية 
م���ن �سخ�س جمه���ول، وبتاري���خ 11 اأبريل 2017 
ا كان اقرت�سها  �سلم���ه املتهم مبل���غ 450 دين���اراً
من���ه، وعندم���ا �ساأله عن م�س���در الأم���وال قرر له 
ا م���ن البنك، ومتكن���ت ال�رصطة من  اأن���ه اأخذ قر�ساً
ا�سرتج���اع ه���ذا املبلغ عق���ب معرفت���ه اأن املبلغ 
نتيج���ة عملية �رصق���ة حمل ال�رصافة الت���ي ارتكبها 
املته���م، كما علم اأن الأخر هو م���ن �رصق بطاقته 

الذكية.
م���ن ناحي���ة اأخ���رى ق���ال م���لزم اأول ب���وزارة 
الداخلي���ة اأنه بع���د تكليفه بالتح���ري عن مرتكب 
الواقع���ة فقد تو�سل عن طري���ق م�سادره ال�رصية 
اإل���ى اأن املته���م هو مرتك���ب الواقع���ة، واأنه بعد 
تفتي����س م�سكنه متكنوا من العث���ور على اأر�سدة 
حتويل مبالغ مالي���ة وامل�سد�س اللعبة امل�ستعمل 
ا بحوزته، ف�سلاً  يف الواقعة ومبلغ مايل 860 ديناراً

عن البدلة الع�سكرية، اعرتف اأنه �رصقها، وب�سوؤال 
املتهم اأقر لهم بارتكابه للواقعة حمل التحقيق.

واعرتف املتهم مبا ن�سب اإليه خلل التحقيق 
مع���ه من قبل النيابة العامة، وق���ال اإن مبلغ 719 
���ا اأر�سلها با�ستعم���ال بطاقة  دين���ارا و550 فل�ساً
اب���ن عم���ه التي �رصقه���ا يف وقت �سابق اإل���ى اأهله 
يف بلدهم���ا، ومبواجهته بالفات���ورة الثانية، دليل 
اإثب���ات اإر�سال مبلغ 1079 دين���ارا و110 فلو�س، 
فق���ال اإن ابن عم اآخر له هو م���ا اأر�سلها نيابةاً عنه 
بعدم���ا اأقنعه اأن م�س���در الأموال هو قر�س ح�سل 

عليه من اأحد البنوك.
واأو�س���ح املتهم اأنه كان يع���اين من �سائقة 
مالي���ة، واأن���ه لح���ظ بعد زيارت���ه ل�رصك���ة ال�رصافة 
يف وقت �ساب���ق وجود الكثر م���ن الأموال بحوزة 
املوظفني، ففكر ب�رصقة تلك املبالغ، وبعدها قام 
بالتفكر والتخطيط للعملية، م�سراًا اإلى اأن تلك 
اًا  التخطيط���ات اأدت ملعرفته اأنه يف ال�ساعة 3 ع�رص

يتواجد موظف واحد فقط مبحل ال�رصافة.
ولفت اإلى اأن���ه تو�سل اإلى اأن اأف�سل طريقة 
لل�رصق���ة هي احل�سول على بدل���ة ع�سكرية و�سلح 
لعبة، اإذ ا�سرتى �سلحني لعبة ب�سكلني خمتلفني، 
وا�ستخدم اأحدهم���ا يف العملية بعدم���ا اأزال اجلزء 
الأمام���ي الرتقايل اللون منه، وق���ام ب�سباغته ب� 

“ر�س اأ�سود اللون” حتى مياثل احلقيقي.
واأ�س���اف اأن���ه عقب ذلك توج���ه لأحد املنازل 
ا  مبنطقة �س���وق الرفاع، حيث �ساه���د اأهله �سابقاً
���ا ع�سكرية بع���د تغ�سيلها،  ا ملب�ساً ين����رصون خارجاً
ا  فراق���ب املنزل حتى متكن م���ن �رصقتها، مو�سحاً
ا  اأن���ه �رصف على نف�س���ه من املبلغ امل����رصوق مبلغاً

ا. وقدره 451 ديناراً
فاأحالت���ه النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 
: ����رصق املبل���غ  اأن���ه بتاري���خ 4 اأبري���ل 2017، اأولاً
النق���دي اململ���وك ل�رصك���ة ال�رصاف���ة وكان ذل���ك 
بطريق الإكراه الواقع على املجني عليه، باأن قام 
باإ�سه���ار �سلح ناري يف وجهه م���ا اأ�سعره باخلوف 
وطلب منه املبالغ النقدية وق���ام بت�سليمه اإياها 
ومتك���ن بهذه الو�سيلة من اإمت���ام ال�رصقة والفرار 
���ا  ا �سحيحاً ���ا: ا�ستعم���ل حم���رراً بامل�رصوق���ات، ثانياً
“بطاق���ة ذكية” با�سم �سخ����س غره وهي بطاقة 
���ا: �رصق  املجن���ي علي���ه الث���اين )اب���ن عم���ه(، ثالثاً
البطاقة الذكية اخلا�س���ة املبينة النوع والو�سف 
باملح����رص واململوك���ة باملجن���ي علي���ه الثاين من 
ا: �رصق البدل���ة الع�سكرية اململوكة  م�سكن���ه، رابعاً
���ا: اأقدم علنيةاً وبغر  لق���وة دفاع البحرين، خام�ساً
حق على ارتداء زي ع�سكري وهو البدلة الع�سكرية 

التابعة لقوة دفاع البحرين.

رف�ست املحكمة الكرى اجلنائية 
ال�ستئنافي����ة(  )ب�سفته����ا  الثاني����ة 
وال�س����اب  العام����ة  النياب����ة  ا�ستئن����ايف 
امل����دان بال�سط����دام ب�����3 مواطن����ني 
على �س����ارع ال�سيخ خليف����ة بن �سلمان 
يف �سه����ر �سبتم����ر املا�س����ي، واأيدت 
احلك����م امل�ستاأن����ف القا�س����ي بتغرمي 
ع����ن  دين����ار   500 مبل����غ  امل�ستاأن����ف 
جميع الته����م لالرتباط، والأم����ر باإحالة 
الدعوى املدنية للمحكمة املخت�سة بل 

م�ساريف.
حيثي����ات  يف  املحكم����ة  واأ�س����ارت 
الت����ي  ال�س����ورة  اأن  اإل����ى  حكمه����ا 
ا�ستخل�سته����ا حمكم����ة اأول درجة، من 
الأدل����ة الت����ي اأوردتها، لي�����س فيها ما 
يخال����ف العق����ل واملنط����ق، وم����ن ث����م 
ي�سحى ال�ستئنافني - النيابة العامة 
وال�س����اب  العقوب����ة  ت�سدي����د  تطل����ب 
يطال����ب بالراءة - قائم����ني على غر 
اأ�سا�����س مم����ا يتع����ني مع����ه رف�سهم����ا 

وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.
ويذكر اأن وقائع احلادث املروري 
اخلا�����س بالق�سية تتح�س����ل يف اأنه يف 
يوم 25 �سبتم����ر 2017، وعندما كان 
مواطن يقود �سيارته من طراز “فورد 
بيك اآب” ارتطم مبركبة اأخرى من طراز 
“ني�سان” يقودها بحريني كذلك، قبل 
املنعط����ف امل����وؤدي اإلى منطق����ة �سار 
لكنه مل يتوق����ف، فقام الأخر مبحاولة 
اإيقافه مبعاونة �سهود عيان، على خط 
الطوارئ، وبقي ج����زء ب�سيط من ج�سم 
مركب����ة “فورد بي����ك اآب” على امل�سار 

الأمين لل�سارع.
ونظ����راًا اإل����ى ع����دم وج����ود ملم����ح 
لل�سلح فيم����ا ب����ني ال�سخ�سني ترجل 
املت�سبب باحلادث وال�سهود للتفاهم، 
ويف ذل����ك الوق����ت م����ر امل�ستاأنف وهو 
يقود �سي����ارة “فورد جيب” لي�سطدم 
ب�سائ����ق ال�سي����ارة “ف����ورد بي����ك اآب” 
وكذل����ك �ساهدي العي����ان اللذين كانا 
متوقف����ني خلف ب����اب ال�سي����ارة، ومن 
ق����وة الرتطام ق����ذف املجن����ي عليهم 
الثلثة نحو 38 مرتاًا من مكان احلادث، 
لكن �ساح����ب ال�سي����ارة “ني�سان” جنا 
م����ن دون اأي����ة اإ�سابات، فيم����ا اأ�سيب 
امل�ستاأنف باإ�سابات متفرقة هو الآخر.
ه����ذا وثب����ت للمحكم����ة اأن ال�ساب 
 : املدان بتاريخ 25 �سبتمر 2017، اأولاً
ت�سبب بخطئه يف موت املجني عليهم، 
ا عن قيادته للمركبة  وكان ذل����ك نا�سئاً
دون اأن يب����ذل اأق�سى عناية ومل يلتزم 
����ا: ت�سبب باإحلاق  احليطة واحلذر، ثانياً
ا: قاد  تلفي����ات مبمتلكات الغ����ر، ثالثاً
مركب����ة دون الت����زام احليط����ة واحلذر، 
ا: ق����ام بتغير م�ساره دون التاأكد  رابعاً
من اأن ذلك يعر�س م�ستعملي الطريق 

وحركة املرور للخطر.

رف�س ا�ستئناف ال�ساب 
املت�سبب بوفاة 3 مواطنني

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم



“�حتاد عذيب” تعلن �آخر 
مهلة النعقاد “�لعمومية”

�أعلن���ت �رشكة �حتاد عذي���ب لالت�صاالت “GO جو” 
�أن �آخر يوم النعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية ملعاجلة 
�خل�صائ���ر �ملرت�كمة هو 25 فرب�ي���ر 2018، بناًء على ما 
ورد يف �مل���ادة )150( م���ن نظام �ل����رشكات، �إذ يجب �أن 
يعق���د �جتماع هذه �جلمعية خ���الل 45 يوما تقومييا من 

علم جمل�س �الإد�رة بخ�صائر �ل�رشكة. 
وكانت “GO جو” �أعلنت على موقع تد�ول بتاريخ 
11 يناي���ر 2018، عن بلوغ خ�صائرها �ملرت�كمة 50.27 
% من ر�أ�س �مل���ال، مما يجعل �أحكام �ملادة )150( من 

نظام �ل�رشكات ينطبق على �ل�رشكة. 

“فيفا” �ل�رشيك �ال�صرت�تيجي ملوؤمتر “ميت �آي �صي تي” 

�ملنام���ة - فيف���ا: قدمت فيفا �لبحري���ن رعايته���ا ب�صفتها �ل�رشي���ك �ال�صرت�تيجي حللول 
 MEET ICTتكنولوجي���ا �ملعلومات و�الت�ص���االت ملوؤمتر تكنولوجيا �ملعلوم���ات و�الت�صال
“مي���ت �آي �ص���ي تي” ومعر����س �لبحرين �ل���دويل للتكنولوجيا BITEX �ملر�ف���ق له، �للذين 
�صيعقد�ن خالل �لفرتة بني 13 و15 فرب�ير 2018 �ملقبل مبركز �ملوؤمتر�ت يف فندق �خلليج. 
يق���ام هذ� �حلدث �ل�صن���وي �لر�ئد حتت رعاية وزي���ر �ملو��صالت و�الت�ص���االت كمال بن �أحمد 
حممد. ويعد هذ� �ملوؤمتر و�ملعر�س �أحد �أهم �الأحد�ث �لوطنية �لتي جتتذب ح�صور �خلرب�ء من 
�أكرب �ل�رشكات و�صناع �لقر�ر يف قطاع تقنية �ملعلومات لتبادل �آخر �لتوجهات و�مل�صتجد�ت يف 
�لقطاع. وقال �لرئي�س �لتنفيذي لل�رشكة، عليان �لوتيد “ي�صعدنا دعم معر�س �لبحرين �لدويل 
للتكنولوجي���ا وموؤمت���ر تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت لل�صن���ة �لثالثة على �لتو�يل وتعزيز 

مكانة �لبحرين على �مل�صتوى �الإقليمي كمركز لتكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت”. 
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اقتصاد
مقاولون يطالبون “الأ�شغال” بالإفراج عن 3 ماليني طن مواد دفان

كميات فائ�صة باملحجر �حلكومي مينع بيعها و�صط �أزمة خانقة

ق���ال عاملون يف قطاع �لبناء و�لت�صييد �إن وز�رة 
�الأ�صغ���ال و�لبلدي���ات مل ت���رد عل���ى طلب م���ن �أجل 
�ل�صماح لل�رشكة �مل�صغلة للمحجر �حلكومي يف حفرية، 
ببيع �ل�صخور ومو�د �لدفان للقطاع �خلا�س و�الأفر�د 
مع تو�فر خمزون كبري من �صاأنه حل �أزمة �ختفاء مو�د 
�لدفان من �ل�صوق �ملحلية و�لتي ت�صل حركة �ملباين 

�جلديدة حاليا.
وذكرت م�ص���ادر �أن كميات كبرية تقدر بنحو 3 
ماليني طن من مو�د �لدفان، فائ�صة حالياً يف �ملحجر 
�حلكومي يف حف���رية، و�أن �الإفر�ج عن هذه �ل�صحنات 
م���ن �صاأنه���ا معاجلة �مل�صكل���ة، حيث قام���ت �ل�رشكة 
�مل�صغل���ة للمحجر �حلكوم���ي، �رشكة نا����س، مبخاطبة 
�لوز�رة لل�صم���اح بالبيع ملوؤ�ص�صات �لبناء و�لت�صييد، 
�إال �أن �ل���وز�رة مل ترد على �ل�رشكة. ويتوقع �أن ت�صتمر 
�أ�صع���ار �الأحجار و�ل�صخور وم���و�د �لدفان يف �الرتفاع 
مع ��صتمر�ر نفاذ طاقة �ملحجر �حلايل و�لتي تتفاوت 
تقدير�ت ب�صاأنها بني �صنتني وحتى خم�س �صنو�ت.

ارتفاع األسعار 
وكانت وز�رة �الأ�صغال قد �أر�صت مناق�صة الإد�رة 
حمج���ر حفرية �حلكومي وهو �لوحيد يف �ململكة �لذي 
يوفر �ل�صخور و�الأحجار، قبل نحو ثالثة �أعو�م، وذلك 
بع���د �أن تخلت “بارمكو” عن �إد�رة �ملحجر بعد قر�بة 
�الأربع���ني عاماً من �لعم���ل �ملتو��صل في���ه. وقامت 
وز�رة �الأ�صغ���ال، بعد ت�صلم �رشكة نا�س �إد�رة �ملحجر، 
برفع �لر�صوم �حلكومية على �ل�صخور من 200 فل�س 
للطن �إلى نحو 1.9 دين���ار للطن، وهو ما �أدى بدوره 

لرفع �صعر �لطن �لنهائي لنحو 2.8 دينار.

ويقول عاملون يف قطاع �لبناء، �إن �أ�صعار �صحنات 
�لدفان �صعة 20 مرت� مكعبا، �رتفعت لتبلغ �أكرث من 
50 دينار� يف �لوقت �لر�هن مع �إعادة ت�صغيل �ملحجر 

و�قت�صاره على �مل�رشوعات �حلكومية.
و�قت�رشت �ل�صخ���ور و�الأحجار باملحجر �حلكومي 
عل���ى �مل�رشوع���ات �حلكومي���ة، وذلك باأمر م���ن وز�رة 
�الأ�صغ���ال �إلى �ل�رشكة �مل�صغل���ة، خ�صو�صا م�رشوعات 
�لدفان �لكب���رية، مثل دفان مدينة �رشق �صرتة و�رشق 
�حل���د وغريه���ا م���ن �مل�رشوع���ات �الإ�صكاني���ة و�لتي 
حتت���اج لكميات كبرية من �ل�صخور. ومع �جناز معظم 
�مل�رشوع���ات �حلكومي���ة �لتي تتطل���ب كميات كبرية 
م���ن �ل�صخور، تبقى ح���و�يل �لثالث���ة ماليني طن من 
�ل�صخ���ور �ل�صغ���رية �أو ما يطلق عليه���ا ب� “�لدفان” 
و�لت���ي ت�صتخ���دم ع���ادة يف ردم �أ�صا�ص���ات �ملن���ازل 
الإعد�دها للبن���اء �إلى جانب ر�ص���ف �ل�صو�رع وغريها 

من �ملتطلبات �لعمر�نية.
وت�ص���ري �ملعلومات �إلى �أنه عن���د تفجري مناطق 
�لتحج���ري فاإن قر�ب���ة 10 % تكون يف �ص���كل �صخور 
كب���رية، و�لتي ت�صتخ���دم يف م�صاري���ع ردم �الأر��صي 
مل�رشوع���ات �الإ�ص���كان، يف ح���ني �أن غالبي���ة �ملتبقي 
م���ن عملي���ة �لتحجري ه���ي �أحجار �صغ���رية وت�صتخدم 
يف �لدف���ان �لذي يكرث �لطل���ب عليه من قبل �لقطاع 
�خلا����س، وهي كميات فائ�ص���ة يف �ملحجر تقدر كما 
�أيلفنا بنحو 3 ماليني طن، �إال �أن �لقر�ر �لوز�ري مبنع 
�لبيع �إال عل���ى �مل�رشوعات �حلكومية، ال يتيح �الإفر�ج 

عن هذه �لكميات حلل �الأزمة.
ويت�ص���اءل مقاول���ون مل���اذ� ت�صتم���ر �جله���ات 
�حلكومية �ملعنية يف �صيا�صتها بعدم متكني �الأفر�د 
و�مل�رشوع���ات �خلا�ص���ة م���ن �ال�صتف���ادة م���ن طاقة 
�ملحجر �حلكومي، مع وج���ود خمزون كبرية ميكن �أن 

يكف���ي لقر�بة �خلم����س �صنو�ت، على ح���د تعبريهم، 
خ�صو�صا �أن قطاع �لبن���اء �خلا�س مي�س حياة �لكثري 
من �ملو�طنني و�رشكات �ملقاوالت وعجلة �القت�صاد 

�لوطني.

رفع األسعار للتمهيد لالستيراد
ويق���ول عامل���ون يف قط���اع �لبن���اء، �إن �صيا�صة 
�جله���ات �لر�صمي���ة يف �قت�ص���ار �إنت���اج �ملحج���ر من 
�ل�صخ���ور و�لدف���ان عل���ى �مل�رشوع���ات �حلكومية، ال 
ته���دف فقط ل�صم���ان �حل�صول عل���ى كميات دفان 
�صهل���ة ورخي�صة للم�رشوع���ات �ال�صكاني���ة فقط، بل 
�أي�صا م���ن �أجل �لتمهيد لعملي���ة �ال�صتري�د م�صتقبال 
من خ���الل جع���ل �أ�صعار �لدف���ان يف �ل�ص���وق �ملحلية 

مقاربة لتلك �الأ�صعار من خالل �ال�صتري�د.

و����رشح وزير �الأ�صغ���ال يف �أبريل 2017، ملجل�س 
�لن���و�ب �أن �خلي���ار �مل�صتقبلي يف ه���ذه �مل�صاألة هو 
�ال�صت���ري�د من دول���ة �الإمار�ت و�صلطن���ة عمان، و�أن 
�لتكلفة �الإ�صافية يف حالة �ال�صتري�د �صتكون بحدود 
16 ملي���ون دينار �صنوًيا، منوهاً �أن معظم �لزيادة يف 
�لكلفة تذهب لتغطي���ة �أجور �ل�صحن �لبحري ور�صوم 
�ملناول���ة �ملتك���ررة و�لنق���ل �لربي من �ملين���اء �إلى 

�لك�صار�ت ومو�قع �لعمل.
وب���ني �لوزير �أن هناك ����رشكات تعمل يف حميط 
�ملحج���ر يف معاجل���ة �ل�صخور و�مل���و�د وفق ترخي�س 
ق���دمي م���ن وز�رة �لتجارة، و�أن���ه ال يوج���د بديل �آخر 
ملناول���ة ومعاجلة م���و�د �لدف���ان و�ل�صخ���ور، �إذ �نه 
ق���د يت���م ��صتخد�م ه���ذه �ملنطقة )حف���رية( يف حال 
�ال�صت���ري�د �إلى �أن يتم �إيج���اد منطقة بديلة بالقرب 

م���ن �مليناء �أو منطقة �أخرى بعيدة عن مناطق �الأحياء 
�ل�صكنية و�ملاأهولة، وذلك للحفاظ على �لبيئة.

محاجر غير شرعية
ويتحدث عاملون يف قط���اع �لبناء و�لت�صييد عن 
حماج���ر غري �رشعية ظه���رت يف �الآون���ة �الأخرية و�لتي 
حلت كبدي���ل للمحجر �حلكومي، بينم���ا ي�صري �آخرون 
�لى �أن �رشكات �حلفريات تقوم ب�رش�ء كميات �لدفان 
م���ن مو�قع �لبن���اء �أو �الأهايل �لذي���ن يقومون بعملية 

�حلفر من �أجل ت�صييد منازل �أو م�رشوعات خا�صة.
يذكر �أنه �صدر قر�ر عن �للجنة �لوز�رية لالإعمار 
و�لبنية �لتحتية يف مايو 2014 لل�رشوع بتحديد موقع 
ملو�د �لبناء م���ن خالل ميناء عميق، وقد قامت وز�رة 
بعم���ل در��صة متكاملة لتحدي���د �أن�صب �ملو�قع بهذ� 
�خل�صو����س. كم���ا كانت هن���اك خطة لت�صيي���د ميناء 
ال�صت���ري�د م���و�د �لبن���اء، �إل���ى جانب تاأ�صي����س �رشكة 
مب�صاعدة �لقطاع �خلا�س من �أجل ��صتري�د �ل�صخور.

وذك���ر عاملون يف ����رشكات بناء بحريني���ة �أنه مت 
�ق���رت�ح ر�صد نحو 120 مليون دينار لتاأ�صي�س �رشكة 
بني �حلكوم���ة و�لقطاع �خلا�س ال�صت���ري�د �ل�صخور 
و�الأحج���ار �ملخ�ص�صة لقطاع �لبناء و�لت�صييد و�لبنية 
�لتحتي���ة، يف ح���ني يتوقع �أن تفوق تكلف���ة تاأ�صي�س 
�ل�رشك���ة و�ملر�فق ونفقات �لت�صغي���ل هذ� �ملبلغ، �إال 
�أن فكرة هذه �ل�رشكة قد �أغلقت على ما يبدو الرتفاع 

تكاليف �ن�صائها وعدم �هتمام �لقطاع �خلا�س بها.
ي�ص���ار �إل���ى �أن �حتياجات �لبحري���ن من �ل�صخور 
تق���در بنح���و 5 ماليني ط���ن �صنوياً، وكان���ت �رشكات 
قد ب���د�أت بالفعل قب���ل عامني با�صت���ري�د �ل�صخور 
م���ن �خلارج، و�لت���ي ت�صتخدم كذل���ك يف توفري مادة 

�لكنكري من خالل تك�صريه.

• 	ً �حتياجات �لبحرين من �ل�صخور تقدر بنحو 5 ماليني طن �صنويا

علي الفردان

ل��ل��ط��ن  دي����ن����ار   1.9 �إل������ى  ف��ل�����س   200 م����ن  �مل���ح���ج���ر  ر�����ص����وم  رف���ع���ت  �حل���ك���وم���ة 

مطار البحرين ي�شتقبل اأول رحلة لـ “اأطل�س الرتكية”

تد�شني خمرج جديد لـ “جممع الأفنيوز”

امل�شعل يعلن تر�شحه م�شتقال لنتخابات “الغرفة”
لن نقبل ت�صيي�صها �أو ��صتغاللها من �أي طرف

املحرر القت�شادي من املنامة

�أعل����ن رج����ل �الأعمال يو�ص����ف �مل�صع����ل م�صاركته يف 
�نتخاب����ات جمل�����س �إد�رة غرف����ة جتارة و�صناع����ة �لبحرين 
لل����دورة 29 مر�صح����ا م�صتق����ال وبروؤي����ة و��صح����ة مفادها 
�لريادة و�لتميز وو�صع �أفكار وبر�مج لها عائد مبا�رش على 
�ملوؤ�ص�صات متناهية �ل�صغر و�ل�صغرية؛ تاأكيًد� ملا ن�رشته 

“�لبالد” �أم�س �الأول.
و�أو�صح �مل�صع����ل موؤمتر �صحايف لالإعالن عن تر�صحه 
�أم�����س �أن روؤيته حتمل يف طياته����ا مبادئ ال ميكن �لتنازل 
عنه����ا و�أهد�ف �صي�صعى ويعمل جاه����ًد� لتحقيقها �أهمها، 
�أوله����ا �أن “ال عالقة للغرفة بال�ص����اأن �ل�صيا�صي ولن نقبل 
ت�صيي�صها �أو ت�صتخدم كمنرب �صيا�صي الأي طرف”، موؤكًد� 
�لعم����ل من خالل هذه �ملبادئ على حتقيق �أهد�ف و�قعية 
ت�ص����ب مبا�رشة يف م�صلح����ة �ملوؤ�ص�ص����ات متناهية �ل�صغر 
و�ل�صغرية ودون نكر�ن �أو ن�صيان لدور �لعو�ئل �لتجارية 
�لبحريني����ة �لعريقة و�الحرت�م لرمزي����ة دور �الآباء و�الأجد�د 
يف �لتج����ارة ودور �لعو�ئ����ل �لتجاري����ة م����ن خمتلف مناطق 
�لبحرين يف ريادة �الأعم����ال و�لتجارة على م�صتوى �خلليج 
و�لع����امل �أو �إهمال ون�صيان �ل�ص����وق �لقدمي �لذي تخرجت 
من����ه �أكرب �لطاق����ات �لتجارية و�القت�صادي����ة يف �لبحرين، 
�إذ يتحت����م علينا جميًعا �لعمل عل����ى �إعادة �لثقل �لتجاري 
ل�صوق �ملنام����ة �لقدمي يف �خللي����ج و�ملنطقة و�لذي كان 

�لبد�ية حلرف ومهن �الآباء و�الأجد�د.
ور�أى �أن تفر�����س �لغرف����ة نف�صها كجه����ة تفاو�صية 
مع����ربة ع����ن �آر�ء وم�صالح �لقط����اع �خلا�����س و�أن تتخطى 
بذل����ك دورها �لتقلي����دي �أو �لنظرة �ل�صيق����ة �لتي كانت 
ت����رى يف �لغرفة جمرد جهة ��صت�صاري����ة يف �صوؤون �لقطاع 
�لتج����اري، و�ل�صناع����ي، و�ل�صياح����ي، م�ص����رًي� �إل����ى �لعمل 
على انخراط الغرف����ة ومنت�صبيها يف م�رشوع الإ�صالح الذي 
�نتهج����ه جاللة �ملل����ك، و�مل�صاهمة بدر��ص����ات وم�صود�ت 
م�صاريع بقو�نني لقر�ر�ت م����ن �صاأنها تطوير �ل�صيا�صات 
و�لت�رشيعات �القت�صادية و�ل�صناعية مما �صيغري �ل�صورة 
�لذهنية عنه����ا وجعلها منارة جتاري����ة، �صناعية، �صياحية 
تتو�ءم مع روؤي����ة �لبحرين 2030. و�أ�ص����ار �إلى �أن �لود�ئع 
�لبنكي����ة للغرفة فاقت 20 ملي����ون دينار ودخل متو��صل 
يق����ارب 500 �ألف دين����ار �صنوًيا على �الأق����ل وهذه �أمو�ل 
م�صاعد�ت حكومية يف �ل�صاب����ق و�أمو�ل من �أع�صاء �لغرفة 
�لذين �أ�صبحت ع�صويتهم �إلز�مية بعد �أن كانت �ختيارية، 

مم����ا يحتم على �لغرفة �أن تقف م����ع �أع�صائها وت�صاندهم 
وت�صاعدهم مادًيا وعملًيا خ�صو�صا �ملوؤ�ص�صات �ملتناهية 
�ل�صغ����ر و�ل�صغ����رية، �لت����ي تع����اين �لكثري م����ن �مل�صاكل 
و�ملعوق����ات، مت�صائ����ال ع����ن �لفائدة م����ن دف����ع �لر�صوم 

و�ل�رش�ئب دون �ال�صتفادة من خدمات مبا�رشة وميز�ت.
و�أك����د �مل�صع����ل �لعم����ل عل����ى �إن�صاء جل����ان خمتلفة 
تعم����ل ب�ص����كل حريف وعمل����ي لتقدم خدم����ات وم�صاعد�ت 
ت�صتفي����د منه����ا �ملوؤ�ص�صات متناهية �ل�صغ����ر و�ل�صغرية 
مادًي����ا وقانونًي����ا وتدريًب����ا وتطويًر� لتنمو وت����وؤ�زر خطط 
و��صرت�تيجي����ة �لدولة يف تنمية هذ� �لقط����اع، �إ�صافة �إلى 
�إن�ص����اء جلنة قانونية من حمامي����ني متطوعني للعمل على 
تقدمي خدم����ة �ال�صت�صار�ت �لقانونية له����ذه �ملوؤ�ص�صات 
ومتثي����ل ق�صاي����ا رئي�ص����ة له����م يف �لق�ص����اء �لبحرين����ي 
مل�صاعدته����م يف �إنه����اء م�صاكله����م �لقانوني����ة و�لعمالية 

و�لتجارية ليكون تركيزهم على �لتنمية و�لتطوير.
و�أ�ص����اف “ينبغ����ي �لعم����ل عل����ى �إن�ص����اء جلن����ة م����ن 
�خت�صا�ص����ي رج����ال �مل����ال و�القت�ص����اد وقط����اع �لبنوك 
لتق����دمي �ال�صت�ص����ار�ت �لبنكي����ة و�ملالي����ة و�مل�صاعدة يف 
عم����ل در��صات �جل����دوى و�لتحالي����ل �ملالي����ة و�لتدريب 
على �لتعامل مع �لنظ����ام �ل�رشيبي للموؤ�ص�صات �ملتناهية 
�ل�صغ����ر و�ل�صغرية، مما �صي�صاعد ه����ذه �ملوؤ�ص�صات على 

�ال�صتثمار يف �لتطوير و�لتنمية”.
وو��ص����ل ب����اأن �لربنام����ج يت�صم����ن على �إن�ص����اء جلنة 
م����ن �خت�صا�ص����ي �لت�صوي����ق و�الإع����الم �لتج����اري لتقدمي 
�ال�صت�ص����ار�ت يف ط����رق �لت�صدي����ر و�لت�صوي����ق �خلارج����ي 
وتقدمي �لدعم �مل����ادي و�لتدريب����ي �ملنا�صب لال�صرت�ك 
يف �ملعار�����س و�ملوؤمت����ر�ت و�لوفود �لتجاري����ة �لعاملية، 

و�إطالق جائزة �لتاجر �لبحريني �ملميز جائزة تكرم �لتجار 
�لذي����ن قدمو� من حياتهم �لكث����ري لتنمية �لقطاع �خلا�س 
�لبحريني عرفاًن����ا بعملهم وجناحاته����م يف تطوير �لغرفة 
وتنمي����ة �لقطاع �خلا�����س �لبحريني، وكذل����ك �لعمل على 
�إع����ادة �لثقل �لتج����اري ل�صوق �ملنامة �لق����دمي و�الأ�صو�ق 
�لقدمي����ة �الأخرى يف �لرفاع و�ص����رتة وجدحف�س، من خالل 
�إطالق مهرجانات �لغرفة �لرتويجية يف �الأ�صو�ق �لقدمية، 
الفت����ا �إلى �لعم����ل جاهًد� على تفعيل مل����ف �صوق �ملنامة 
�لق����دمي و�النتهاء م����ن تطويره قبل �نته����اء فرتة جمل�س 
�الد�رة للدورة 29. وب�ص����اأن مركز تنمية �ل�صادر�ت، ذكر 
�أنه �صيعم����ل جنًبا مع وز�رة �ل�صناع����ة و�لتجارة و�ل�صياحة 
و�لغرف����ة على �إن�ص����اء �لهيئة �مللكية لتنمي����ة �ل�صادر�ت 

لتكون �رشًحا ي�صاعد �لقطاع �خلا�س على �لعاملية.
ور�أى �مل�صع����ل �أن “�إلز�مي����ة �لع�صوية �صتلعب دوًر� 
يف �النتخابات وتغري �ملو�زين، )...( �أتوقع �أن تكون بهذه 
�لدورة تغي����ري ج����ذري يف �لنتائج، و�الأ�ص����و�ت �ل�صغرية 
�صتلع����ب دور� �أ�صا�صًيا فيها”، م�ص����رًي� �إلى �أن �لتوقعات 
بح�ص����ور ما بني 22 و24 �ألف �ص����وت بانتخابات �لغرفة، 
و�أعل����ى �الأ�صو�ت �لت����ي �صيح�صل عليه����ا �ملر�صح �لفائز 
م����ا ب����ني 8000 و8500 �ص����وت، �أم����ا �حل����د �الأدن����ى لن 
ينخف�س ع����ن 6000 �صوت. كما ر�أى وجود حظوظ كبرية 
للمر�صح����ني �مل�صتقل����ني يف �النتخاب����ات. و�أي����د �مل�صعل 
�إ�صافة �إلى قانون �لغرفة تن�س على �أن دورتني كافيتان 
لع�صوية �ل�صخ�س يف جمل�����س �الإد�رة، وذ�ت �الأمر ينطبق 
على رئا�صة جمل�س �الإد�رة، باالإ�صافة �إلى روؤيته �أنه خالل 
�ل����دورة �لو�ح����دة يتعاق����ب رئي�ص����ان عل����ى �ملجل�س، مما 

�صي�صاعد على عدم حدوث م�صاكل بني �الأع�صاء.

• �أثناء �ملوؤمتر �ل�صحايف  ت�صوير: ر�صول �حلجريي	

�ملحرق - �رشكة مط���ار �لبحرين: رحبت 
�رشك���ة مط���ار �لبحرين، ب���اأول رحل���ة ر�صمية 
ت�صريه���ا ط���ري�ن “�أطل����س” �لرتكي���ة �ل���ى 
�لبحرين م���ن مدينة طر�بزون برتكيا، وذلك 
يف �حتفالية �أقيم���ت مبطار �لبحرين �لدويل 
ح�رشه���ا ممثلون ع���ن �رشكة مط���ار �لبحرين 
و�لط���ري�ن �مل���دين و�لوكي���ل �لع���ام ل�رشكة 
ط���ري�ن �أطل�س يف �لبحرين �ملدير �لتنفيذي 
ل�صفريات �ليعقوب.   و�أعلنت �رشكة طري�ن 
�أطل����س �أنه���ا �صتب���د�أ خدماته���ا يف �ململكة 
مبع���دل رحلتني ��صبوعياً وذلك يومي �الأحد 

و�الربعاء مع توقع���ات بزيادة عدد �لرحالت 
يف �لف���رتة �ملقبل���ة �ل���ى خم����س رحالت يف 
�ل�صيف عرب طائرته���ا �يربا�س321 و�لتي 
ت�صم���ل 12 مقع���د� لرجال �الأعم���ال مع 192 
مقع���د� �صياحي���ا. يذك���ر �أن ط���ري�ن �أطل�س 
و�ملعروفة �صابقاً با�صم �أطل�س جت �لدولية 
قد تاأ�ص�ص���ت يف 14 مار�س 2001 يف تركيا 
برتخي����س لنق���ل �ل���ركاب و�لب�صائ���ع على 
رحالت غري جمدول���ة وحملية ودولية بهدف 
تق���دمي �ملعاي���ري �لدولية للج���ودة و�لر�حة 

على منت �لطائرة.

�ملنام����ة - وز�رة �الأ�صغ����ال: ك�صف����ت 
�لبلدي����ات  و�ص����وؤون  �الأ�صغ����ال  وز�رة 
�لبحرينية بالتن�صيق  �لعم����ر�ين  و�لتخطيط 
مع �الإد�رة �لعامة للم����رور بوز�رة �لد�خلية، 
باأنها �صتقوم بفتح خمرج جديد للقادمني 
م����ن �ملرفاأ �مل����ايل و�ملتجه����ني �إلى جممع 
�الأفني����وز. و�أكدت �ل����وز�رة �أم�����س �لثالثاء، 
�أن �ملخ����رج �جلديد �صيكون عل����ى �الإ�صارة 
�ل�صوئي����ة �لو�قع����ة عل����ى تقاط����ع طري����ق 
4625 مبنطقة �ملنامة”.  4626 مع طريق 
و�و�صح����ت �ل����وز�رة باأن����ه �صيت����م تفعي����ل 
�لنظام �ملقرتح لالإ�ص����ارة �ل�صوئية �عتبار�ً 
م����ن �لي����وم �الأربع����اء، د�عية �ل����ى �اللتز�م 
بالقو�ع����د �ملروري����ة حفاظ����اً عل����ى �صالمة 

�جلميع.
يذكر �أن “�أفين����وز �لبحرين” هو عبارة 

ع����ن جممع ترفيه����ي على م�صاح����ة تاأجريية 
تبل����غ 40 �أل����ف مرت مربع. وك�ص����ف �لرئي�س 
�لتنفي����ذي لل�رشك����ة، �أن �ملرحل����ة �لر�بع����ة 
من جمم����ع �الأفنيوز �صتفت����ح يف فرب�ير من 
�لع����ام 2018، مو�صح����اً �أن �لفنادق �صيتم 
�فتتاحها يف بد�ية �لعام 2019، م�صري�ً �إلى 
�أن �لتكلف����ة �ملبا�رشة ملجمع �الأفنيوز بلغت 

660 مليون دينار.
وموؤخ����ر�ً، ق����ال �ملدي����ر �لع����ام ل�رشكة 
�ملب����اين، �لكويتية، �أح����د �ملالك �ملطورين 
مل�رشوع �الأفنيوز �لبحرين، �إنه �صيتم �فتتاح 
11 �صينم����ا يف �ملجمع، وذلك بالتعاون مع 

“�صينما فوك�س”.
ُي�ص����ار �إل����ى �أن �رشكة �ملب����اين �لبحرين 
�ململوكة بن�صبة 100 % للمباين �لكويتية 

متتلك نحو 35 % يف �ملجمع.
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ال�ضفري الأمريكي: “احلرة” �ضاعفت التبادل التجاري مع البحرين 
جتاوز 1.7 مليار دوالر يف العام 2016

اأمل احلامد، بنا من خليج البحرين

اأكد �سف���ري الوالي���ات املتح���دة االأمريكية لدى 
البحرين جو�ستني �سيبريي���ل، ت�ساعف حجم التبادل 
التج���اري االأمريك���ي البحرين���ي منذ توقي���ع اتفاقية 
التج���ارة احلرة بني البلدين قبل 11 عاًما، لريتفع من 
782 مليون دوالر يف العام 2005 ليتجاوز 1.7 مليار 

دوالر يف العام 2016.
واأ�س���ار ال�سف���ري �سيبريي���ل لل�سحافي���ني على 
هام����ش م�ساركته متحدثا رئي�س���ا يف الغداء التفاعلي 
ال���ذي نظمته غرفة التج���ارة االأمريكية اأم����ش اإلى اأن 
العالقات االقت�سادية ب�سقيها اال�ستثماري والتجاري 

بني البلدين �سي�ستمر يف النمو.
واأو�س���ح اأن اتفاقية التجارة احل���رة �ساهمت يف 
تعزي���ز الرواب���ط التجارية ب���ني البحري���ن والواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة ونقله���ا اإل���ى اآف���اق اأرح���ب من 
االزدهار، مع فتح الباب اأمام البحرينيني يف اال�ستثمار 
يف ال�سوق االأمريك���ي الذي يعترب اأكرب اأ�سواق العامل، 
م�س���ريا اإل���ى اأن العالقات االقت�سادي���ة بني البحرين 
والوالي���ات املتحدة مبنية عل���ى تاريخ طويل وحافل 
بالروابط القوية، مع توافر فر�ش ال ح�رص لها لتحقيق 
مع���دالت من���و اأكرب يف خمتل���ف القطاع���ات التجارية 

واال�ستثمارية وال�سناعية.
واأو�س���ح ال�سفري االأمريك���ي اأن زيارة ويل العهد 
نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ش جمل�ش 
ال���وزراء، �ساح���ب ال�سم���و امللكي االأم���ري �سلمان بن 
حمد اآل خليفة، يف نوفمرب املا�سي �ساهمت يف تزايد 
اهتم���ام ال����رصكات االأمريكية بالعم���ل واال�ستثمار يف 

البحرين مب�ساريع ا�سرتاتيجية.
واأ�س���اف “نحن فخ���ورون بالتط���ور االقت�سادي 
للم�ستثمري���ن  ميك���ن  اإذ  البحري���ن،  يف  احلا�س���ل 
االأمريكي���ني اال�ستف���ادة م���ن الفر����ش اال�ستثمارية 
الواعدة هنا، والعك����ش �سحيح بالن�سبة للم�ستثمرين 
البحرينيني الذين ميكنهم دخ���ول ال�سوق االأمريكية 
ب���كل �سهولة وي����رص لال�ستف���ادة من من���و االقت�ساد 

االأمريكي”.
وتابع “اأن���ا متفائل للغاي���ة مب�ستقبل العالقات 
الثنائية بني البلدين ال�سديقني، و�سنحاول جاهدين 
من خالل غرفة التجارة االأمريكية وغريها من كيانات 
اقت�سادية وا�ستثمارية بحرينية البناء على االإجنازات 
ال�سابقة يف �سبيل تعزيز ال�رصاكة الثنائية والبحث عن 

فر�ش جديدة ملزيد م���ن النمو”. واأكد اأنه �سريكز يف 
الفرتة املقبلة على تعزيز التعاون مع حكومة البحرين 
خ�سو�س���ا جمل�ش التنمية االقت�سادي���ة لتحديد عدد 
م���ن القطاعات الواعدة لال�ستثم���ار والتنمية لت�سمل 
والنق���ل  واللوج�ستي���ات  املتط���ورة  التكنولوجي���ا 

والطاقة البديلة والت�سنيع وال�سياحة وال�سريفة.
وفيما يتعلق مبنح تاأ�سريات �سفر للبحرينيني، 
بحرين���ي   5000 اأن  االأمريك���ي  ال�سف���ري  اأو�س���ح 
يتقدمم���ون للح�س���ول عل���ى تاأ�س���ريات �سف���ر اإل���ى 
الواليات املتحدة يف العام الواحد، ويح�سل معظمهم 
على مواعيد يف اليوم الت���ايل لتقدمي الطلب، موؤكًدا 
ت�سهي���ل االإج���راءات اخلا�سة مبنح تاأ�س���ريات ال�سفر 
عما كان���ت عليه يف ال�سابق. واأك���د ال�سفري جو�ستني 

�سيبريي���ل “اأنن���ا ن�سج���ع البحريني���ني عل���ى ال�سف���ر 
للوالي���ات املتحدة بق�س���د ال�سياح���ة واالأعمال، ومت 
توفري ت�سهيالت للطلبة البحرينيني يف اأمريكا، الفًتا 
اإل���ى اأن البحرينيني الذين لديه���م تاأ�سرية �سفر اإلى 
الوالي���ات املتح���دة با�ستطاعتهم جتدي���د تاأ�سريات 
�سفره���م اإلكرتونًيا ودفع امل�ستحق���ات املالية دون 
احلاج���ة للذهاب اإلى مقر ال�سفارة، متوقًعا زيادة منو 
ع���دد تاأ�سريات ال�سفر لكي يتما�س���ى مع زيادة حجم 

التبادل التجاري بني البلدين.
وبخ�سو����ش توقي���ع البحرين عل���ى اأكرب �سفقة 
طائ���رات ع�سكري���ة مع الوالي���ات املتح���دة يف تاريخ 
�س���الح اجلو امللك���ي، ل�رصاء 16 طائرة م���ن طراز )اف 
16( املط���ورة بقيمة 3.8 ملي���ار دوالر، اأكد ال�سفري 

االأمريك���ي اأن االتفاقي���ة تعت���رب عامال مهم���ا لتعزيز 
ال�رصاك���ة الع�سكرية القائمة منذ عق���ود بني البلدين 
ال�سديقني.واأ�س���ار اإل���ى اأن �سفقة طائ���رات اإف 16 
اجلدي���دة �ست�ساهم يف �سياغة م�ستقب���ل اأكرث اإ�رصاقا 
للعالقة امل�ستدامة بني البحرين والواليات املتحدة، 
���ا اأن الطائرات اجلدي���دة �ستعزز من قدرات  خ�سو�سً
�س���الح اجل���و امللك���ي البحرين���ي وتلب���ي احتياج���ات 

اململكة الدفاعية.
ولفت اإل���ى اأن �سفقة الطائ���رات تعك�ش التزام 
الوالي���ات املتح���دة امل�ستم���ر بتعزي���ز اأط���ر ال�رصاكة 
اال�سرتاتيجي���ة مع احلليف الق���وي البحرين، مع البناء 
عل���ى عق���ود طويلة م���ن التع���اون البن���اء يف خمتلف 

املجاالت.

• احل�سور يف الغداء التفاعلي الذي نظمته غرفة التجارة االأمريكية   ت�سوير: خليل اإبراهيم	 • ال�سفري االأمريكي جو�ستني �سيبرييل	

18.4 % عائدا �ضنويا لإ�ضرتاتيجيات “تقاعد” ال�ضتثمارية 
“جيبك” تقدم رعايتها لـ “البحرين الدويل للطريان 2018”

م�ضتقلة هدى ر�ضي ترت�ضح لنتخابات “الغرفة” 

�سمن الفئة الف�سية للمعر�ش 

حتت �سعار “حان وقت التغري” 

اخللي���ج  �رصك���ة  قدم���ت  جيب���ك:   – املنام���ة 
رعايته���ا  “جيب���ك”  البرتوكيماوي���ات  ل�سناع���ة 
املالية ملعر�ش البحرين للطريان 2018 واملزمع 
اإقامت���ه يف البحرين خ���الل الفرتة من 14 16- من 
�سه���ر نوفم���رب املقبل، وتاأت���ي م�ساهم���ة ال�رصكة 
�سمن فئة الرعاية الف�سية للمعر�ش وهو امتداد 
للدع���م الذي اعت���ادت ال�رصك���ة تقدمي���ه ب�سورة 
م�ستمرة منذ انط���الق املعر�ش الذي يعترب واحداً 
م���ن معار�ش اجل���ذب الكب���رية ال���ذي ي�ستقطب 
اآالف���اً من املواطن���ني والزوار من داخ���ل اململكة 
وخارجها، وي�سهد اإقباالً منقطع النظري على كافة 

امل�ستويات.
ج���اء ذلك ل���دى ا�ستقب���ال وزي���ر املوا�سالت 
واالت�ساالت،كم���ال ب���ن اأحم���د، لرئي����ش ال�رصك���ة 
عبدالرحم���ن جواه���ري، يرافق���ه عدد م���ن اأع�ساء 
االإدارة التنفيذي���ة وامل�سوؤولني بال�رصكة يف مكتبه 
بالوزارة وذلك يوم اأم�ش الثالثاء 30 يناير اجلاري.
ونقل وزير املوا�س���الت واالت�ساالت لل�رصكة 
�سك���ر املمث���ل ال�سخ�س���ي جلاللة املل���ك، رئي�ش 
اللجنة العلي���ا املنظمة ملعر����ش البحرين الدويل 
للط���ريان، �سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة، 
عل���ى جهوده���ا يف اإجن���اح املعر����ش من خ���الل ما 
تقدم���ه م���ن رعاية ت�ساه���م يف رفع �س���اأن ب�سمعة 
البحري���ن الدولي���ة والعاملية، كما توج���ه بال�سكر 
الى رئي����ش واأع�س���اء جمل����ش اإدارة �رصكة اخلليج 

ل�سناع���ة البرتوكيماوي���ات على احلر����ش الكبري 
الذي تبديه ال�رصكة لدعم خمتلف الفعاليات التي 
تقيمه���ا موؤ�س�سات املجتمع امل���دين على اختالف 
م�ستوياتها وتنوع خدماتها وهو الدور االجتماعي 
الذي ينبغ���ي على كاف���ة ال����رصكات واملوؤ�س�سات 
ع���دم اإغفال���ه اأو التقلي���ل م���ن تاأث���ريه االإيجابي 
الذي يرتك���ه على املواطنني عموم���ا اإمياناً مببداأ 
ال�رصاك���ة املجتمعية التي ُت�سهم يف تعزيز املجتمع 
البحرين���ي والنهو����ش ب���ه وتنميته عل���ى خمتلف 

االأ�سعدة.
م���ن جانب���ه، اأع���رب جواه���ري عن اأمل���ه يف اأن 

ي�سهم ه���ذا الدع���م يف املحافظة عل���ى امل�ستوى  
الرفيع له���ذا احلدث املرتق���ب والفريد، وتعزيز 
الفعالي���ات النوعية التي يت���م تقدميها خالله مبا 
يف ذل���ك عرو�ش الطريان املمتع���ة التي ينتظرها 
زوار املعر����ش ب�سغف بالغ، اإل���ى جانب العرو�ش 
الفنية وال�سعبية امل�ساحب���ة والتي ت�سفي اأجواء 
احتفالي���ة رائعة عل���ى احلدث ال���ذي اأ�سبح اليوم 
واحداً من اأهم الفعاليات االقت�سادية وال�سياحية 
الت���ي ينتظره���ا اجلمي���ع، موؤك���داً اأنه ح���دث يربز 
االإمكاني���ات الهائل���ة التي تتمتع به���ا اململكة يف 

جمال ا�ست�سافة املعار�ش بكل كفاءة واقتدار.

اأعلن���ت �سي���دة االأعم���ال، ه���دى ر�س���ي، 
خو�سها انتخاب���ات جمل�ش اإدارة غرفة وجتارة 
و�سناعة البحرين للدورة 29 م�ستقلة. وقالت 
ر�سي اإنها قررت خو�ش االنتخابات ملا ترتاأيه 
كونه���ا رائ���دة اأعم���ال وتنتم���ي للموؤ�س�سات 
اأن يك���ون  ال�سغ���رية واملتو�سط���ة وتتمن���ى 
له���ا اإ�سافة اإيجابية للغرف���ة ملا تتمتع به من 
خ���ربة طويلة ولتلقي ال�س���وء على التحديات 
والهم���وم التى يع���اين منها ال�س���ارع التجاري 
وبالتحدي���د �سغ���ار التج���ار الذي���ن ميثل���ون 
90 % مم���ن ينتمون للموؤ�س�س���ات ال�سغرية 

واملتو�سطة.
وتخو�ش ر�سي �سباق الغرفة حتت �سعار 
“ح���ان وقت التغ���ري”، وتقول ر�س���ي كونها 
م�ستقل���ة فه���ي حتظ���ى بعالقة طيب���ة بجميع 
منت�سبي الغرفة وتتمني دعم اجلميع و�ستعمل 

بكل جهد للتعاون م���ع جمل�ش االدارة اجلديد 
للو�س���ول لالأه���داف املرتقبة وايج���اد حلول 
تتمث���ل يف االآت���ي: دعم املتع���رثة والتوا�سل 
مع اجلهات احلكومي���ة املعنية لتنفيذ اخلطة 
الوطني���ة و�س���ن القوانني كقان���ون االفال�ش 
للنهو�ش وانعا�ش ال�سوق من اجل اال�ستمرارية 
جلن���ة  ا�ستح���داث  العم���ل،  �س���وق  وانعا����ش 
ا�ست�سارية يف الغرفة وطاولة م�ستديرة لتعمل 
مثل رابط���ة هاو�ش او جينيو����ش يف الواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة اليجاد حل���ول للتجار من 
يف  التو�س���ع  التموي���ل،  القانوني���ة،  الناحي���ة 
اال�سواق اخلليجية والدولية عن طريق تعيني 
خ���رباء يف ع���دة قطاع���ات كموجه���ني وكجهة 
ا�ست�سارية لدعم التج���ار، �سن قوانني جديدة 
ت�ساع���د املوؤ�س�س���ات ال�سغ���رية واملتو�سطة 
يف التموي���ل واإلغ���اء قانون الكفال���ة، تفعيل 

اتفاقي���ة التجارة احلرة م���ع الواليات املتحدة 
االأمريكي���ة، توقي���ع اتفاقي���ات جدي���دة م���ع 
اململكة املتح���دة واالحتاد االأوروبي وال�سني 
لتن�سي���ط التج���ارة يف البحري���ن ع���ن طري���ق 
ال�رصاكة وت�سجيع اال�ستثمار يف البحرين، اعادة 
النظ���ر يف بع����ش قوانني هيئ���ة تنظيم �سوق 
العم���ل فيما يتعلق بانتق���ال العمالة االجنبية 
واالحتف���اظ بوثائق ال�سفر م���ع النظر بحقوق 
رب العم���ل وايجاد ار�سي���ة م�سرتكة للتوافق 
ب���ني املعايري واملعاه���دات الدولية املوقعة 
عليه���ا البحري���ن وحق���وق رب العم���ل، ان�ساء 
مركز لتنمي���ة ال�سادرات بالتعاون مع القطاع 
امل����رصيف والتاأم���ني، الرتكي���ز عل���ى الربامج 
التدريبي���ة ذات ال�سل���ة باالقت�س���اد املعريف 
لتواك���ب مع روؤية البحري���ن 2030 وواالبتكار 
bloc fintech و-  ململ���ايل او ما يع���رف ب����

chain واال�ستفادة من الفر�ش اال�ستثمارية 
يف ه���دا املجال، التعاون مع االدارة التنفيذية 
واللج���ان يف الغرف���ة م���ن اأج���ل تفعي���ل م���ا 

يتطل���ع الية ال�س���ارع التجاري وخل���ق �سيا�سة 
الب���اب املفتوح من اأجل التوا�س���ل مع التجار 
وا�ستع���ادة ثق���ة التج���ار بالغرفة كملج���اأ اأول 
للم�ساع���دة، التوا�سل م���ع احلكومة وجمل�سي 
النواب وجمل�ش ال�سورى من اأجل �سن قوانني 
 ،ecosystem تن�سجم م���ع النظام املتكام���ل
دع���م القط���اع ال�سناع���ي ع���ن طري���ق دع���م 
الك���وادر الب�رصية وخلق البحرن���ة الفاعلة على 
املدى املتو�سط والبعيد، التعاون مع جمل�ش 
املوؤ�س�سات ال�سغ���رية واملتو�سطة واجلهات 
الت�رصيعي���ة للت�رصيع يف ايجاد احللول املنا�سبة 
للموؤ�س�س���ات ال�سغ���رية واملتو�سطة ل�سمان 
خط���ة ا�ستم���رار االعم���ال، وتفعي���ل اجلان���ب 
االجتماعي للغرفة عرب برامج من �سانها زيادة 
اللحمة الوطنية يف القط���اع اخلا�ش واملجتمع 

البحريني.

• اأثناء توقيع االتفاقية بني “جيبك” ووزارة املوا�سالت واالت�ساالت	

املنام���ة - �رصكة تقاع���د: اأعلن���ت تقاعد، 
ال�رصكة املتخ�س�سة يف توفري حلول املعا�سات 
التقاعدي���ة واالدخ���ار واال�ستثم���ار يف منطق���ة 
ال����رصق االأو�س���ط و�سم���ال اإفريقي���ا، اأم����ش عن 
امل�سمم���ة  اال�ستثماري���ة،  ا�سرتاتيجياته���ا  اأن 
واملدارة من ِقَبل فريق اال�ستثمار يف تقاعد، قد 
حققت نتائج قيا�سية للمدخرين وامل�ستثمرين 
من عمالئه���ا يف البحرين ودول جمل�ش التعاون 

اخلليجي وال�رصق االأو�سط يف عام 2017.
وذك���ر بي���ان �س���ادر ع���ن ال�رصك���ة اأم����ش 
ق���ادت  العامل���ي  النم���و  “ا�سرتاتيجي���ة  اأن 
االأداء  حي���ث  م���ن  تقاع���د  ا�سرتاتيجي���ات 
اال�ستثم���اري، اإذ حققت عائدا �سنوي���ا اإجماليا 
بلغ���ت ن�سبته 18.4 %، وحقق���ت ا�سرتاتيجية 
النم���و املتوافقة مع اأح���كام ال�رصيعة االإ�سالمية 
للمدخرين منواً بن�سبة 15.04 %، فيما حققت 
ا�سرتاتيجي���ة النم���و االإقليم���ي اأرباح���اً بلغ���ت 

14.74 % خالل العام.
وا�ستفاد عمالء اإدارة الرثوات من العوائد 
املمت���ازة جلمي���ع اال�سرتاتيجي���ات العاملية يف 
عام 2017. فقد حققت اال�سرتاتيجية العاملية 
املتوازنة عوائد بن�سبة 10.82 %، فيما حققت 
اال�سرتاتيجي���ة املتوازنة اأرباح���اً بلغت ن�سبتها 
5.86 % يف 2017. وحق���ق عمالء تقاعد الذين 
يف�سل���ون ا�سرتاتيجي���ات اال�ستثمار االإقليمية 
عوائد بن�سبة 11.8 % لال�سرتاتيجية املتوازنة، 

وبن�سبة 7.83 % لال�سرتاتيجية احلذرة.
يف  ال���رثوات  اإدارة  لعم���الء  ويت���اح 
تقاع���د اال�ستف���ادة اأي�س���ا م���ن اإ�سرتاتيجيات 
تقاع���د باجلني���ه االإ�سرتلين���ي. وتعت���رب ه���ذه 
اال�سرتاتيجيات ذات اأهمية خا�سة للمتقاعدين 
ممن يقوم���ون بتحويل معا�ساته���م التقاعدية 
الى اململك���ة املتحدة من خ���الل خطة املعا�ش 
التقاع���دي امل�ستثم���ر ذاتي���اً. ويتمت���ع م���دراء 
تق���دمي  يف  باخل���ربة  تقاع���د  يف  ال���رثوات 
اال�ست�سارة اال�ستثمارية حول جدوى التحويالت 

للحاالت الفردية ومزاياها املالية.
وتتمي���ز ا�سرتاتيجيات تقاع���د املتوافقة 
م���ع اأح���كام ال�رصيع���ة االإ�سالمية بكونه���ا متاحة 
لكل من عمالء التجزئة وال���رثوات، ما يعني اأن 
اأي �سخ����ش ميكن���ه االدخار مببلغ يب���داأ من 40 
ديناراً بحرينياً �سهري���ا. وباالإ�سافة اإلى العائد 
ال�سنوي البالغ 15 % التي حققته ا�سرتاتيجية 
النم���و املتوافقة مع مب���ادئ ال�رصيعة االإ�سالمية 
يف 2017، فاإن االإ�سرتاتيجية املتوازنة حققت 
عوائد للمدخرين بلغت 11.74 %، فيما حققت 
اال�سرتاتيجية احلذرة عائداً بلغت ن�سبته 5.62 

.%
كم���ا تقدم تقاعد لعم���الء التجزئة حمافظ 
ح�رصية تدار من قبل مدير �سندوق دويل رائد، 
وقد �سجلت تل���ك املحافظ عائدات ا�ستثنائية 

بلغت 13 % يف العام املا�سي.

جت�����دي�����د ت�����اأ������س�����ريات ����س���ف���ر ال���ب���ح���ري���ن���ي���ني اإل���������ى اأم������ريك������ا اإل����ك����رتون����ًي����ا

• هدى ر�سي	
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watheqi@hotmail.com :الهاتف : 39643165 )973+(   -  البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة
شركة فيوتن للتجارة ذ.م.م
سجل جتاري رقم 74369-1

 بناء على قرار الشركاء في شركة البديل للتدريب والتطوير ذ.م.م، املسجلة مبوجب القيد 
رقم 84094، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / عمران خضير حميد الكبيسي - 

مصفيا للشركة.   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: عمران خضير حميد الكبيسي

INFO@ALBADEELBAHRAIN.COM :الهاتف : 39095172 )973+(   -  البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة البديل للتدريب والتطوير ذ.م.م
سجل جتاري رقم 84094

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ش.ش.و  واملقاوالت  للعقارات  األخضر  املربع  شركة  شركة  مالك  إليها 
ميلكها احمد محمد عبداهلل البناء واملسجلة مبوجب القيد رقم 99334 ، 
طالبا حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسئولية 

محدودة برأسمال وقدره 1٫000.000 دينار، بني كل من:
- أحمد محمد عبداهلل حسني البناء

- محمد احمد محمد البناء

التاريخ: 06/12/2017   -  القيد: 99334
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )1( لسنة 2017 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / محمد عبداهلل علي محمد، املالك لـ الستائر السحرية )مؤسسة فردية( 
للمؤسسة   )4( رقم  الفرع  حتويل  طالبا   ،  22675 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة 
بحريني،  دينار   5000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
A.RAHMAN MOHAMED ALI MOHAMED SHARIF ALAWADHI -

MEPPOKKIL MATHAI CHERIYAN -

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

بشان حتويل فرع ملؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليه السادة الشركاء في شركة بيبر لالستشارات ذ.م.م واملسجلة مبوجب 
املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبني   ،  95017-1 رقم  القيد 
إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 20000 دينار، لتصبح مملوكة 

من أحمد جدع

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل
القيد: 95017-1

التاريخ: 29/01/2018
اعالن رقم )----( لسنة 2018

بشان حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة
إلى شركة الشخص الواحد

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السادة شركة يوشتارا للخدمات ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 

110023 ، طالبني تغيير االسم التجاري
من: يوشتارا للخدمات ذ.م.م
إلى: محلي للخدمات ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 110023

التاريخ: 29/01/2018
اعالن رقم )----( لسنة 2018

بشان تغيير االسم التجاري لشركة يوشتارا للخدمات ذ.م.م

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املصفي  باعتباره  محمد  علي  حسن  منصور   / السيد  إليها  تقدم 
،املسجلة كشركة  للمقاوالت  ومنصور  ملياء  لشركة شركة  القانوني 
إشهار  طالبا   ،  113335 رقم  القيد  مبوجب  محدودة  مسؤولية  ذات 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل 
التجاري ، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2011.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )75799( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة ملياء ومنصور للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة / شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه 
القانوني لشركة شركة اس بي بي  )شركة تضامن( باعتباره املصفي 
الشرق االوسط للدعاية واالعالن ش.ش.و ،املسجلة كشركة الشخص 
الواحد مبوجب القيد رقم 1-75011 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية 
الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري ، وذلك وفقا 
 21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

لسنة 2011.

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

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة شركة اس بي بي الشرق االوسط للدعاية واالعالن ش.ش.و تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

)شركة  ومشاركوه  القاهري  خليل  أحمد  ألصحابها  أنفال  شركة   / السادة 
ش.ش.و  املعلومات  لتقنية  بالكستون  لشركة  القانوني  تضامن(،املصفي 
ملالكها وجيه يحياوي ،املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد 
اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  110450 رقم 
وشطبها من السجل التجاري ، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2011.
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة بالكستون لتقنية املعلومات ش.ش.و ملالكها وجيه يحياوي
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 للبيــــــــــع أو اإليجــــــار  
شقق ملناطق العاصمة واحملرق

BD/120,000 - F001251 - للب�ع شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 120 متر
BD/72,000 - F001250 - للب�ع شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 110.9 متر

BD/95,000 - F001235 - للب�ع شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 134 متر
BD/80,000 - F001233 - للب�ع شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , 3حمامات , صالة , موقف , مساحة الشقة : 127 متر

BD/90,000 - F001214 - للب�ع شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 90 متر
BD/650 - F001255 - لإليجار شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 140 متر
BD/750 - F001254 - لإليجار شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 100 متر

BD/750 - F001244 - لإليجار شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , 3 حمامات , صالة , موقف , مساحة الشقة : 105 متر
BD/800 - F001216 - لإليجار شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 140 متر

BD/95,000 - F001252 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف: 3 غرف , 4 حمامات , صالة , موقف , غرفة طعام , المساحة: 178 متر
BD/75,000 - F001243 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 112 متر

BD/145,000 - F001242 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 135 متر
BD/95,000 - F001238 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف 3غرف , 4حمامات , صالة , موقف , غرفة طعام, المساحة: 170.7 متر

BD/130,000 - F001234 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف  غرفتين , 3حمامات , صالة , موقف ,غرفة طعام ,  المساحة: 130 متر
BD/300,000 - F001212 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف 3غرف , 3حمامات , صالة , موقف ,غرفة طعام, المساحة: 221.2 متر

BD/80,000 - F000196 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفة , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 88.4 متر
BD/120,000 - F000177 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 120 متر

BD/1,200 - F001258 - لإليجار شقة في ضاح�ة السيف  3غرف , 3حمامات , صالة , موقف ,غرفة طعام , المساحة: 170 متر
BD/600 - F000240 - لإليجار شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفة , حمامين , صالة , موقف  , المساحة: 70 متر
BD/650 - F000203 - لإليجار شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفة , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 70 متر

 Tel: 17564433  -   F: 17564443 - حسني علي: 39442411 - أحمد ثامر: 36799711
E-mail:  hussain@grnata.com - Ahmed.Thamer@grnata.com 
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كروبي يتهم خامنئي با�شتغالل نفوذه
لندن – رويترز:

ق���ال الزعيم االإيراين املعار�س مهدي كروبي، يف ر�شالة ن�رشت اأم�س الثالثا،ء اإنه يجب على الزعيم 
االأعلى اأية اهلل علي خامنئي حتمل م�شوؤولية ال�شعوبات االقت�شادية وال�شيا�شية التي تواجه اإيران بدال 
من اإلقاء اللوم على اآخرين. ويف انتقاد علني نادر خلامنئي، اتهم كروبي، الذي و�شعته ال�شلطات قيد 
االإقام���ة اجلربية منذ 2011 باأمر مبا�رش من خامنئي، الزعيم االأعلى با�شتغالل �شلطاته وحثه على تغيري 

اأ�شلوب اإدارته للجمهورية االإ�شالمية قبل فوات االأوان.
وق���ال كروبي “خ���الل اآخر 3 عقود ق�شيت على القوى الثورية الرئي�ش���ة لتنفيذ �شيا�شاتك، واالآن 
يتع���ن علي���ك مواجهة نتائج ذلك”. واأ�ش���اف كروبي اأن يف ظل قيادة خامنئ���ي حتولت الهيئات التي 
تاأ�ش�ش���ت بعد ثورة عام 1979 بغر�س الق�شاء على الفق���ر اإلى �رشكات �شخمة متلك ن�شف ثروة اإيران 
دون اأي جه���ة رقابية تراجع ت�رشفاتها. واأ�شاف اأن خامنئ���ي جعل الربملان”جمل�شا خانعا” رهن اإ�شارته 
وحتت تاأثري نفوذ جماعات احلر�س الثوري وذلك من خالل التحري الدقيق عن املر�شحن يف االنتخابات.
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رام اهلل )الضفة الغربية( – رويترز:

قالت وزارة ال�شح���ة الفل�شطينية اإن 
فل�شطيني���ا يف ال�شاد�ش���ة ع����رشة من عمره 
قتل بر�شا����س اجلي����س االإ�رشائيلي خالل 
مواجهات يف قري���ة املغري �شمال �رشق رام 
اهلل بال�شف���ة الغربية. واأ�شاف���ت الوزارة 
يف بي���ان لها "ا�شت�شهد الطفل ليث هيثم 
اأبو نعي���م )16 عاما( متاأثرا بجروح خطرية 
اأ�شيب بها يف قرية املغري �شمال �رشق رام 
اهلل". وق���ال فرج النع�ش���ان رئي�س جمل�س 
حملي املغري لرويرتز عرب الهاتف "اقتحم 
جي����س االحتالل البل���دة ووقعت مواجهات 
اأطلقوا النار عل���ى الولد من م�شافة قريبة 
اأ�شاب���وه يف عينه وخرج���ت الر�شا�شة من 
راأ�ش���ه مت نقله اإلى جممع فل�شطن الطبي 

يف رام اهلل".

عمان – وكاالت:

وت�شغي���ل  غ���وث  وكال���ة  اأطلق���ت 
الالجئن الفل�شطينين )اأونروا(، التابعة 
لالأم���م املتح���دة، ن���داء ا�شتغاث���ة، اأم����س 
الثالثاء، من اأجل جمع اأكرث من 800 مليون 
اأن�شطته���ا يف  اأمريك���ي، ملوا�شل���ة  دوالر 

�شوريا واالأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.
وق���ال املتح���دث با�ش���م االأون���روا يف 
موؤمت���ر  خ���الل  م�شع�ش���ع،  �شام���ي  االأردن 
�شحايف يف عمان، اإن الوكالة "تطلق اليوم 
منا�شدة ط���وارئ جلمع مبل���غ 800 مليون 
دوالر خلدماتها يف �شوريا وغزة واالأرا�شي 
الفل�شطيني���ة". وتق���دم الوكال���ة خدمات 
اإغاثية لنحو 5.2 ملي���ون الجئ فل�شطيني 
يف املنطقة. وقررت وا�شنطن يف 16 يناير 
اجلاري "جتميد" ن�شف االأموال املخ�ش�شة 
لالأون���روا التي تقدم م�شاع���دات لالجئن 
الفل�شطيني���ن تت�شمن التعليم والرعاية 

الطبية.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

طالب الرئي����س اللبناين مي�شال عون 
القي���ادات ال�شيا�شي���ة اإل���ى االرتق���اء اإلى 
م�شت���وى امل�شوؤولي���ة، منتقدا م���ا و�شفه 
بع���د  ال�شيا�ش���ي”،  اخلط���اب  ب�”ت���دين 
احتجاج���ات غا�شب���ة �ش���د ت�رشيح���ات من 
�شهره وزي���ر اخلارجية جربان با�شيل بحق 

رئي�س الربملان نبيه بري.
وقال بيان ر�شمي �شادر عن الرئا�شة 
اللبناني���ة اإن “الرئي�س ع���ون يعترب اأن ما 
حدث باالأم�س عل���ى ال�شعيدين ال�شيا�شي 
واالأمن���ي اأ�ش���اء اإل���ى اجلمي���ع واأدى اإل���ى 
تدين اخلط���اب ال�شيا�شي اإل���ى ما ال يليق 
اللبناني���ن”. واأ�شاف ع���ون اأن “ما حدث 
خط���اأ كبري بني على خط���اأ، لذلك فاإين من 
موق���ع د�شت���وري واأب���وي اأ�شام���ح اجلميع 
الذين تعر�ش���وا اإيل واإيل عائلتي”. وكان 
ق���د انت����رش يف وق���ت �شابق �رشي���ط فيديو 
لبا�شيل الذي يتزعم اأي�شا التيار الوطني 
احلر، ي�شن فيه هجوم���ا على بري، وا�شفاً 

اإياه بالبلطجي.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

وقع���ت احلكوم���ة ال�شعودي���ة ممثلة 
م���ع  للتنمي���ة  ال�شع���ودي  بال�شن���دوق 
املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون 
الالجئ���ن عل���ى اتفاقية تق���دم مبوجبها 
اململك���ة م�شاهمة مالية بقيمة 5.3 مليون 
لتنفي���ذ املرحلة الثانية م���ن م�رشوع اإعادة 
تاأهي���ل امل�شاكن لالجئ���ن ال�شورين يف 

لبنان.
االأنب���اء ال�شعودي���ة  وذك���رت وكال���ة 
اأن املفو�شي���ة �شتتمك���ن بالتع���اون م���ع 
ال�شندوق ال�شعودي للتنمية مبوجب هذه 
االتفاقية م���ن دعم الالجئ���ن ال�شورين 
واملجتمع���ات امل�شيفة يف لبنان من خالل 
اإع���ادة تاأهيل م�شاكن الأك���رث من 10 اآالف 
اأ�رشة الجئة. واأك���دت الوكالة اأن االتفاقية 
االإ�شرتاتيجي���ة  ال�رشاك���ة  اإط���ار  يف  تاأت���ي 
االإن�شانية املتقدم���ة بن الطرفن والتي 
متث���ل جانب���ا مهم���ا واأ�شا�شي���ا يف اجلهود 
الكبرية حلكومة اململكة يف دعم الالجئن 
والنازح���ن ال�شوري���ن منذ بداي���ة االأزمة 
يف بلدهم واحلر����س امل�شتمر على تقدمي 
امل�شاع���دات االإغاثي���ة والتنموي���ة لهم يف 

�شوريا والدول املجاورة.

مقتل فتى فل�شطيني 
بر�شا�س االحتالل يف ال�شفة

“نداء طوارئ” من االأونروا 
جلمع 800 مليون دوالر

عون ينتقد تدين 
اخلطاب ال�شيا�شي

ال�شعودية توؤهل م�شاكن 
الالجئن ال�شورين بلبنان

بيان “�سوت�سي”: االنتخابات �ستحدد م�ستقبل ال�سوريني
ت�شكيل جلنة د�شتورية وجي�س وطني

واأ�شاف الفروف اأن رو�شيا تبذل كل ما يف 
و�شعها الإحالل ال�شالم يف �شوريا، منوهاً اإلى اأن 

الظروف اليوم باتت مهياأة لعملية ال�شالم.
واأك���د اأن���ه وبف�ش���ل حمادث���ات اأ�شتان���ا، 
ومب�شاركة تركي���ا واإيران، ف���اإن رو�شيا تعمل 

على اإقامة مناطق اآمنة يف �شوريا.
كما عربرّ الوزير الرو�شي عن امتنانه الإيران 
وتركي���ا واالأم���م املتحدة للتح�ش���ري للموؤمتر، 
على الرغم من غياب دي مي�شتورا عن اجلل�شة 

االفتتاحية، اإذ لوحظ عدم وجوده يف القاعة.
م���ن جهته���ا، نقل���ت وكال���ة روي���رتز عن 
اخلارجي���ة الرتكي���ة قوله���ا اإن الوف���د الرتكي 
هو من �شيمثل املعار�ش���ة ال�شورية يف موؤمتر 
�شوت�شي، يف حن نفت االأخرية، بح�شب مرا�شل 
العربية، اأن تكون قد فو�شت تركيا متثيلها.

وكان موؤمت���ر “�شوت�ش���ي” قد ب���داأ اأعماله 
اأم����س، بعد تع���رث وتاأخ���ر دام �شاعتن ب�شبب 

خالفات ن�شبت بن االأطراف امل�شاركة.
تاألي���ف  عل���ى  اتفقن���ا  البي���ان”  وق���ال 
جلن���ة د�شتوري���ة تت�ش���كل من وف���د احلكومة 
اجلمهوري���ة العربية ال�شوري���ة ووفد معار�س 
وا�شع التمثيل، وذل���ك بغر�س �شياغة اإ�شالح 

د�شتوري ي�شهم يف الت�شوي���ة ال�شيا�شية التي 
ترعاها االأمم املتحدة وفقا لقرار جمل�س االأمن 

رقم 2254”.
واأو�شح البيان اأن هذه اللجنة الد�شتورية 
�شت�ش���م- باحل���د االأدنى- ممثل���ن للحكومة 

وممثلن للمعار�ش���ة امل�شاركة يف املحادثات 
ال�شورية ال�شوري���ة، وخرباء �شورين وممثلن 
للمجتم���ع املدين وم�شتقل���ن وقيادات قبلية 
ون�ش���اء. م���ع اإي���الء العناي���ة الواجب���ة ل�شم���ان 
التمثيل الدقي���ق للمكونات العرقية والدينية 
يف �شوري���ا، عل���ى اأن يك���ون االتف���اق النهائي 
عل���ى والية ومراجع اإ�شن���اد و�شالحيات والئحة 
اإج���راءات ومعاي���ري اختيار اأع�شاء ه���ذه اللجنة 
الد�شتورية ع���رب العملية الت���ي تقودها االأمم 

املتحدة يف جنيف”.
ومل ي�رش البيان اإلى تغيري النظام ال�شيا�شي 
اأو حما�شبة مرتكبي جرائم حرب ارتكبت ح�شب 

االأمم املتحدة.
واأ�ش���اف البي���ان اأن امل�شارك���ن اتفق���وا 
على”بن���اء جي����س وطن���ي قوي وموح���د يقوم 
على الكفاءة وميار�س واجباته وفقا للد�شتور 

والأعلى املعايري”.

• )رويرتز(	 جانب من امل�شاركن يف موؤمتر �شوت�شي لل�شالم يف �شوريا اأم�س  

سوتشي )روسيا( – وكاالت:

اأكد البيان اخلتامي ملوؤمتر �سوت�سي اأن ال�سعب ال�سوري �سيحدد م�ستقبله عرب االنتخابات، 

م�سريا اإىل احلفاظ على جي�ش النظام ال�سوري ودوره فيما ي�سمى “مكافحة االإرهاب”.

اأن  بعد  الثالثاء،  اأم�ش  م�ساء  اأعماله،  ال�سورية  االأزم���ة  ح��ول  �سوت�سي  موؤمتر  واختتم 

وزير  واعترب  �سورية.  ف�سائل  وعار�سته  االفتتاحية،  جل�سته  واأجلت  اخلالفات  به  ع�سفت 

املوؤمتر  اأن هذا  املوؤمتر،  األقاها يف  التي  الكلمة  الرو�سي �سريغي الف��روف، خالل  اخلارجية 

من �ساأنه اأن يوحد جميع اأبناء ال�سعب ال�سوري، على الرغم من مقاطعة املعار�سة ال�سورية، 

ونفيها اأن تكون قد فو�ست الوفد الرتكي لتمثيلها، ويف ظل غياب املوفد االأممي اإىل �سوريا 

�ستيفان دي مي�ستورا.

فرن�شا: حل االأزمة ال�شورية يف جنيف ولي�س �شوت�شي
باريس – رويترز:

ق���ال وزي���ر خارجي���ة فرن�ش���ا اأم����س 
اخلا�ش���ة  ال�ش���الم  عملي���ة  اإن  الثالث���اء 
ب�شوري���ا يجب اأن تتم حت���ت رعاية االأمم 
املتح���دة يف جني���ف ولي�س حت���ت رعاية 
رو�شي���ا يف منتجع �شوت�ش���ي املطل على 
البحر االأ�شود حيث عقد موؤمتر �شوري يف 

وقت �شابق اأم�س.
واأ�ش���اف الوزير ج���ان اإيف لو دريان 
الأع�ش���اء اجلمعي���ة الوطني���ة الفرن�شي���ة 
)الربمل���ان( “ح���ل االأزم���ة �شيحدث على 
وج���ه ال�رشعة من خ���الل حل ترع���اه االأمم 
املتح���دة يف جني���ف. فرن�ش���ا تعترب هذا 
هدفا مبا�رشا. هذا االأمر يجب اأال يحدث يف 

�شوت�شي بل يجب اأن يحدث يف جنيف”.

دبي - العربية نت:

اأعل���ن النائ���ب الع���ام ال�شع���ودي �شعود 
املعج���ب اأم����س الثالث���اء، اأن 56 �شخ�ش���اً ال 
يزالون موقوفن يف اإطار حتقيقات الف�شاد.

واأفاد النائب العام اأن القيمة التقديرية 
للت�شويات تخطت حتى االآن 400 مليار ريال.
اإجم���ايل م���ن ج���رى  اأن  واأك���د املعج���ب 
ا�شتدعاوؤه���م بل���غ 381 �شخ�ش���ا. واأ�شاف اأن 
الت�شويات �شملت عق���ارات وكيانات جتارية 

واأوراقا مالية ونقدا.
كم���ا تاب���ع النائب الع���ام ال�شع���ودي اأن 
مرحلة الت�شويات قد انتهت، ومتت اإحالة من 

تبقى من املوقوفن اإلى النيابة العامة.
وج���اء يف البي���ان ال���ذي اأ�ش���دره النائب 

العام التايل:
مت  مل���ن  االإجم���ايل  الع���دد  بل���غ   �  1
ا�شتدعاوؤه���م من قب���ل اللجن���ة 381 �شخ�شاً 
م���ن تاريخ االأمر امللكي، وعدد كبري منهم مت 

ا�شتدعاوؤهم لالإدالء ب�شهاداتهم.
2 � مت ا�شتكم���ال درا�ش���ة كاف���ة ملفات 

م���ن مت اتهامه���م ومواجهته���م مب���ا ن�ش���ب 
اإليه���م من التهم، وانته���ت مرحلة التفاو�س 
والت�شويات، ومت���ت اإحالة اجلميع اإلى النيابة 
العام���ة ال�شتكمال االإجراءات النظامية، والتي 

اتخذت بحقهم االآتي:
اأ � االإف���راج تباع���اً عمن مل تثب���ت عليهم 
تهم���ة الف�ش���اد، وذلك بناء على م���ا توفر من 

اأدلة وبراهن اإ�شافة الإفادات ال�شهود.
ب � االإف���راج تباع���اً عمن مت���ت الت�شوية 
معهم بعد اإقراره���م مبا ن�شب اإليهم من تهم 

ف�شاد.
ج � التحف���ظ على 56 �شخ�شا ممن رف�س 
النائ���ب العام الت�شوية معه���م لوجود ق�شايا 
جنائي���ة اأخ���رى، وذل���ك ال�شتكمال اإج���راءات 

التحقيق وفقا ملا يق�شي به النظام.
كما اأو�شح  النائب العام يف هذا ال�شياق 
اأن القيم���ة املق���درة ملبال���غ الت�شوي���ات قد 
جت���اوزت 400 ملي���ار ري���ال متمثل���ة يف عدة 
اأ�ش���ول )عقارات و�رشكات واأوراق مالية ونقد 

وغري ذلك(.

القاهرة – وكاالت:

اأعلن���ت الهيئ���ة الوطني���ة لالنتخابات يف 
م�رش القائمة املبدئي���ة للمر�شحن النتخابات 

الرئا�شة التي �شتجري مار�س املقبل .
وقال���ت الهيئ���ة اإن الرئي����س عبدالفتاح 
ال�شي�ش���ي ح�ش���ل عل���ى تزكي���ة 549 نائب���ا، 
مو�ش���ى  م�شطف���ى  مو�ش���ى  ح�ش���ل  بينم���ا 
عل���ى تزكي���ة 20 نائب���ا، م�شيف���ة اأن القائمة 
املبدئية للمر�شحن للرئا�شة �شمت الرئي�س 
ال�شي�ش���ى، ومو�شى رئي�س ح���زب الغد، ويحق 
لهما فقط االعرتا�س عل���ى بع�شهما البع�س 

يومى 1و2 من فرباير.
وكان���ت الهيئة ق���د اأغلقت ب���اب تلقي 
اأوراق املر�شحن لالنتخابات الرئا�شية، ظهر 
االثنن، وذلك بعد اأن تقدم رئي�س حزب الغد 

باأوراق تر�شيحه.
ي�شار اإلى اأن احلمل���ة االنتخابية للرئي�س 
ال�شي�ش���ي اأعلن���ت اأنه���ا ترح���ب باملناف�ش���ة 
ال�رشيف���ة يف االنتخاب���ات، حيث ق���ال الدكتور 
حممد اأب���و �شقة، املتحدث با�ش���م احلملة، اإن 

ب���اب املناف�شة مفت���وح للجمي���ع، والد�شتور 
والقان���ون مل ي�شع���ا �رشوط���اً تعجيزي���ة متنع 

تقدم اأي مر�سح ي�ستويف ال�رشوط.
واأعلن اأن احلملة تلقت 915 األف منوذج 
تاأييد من املواطنن على م�شتوى اجلمهورية، 
وتقدمت للهيئة الوطنية لالنتخابات ب� 173 
األف من���وذج تاأييد فق���ط، اإ�شاف���ة اإلى 549 
من���وذج تزكي���ة �ش���ادر ع���ن اأع�ش���اء جمل�س 
الن���واب، راف�شة تقدمي توكي���الت وتاأييدات 

تقدم بها من هم اأقل من 18 عاماً.
وم���ن جانب���ه، ك�ش���ف مو�ش���ى املر�ش���ح 
املناف�س اأنه مل يقرر خو�س ال�شباق الرئا�شي 
جماملة الأحد، بل تر�شح من اأجل الفوز وتنفيذ 
برناجم���ه االنتخابي. وذكر اأن���ه ميلك برناجما 
طموحا يت�شمن حلوال اقت�شادية مبتكرة ومن 
خ���ارج ال�شندوق، م�شريا اإلى اأنه �شيعمل بكل 
طاقت���ه خلل���ق مناف�شة حقيقي���ة يف انتخابات 
دميقراطي���ة تليق بال�شع���ب امل�رشي وتر�شم 
�ش���ورة حقيقي���ة وح�شاري���ة مع���ربة عن م�رش 

عقب ثورة 30 يونيو.

 النائب العام السعودي: 

التسويات تخطت الـ 400 مليار ريال
قبول ترشح السيسي وموسى 

النتخـابــات الرئـاســة المصــريـة
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الخوف من 
المجهول

»اخلوف من املجه���ول مينع الكثريين من 
 ترك اأو�ساعهم ال�سيئة”... كاثييل يل جيفورد.
حق���اً املجه���ول عائق اأم���ام الأمم كم���ا هو اأمام 
الأف���راد، فالأم���ة الت���ي ل تع���رف اأي���ن تتجه؟ 
ول اأي���ن تق���ف؟ ول ماذا تفعل؟ ه���ذه الأمة لن 
تتح���رك ع���ن مكانها بل ه���ي مر�سح���ة للعودة 
خط���وات للوراء، وما ينطبق عل���ى الأمم ينطبق 
عل���ى الأفراد، فالإن�سان ال���ذي يعي�ش يف خوف 
دائم من املجهول ويق�س���ي حياته يف املتاهة 
التي ل حدود لها ل�سك اأنه اإن�سان تعي�ش لي�ش 
باإرادته لأن هن���اك من فر�ش عليه هذا املوقع 
ال���ذي يعي����ش في���ه، فاأم���ا اأن تك���ون الأو�ساع 
املحيط���ة ب���ه اأو الأخب���ار التي ت�س���اع من حوله 
اأو اأي موؤث���ر م���ن �ساأنه اأن يجعل���ه اأ�سري اخلوف 
م���ن املجهول، وبالتايل يحبط���ه ويحنطه ورمبا 
يقتله. الآن نحن يف البحري���ن حتديداً، يبدو اأن 
كثريا من املواطن���ن يعي�سون هاج�ش اخلوف 
م���ن امل�ستقبل، م�ستقب���ل وظائفهم، م�ستقبل 
تقاعده���م، م�ستقب���ل معي�سته���م، وم�ستقب���ل 
م���ن  اأجوره���م وم�ستقب���ل �سحته���م وغريه���ا 
الهواج����ش الكثرية التي تنغ����ش على الإن�سان 

حيات���ه ب�سبب هذا اخلوف الذي يالحقه، وهناك 
م���ن يبث���ه وين����ره، مث���ل و�سائ���ل التوا�س���ل 
الجتماعي التي ما انفكت تر�سح �سوء الأو�ساع 
يف كل دقيق���ة وهن���اك الأخبار الت���ي تتناقلها 
ال�سح���ف يومي���اً ب�س���اأن الأو�س���اع املعي�سي���ة 
والتقاعدي���ة وغريه���ا، بالإ�ساف���ة لت�ريح���ات 
وال�سك���وك  الرع���ب  تب���ث  و�سوري���ن  ن���واب 
والت�سوي����ش يف نف����ش املواطن، فب���دلً من اأن 
يع���رف املواطن ماذا يجري من حوله عن طريق 
عق���ول م�ستن���رية �ريح���ة وواثقة م���ن نف�سها 
وم���ن معلوماته���ا ن���رى اأمث���ال ه���وؤلء النواب 
وال�سوري���ن وحتى معهم بع�ش الوزراء يدلون 
بالت�ريح���ات الغام�س���ة واملجهولة التي تزيد 
من حجم املتاه���ة التي حتيط باملواطن، فبدلً 
من اأن يتلم�ش املواط���ن الأمان يف هوؤلء وبدلً 
م���ن اأن يكون���وا و�سيلة تن���ري للمواطن طريقه 
كما يفرت����ض، �أ�سبحو� و�سيلة غمو�ض و�إحباط 
وياأ����ش حتى لتفك���ر بالعزل���ة والنقط���اع عن 
الع���امل اخلارجي اأف�سل لك األف مرة من العي�ش 
و�سط عامل مبهم حتولت فيه و�سائل التوا�سل 
الجتماعي اإلى حمرقة ت�سع���ل اأع�سابك وت�سل 

قدرتك على التوا�سل الجتماعي الإن�ساين. 
اإن ع���امل املجه���ول ه���ذا ل وج���ود ل���ه يف 
ال���دول امل�ستن���رية لأن اجلمي���ع يتحدثون لغة 
واح���دة هي امل�سارح���ة والتو�سي���ح والبتعاد 
عن �ل�سك���وك، لقد تابعت خالل �لفرتة �لأخرية 
جمموعة م���ن الت�ريح���ات املت�سارب���ة لنواب 
و�سوري���ن اكت�سف���ت فيه���ا ترويع���ا وترهيبا 
وغمو�سا واإبهاما وكتلة من املجهول الذي من 
�ساأن���ه اأن يقود املواطن للجنون، فهذا النائب 
يقول كالماً والآخر ينكره، وهذا ال�سوري ي�رح 
بخرب وياأتي النائب وينفيه، فاإذا كانت طليعة 
ال�سيا�سين والت�ريعين به���ذا احلال؟ فماذا 
تركن���ا للم�سو�سن وامل�سكك���ن على و�سائل 
التوا�س���ل الجتماع���ي؟ الذي���ن يتلقفون هذه 
الت�ريحات وي�سيفون فوقها البهارات الالزمة 
لت�سل للمواطن الب�سيط اجلائع للتفاوؤل، وجبة 

م�سو�سة قاتلة من �سنع هوؤلء املجهولن.

تنويرة:
 الحتي���ال لي����ش بالقول دائم���اً، يف اأحيان 

كثرية بالتلميح.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

الوطني���ة  لر�سالت���ه  وا�س���ح  اإدراك 
�لعظمى خدم���ة للمو�طن���ن، و�ن�سباط 
�سارم، وعم���ل متطور مرتب���ط بالنا�ش، 
وفك���ر وتنظيم ذو طاب���ع فريد و�سعود 
منتظم نحو �لتمي���ز و�لتقدم... �إنه �سيخ 
ال�سب���اب �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن 
خليف���ة اآل خليفة حمافظ اجلنوبية الذي 
و�س���ع منذ تولي���ه امل�سوؤولي���ة القواعد 
باأف���كار مدرو�س���ة  الالزم���ة  الأ�سا�سي���ة 
للنهو����ض باملحافظ���ة �جلنوبي���ة ودفع 
عجلة التطوير والنماء، وهاهو ي�سري اإلى 
حد كبري يف حتقي���ق كل الأهداف، حيث 
مل�ض �ملو�ط���ن خالل �لف���رتة �لق�سرية 
التي تول���ى فيها �سمو حمافظ اجلنوبية 

العمل وامل�سوؤولية التغيري واإقامة عدد 
من امل�ساريع عل���ى اأ�س�ش علمية حديثة 
وو�سع الربامج اجلديدة التي من �ساأنها 
م�ساعف���ة تنمي���ة وتطوي���ر �ملحافظ���ة 
القي���ادة  اجلنوبي���ة ترجم���ة لتوجه���ات 

�حلكيمة حفظها �هلل ورعاها.
لق���د ارتف���ع م�ست���وى اخلدم���ات يف 
�ملحافظ���ة برمته���ا من���ذ ق���دوم �سم���و 
املحافظ كونه ي�سري على نهج ومدر�سة 
ج���ده �سي���دي �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ش 
�لوزر�ء �ملوقر حفظه �هلل ورعاه، وو�لده 
�سي���دي �سم���و ال�سي���خ علي ب���ن خليفة 
�آل خليف���ة نائ���ب رئي�ض �ل���وزر�ء حفظه 

اهلل ورع���اه، نه���ج اللق���اءات امل�ستمرة 
م���ع املواطنن على نح���و وا�سح ومبا�ر 
�سخ�سي���ا  وال�ستم���اع  و�سي���ط،  دون 
اإلى همومه���م واحتياجاته���م والتفاعل 
والن�سه���ار معهم، وجمل�س���ه الأ�سبوعي 
يحت���ل اليوم مرك���زا فريدا تط���رح فيه 
امل�ساورات الوا�سع���ة بن �سموه وعامة 
املواطنن يف خمتلف املجالت لت�سهيل 
اأو تنفي���ذ امل�روع���ات املتع���ددة التي 

تخدم �أهايل �ملحافظة.
كاأح���د قاطن���ي �ملحافظ���ة �جلنوبية 
وحتدي���دا مدين���ة عي�سى من���ذ منت�سف 
اأقولها  ال�سبعينات، وكاإعالمي و�سحايف 
بثقة اإن الرفاه �سيزداد لأهايل اجلنوبية 

و�ستك���ون اخلدمات املقدم���ة لهم ذات 
نوعي���ة اأرف���ع يف كل جم���الت احلي���اة، 
والنج���اح منت�ر انت�س���ارا وا�سعا، بف�سل 
م���ن اهلل ث���م بف�سل وجه���ود وتطلعات 
�سم���و ال�سيخ خليفة ب���ن علي بن خليفة 
ال���ذي  اجلنوبي���ة  حماف���ظ  خليف���ة  اآل 
يراقب وير�س���د كل �سغرية وكبرية يف 
�ملحافظ���ة وي�رشف ميد�ني���ا على تنفيذ 
والتغ���ريات  التنمي���ة  وبرام���ج  خط���ط 
املتوا�سل���ة التي يجب اإدخاله���ا هنا اأو 
هن���اك. �إن �ملحافظ���ة �جلنوبي���ة تعي�ض 
م���ع �سموه حفظ���ه �هلل �سفح���ة من �أكرث 
�سفحات تاريخها جناحا وتطويرا ور�سم 

الآفاق وامل�سارات بدقة. 

“الجنوبية” تعيش مع سمو الشيخ 
خليفة بن علي أكثر صفحات تاريخها نجاحا

يف كتابه “الدميقراطية يف اإيران”، 
ي�ستعر�ش مي�ساغ بار�سه، ال�سبب وراء 
اكت�س���اب قوى القمع دائماً اليد العليا 
عل���ى ح�س���اب الدواف���ع الدميقراطية، 
وكي���ف ميكن �أن تظه���ر �لدميقر�طية 
يف نهاي���ة املط���اف يف اإي���ران. ويرك���ز 
الكاتب ب�سكل اأ�سا�سي على ما يعتربه 
للثورة  “الوعد الدميقراطي الفا�سل” 
الإ�سالمي���ة 1978 - 1979. ويخل����ش 
�جلمهوري���ة  لطاب���ع  نظ���ر�ً  �أن���ه  �إل���ى 
الإ�سالمية، فاإنه اإذا جاءت الدميقراطية 

اإل���ى اإي���ران، فاإنها �ستفع���ل ذلك من 
 خالل الثورة ولي�ش الإ�سالح التدريجي.
ويعتقد بار�س���ه اأن الث���ورة الإ�سالمية 
كان باإمكانه���ا اأن ت���وؤدي اإل���ى حكومة 
دميقراطي���ة، فق���د حتقق���ت من خالل 
ائت���الف وا�سع �سمل ط���الب املدار�ش 
واجلامعات، واأ�سحاب املحال التجارية 
والتج���ار واملثقف���ن والعم���ال، وعباأ 
رجال الدي���ن ح�سوداً كب���رية ومتنوعة 
يف ال�سوارع، ولكن حت���ى اأولئك الذين 
�س���اروا للث���ورة حت���ت راي���ة املب���ادئ 

الديني���ة، والذي���ن �سوت���وا يف ما بعد 
لإن�س���اء جمهورية اإ�سالمية، مل يتوقعوا 
ال�ستب���داد والتطرف الدين���ي اللذين 
�سيوؤ�ّس�سهم���ا رجال الدي���ن يف ما بعد، 
وق���اد زعي���م احلركة اآي���ة اهلل اخلميني 
الكثريي���ن، اإل���ى العتق���اد باأن���ه يوؤيد 
�سكالً م���ن اأ�سكال احلكم الدميقراطي، 
واأن���ه ملتزم بحري���ة ال�سحاف���ة وحرية 
التعبري، ول م�سلح���ة له يف حكم البالد 
لوح���ده، اأو وج���ود رج���ال دي���ن اآخرين 

يديرون احلكومة.

عل���ى  تاأكي���ده  بار�س���ه، يف  اأن  اإل 
التطلع���ات الدميقراطي���ة للعديد من 
 1978 الذي���ن �سارك���وا يف م�س���ريات 
م���دى  اأي  اإل���ى  ينق���ل  مل   ،1979  -
كان اخلمين���ي ملتزم���اً بفك���رة الدولة 
الإ�سالمية التي يراأ�سه���ا رجال الدين، 
ول يعط���ي وزن���اً كافي���اً ل�سلطة رجال 
الدين كهيئة، وظهر الدين ب�سكل بارز 
يف القي���م والآراء ال�سيا�سي���ة للتج���ار، 
واأ�سح���اب املح���ال التجارية، والطالب 
الذين ظه���روا من فوق منابر التيارات 

ال�سيا�سي���ة، مث���ل حركة حري���ة اإيران، 
التي دعمت الث���ورة، ومل يذكر ال�سعار 
الرئي����ش للمر�سد خمين���ي “ا�ستقالل، 
حري���ة، جمهورية اإ�سالمي���ة” �سيئاً عن 
الدميقراطي���ة. وكان اخلمين���ي، الذي 
دّربه دون �سك م�ست�سارون علمانيون، 
م���ن الذي���ن اجتمع���وا معه خ���الل نفيه 
 ،1978 الق�س���ري يف باري����ش يف ع���ام 
ق���د انتبه اإل���ى ����رورة اإدراج املبادئ 
مقالت���ه  يف  ولك���ن  الدميقراطي���ة، 
ال�سه���رية ع���ن احلكوم���ة الإ�سالمي���ة، 

الت���ي ت�سكل���ت يف ع���ام 1970، خ���الل 
فرتة نفي���ه �لطويلة يف �لعر�ق، �أو�سح 
اخلمين���ي اأن رج���ال الدي���ن يج���ب اأن 
يحكم���وا يف دول���ة اإ�سالمي���ة، وحتى يف 
باري�ش، اأ�ر عل���ى اأن ال�ريعة يجب اأن 
ت�س���ود يف حكوم���ة اإ�سالمي���ة حقيقية، 
وبع���د �لإطاحة بالنظام �مللكي، �سّوت 
الإيراني���ون خمدوع���ن باأغلبية كبرية 
جلمهورية اإ�سالمية �ريحة، وللد�ستور 
ال���ذي كّر����ش �سلط���ة رج���ل الدي���ن - 

اخلميني.

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

sm.adnan56
@hotmail.com

ت���زال  ل  الطائ���رة،  الأطب���اق  ه���ل 
طائ���رة! اأي���ن اختف���ت ق�س����ش الأطب���اق 
الي���وم؟ مل نع���د جن���د يف املكتب���ات كتًبا 
حديث���ة تتحدث ع���ن خ���وارق الأطباق، ومل 
يع���د هن���اك اأ�سخا����ش ُيق�سم���ون باأغل���ظ 
الأمي���ان اأنه���م �ساه���دوا اأطباق���ا طائ���رة 
 حتل���ق ع���ن بع���د اأمت���ار ف���وق روؤو�سهم!

مل نع���د ن�سمع عن �سه���ادات حول كائنات 
ذوات  م���ن  بي�س���اء  اأو  خ����راء  ف�سائي���ة 
الوجوه املثلثة مثقوبة العينن، والأنف... 
فيم���ا ي�سب���ه ن�سبي���ا �س���ورة ال�سيطان يف 
خميلتن���ا، اأو الأ�سب���اح الت���ي تتطاي���ر، اأو 
الأرواح ال�ري���رة كم���ا ي�سفه���ا الغربيون! 
وم���اذا عن مثل���ث برمودا، ال���ذي ُو�سعت 
حوله احلكاي���ات والق�س�ش، والختفاءات 
املتك���ررة لل�سفن والطائ���رات يف حميطه، 
والت�سجيالت ال�سوتية املرعبة، لأ�سخا�ش 
ينا�س���دون – ب�س���دة – الإنق���اذ ال�ري���ع، 
ه���ذ�  كل  �أي���ن  حتف���ه!  ينتظ���ر  كيائ����ض 
وذاك؟ اأم اأنها ق�س����ش ُو�سعت لالأطفال 
ال�سغ���ار؟! اأو رمبا الأطفال الكبار!؟ فحن 
ن�سرتج���ع كل �لكت���ب �لت���ي ُكتب���ت، �رشقا 
وغرب���ا؛ بيدو لن���ا الأمر كق�س����ش جدتي، 
املحبوكة يف مكان ما�ٍش، وزمن غابر، واأن 
ل حّظ لنا منها �س���وى الت�سلية والإثارة اأو 
 رمب���ا �لرتهيب و�لتخوي���ف؛ لهدف معن!
اأو  الأطب���اق؟  تل���ك  �ساه���د  منك���م  م���ن 
الكائن���ات الف�سائي���ة؟ اأو �سافر يف حميط 
برم���ودا، و�ساهد اأو �سم���ع عن قرب حادثة 
والر�سوم  اأفالم هوليوود،  اختفاء؟ وحدها 
املتحركة، الت���ي بثتها لأعينن���ا الب�رية... 
)عب���ورا(  تعب���ريه  مت  الكث���ري  والكث���ري 
اإل���ى اأذهانن���ا الب�سيط���ة، اجلاه���زة لتلقي 
واملعج���زات،  والن���وادر  اخل���وارق  اأخب���ار 
ع���رب اآلف م���ن الكت���ب، الت���ي اإن فكرن���ا 
)هرطق���ات(...  وجدناه���ا  الي���وم،  فيه���ا 
ب�سل���ة! الواع���ي  العق���ل  اإل���ى  مت���ت   ل 
منذ قدمي الزمان، و�سالف الع�ر والأوان، 
وعقولن���ا اأواٍن اأو مواعن مفتوحة، كقدور 
�أغطي���ة؛ تنتظ���ر م���ن ميالأه���ا.  م���ن دون 
ولك���ن؛ ه���ل ه���ي الغفل���ة اأو ال�سذاجة، ما 
يجعلها كذل���ك “مك�سوفة”؟ هل هو �سوق 
فط���ري ل���دى الإن�س���ان لتلق���ي كل مثري، 
�أو  �أو رمب���ا م�ست���رت وغائ���ب،  �أو غري���ب، 
 اإعجازي، اأو جاٍنّ كق�س�ش اجلن واملَردة!؟
ملاذا كل ه���ذا التوق الغريب لت�سديق ما 
مل ن���ره، اأو البحث عنه، بل���ذة عجيبة، كمن 
يبح���ث عن �ر اخلل���ق يف الك���ون!؟ وملاذا 
حن ت�ستغل عقولن���ا قليال لتفنيد حادثة 
م���ا، كالأطب���اق اأو الكائن���ات الف�سائي���ة، 
ُنرجعه���ا اإل���ى املوؤام���رات اخلفي���ة الت���ي 
يحوكه���ا �لغ���رب �سدن���ا، يف �لظ���الم �رش�، 
اأو يعل���ل الأم���ر بع�سن���ا باأنه �ر م���ن اأ�رار 
)نا�س���ا( اخلفي���ة، الت���ي حتاف���ظ عليه���ا؛ 
خوف���ا من اكت�س���اف الرو�ش له���ا، وكاأنها 
 متعلق���ة بخباي���ا احل���روب حت���ت الطاولة!

كل الأجوب���ة الت���ي لدين���ا حت���ت الطاولة، 
ورمبا اأ�رار من اأ�رار املا�سونية اخلطرية، 
اأو دخل���وا يف غيبوب���ة  مات���وا،  وال�سه���ود 
طويل���ة. وماذا عن التف�س���ري املنطقي، اأو 
العقلي! �سيقول لك���م علماء النف�ش: اإنها 
اأ����رار العقل الباطن! ول ح���ول ول قوة اإل 

باهلل... رمبا نكت�سف الإجابة يف النوم.

ثمة مؤامرة... 
 ال ندري أين!

د. زهرة حرم
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لمحات

ل يخف���ى علين���ا العتم���اد الكب���ري لالأ�ر 
اخلليجي���ة على اخل���دم يف القيام بكل املهام 
�ملنزلية، و�حلدي���ث يف هذ� �ملقال، ل يرتكز 
عل���ى ه���ذا الو�س���ع الطبيع���ي، ب���ل يتطرق 
م�ساه���دة،  لالأبن���اء. يف  اخل���دم  تربي���ة  اإل���ى 
لي�س���ت امللفتة الوحيدة؛ طف���ل جتاوز عمره 
ع����رة اأع���وام، يتاأب���ط ي���د اخلادم���ة بعاطفة 
اأمومي���ة بالغ���ة، وه���و مي�س���ي معه���ا لدخول 
ال�سوبرماركت، ه���ذه امل�ساهدة، وغريها من 
امل�ساهدات الوفرية، تعك����ش مدى العتماد 
املطل���ق على اخلدم يف اجللو�ش مع الأبناء بل 

�لقيام مبهام �لرتبية.
مع ه���ذه العالقة اليومي���ة الوطيدة، قد 
يف�سل الأبناء اخلادمة على اأمهم، وهذا نتاج 
خطري ج���داً، يوؤثر ب�سكل �سلب���ي على معايري 
و�لتقالي���د  �لع���اد�ت  و�كت�س���اب  �لرتبي���ة، 
املتوارثة، وكل القي���م الأخالقية وال�سلوكية 

املتعارفة يف جمتمعاتنا. 
يف ظل ازدحامات احلياة، وامل�سوؤوليات 
الكب���رية امللقاة على العوات���ق، نرى اأن ذلك 
امل���ربر قد يكون مقنعاً بع����ش ال�سيء لعدم 
الهتمام واللتفات الكامل لالأبناء، لكن لي�ش 
من مربر مقنع لالعتم���اد املطلق على اخلدم 
يف �لرتبي���ة؛ حيث ت�سل �إل���ى مرحلة �لرتباط 
والتعل���ق الت���ام؛ كاأم ترب���ي، ولي�ست خادمة 

تقوم باأعمال املنزل وح�سب. 
عب���ارة لطامل���ا �سمعناها ونح���ن �سغار، 
الأم م���ن تربي، ولي�ست م���ن تنجب. بالفعل، 
لي�س���ت الأم بال�س���م، ويف ظل زحم���ة احلياة، 
ينبغ���ي اأن جنل����ش م���ع اأبنائن���ا، ونوجهه���م، 
ون�سقله���م بالقيم الت���ي اكت�سبناه���ا، ل اأن 
ن���رتك �حلبل عل���ى �لغارب، ونعتم���د �عتماد�ً 
كلياً على اأ�سخا�ش ل ميتلكون ثقافتنا، وغري 
قادرين على تقدمي ما نريد تقدميه بالفعل، 
وتعليمه لأبنائنا، مهما كانوا جيدين، ووفقنا 
يف اختيارهم، يبقون لإمتام الأعمال املنزلية 
واخلدماتي���ة، ولي����ش لبن���اء اأجي���ال ناأمل اأن 
يكونوا اأف�سل منا بكل املقايي�ش، والأف�سل 

لوطنهم واأنف�سهم.

تربية الخدم



تفاعلت شخصيات إعالمية مع املبادرة 
الت��ي أطلقه��ا النائ��ب األول لرئي��س 
والرياضة  للش��باب  األع��ى  املجل��س 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لرياضة ذوي االعاقة س��مو الشيخ بن 
حمد آل خليفة، بتخصيص ريع بطولة 
لدع��م مرىض  #أقوى_رجل_بحرين��ي 
الرسط��ان، والتي س��تقام تحت رعاية 
س��موه وبتنظيم من املكتب اإلعالمي 
لس��مو الشيخ خالد بن حمد بن عيىس 
آل خليفة تحت ش��عار #خلك_وحش 
ب�”خلي��ج البحري��ن” يف الفرتة -22 24 
فرباي��ر املقب��ل وي��أيت إقام��ة البطولة 
ضمن إحدى املبادرات الكرمية لسموه 
يف دع��م الش��باب يف املج��ال الريايض 

واإلنساين. 
الصحفي��ن  جمعي��ة  رئي��س  وأك��د 
تحري��ر صحيف��ة  رئي��س  البحريني��ة 

“الب��الد” مؤن��س امل��ردي أن مبادرات 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
لها أبعاد ونظرة طويلة املدى، مش��راً 
إىل أن مب��ادرة س��موه بتخصيص ريع 
لدعم  #بطولة_أقوى_رجل_بحرين��ي 
مرىض الرسطان، يؤك��د أن البطولة لن 
تقت��ر فقط ع��ى الجان��ب الريايض، 
وإمن��ا امتدت للجانب االنس��اين وهي 
خطوة تعزز من أن سموه رائد بجهوده 
ومبادرات��ه يف مج��ال دع��م الش��باب 

والرياضة واملجال اإلنساين.
وقال امل��ردي: “إن ذهاب ريع البطولة 
البهج��ة  مل��رىض الرسط��ان س��يدخل 
والرسور عى املصاب��ن باملرض، الذين 
نس��أل الله لهم الش��فاء وأن مين الله 
عليه��م بالصح��ة والعافي��ة”، مبيناً أن 
هذه اللفتة الكرمية من س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليفة س��تنعكس 
باإليج��اب عى الجميع، مش��راً إىل أن 

اللفت��ة تعكس الحس االنس��اين  هذه 
الرفيع لسموه.

وأوضح أن مبادرات سمو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليف��ة مل تقتر فقط 
عى الجانب الريايض، بل أن املبادرات 
التي نظمها املكتب اإلعالمي بالتعاون 

م��ع العديد من الجهات جاءت داعمة 
للمجال اإلنس��اين، والثق��ايف والعلمي، 
مشراً إىل أن هذه املبادرات ستنعكس 
إيجاباً عى العمل الريايض واالجتامعي 
واإلنس��اين يف كافة املس��تويات، إضافة 
أنه��ا تؤك��د نجاح مب��ادرات س��موه 

املتنوعة والرامية لدعم الش��باب عى 
جميع األصعدة.

وقال: “إن جهود سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة مضنية وكبرة يف تقديم 
كافة أش��كال وس��بل الدعم للش��باب 
البحرين��ي، والذين يتمي��زون باإلبداع 

والقدرة عى إظهار إمكانياتهم بالشكل 
األمثل”، مشددا عى أهمية مثل هذه 
املبادرات التي ُتخ��رج املواهب الفنية 
وتق��وي وتع��زز م��ن حرك��ة الرياضة 

البحرينية.
الصحفي��ن  جمعي��ة  رئي��س  ولف��ت 
البحرينية رئيس تحرير صحيفة “البالد” 
للمس��اهمة  ستس��عى  الصحيف��ة  أن 
بكتابة النجاح، من خالل إبراز البطولة 
بالشكل املطلوب، واملساهمة بتحقيق 
النج��اح، حي��ث س��تخصص الصحيفة 
مساحة مميزة لتغطية البطولة، متمنياً 
كل التوفيق والنجاح للمش��اركن كافة، 
منوه��ا إىل العدي��د م��ن املكتس��بات 
اإليجابية التي س��تحققها البطولة، من 
أبرزها أنها ستمنح الشباب فرصة إظهار 
قدراتهم سواء يف القوة أو البنية العالية 

وغرها من فنون إظهار القدرات.

مؤنس المردي: خالد بن حمد رائد في المجال الرياضي واإلنساني
حريصون على المساهمة في نجاح بطولة أقوى رجل بحريني 

اللجنة اإلعالمية                        بطولة أقوى رجل بحريني

)األربعاء(  الي��وم  تفتت��ح مس��اء 
منافس��ات الجول��ة ال���25 وقبل 
األخ��رة م��ن ال��دور التمهيدي 
لدوري زين الدرجة األوىل لكرة 

السلة بإقامة لقاءين.
ففي متام الس��اعة السادس��ة 
مس��اًء، يلتقي فريقي املحرق 
األوىل،  املب��اراة  يف  والنجم��ة 

فيام س��تجمع املب��اراة الثانية 
فريق��ي املنام��ة والنوي��درات يف 

الساعة 7:45 مساًء.
وستقام املباراتان كام جرت العادة 
عى صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتستكمل مباريات الجولة يوم غٍد 
الخمي��س بلقاءي الرف��اع ومدينة 
عي��ىس، الحال��ة وس��رتة، ع��ى أن 
تختت��م املواجه��ات يف اليوم التايل 
عرب مبارايت الحد وسامهيج، األهيل 

والبحرين.
وسيغيب عن مجريات هذه الجولة 
فري��ق االتحاد لخضوعه إىل الراحة 

اإلجبارية وفق نظام املسابقة.

المحرق والنجمة

وت��ربز املواجه��ة األوىل يف افتت��اح 
الجول��ة، إذ يس��عى املح��رق الذي 
ضم��ن التأهل م��ع الس��تة الكبار، 
لتحقي��ق ف��وز جدي��د يس��تعد به 
لالنقض��اض عى املركز الثاين املؤهل 
املبارش ملنافس��ات املرب��ع الذهبي 

وتجنب مرحلة ال�”بآلي أوف”.
يف املقاب��ل، ف��إن النجم��ة يس��عى 
لتك��رار انتصاره عى املحرق بعد أن 

هزم��ه يف لق��اءات القس��م األول، 
والتمس��ك باألمل األخر يف املنافسة 
عى املركز الس��ادس، إذ ان الخسارة 

ستقصيه من املنافسة نهائًيا.
وميتلك املح��رق 39 نقطة يف املركز 
الثالث، فيام ميتلك النجمة 35 نقطة 

يف املركز السابع.
حظ��وظ النجمة يف املنافس��ة عى 
التأهل ليس��ت يف ي��ده بالكامل، إذ 
يحت��اج للف��وز يف لقاءي��ه املتبقين 

مع خس��ارة واحدة لفري��ق الحالة 
م��ن أص��ل مبارات��ن، أو الف��وز يف 
أحد اللقاءين وخس��ارة الحالة كلتا 

مباراتيه.

المنامة والنويدرات

ويف املباراة الثانية، يسعى حامل 
لتعزيز  املنام��ة  اللق��ب فري��ق 
صدارته لرتتي��ب الدور التمهيدي، 
فيام يتطلع النويدرات لتحقيق فوز 
معن��وي يف ختام لقاءات��ه باملرحلة 

األوىل للدوري.
املرحل��ة  ص��دارة  ضم��ن  املنام��ة 
التمهيدي��ة رس��مًيا وتأهل بش��كل 
مبارش إىل املربع الذهبي، فيام ضمن 
النوي��درات التأهل ملرحلة تصفيات 
املربع يف املركز الرابع، وبالتايل فإنه 
الفري��ق صاح��ب املركز  س��يواجه 

الخامس يف املرحلة املقبلة.
وميتلك املنام��ة 43 نقطة يف صدارة 
الرتتيب، في��ام ميتلك النويدرات 39 

نقطة يف املركز الرابع.

المنامة أمام النويدرات في افتتاح الجولة الـ25 لدوري زين

النجمة باألمل األخير يواجه رغبة المحرق الثأرية
محمد الدرازي

مؤنس المردي سمو الشيخ خالد بن حمد
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حظي منتخبنا الوطني األول لكرة اليد 
للرجال باستقبال رس��مي حافل لدى 
عودته صباح ام��س الثالثاء قادما من 
بامليداليات  الجنوبية محم��ال  كوري��ا 
الفضي��ة وكأس املركز الثاين يف البطولة 
اآلس��يوية الثامن��ة عرشة لك��رة اليد 
للرج��ال، وتأهل��ه للم��رة الرابعة إىل 
نهائيات بطولة كأس العامل التي ستقام 
يف كل م��ن أملاني��ا والدمن��ارك الع��ام 
املقب��ل 2019 مس��جال بذل��ك إنجازا 
جديدا للرياضة البحرينية عموما وكرة 

اليد البحرينية خصوصا.
وكان األمن العام املس��اعد للمجلس 
األعى للش��باب والرياض��ة، امن عام 
اللجنة األوملبية البحرينية عبد الرحمن 
عس��كر يف مقدمة مس��تقبيل األبطال 
بقاع��ة الترشيف��ات مبط��ار البحرين 
ال��دويل، بحض��ور املدي��ر التنفي��ذي 
أس��د  عبدالجليل  الرياضية  للش��ئون 
وعدد من امل��دراء يف اللجنة األوملبية 

باإلضاف��ة إىل أعض��اء مجل��س إدارة 
االتح��اد البحريني لك��رة اليد، حيث 
ق��دم لهم باقات ال��ورد وهنأهم عى 
هذا اإلنجاز البطويل ونقل لهم تحيات 
وته��اين ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخري��ة وش��ئون الش��باب، رئي��س 
املجل��س األع��ى للش��باب الرياضة، 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة، 
مش��يدا مبا قدمه الالعب��ون من عطاء 
متميز اثبتوا من خالله علو كعب كرة 
اليد البحريني��ة وما متتلكه من العبن 
متس��لحن  عالية  بق��درات  يتمتعون 
بالعزمية واإلرصار والرغبة الصادقة يف 

متثيل الوطن خر متثيل.
وعرب عس��كر ع��ن إعجابه مب��ا أظهره 
الالعبون من مس��توى متمي��ز للغاية 
وروح قتالي��ة عالي��ة أهلته��م لبلوغ 
املب��اراة النهائية ليثب��ت منتخبنا بأنه 
رق��م صعب ع��ى املس��توى القاري، 

مش��راً إىل أن األحمر يعترب البطل غر 
املتوج باللقب وأن الشعب البحريني 
فخ��ور مبا قدم��ه املنتخب م��ن أداء 

رجويل يبعث عى االعتزاز.
وأضاف “ إننا س��عداء مبا قدمتموه يف 
البطول��ة فلم نجد منك��م إال العزمية 
واملثابرة وقدمت��م أجمل معاين الوالء 
والتضحي��ة وأظهرت��م روح��ا قتالي��ة 
يحتذى بها وإننا س��نظل داعمن لكم 
لتحقق��وا افضل املس��تويات يف قادم 
البطوالت ويف مقدمته��ا بطولة العامل 

.”..2019
كام أشاد عسكر بالدور البارز لالتحاد 
البحريني لكرة اليد برئاسة عيل عيىس 
اس��حاقي يف رعاي��ة ودع��م املنتخب 
وأن ذل��ك اإلنجاز امل��رشف هو نتيجة 
لسالمة الخطط والربامج التي ينتهجها 
االتحاد يف إعداد املنتخب، مؤكدا دعم 
اللجن��ة األوملبية البحريني��ة ووقوفها 
بجانب االتحاد من أجل توسيع رقعة 

اإلنجازات ومواصلة مسرة النجاحات 
واملكتسبات لكرة اليد البحرينية.

وم��ن جانب��ه اع��رب رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة اليد عيل عيىس اسحاقي 
عن بالغ ش��كره وامتنانه لسمو الشيخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليف��ة عى ما 
يقدمه من دعم ومس��اندة للمنتخب، 
واىل الدع��م واملتابع��ة املتواصلة من 
قبل األمانة العام��ة باللجنة األوملبية، 
مش��را إىل أن ذل��ك اإلنج��از هو مثرة 
للرعاي��ة الفائق��ة للقي��ادة الرش��يدة 
وسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
معاهدا القيادة ع��ى بذل املزيد من 
الجهد وتجهيز املنتخب بأفضل صورة 
لالس��تحقاقات القادم��ة ويف مقدمتها 

أس��ياد جاكرت��ا 2018 ونهائيات كأس 
العامل باإلضافة ملش��اركة نادي النجمة 
يف نهائي��ات بطول��ة الع��امل لالندي��ة 
وكل ذلك من أج��ل اعالء راية الوطن 
وتحقيق املزيد من اإلنجازات املرشفة 

ململكتنا الغالية.
وب��دوره عرب قائ��د املنتخب حس��ن 
الصي��اد باس��مه ونياب��ة ع��ن زمالئه 
الالعب��ن عن ش��كره وتقديره لس��مو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة 
ع��ى دعم��ه للمنتخ��ب، واىل اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة، مضيف��ا “ لقد 
دخلن��ا هذه البطول��ة واضعن نصب 
اعيننا الشعار الذي اطلقه سمو الشيخ 
نارص )الذهب فقط( وسعينا بكل جد 

واجتهاد من أجل تحقيق املركز األول 
والعودة بالكأس ولك��ن قدر الله وما 
ش��اء فعل ا، ونعاهد القيادة الرشيدة 
وس��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليفة مبواصلة العطاء لنكون منتخب 
املحاربن كام يصفنا الكثرون لنحارب 

من أجل رفع اسم مملكتنا عاليا..”.
اآليس��لندي “جودنسون”  املدرب  اما 
فقد تقدم بالشكر للجنة األوملبية عى 
دعمها مش��يدا مبا قدمه الالعبون من 
مس��توى، ومبا يتمتع��ون به من إرادة 
وعزمية صادقة لتحقي��ق االنتصارات، 
موضحاً ب��أن أداء الالعبن تطور كثرا 
وأنه��م قادرون ع��ى تقديم املزيد يف 

االستحقاقات القادمة.

عسكر يستقبل “رجال اليد” ويشيد بأدائهم الرجولي وإنجازهم المشرف 
بـــن حمد ـــاصـــر  ن ـــهـــانـــي  تــحــيــات وت لــهــم  نــقــل 

علي عيســى يثمن دعم األولمبيــة والصياد يعد بالمزيــد من اإلنجازات

جانب من االستقبال

ضاحية السيف              للجنة األولمبية
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 BBK تنظيم بطولة 
لناشئي التنس

 أعلن نادي البحرين للتنس 
عن بدء تسجيل الالعبن 

الراغبن يف املشاركة يف بطولة 
BBK الثالثة والعرشين 

املفتوحة لناشئي التنس، 
التي ينظمها النادي برعاية 

بنك البحرين والكويت 
خالل الفرتة من 7 - 21 

فرباير املقبل عى مالعبه 
مبنطقة الجفر، وأعرب 

رئيس نادي البحرين للتنس 
خميس املقلة عن بالغ 

شكره وتقديره إىل املسؤولن يف بنك البحرين والكويت 
عى مواصلة رعاية هذه البطولة التي تقام سنويا منذ العام 
1996، وخص املقلة بالشكر الرئيس التنفيذي للبنك رياض 

ساتر.
وانتهت اللجنة الفنية املنظمة للبطولة من إعداد طلبات 

االشرتاك وبدأت يف توزيعها عى الالعبن الراغبن يف 
املشاركة، وحددت اللجنة الساعة الثامنة من مساء يوم 

الجمعة القادم املوافق 2 فرباير املقبل كآخر موعد لقبول 
طلبات االشرتاك يف البطولة، التي تضم هذا العام 7 

مسابقات يف الفردي، تشتمل عى مسابقات الفردي للفئة 
العمرية 8 و10 سنوات مشرتك أوالد وبنات، مسابقات 

الفردي للفئة العمرية 12 و14 و16 سنة للناشئن ومسابقتي 
الفردي لآلنسات للفئة العمرية 14 و18 سنة.

غادر مس��اء أم��س )الثالثاء( 
الش��باب  ن��ادي  فري��ق 
إىل  متوجًه��ا  للرتايثل��ون، 
إمارة ديب باإلم��ارات العربية 
املتحدة؛ للمشاركة يف النسخة 
الثالثة من “بطولة ديب للرجل 
الت��ي ينظمه��ا  الحدي��دي”، 
الريايض مبشاركة  مجلس ديب 
م��ن  مش��ارك   2000 قراب��ة 
جمي��ع الجنس��يات واألعامر 

من الرجال والسيدات.
ويضم وفد فريق الش��باب 4 
العبن وه��م: حس��ن جواد، 
حسن القصاب، جميل جاسم 

وعيل أحمد عبدالله.
ب��دوره، قال م��درب والعب 
فريق الش��باب جميل جاسم، 
إن ه��ذه املش��اركة تعد هي 
املش��اركة الخارجي��ة الرابعة 
للفريق يف هذا الحدث األكرب 

بالرشق األوسط.
وذكر جاسم ل�”البالد سبورت” 
أن البطولة س��تنطلق بعد غٍد 
الجمعة من ش��اطئ الجمرا، 
مبشاركة واس��عة من الالعبن 
مبختلف الجنسيات واألعامر.

وأكد جاسم أن الفريق يسعى 
ملواصل��ة تقديم املس��تويات 

مس��توى  ع��ى  املتمي��زة 
وإعادة  الخارجية،  املشاركات 
إنجاز املوس��م امل��ايض حينام 
تأهل الفري��ق لبطولة الرجل 

الحديدي يف برشلونة.
وأضاف “سيقام السباق حول 
برج العرب مبنافسة للسباحة 
ومن ث��ّم يتوّجه املش��اركون 
لرك��وب الدّراج��ات يف الجزء 

الثاين من السباق ومن بعدها 
يتهّيؤون ملسار يتطّلب الركض 

للوصول لخط النهاية”.
وتابع قائال: “سيبدأ املشاركون 
البطولة  قري��ة  تجمعه��م يف 
بالق��رب من ش��اطئ الجمرا 
يف متام الس��اعة الخامسة من 
فج��ر ي��وم الس��باق، عى أن 
تك��ون االنطالقة يف الس��ابعة 

الس��باحة  صباح��ا مبس��ابقة 
ملسافة 1900 مرت تليها قيادة 
الدراجات الهوائية ملسافة 90 
كيلوم��رتا انطالقا م��ن موقع 
قري��ة البطولة مرورا بش��ارع 
أم س��قيم، وصوال إىل مضامر 
الق��درة عى طري��ق منتجع 
ب��اب الش��مس، ملس��افة 45 
كيلوم��رتا ثم الع��ودة بنفس 
القري��ة، وتختتم  الطريق إىل 
ملس��افة  بالجري  املنافس��ات 
21 كيلوم��رتا و100 مرت، ليتم 
حس��ب  الفائزي��ن  تحدي��د 
وصولهم إىل خ��ط النهاية يف 
قرية الحدث وتكريم أصحاب 
م��ن  األوىل  الثالث��ة  املراك��ز 
الجنس��ن، فيام يق��ام الحفل 
املسايئ لتكريم باقي أصحاب 
اإلنجازات يف الس��ابعة مساء 

بفندق شاطئ جمرا”.
ولفت جاسم إىل أن هذه هي 
تس��تضيف  التي  الثالثة  املرة 
فيها ديب هذه البطولة العاملية 
الشهرة التي تعتمد عى قوة 
التحم��ل، إذ تع��د بطولة ديب 
ه��ي الثاني��ة يف الخليج، بعد 

البحرين.

 الماروني يتطلع لتكرار التأهل لمسابقة برشلونة

فريق الشباب يغادر للمشاركة ببطولة دبي للرجل الحديدي
محمد الدرازي

من مغادرة نادي الشباب إلى دبي

6 ميداليات ملونة لمنتخبات 
الطاولة في صربيا

 الرفاع – اتحاد الطاولة: 
حققت منتخباتنا الوطنية 
لكرة الطاولة 6 ميداليات 

ملونة يف بطولة رصبيا لكرة 
الطاولة التي شارك فيها 
220 العباً والعبة، حيث 

تأيت مشاركة منتخباتنا 
ضمن املعسكر املقام حالياً 

يف رصبيا. واستطاعت 
منتخباتنا الوطنية لكرة 

الطاولة تحقيق 6 ميداليات ملونة منها ميداليتن ذهبيتن و3 ميداليات فضية 
وميدالية برونزية. وأقيمت البطولة ملختلف األعامر، حيث استطاع الالعب 

مرتىض حسن من تحقيق امليدالية الذهبية يف فئة الرجال، فيام حقق الالعب 
راشد سند امليدالية الفضية.

وعى مستوى األعامر من 12 حتى 13 سنة، حقق الالعب عيل عباس امليدالية 
الفضية والالعب سيدحسن مجيد امليدالية الربونزية.

واستطاعت الالعبة مريم العايل من تحقيق امليدالية الذهبية يف فئة األعامر من 
12 حتى 13 سنة، فيام تقلدت الالعبة أمروتا امليدالية الفضية.

من جانبه، أكد رئيس بعثة منتخباتنا الوطنية يف معسكر رصبيا عضو مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة راشد املاجد أن كافة العبي والعبات 

منتخباتنا لكرة الطاولة قدموا مستويات مميزة يف البطولة، مشراً إىل أن البطولة 
كانت قوية واكتسب كافة الالعبن والالعبات خربة كبرة واحتكاك جيد.

وأوضح راشد سند أن املعسكر حقق العديد من األهداف التي وضعها مجلس 
اإلدارة، مشراً إىل أن كافة الالعبن والالعبات جاهزون للمشاركات الرسمية 

القادمة والتطلعات منصبة نحو تحقيق امليداليات الذهبية، مشيداً بانضباط 
الالعبن وحرصهم عى تطبيق تعليامت األجهزة الفنية.

وتضم قامئة معسكر رصبيا 15 العباً والعبة هم: عيل عباس عبدالوهاب، سلامن 
محمد عيل، سيدحسن مجيد حسن، فاضل عيل محمد، راشد خالد سند، محمد 
عباس عبدالوهاب، يوسف سامي البوفالسة، إلياس أحمد اليايس، مرتىض حسن 

محفوظ، سيدعيل محمود عبدالعزيز، مريم خميس البلويش، أمل وليد النعيمي، 
رقية أحمد اليايس، مريم عبدالله العايل، وأمرويت أميت.

جانب من التتويج

خميس المقلة

الرفاع                   المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

وجه النائب األول لرئيس املجلس 
االعى للشباب والرياضة الرئيس 
الفخري لالتحاد البحريني لفنون 

القتال املختلطة مؤسس منظمة خالد 
بن حمد الرياضية سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة، بإقامة بطولة 
القتال الشجاع “BRAVE” يف نسختها 
العارشة بالعاصمة األردنية عاّمن وذلك 

يف الثاين من شهر مارس املقبل.

وقال سموه: “إننا وجهنا القامئن 
عى اتحاد القتال الشجاع املنبثق من 
منظمة خالد بن حمد الرياضية عن 
اعتامد إقامة بطولة بريف العارشة 
باململكة األردنية الهاشمية، والتي 
نواصل من خاللها جهودنا الرامية 
لتعزيز املكانة التي وصلت إليها 

مملكة البحرين عى مستوى رياضة 
فنون القتال املختلطة العاملية من 

خالل هذه البطولة، التي استطاعت أن 
تثبت قوتها منذ بدء االنطالقة وحتى 

النجاح الباهر الذي حققته النسخة 
التاسعة باملنامة، والتي اكسبها مزيدا 

من الشعبية واملتابعة الكبرة عى 
مستوى دول العامل، ناهيك عن اإلشادة 
التي حصلت عليها من قبل املنظامت 
الدولية لرياضة فنون القتال املختلطة 

أبرزها االتحاد الدويل لفنون القتال 

.”IMMAF املختلطة
وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة: “إن اختيارنا إلقامة البطولة 
العارشة باململكة األردنية الهاشمية 
يأيت من منطلق حرصنا عى تعزيز 
العالقات الثنائية بن البلدين عى 
املستوى الريايض، وزيادة الروابط 
والتعاون عى هذا املستوى والذي 
يحقق للجميع النتائج الطيبة التي 

تخدم تطور وارتقاء الرياضة السيام 
عى صعيد رياضة فنون القتال 

املختلطة”، مشيدا سموه بعمق 
العالقات التي تربط البلدين والشعبن 

الصديقن، والتي تدفع نحو تنميتها 
بالصورة التي تحقق اعى معاير 

النجاح والتميز، متطلعا سموه ان 
تحقق هذه النسخة من البطولة مزيدا 

من النجاحات.

ب�����األردن  BRAVE 10 إلق���ام���ة  ي���وج���ه  ح��م��د  ب���ن  خ���ال���د 

استعرض رئيس مجلس إدارة 
نادي الشباب الريايض مرزا 

أحمد ملحافظ محافظة العاصمة 
الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل 
خليفة، أوضاع النادي ومتطلباته 
والتحديات التي تعرتض مسرة 

النادي يف الفرتة الحالية.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ 
هشام بن عبدالرحمن مبكتبه 

مببنى املحافظة، صباح أمس األول 
)اإلثنن(، رئيس مجلس إدارة 

نادي الشباب وعددا من أعضاء 

مجلس اإلدارة.
وتم خالل اللقاء بحث العديد 
من أوضاع النادي، والتي يأيت 

يف مقدمتها إصدار وثيقة أرض 
النادي التي تؤخر إنجاز العديد 

من األعامل يف النادي، وإخراجها 
من تصنيف الحزام األخرض.

ومّثن رئيس نادي الشباب، جهود 
محافظ العاصمة واهتاممه لدعم 

ورعاية كافة مؤسسات املجتمع 
املدين الثقافية واالجتامعية 

والرياضية.

وأشاد مرزا أحمد باهتامم 
محافظ العاصمة ودعمه الكبر 

للربنامج والنشاط الصيفي 
بالنادي، الذي حقق أهدافه يف 

استقطاب أكرث من 300 منتسب 
شاركوا بفاعلية يف أنشطة وبرامج 
علمية وعملية ورياضية وترفيهية 
منوعة وهادفة، انطالقا من رؤية 

املحافظة يف أن تكون رائدة 
ومميزة يف خدمة املواطن، إمياًنا 
منها أن تعكس تلك الجهود يف 

خدمة املجتمع.

من جانبه، أكد الشيخ هشام 
بن عبدالرحمن وقوفه الكامل 
إىل جانب مجلس إدارة النادي 

يف سبيل تخطي تلك التحديات، 
مشيًدا بالجهود الكبرة التي 

تبذلها اإلدارة الهادفة إىل ترسيخ 
مكانته عى الساحة الرياضية 
والشبابية، ومؤكًدا عى أهمية 

الدور الذي تلعبه األندية الوطنية 
يف إعالء رصوح العمل الشبايب 
والريايض يف اململكة وتطويره 

محافظ العاصمة مستقبال رئيس وأعضاء إدارة نادي الشباببصورة مستمرة.

رئ����ي����س ن�������ادي ال���ش���ب���اب ي���س���ت���ع���رض   أوض��������اع ال����ن����ادي
نادي الشباب                المركز اإلعالمي

ـــعـــاصـــمـــة ـــــع مــــحــــافــــظ ال خـــــــال لــــقــــائــــه م

سمو الشيخ خالد بن حمد 

البالد سبورت

قال أمن رس نادي املنامة عبدالله عاشور إن لجنة املسابقات باالتحاد البحريني لكرة القدم مل تنصف ناديه فيام يخص مسابقة كأس فئة الشباب للموسم 

الحايل 2018-2017. وبن أن فريق ناديه لفئة الشباب خاض لقاء الذهاب ضمن دور ال� 16 يف كأس الشباب أمام املالكية عى أرض املالكية، وسيخوض لقاء 

اإلياب اليوم أيضا عى أرض املالكية. وأوضح عاشور أن مبدأ تكافؤ الفرص يحتم بلعب املنامة لقاء الذهاب عى أرضه، ومبا إن املنامة لديه ملعبا واحدا فقط، 

فإن امللعب املحايد هو الخيار الوحيد إلقامة اللقاء عليه، وهو األمر الذي مل يحصل. وأشار إىل أن نادي املنامة يخيل مسؤوليته من أي مشادات أو مشكالت 

قد تحدث يف املباراة اليوم، خصوصا أن مباراة الذهاب حصلت فيها مشادات بن جامهر املالكية وأفراد فريق املنامة وتدخل فيها العقالء لحلها. ولفت إىل 

أن ناديه خاطب اتحاد الكرة مرتن لتغير امللعب إىل مكان محايد، بيد أن الطلب قوبل بالرفض، رغم وجود تعاون من بعض األندية لتوفر ملعبها لخوض 

املباراة، يف حن أن املحاولة الثالثة للتغير جاء الرد من قبل لجنة املسابقات بأن اسم نادي املالكية جاء أوال يف الجدول خالل لقاء اإلياب وهو ما يعني وجود 

مشكلة فنية تتمثل يف عدم املقدرة عى اللعب خارج ملعب املالكية. وأشار إىل أنه كان بإمكان لجنة املسابقات تفادي هذه األمور عرب إنصافنا منذ إصدار 

الجدول، مجددا التأكيد أنهم يف نادي املنامة يخلون مسؤوليتهم من أي أمور قد تحدث اليوم.

المنامة  نادي  تنصف  لم  الكرة  مسابقات  عاشور: 



األربعاء 31 يناير 2018 
14 جمادى األولى 1439
18sports@albiladpress.comالعدد 3396 رياضة

استقبل وزير شؤون الشباب والرياضة 
هش��ام الج��ودر عضو مجل��س إدارة 
اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية، رئيس��ة 
لجنة رياضة املرأة الش��يخة حياة بنت 
عبدالعزي��ز آل خليفة والتي قدمت له 
البعثة اإلدارية واإلعالمية املش��اركة يف 
دورة ألع��اب األندية العربي��ة الرابعة 
الت��ي س��تحتضنها إم��ارة  للس��يدات 
الش��ارقة خالل الفرتة من 2 12- فرباير 

املقبل. 
ويف بداية اللقاء اس��تمع وزير ش��ؤون 
ع��ن  رشح  اىل  والرياض��ة  الش��باب 
اإلجراءات اإلدارية التي اتخذتها البعثة 
من أج��ل املش��اركة يف ه��ذا الحدث 
الري��ايض الع��ريب والتنس��يق التام مع 
اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا لل��دورة كام 
اس��تمع اىل رشح عن تحضريات األندية 
الوطنية املشاركة واستعداداتها لخوض 
املنافس��ات والظه��ور املرشف  غ��امر 
كام اس��تمع اىل الربنام��ج العام للدورة 

واألنشطة والفعاليات املصاحبة لها. 
وأكد الجودر اهتامم ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
والرياضة  للش��باب  األع��ى  املجل��س 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
بتطوي��ر رياضة امل��رأة يف اململكة من 
خ��الل تكثي��ف املس��ابقات املحلي��ة 
واملشاركات الخارجية االمر الذي يتيح 
الفرصة أمام العبات البحرين الكتساب 
املزيد من الخربات وتحقيق العديد من 
اإلنج��ازات التي تثبت أن رياضة املرأة 
البحرينية تس��ري يف الطري��ق الصحيح 
مؤكدا أن متابعة سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة لرياضة املرأة س��اهم 
يف تطورها بشكل ملحوظ وذلك عطفا 
عى النتائج واإلنج��ازات التي حققتها 
العبات البحرين يف مختلف املشاركات. 
وأش��اد هش��ام الجودر بالدور الواضح 
للش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزيز آل 
خليف��ة يف متابعة تحض��ريات الجانب 
األندي��ة  ملش��اركة  والفن��ي  اإلداري 
البحرينية يف الدورة وحرصها املوصول 
عى تهيئة األج��واء املثالية أمام جميع 

األندي��ة يف س��بيل تحقي��ق الظه��ور 
املرشف للم��رأة البحريني��ة يف الدورة 
العربي��ة مش��ريا اىل أن الش��يخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة تلعب دورا 
مهمة يف تطوير رياضة املرأة البحرينية 
والخليجية ولها اسهامات واضحة يف ما 
وصلت اليه الرياضة النسوية من تطور 

ومناء يف كافة منظومة عملها. 

وبني وزير شؤون الشباب والرياضة اىل 
أن مشاركة األندية البحرينية يف الدورة 
العربية تأسس ملرحلة مهمة من مسرية 
رياضة امل��رأة البحرينية باعتبارها متثل 
جان��ب من الظه��ور املتمي��ز لها عى 
مس��توى املنطقة ومنافستها الحقيقية 
عى تحقيق اإلنجازات مش��ريا اىل ثقته 
الكبرية بق��درة العبات األندية الوطنية 

ع��ى تحقي��ق اإلنج��ازات املتميزة يف 
الدورة وطبع بصامته يف “عام الذهب 

فقط”.
وم��ن جانبها أش��ادت الش��يخة حياة 
بن��ت عبدالعزيز آل خليف��ة باهتامم 
وزير شؤون الشباب والرياضة مبتابعة 
تحضريات البعثة اإلدارية للمشاركة يف 
الدورة العربي��ة وحرصه املوصول عى 

توفري كافة اش��كال الدعم واملس��اندة 
لجميع كوادر العثة االمر الذي س��اهم 
يف انج��از كاف��ة اإلج��راءات املتعلقة 
باملش��اركة البحرينية يف الدورة مؤكدة 
أن ه��ذا االهتامم نابع من حرص وزير 
شؤون الش��باب والرياضة عى الظهور 
امل��رشف ألندي��ة البحري��ن وتحقي��ق 
الالعبات إلنجازات نوعية جديدة عى 

املستوى العريب. 
وبينت الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليف��ة اىل أن املش��اركة البحرينية 
يف ال��دورة العربية هو نت��اج للتعاون 
الوثي��ق ب��ني وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة واللجن��ة األوملبية البحرينية 
وانصه��ار جهودهم يف بوتق��ة واحدة 
هدفها الوصول اىل تحقيق رؤية س��مو 
الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل خليفة يف 
تطوير رياضة امل��رأة البحرينية معربة 
ع��ن تفاؤلها بتحقيق العب��ات األندية 
الوطنية إنج��ازات جديدة ومتميزة يف 

الدورة.

الجودر: أثق بقدرة الالعبات على تحقيق اإلنجازات المتميزة
السيدات لعربية  اإلدارية واإلعالمية  البعثة  خالل استقباله 

جانب من اللقاء

ضاحية السيف                    وزارة شؤون الشباب والرياضة

ارتفعت االستعدادات التنظيمية 
يف نادي راشد للفروسية وسباق 
س��باق  مهرجان  إلقامة  الخي��ل 
الخيل الكبري عى كأس ويل العهد 
نائب القائد األعى النائب األول 
لرئيس مجلس ال��وزراء صاحب 
الس��مو املليك األمري سلامن بن 
حمد آل خليفة وذلك عرص يوم 
بعد غ��ٍد الجمعة حيث تتواصل 
الرتتيب��ات التنظيمية والفنية يف 
النادي لتنظيم املهرجان العائيل 
الرتفيه��ي ال��ذي يق��ام س��نوياً 
ع��ى هام��ش الس��باق، وكذلك 
استعدادات اإلسطبالت املشاركة 

يف منافسات السباق الكبري.
وأك��د مدي��ر العالق��ات العامة 
بنادي راش��د الفروس��ية وسباق 
الخي��ل حم��د النعيم��ي اعتزاز 
كأس  س��باق  بتنظي��م  الن��ادي 
س��مو ويل العهد والذي يجس��د 
يحظى  الذي  والدع��م  االهتامم 
به النادي ورياضة س��باق الخيل 
من لدن سموه ، وأن نادي راشد 
الهيئة  م��ن  ومتابعة  وبتوجي��ه 

العليا للنادي برئاسة سمو الشيخ 
عبدالل��ه بن عي��ى آل خليفة 
ونائبه س��مو الش��يخ عيى بن 
سلامن بن حمد آل خليفة بارش 
املختلفة  التنظيمية  استعداداته 
إلقامة املهرجان وتنظيم السباق 
حرصا عى إظهار هذه املناس��بة 

الكبرية بالصورة املرشفة.
وقال النعيمي أن الجهود أنصبت 
عى األع��داد الجي��د للمهرجان 
العائيل الرتفيهي الذي بات سمة 
بارزة يف تنظيم سباق كأس سمو 
ويل العهد يف الس��نوات األخرية 
وم��ا حققه من نجاح��ات نالت 
استحس��ان الجميع ليس��تقطب 
وأن  العائل��ة  أف��راد  مختل��ف 
النادي سيعمل عى توفري أفضل 
من  املهرجان  إلنج��اح  الظروف 
خ��الل تنظي��م فعالي��ات مث��ل 
مشاركة األرس البحرينية املنتجة 
وكذلك ألع��اب لألطفال بجانب 
الس��باق  منافس��ات  متابع��ة 
ومش��اهدة نخبة من الفرس��ان 
العامليني الذين تم االستعانة بهم 

للمش��اركة يف منافسات السباق 
الكبري ، وس��تكون الدعوة عامة 
للجمه��ور ونأمل تفاعل الجميع 
بالحض��ور واملش��اركة يف ه��ذه 
املناس��بة الغالية ، ك��ام حرصنا 
ع��ى توف��ري جوائ��ز خاص��ة “ 
امس��ح واربح “ للجمهور تقديراً 
من��ا ل��دور الجمه��ور يف إنجاح 

املهرجان .
ويف هذا اإلطار ت��م أمس تهيئة 
منطقة فعاليات املهرجان داخل 
النادي من خالل تركيب املواقع 

والتجهي��زات بالتعاون مع عدة 
جه��ات ذات العالق��ة وذلك يف 
الحديقة الواقع��ة خلف املدرج 

الرئييس للنادي.
من جهة ثانية رفعت األسطبالت 
لسباق  اس��تعداداتها  املش��اركة 
كأس س��مو ويل العه��د املرتقب 
ونخبة  بأق��وى  املش��اركة  ع��رب 
العالية  جيادها ذات املستويات 
من الجياد العربية واملس��توردة 
والنتاج املحيل بجانب االستعانة 
محرتف��ني  عاملي��ني  بفرس��ان 
معروفني ويربز من بني األس��امء 
فرانكيديتوري  االيط��ايل  الفارس 
أندري  اآلخر  االيط��ايل  والفارس 
أتزين��ي باإلضاف��ة اىل الف��ارس 
الفرنيس جريال��د مووس وكذلك 
الفارس االيرلندي بات س��مولن 

والفارس الربيطاين لوك مورس.
ك��ام سيش��هد الس��باق ع��ودة 
الف��ارس الهولن��دي املعروف يف 
دي  أدري  البحرين��ي  املض��امر 
فريس بجانب مش��اركة الفارس 

الربيطاين بريت دويل.

نادي راشد يستعد لتنظيم مهرجان سمو ولي العهد  
الصخير                نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

حمد النعيمي

تواصل فعاليات البرنامج التعليمي للقناص الصغير
تغطية  -  اللجنة 

اإلعالمية: تحت رعاية 
ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس 

األعى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة، 
تواصلت فعاليات الربنامج التعليمي للقناص الصغري ضمن مسابقة نارص بن 

حمد للصقور والصيد. واقيمت فعاليات اليوم الثاين من األسبوع الثاين للربنامج 
التعليمي وسط حضور كبري من املشاركني بلغ أكرث من 100 شباًل توزعوا عى 

عدة مجموعات للتعلم عى رياضات ركوب الخيل وركوب اإلبل والصقارة 
وتعليم الرماية وحديث املجالس والصيد بالسلوقي والعيش بحياة املقناص.
وشارك املشاركون يف الربنامج يف عدة برامج متنوعة، حيث شهد اليوم الثاين 

حضور عدد كبري من أولياء أمور املشاركني، حيث يأيت حضورهم من أجل 
تشجيع أبنائهم عى مواصلة العطاء وتحقيق كامل االستفادة من الربنامج 

التعليمي. وأعرب املشاركون عن بالغ سعادتهم بتواجدهم يف الربنامج، مقدمني 
الشكر والتقدير لسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة عى الدعم الالمحدود 

الذي يقدمه وحرص سموه عى توفري كافة الخدمات املميزة لهم، مقدمني 
الشكر إىل اللجنة املنظمة برئاسة السيد خليفة عبدالله القعود وكافة املدربني 

العاملني يف الربنامج، مؤكدين أنهم حققوا استفادة كبرية يف األيام املاضية 
وسيواصلون عى هذا العطاء يف الفرتة املقبلة.

ويسدل الستار اليوم عى فعاليات األسبوع الثاين من الربنامج التعليمي للقناص 
الصغري، حيث سيشهد برنامج اليوم إقامة العديد من الفعاليات املختلفة متاشياً 

مع الخطة التي وضعتها اللجنة املنظمة العليا برئاسة خليفة القعود.
وسيقام األسبوع الثالث واألخري من الربنامج التعليمي للقناص الصغري أيام 

االثنني والثالثاء واألربعاء 5 و6 و7 فرباير املقبل.

جانب من الفعاليات

 أقام االتحاد البحريني لكرة السلة 
ورشة خاصة ألعضاء لجنة اإلحصاء 

وعدد من طلبة جامعة البحرين تحت 
قيادة مساعد املدير العام لإلحصاء 

وعملية تأهيل الالعبني باالتحاد اآلسيوي 
لكرة السلة معروف مولود ضمن 

الربامج املتواصلة التي يحرص عى 
إقامتها اتحاد السلة من أجل تطوير 

كوادره والرقي بهم. وأكد األمني العام 
باالتحاد البحريني لكرة السلة عبداإلله 

عبدالغفار أن مولود معروف قدم ورشة 
عى مدار يومني متتاليني يف مقر االتحاد 

مبشاركة أعضاء لجنة اإلحصاء، مضيفا أنه 
تم توجيه دعوة لطلبة جامعة البحرين 

ضمن الرشاكة التي أعلن عنها مسبقا 
رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 

سمو الشيخ عيى بن عيل بن خليفة آل 
خليفة مع الجامعة.

وأشار عبداإلله عبدالغفار إىل ان 
الورشة شملت عى عدد من املفاهيم 

الالزمة وبعض الفنيات واألساليب املثى 

لإلحصاء وجرد املعلومات يف مباريات 

كرة السلة، حيث كانت الورشة إيجابية 

وذات طابع فني متميز استفاد منه 

جميع املشاركني.

ولفت عبدالغفار إىل أن مثل هذه 

الورش التي يحرص عى إقامتها اتحاد 

السلة تهدف إىل صقل الكفاءات 

البرشية املحلية وجعلها أكرث متيزا يف 

إطار الخطط والربامج املعتمدة، إذ يضع 

االتحاد يف نصب عينيه أهمية الرقي 

بالكوادر البحرينية من أجل أن يكون 

عطائها مستمر وأكرث حيوية ومتيز، مشريا 

إىل أن االتحاد اآلسيوي لكرة السلة لديه 

توجه ملنح رخص خاصة لألشخاص الذين 

يعملون يف اإلحصاء؛ وأن مثل هذه 

الورش تنصب نحو الهدف.

وأضاف: “لقد كانت ورشة إيجابية 

قدم فيها معروف مولود عصارة خرباته 

يف هذا املجال، وكان تفاعل املشاركني 

الفتا، ونأمل أن يرتجم املشاركون يف 

الورشة املكاسب يف صالح تطوير السلة 

البحرينية والرياضة عموما”.

بدوره أشاد مولود معروف بالسياسة 

التي ينتهجها االتحاد البحريني لكرة 

السلة؛ خصوصا فيام يتعلق باإلحصاء، 

مشريا إىل أن مملكة البحرين تعد الدولة 

الثانية آسيويا بعد الفلبني يف استخدام 

فنون اإلحصاء ورصد املعلومات.

وقال معروف إن االتحاد اآلسيوي يتابع 

الخطوات اإليجابية لالتحاد البحريني يف 

استخدام هذه الخطط وسياسة التطوير 

يف ظل قيادة الرئيس الشاب سمو الشيخ 

عيى بن عيل بن خليفة آل خليفة، 

مشيدا يف الوقت نفسه مبا يضمه تطبيق 

االتحاد من معلومات مهمة وما يضيفه 

للمتابع واملهتم يف هذا الجانب، الفتا إىل 

أن التطبيق يعد خطوة جبارة يف ظل 

التطور التكنولوجي والتوجه اإللكرتوين 

باملجتمع. وأكد مولود أن املشاركني 

الذين تخرجوا من الورشة أصبحوا 

معتمدين من قبل االتحاد اآلسيوي 

لكرة السلة، وإن هذه الورش تعد مبثابة 

الرخصة يف استخدام آلية اإلحصاء وجمع 

املعلومات.

 جانب من ورشة “اإلحصاء والمعلومات”

اتحاد السلة يقيم ورشة خاصة عن اإلحصاء والمعلومات
أم الحصم                    اتحاد السلة

اآلسيوي معروف يؤكد أن البحرين من الدول السباقة في المجال



مثن رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
الشيخ س��لامن بن ابراهيم آل خليفة 
املكانة املتنامي��ة للمنتخبات األردنية 
عىل ساحة كرة القدم اآلسيوية بفضل 
املنافس��ات  يف  اإليج��ايب  حضوره��ا 
القارية، مؤكدا حرص االتحاد اآلسيوي 
عىل تقديم الدعم واملس��اندة لالتحاد 
األردين لتحقي��ق طموحات منتس��بي 
ك��رة الق��دم األردني��ة ع��ىل مختلف 

األصعدة .
جاء ذلك يف الزيارة التي قام بها الشيخ 
س��لامن ب��ن إبراهي��م آل خليفة إىل 
العاصمة األردنية عامن أمس )الثالثاء( 
والتقى فيها رئيس االتحاد األردين لكرة 
القدم س��مو األمري عيل بن الحسني يف 
اجتامع ثنايئ أعقبه لقاء موس��ع عقد 
بحضور عدد من املسؤولني يف اإلتحاد 
االردين والوف��د املرافق لرئيس اإلتحاد 

االسيوي لكرة القدم.
ويف اللق��اء ال��ذي عقد مبق��ر اإلتحاد 
األردين يف عامن، اطلع الش��يخ سلامن 
ب��ن ابراهي��م آل خليف��ة عىل خطط 
وتوجه��ات الهيئة التنفيذي��ة لالتحاد 
للنهوض مبس��رية كرة الق��دم األردنية 
يف مختلف املجاالت مش��يدا مبا تتسم 
به تل��ك الخط��ط و التوجه��ات من 
موصول  للمستقبل وحرص  استرشاف 
التطوي��ر  متطلب��ات  مواكب��ة  ع��ىل 

املستدام للمنظومة الكروية.
ون��وه رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم بقيادة س��مو األم��ري عيل بن 
الحس��ني ملس��رية الكرة األردنية نحو 
آفاق واس��عة م��ن التمي��ز والنجاح، 
مش��يدا باألف��كار الخالق��ة لس��موه 
عىل صعيد تعزيز ش��عبية اللعبة قي 
اململكة وتوسيع القاعدة ودعم الكرة 
النس��ائية واحتضان البطوالت العاملية 

والقارية.
وأعرب الش��يخ سلامن بن إبراهيم آل 
خليفة ع��ن تقديره للنجاحات األخرية 
الت��ي حققته��ا املنتخب��ات األردني��ة 
مبختل��ف فئاتها من خ��الل اجتيازها 
حاج��ز التصفيات املؤهل��ة للبطوالت 
اآلس��يوية مؤكدا أن تل��ك النجاحات 
ترسم مالمح املس��تقبل الواعد للكرة 

األردنية.

واكد الش��يخ س��لامن بن ابراهيم آل 
خليف��ة رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم أن تأصي��ل روح الوح��دة يف 
أوساط كرة القدم اآلسيوية ميثل منهاج 
عم��ل لالتح��اد القاري مل��ا متثله تلك 
الوح��دة من أرضي��ة خصبة لإلنطالق 
نحو آفاق واس��عة من التقدم والنامء، 
مؤكداً الحرص املس��تمر عىل التشاور 
والتنس��يق املس��تمر م��ع اإلتحادات 
الوطنية يف القارة اآلس��يوية مبا يصب 
بص��ورة إيجابي��ة يف خانة املس��اعي 

املشرتكة للنهوض باللعبة.

تحضيرات كأس آسيا 
للسيدات

كام استمع الشيخ سلامن بن إبراهيم 
ع��ن  مفص��ل  رشح  إىل  خليف��ة  آل 

استعدادات األردن الستضافة نهائيات 
كأس آس��يا للس��يدات التي ستقام يف 
أبريل املقبل، مبديا ارتياحه العميق ملا 
أنجزت��ه اللجنة املنظمة من تحضريات 
واس��عة تعرب عن الجاهزية الحتضان 
لنهائيات  املؤهل  القاري  االس��تحقاق 

كأس العامل للسيدات.
اآلس��يوي  االتح��اد  رئي��س  وأع��رب 
لكرة الق��دم عن ثقته بق��درة األردن 
ع��ىل تهيئ��ة مختلف عوام��ل النجاح 
الستضافة كأس آس��يا للسيدات عطفا 
ع��ىل ما متتلك��ه من خربة واس��عة يف 
والقارية  العاملية  البط��والت  احتضان 
ووجود كوادر برشي��ة مؤهلة وقادرة 
ع��ىل إدارة العملية التنظيمية بكفاءة 
واقت��دار باإلضافة إىل البني��ة التحتية 
املتط��ورة وهي العوام��ل التي برزت 
األردن  اس��تضافة  بص��ورة جلي��ة يف 

الناجحة لكأس العامل للسيدات تحت 
17 سنة العام 2016.

وأك��د الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم 
آل خليف��ة ح��رص االتحاد اآلس��يوي 
عىل تقدي��م مختلف أش��كال الدعم 
واملساندة املمكنة إلنجاح إقامة كأس 
آسيا للس��يدات يف األردن انطالقا من 
القناعة الراس��خة باملسؤولية املشرتكة 
الخ��راج الحدث الق��اري بصورة تليق 
بس��معة ومكانة البطوالت اآلس��يوية 
ومعاي��ري  مواصف��ات  أع��ىل  ووف��ق 

التنظيم.

األمير علي يحتفي برئيس 
االتحاد اآلسيوي

وأق��ام س��مو األمري عيل بن الحس��ني 
رئي��س االتح��اد األردين لك��رة القدم 

مأدبة عش��اء تكرميا للش��يخ س��لامن 
ب��ن ابراهيم آل خليف��ة بحضور عدد 
األردنية  الرياضي��ة  الش��خضيات  من 
واملس��ئولني يف االتح��اد األردين لكرة 

القدم.
و رحب س��مو األمري عيل بن الحسني 
بزيارة الشيخ س��لامن بن ابراهيم آل 
خليفة لألردن، مبينُا أن الزيارة تعكس 
حرصه عىل التواصل املستمر مع أرسة 
كرة القدم اآلسيوية والوقوف عىل أبرز 
التحدي��ات التي تواجهه��ا اإلتحادات 

الوطنية يف مختلف أنحاء القارة.
وأع��رب رئيس اإلتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم عن شكره وتقديره لسمو األمري 
ع��يل بن الحس��ني عىل ك��رم الضيافة 
وحفاوة االس��تقبال، معربا عن أطيب 
متنيات��ه للكرة األردنية ب��دوام التقدم 

والنجاح.

نجاحات المنتخبات األردنية آسيويا تبشر بمستقبل واعد للعبة
ابراهيم:  بن  لالتحاد... سلمان  المستقبلية  الخطط  األمير علي واطلع على  زار عّمان والتقى 

سندعم جهود األردن لتنظيم كأس آسيا للسيدات بأفضل صورة ممكنة
ال��ق��اري ل��الت��ح��اد  ع��م��ل  م��ن��ه��اج  يمثل  اآلس��ي��وي��ة  ال��وح��دة  تعميق 

... ويلتقي رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية لالتحاد األردني... ويستمع إلى عرض عن تحضيرات كأس آسيا للسيدات

عمان                 مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

 ... ويتسلم درعا تذكاريا من رئيس اإلتحاد األردنيرئيس االتحاد اآلسيوي يسلم علم االتحاد إلى األمير علي األمير علي يرحب بالشيخ سلمان بن ابراهيم

فقد ممث��ل الك��رة البحرينية 
فري��ق املالكي��ة فرص��ة بلوغ 
دوري أبط��ال آس��يا، بعد أن 
اإلم��ارايت  العني  أم��ام  خ��ر 
اللق��اء  يف  رد،  دون  بهدف��ني 
الذي جمعهام مساء أمس عىل 
استاد هزاع بن زايد باإلمارات، 
ضمن امللح��ق املؤهل لدوري 

األبطال.
وبن��اء ع��ىل الخس��ارة، ف��إن 
إىل  تلقائي��ا  انتق��ل  املالكي��ة 
االتح��اد  كأس  يف  املش��اركة 
يف  س��يكون  اآلس��يوي، حيث 
املجموع��ة األوىل إىل جان��ب 
الجزيرة األردين، القوة الجوية 

العراقي والسويق العامين.
وبالع��ودة للق��اء أم��س، فإن 
املالكي��ة ق��دم أداء جي��دا يف 
ظهوره اآلسيوي األول، خصوصا 
يف الش��وط األول م��ن اللقاء، 
قبل أن ترج��ح الخربة واملهارة 

كفة العني يف الشوط الثاين.
املالكي��ة أحمد  وبدأ م��درب 
اللقاء بتشكيلة  الدخيل  صالح 
مكونة من الحارس عبدالكريم 
ف��ردان، والالعب��ني: س��يدرضا 
عيىس، جي جي، سيدهاش��م 

عدن��ان، ع��يل عاش��ور، عامر 
حس��ن، نواف عبدالله، عيىس 
ال��ربي، إرساء عام��ر، أحم��د 

يوسف وسيدهاشم عيىس.
وانتهى الش��وط األول س��لبيا 
دون أهداف، قبل أن يحس��م 
العني النتيجة يف الشوط الثاين 
يف 8 دقائق، حيث جاء الهدف 
األول للفريق اإلمارايت عرب كرة 
املحرتف  تابعها  أرضية  عرضية 
ب��ريق ع��ىل يس��ار الح��ارس 
وص��وال  ف��ردان  عبدالكري��م 

للدقيقة )53(، قبل أن يضيف 
اإلماراتيون اله��دف الثاين عرب 
ك��رة رأس��ية للمح��رتف كايو 

.)61(
وح��اول املالكي��ة الع��ودة يف 
النتيجة، فأجرى املدرب أحمد 
الدخي��ل تبديال م��ع بقاء 15 
بخروج  النهاي��ة  ع��ىل  دقيقة 
الع��ب الوس��ط عامر حس��ن 
املهاج��م س��يدعيل  ودخ��ول 

عيىس.
ومل تثمر الدقائ��ق التالية عن 

أي جديد يذك��ر، خصوصا مع 
الرتاجع العيناوي للحفاظ عىل 
محاوالت  قب��ال  يف  النتيج��ة، 
خجولة مل تص��ل إىل الخطورة 
املطلوب��ة م��ن قب��ل املالكية 
اللق��اء  لينته��ي  للتعدي��ل؛ 
بخسارة فارس الغربية بهدفني 

دون مقابل.
حض��ورا  املب��اراة  وش��هدت 
جامهرييا جيدا من قبل أنصار 
ومحبي ف��ارس الغربية، الذين 
توافدوا إىل اإلمارات برا وجوا؛ 
ملس��اندة الفريق يف استحقاقه 

اآلسيوي.
تحكي��م  طاق��م  اللق��اء  أدار 
مالي��زي مك��ون م��ن حك��م 
الساحة محمد أمريول يعقوب، 
زين��ل  محم��د  واملس��اعدين 
والحكم  إسامعيل،  بن  وأزمان 

الرابع شوهزي بن شكري.
وسيدش��ن املالكية مشواره يف 
دور املجموعات بكأس االتحاد 
اآلسيوي يوم 12 فرباير املقبل، 
إذ سيس��تضيف نادي السويق 
العامين، ضم��ن الجولة األوىل 

للمجموعة األوىل.

انتقل للمشاركة في كأس االتحاد

المالكية يخسر من العين اإلماراتي في ملحق أبطال آسيا
أحمد مهدي

من لقاء المالكية والعين

تنس السيدات تستعد 
الستقبال نجمات آسيا

أم الحصم – االتحاد البحريني للمبارزة:
أكد أمني رس االتحاد البحريني للتنس 

مدير بطولة كأس االتحادية الدولية 
للتنس للسيدات للمجموعة الثانية 
اآلسيوية )فيد كاب( فؤاد الرويعي 
والتي يستضيفها وينظمها االتحاد 

البحريني للتنس وتحت ارشاف االتحاد 
الدويل للتنس يف الفرتة من 6 وحتى 10 

من شهر فرباير املقبل عىل مالعبه بجامعة بوليتكنك البحرين 
مبدينة عيىس. 

وأوضح الرويعي بأن اتحاد التنس البحريني قد وضع خطة 
واسرتاتيجية للنهوض باللعبة ونرشها يف البحرين والتعاون مع 
الدول املجاورة والتعاون مع االتحاد اآلسيوي للتنس واالتحاد 

الدويل للتنس والتنسيق معهام يف تطوير رياضة التنس يف 
املنطقة وذلك مبا يتامىش مع توجهات وتطلعات املجلس 

األعىل للشباب والرياضة واللجنة األوملبية البحرينية، وكان 
اتحاد التنس قد سجل نجاحات كبرية لدى تنظيميه لبطوالت 

ديفيس كاب إىل جانب البطوالت واألنشطة والفعاليات األخرى 
وكربت أحالم وتطلعات مجلس االدارة إىل احتضان وتنظيم 

بطولة فيد كاب، إذ إن اهتامم مجلس ادارة االتحاد بالعنرص 
النسايئ ال يقل شأناً عن العنرص الرجال، حيث نحن حريصون 

بتنظيم بطولة السيدات سنوياً والتي ترعاها عضو مجلس ادارة 
اللجنة األوملبية البحرينية رئيسة لجنة النشاط النسايئ باللجنة 

األوملبية رئيسة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة.

ومن املقرر أن تقام منافسات هذه البطولة عىل مالعب 
االتحاد البحريني للتنس مبقره بجامعة بوليتكنك البحرين 

مبدينة عيىس يف الفرتة من 6 وحتى 10 من شهر فرباير املقبل، 
وقد كشف اتحاد التنس أنه قام بتسجيل واعتامد مشاركة 14 

دولة إىل جانب مملكة البحرين.

فؤاد الرويعي
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 عىل األرجح فتح باب التكنولوجيا 
ابواباً ال سبيل إلغالقها؛ عدم اإلعرتاف 

بالقصور أو البناء عىل “الفشل” أو 
وهم الكامل سيودي بهذا الشق من 

كرة القدم نحو املجهول..  

ما حدث يف بعض مباريات كأس 
إنجلرتا أكمل مشاهد “الكوميديا” 

يف إيطاليا ومثلها ولو بدرجة أقل يف 
أملانيا.. 

يف فرنسا تم تعليق اإلستعانة بتقنية 
مراقبة خط املرمى، بعد إتضاح عدم 

جدواها..!

أما يف اسبانيا؛ فالدراما ستكتمل يف 
املوسم املقبل، وستزيد الطني بله.! 

ميكن ملس بعض اإليجابيات يف 
بعض املواقف.! لكن أياً كان تطور 

التكنولوجيا املستخدمة فهي من صنع 
البرش، والقرار النهايئ يعود يف نهاية 

املطاف للتقدير البرشي..! 

رغم الفارق الشاسع بني برشلونة 
وريال مدريد، باتت اتهامات محاباة 
التحكيم روتني ميارسه الطرفان بكل 

عشق..!

غوارديوال يتهم االعالم الربيطاين بحب 
اإلثارة والتعمق بكل ما هو غري فني..ِ 

يف الواقع، الجدل صناعة اسبانية، 
ُتكمل بامتياز “سلعة” برشلونة وريال 

مدريد املربحة..!

الفارق الشاسع يف كل مكان.. نابويل 
وحده يصنع الحدث.!

ساري جّهز للحدث قبل وقوعه.! “ملاذا 
يلعب نابويل بعد يوفنتوس دامئاً؟!”.. 

هل خالف غاتوسو التوقعات فعاًل؟ 
الفوز 3 مباريات متتالية يعني اليشء 

الكثري مليالن، ويف الوقت ذاته لن يعني 
ذلك أي يشء مع أول سقوط.! 

هكذا هي املعادلة.. زيدان يعرفها.! 

ليفربول عاد ملعضلة “االنفصام”، 
فريق كلوب يسقط امام الصغار، 

وهو يف الواقع أفضل من يلعب مع 
الكبار.. املشاكل الذهنية جوهرها فني 

بالدرجة األوىل.!

كلام انتقد كونتي زاد صمت اإلدارة..! 
هذا املسلسل يحتوي عىل مشاهد ال 

تليق بالكبار! 

مباذا ميكن وصف استمرار عطاء فيدرر 
بذات الروح والرغبة والثبات عىل مدار 

أكرث من 14 عاماً ؟!

)كلامت الحب تقتل الحب(.. والصمت 
يف حرم الجامل جامل. )نزار قباين(

هاني اللؤلؤ

هاي اليت

@haniallulu

celecao-9
@hotmail.com

ليغانيس- اشبيليه

ميالن - التسيو

موناكو - مونبيليه

 تشيلسي - بورنموث

نيوكاسل - بيرنلي

م سيتي - وست بروم

ايفرتون - ليستر

ساوثامبتون - برايتون

ستوك - واتفورد

توتنهام- م يونايتد
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نصف النهائي

ذهاب نصف النهائي

نصف النهائي

الجولة 25
الدوري االنجليزي

)وكاالت(: مل يع��د أم��ام ريال مدريد 
س��وى التتوي��ج بلق��ب دوري أبطال 
أوروبا، إلنقاذ موس��مه الحايل، وذلك 
بعد وداعه مؤخرا كأس امللك، وضياع 

حلم الفوز بالليجا عمليا.
وس��يخوض الفري��ق املل��ي مواجهة 
صعبة ضد باريس سان جريمان الفرنيس 
يف دور ال�16 من التشامبيونزليج بعد 
أسبوعني، يسبقها مباراتني ضد ليفانتي 

و ريال سوسيداد يف الليجا.
ووفقا لصحيفة آس فإن الفرنيس زين 
الدين زيدان املدي��ر الفني للمرينجي 
أنطوني��و  للفري��ق  الب��دين  واملع��د 

بينت��وس، وضعا خطة لتأهيل الالعبني 
بدنيا وصفتها الصحيفة بأنها “برنامج 
الفريق  مصغر مش��ابه الس��تعدادت 

ملوسم جديد”.
وأشارت الصحيفة اىل أن بينتوس وضع 
خطة بدنية لكل العب من العبي لوس 
بالنك��وس طبق��ا لظروفه��م املختلفة 
واألخ��ذ يف االعتبار عدد الدقائق التي 

شارك فيها مع منتخب بالده.
ويف هذا الصدد يتصدر لوكا مودريتش 
قامئة األكرث مش��اركة يف املوسم الحايل 

برصيد 539 دقيقة.
ويخىش زي��دان أن يدفع مثن االعداد 

البدين الس��يئ وهو األمر الذي تعرض 
بسببه اإليطايل كارلو أنشيلويت املدرب 
األسبق للفريق النتقادات الذعة خالل 

فرتته األخرية عىل ملعب برنابيو.

ويأمل زيزو أن تنج��ح مجددا خطته 
الت��ي س��اعدت الفري��ق األبيض عىل 
التتويج ب��دوري أبطال أوروبا يف آخر 

موسمني.

)وكاالت(: كان م��ن املف��رتض أن يك��ون 
اللجوء لتقنية حكم الفيديو سبًبا يف القضاء 
عىل الش��كوك حول القرارات، ومس��اعدة 

كرة القدم عىل تصدر املشهد.
لك��ن الحدي��ث ع��ن مباري��ات الدوري 
اإليط��ايل ي��وم األحد امل��ايض، انصب عىل 
قرارات الحكام، ويب��دو أن حكم الفيديو 
يتس��بب يف املزي��د من االرتب��اك بداًل من 

القضاء عليه.
ورمبا يكون ذلك أمرًا مقلًقا لالتحاد الدويل 
)فيفا( الذي كان يأمل يف اس��تخدام تقنية 
حكم الفيديو يف كأس العامل يف روس��يا، لو 
س��ارت التجربة عىل ما ي��رام يف عدد من 
ال��دول، إذا ن��ال موافقة مجل��س االتحاد 
ال��دويل، وم��ن املتوق��ع اتخاذ الق��رار يف 

الثالث من مارس.
وسيتس��اءل الفيفا كيف ميك��ن لتقنية، ما 
زالت تسبب ارتباًكا بعد خمسة أشهر من 
اس��تخدامها يف الدوري اإليطايل، أن تعمل 
بشكل س��لس يف بطولة سيكون األمر فيها 

جديًدا عىل أغلب الحكام والالعبني.
وقال مجلس االتحاد ال��دويل لكرة القدم، 
املس��ؤول عن س��ن قوانني اللعبة، يف بيان 
رس��مي: “نحل��ل جميع اختب��ارات تقنية 
حك��م الفيدي��و ح��ول الع��امل للتأكد من 
حصولها ع��ىل الضوء األخرض، واس��تعداد 
الحكام وحكام الفيديو ومراقبي املباريات 

بشكل كامل”.
وأضاف “مسؤولو كل بطولة يجب عليهم 
التأكد من حصول الح��كام عىل التدريب 

الكايف”.
وأدت الحاالت إىل حديث صحيفة جازيتا 
ديلو س��بورت عن “األحد األس��ود للحكام 
وحكام الفيديو” بسبب هدف ميالن ضد 
التسيو، إذ اعرتف املدربان أن الكرة كانت 
ملس��ة يد إضافة إىل واقع��ة أخرى تتعلق 
بعدم احتس��اب ه��دف صحيح كان ميكن 

أن مينح الفوز لكروتوين ضد كالياري.
وأح��رز كروت��وين هدًف��ا يف الدقيقة 90، 
واحتسبه الحكم يف البداية قبل أن يرتاجع 
يف ق��راره بع��د مراجع��ة حك��م الفيديو، 

وهو األم��ر الذي احت��اج إىل عدة دقائق، 
وأوضح��ت اإلع��ادة التلفزيوني��ة صح��ة 

الهدف.
وق��ال والرت زينج��ا مدرب كروت��وين بعد 
التع��ادل 1-1: “فزن��ا باملباراة، ش��اهدت 
الواقعة يف التلفزي��ون وما صعقني أنها مل 
تكن تس��لاًل، وال أفهم كيف ميكن للحكم 
أن يرتك��ب ه��ذا الخطأ رغم مش��اهدته 

اإلعادة”.
وح��دث غض��ب أيًضا م��ن تقني��ة حكم 
الفيدي��و عندما تحدث واقع��ة مهمة، وال 
يقوم الحك��م مبراجعتها وهو ما حدث يف 

فوز نابويل 1-3 عىل بولونيا.
وش��عر بولونيا أنه كان يج��ب أن يحصل 

عىل ركلة جزاء بعد ملس��ة يد ضد كاليدو 
كوليبايل مدافع نابويل عندما كانت النتيجة 
تشري إىل التعادل 1-1، وكان الغضب مامثال 
عند احتس��اب ركلة جزاء لصاحب األرض 

بعد تدخل بسيط ضد خوسيه كايخون.
وق��ال روبرتو دونادوين مدرب بولونيا: “يف 
الواقعة األوىل )الحكم( تحمل املس��ؤولية 
القرار، رمبا لي ال يضيع الوقت ويف الثانية 
تركها آلخر ويف هذه الحالة حكم الفيديو، 
كن��ت أفضل نفس الدرج��ة من الحكم يف 

الواقعتني”.
ك��ام أن الوق��ت ال��ذي يحتاج��ه الحكم 
ملراجعة األمر يش��كل مشكلة أخرى، ففي 
العام امل��ايض حذر ماس��يميليانو أليجري 
مدرب يوفنتوس من أن املباريات رمبا متتد 
“3 أو 4 س��اعات” لو تم اس��تخدام حكم 

الفيديو بشكل أكرث من الالزم.
وأشار جيان بيريو جاسربيني مدرب أتالنتا 
إىل أنه باستخدام حكم الفيديو أو بدونه، 
يج��ب أن تعتمد الق��رارات ع��ىل تقدير 

الحكم.
وش��دد جاس��ربيني: “األمور مل تكن جيدة 
ي��وم األح��د، لك��ن بعض الح��االت ميكن 
أن تتك��رر يف أي وق��ت، الصورة ال تكذب 
الفيديو، لك��ن تقدير  باس��تخدام حك��م 

الحكم هو ما يثري األمر”.

)وكاالت(: ق��ال رئيس قط��اع رشطة كرة 
القدم يف بريطانيا، إن املش��اغبني ميكنهم 
توقع رد فعل حازم، لو حاولوا التس��بب 
يف أي مش��كالت يف كأس الع��امل الصيف 
املقبل يف روس��يا بعد اتخاذ املس��ؤولني 

إجراءات أمنية صارمة.
لتهدي��د  وروس��يا  إنجل��رتا  وتعرض��ت 
باالس��تبعاد من بطول��ة أوروبا 2016 يف 
فرنس��ا بعد أحداث شغب بني مشجعي 
املنتخب��ني، وإلقاء كل دول��ة باللوم عىل 

األخرى.
وق��ال م��ارك روبرت��س نائ��ب رئي��س 

الرشطة، إن الرشطة الروسية تتعاون مع 
نظريته��ا الربيطانية لتف��ادي تكرار األمر 
يف الصي��ف املقبل، حيث زار مس��ؤولون 
روس إنجلرتا ملش��اهدة رشطة كرة القدم 
خالل املنافس��ات، وسيس��افر مسؤولون 
بريطانيون إىل روس��يا ملناقش��ة الخطط 

ومواجهة األمر.
وأش��ار روبرتس إىل أنه يث��ق يف إمكانية 
روس��يا بتقديم أفض��ل أداء أمني خالل 
البطولة التي س��تقام يف 12 ملعًبا يف 11 
مدينة من بينها موسكو وسان بطرسربج 
وس��وتيش وكازان. وقال روبرتس: “قمنا 

بقياس كل يشء قالته )الرشطة الروسية(، 
وكل م��ا رأيته ودرج��ة االلت��زام العالية 
للتعام��ل م��ع جامهريه��ا باإلضافة إىل 

الجامهري األخرى.
وأضاف: “أش��عر أن املش��اغبني يف روسيا 
عىل دراية مبا ميكن أن تفعله الس��لطات 
الروس��ية”. ومتلك جامهري إنجلرتا سجاًل 
س��يًئا يف إثارة الش��غب منذ س��بعينات 
القرن املايض وتس��ببت يف مش��كالت يف 
كأس الع��امل 1998 يف فرنس��ا وبطول��ة 

أوروبا 2000 يف بلجيكا وهولندا.
ونجح��ت بريطاني��ا يف التعامل مع األمر 

بحظر س��فر مثريي الش��غب، نحو ألفي 
شخص تم حظرهم، ومنح الرشطة الحق 

يف مصادرة جوازات السفر.
ومل يت��م إلق��اء القبض عىل أي مش��جع 
بريط��اين بتهم��ة تتعلق بإثارة الش��غب 
يف كأس الع��امل 2010 بجن��وب إفريقي��ا 
وبطول��ة أوروبا 2012 يف أوكرانيا وبولندا 

وكأس العامل 2014 يف الربازيل.
وج��ددت مش��كالت بني املش��جعني يف 
مارس��يليا، قبل عامني يف بطول��ة أوروبا، 
املخ��اوف بش��أن إمكانية عودة ش��غب 

الجامهري االنجليزية.

خطة طوارئ

األحد األسود

تعاون أمني بين روسيا وبريطانيا 

زين الدين زيدان

جدل التكنولوجيا يستمر 

)وكاالت(: أملح رئيس نادي أتلتيكو 
مدريد، إنريي سرييزو، إىل امكانية 

رحيل أحد العبي الفريق خالل موسم 
االنتقاالت الشتوية الحايل، لكنه أكد أنه 

ال يوجد يشء محسوم حتى اللحظة.
وقال سرييزو خالل حفل توزيع جوائز 
جمعية الصحافة الرياضية يف مدريد: 

“حتى اآلن مل يحسم يشء، عىل األرجح 
قد يرحل أحد الالعبني، لكن حتى هذا 

التوقيت مل نتأكد من يشء، كاراسكو 
العب رائع يروق لنا كثريًا، جامريو 

كذلك مهاجم كبري وأعتقد أنهام بحال 
جيد هنا، عىل كل األحوال، وبحسب 
التطورات، سنوافيكم باألخبار”. وعن 

إمكانية االحتفاظ مبهاجم الفريق، 
الفرنيس أنطوان جريزمان، ملدة طويلة، 
قال “أعتقد ذلك، لكن ال ينبغي إقناع 

أي العب بأي يشء”. وحول حظوظ 

أتلتيكو يف الليجا، حيث يحتل الوصافة 
بفارق 11 نقطة عن برشلونة، قال “يف 

كرة القدم كل يشء ممكن، أيًضا ميكنك 
بعد الفوز يف 5 مباريات متتالية أن 

تخرس يف 7 متتالية، كل يشء ممكن”. 

وأتم: “الجولة املاضية كانت جيدة ألننا 
فزنا وفالنسيا خرس، والجولة القادمة 

سيأتون إىل هنا، وإذا فزنا وآمل يف ذلك 
سيتسع الفارق إىل 9 نقاط، وهذا أمر 

جيد لصالح املركز الثاين”.   

مستقبل جريزمان 

أنطوان جريزمان

 بارترا يطرق 
باب العودة

)وكاالت(: يقرتب الالعب اإلسباين 
مارك بارترا، مدافع فريق بوروسيا 

دورمتوند األملاين، من العودة مجدًدا 
إىل أجواء الدوري اإلسباين بعد أقل 
من عامني عىل رحيله عن صفوف 

برشلونة.
وبات بارترا عىل أعتاب االنتقال 

لصفوف نادي ريال بيتيس عىل سبيل 
اإلعارة حتى نهاية املوسم الجاري.

وكشفت صحيفة موندو 
ديبورتيفوالكتالونية أن بارترا، العب 

برشلونة السابق، أبدى رغبته يف 
الرحيل لخوض مزيد من الدقائق، 

وينتظر أن تتم إعارته مبجرد تخطيه 
الفحوصات الطبية الالزمة خالل 

الساعات القادمة إىل بيتيس لنهاية 
املوسم.

وسيتضمن العقد إمكانية الرشاء يف 
الصيف القادم ملدة 4 أعوام.



     ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(    )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
للتواصل مع المحررة : 17111509 

األربعاء 31 يناير 2018 
14 جمادى األولى 1439

العدد 3396 21 ملتقى األعمال إعداد: هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com

multaqa@albiladpress.com

 محمد بن خليفة يزور أكاديمية النفط والغاز 

“بودي وركس” توسع خدماتها لتشمل إصالح الشاحنات

تفقد وزير النفط رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة 
بابكو ال�شيخ حممد بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة 
مق���ر اأكادميي���ة النفط والغ���از يف الع���وايل يوم 

اخلمي�س املوافق 25 يناير 2018. 
وخ���الل الزي���ارة، ق���دم مدير دائ���رة التعلم 
والتطوير حممد ح�ش���ن �رشحاً موج���زاً للوزير عن 
االأن�ش���طة التطويري���ة املختلف���ة الت���ي توفرها 
اأكادميية النفط والغ���از، كما تطرق اإلى اخلطط 
امل�ش���تقبلية الطموحة والتي ته���دف اإلى تعزيز 
روؤي���ة بابك���و يف جعل دائ���رة التعل���م والتطوير 
من�ش���اأة تعليمي���ة ذات مكانة دولي���ة مرموقة يف 

العامل. 
ثم قام الوزير بزيارة اأق�شام االأكادميية.

واأ�ش���اد بالتقدم الذي مت اإح���رازه يف توفري 

كافة الت�شهيالت الالزمة. 
واأم�ش���ى بع����س الوق���ت داخ���ل الف�ش���ول 
الدرا�شية وور�س العم���ل ومركز م�شادر التعلم، 

كم���ا حتدث اإل���ى بع�س املتدربن ع���ن الربامج 
املختلفة التي يتم طرحها داخل االأكادميية.  

وخالل الزي���ارة، التقى بالدفع���ة االأولى من 

املتدرب���ن الت���ي تدر����س برنام���ج الدبل���وم يف 
عملي���ات النفط والغ���از، مبا يوؤهله���م للعمل يف 

وظيفة م�شغلي عمليات بامل�شفاة. 

وق���دم املتدربون �رشح���اً تو�شيحي���اً موجزاً 
عن �شب���ب اختيارهم له���ذا الربنام���ج التدريبي 

وعنا�رشه االأ�شا�شية واملنافع املرجوة منه. 
كما اأك���دوا على تطلعهم اإلى م�شتقبل واعد 

مع �رشكة بابكو بعد التخرج. 
وبعده���ا، التق���ى الوزير موظف���ي واإداريي 
االأكادميي���ة، واأع���رب له���م ع���ن جزي���ل �شك���ره 
وامتنان���ه جلهوده���م الدوؤوب���ة يف دع���م م�شرية 

التطوير ب�رشكة بابكو ومملكة البحرين. 
واأكد تقدمي كل الدعم والت�شجيع الالزمن، 
مهنئ���اً اجلميع عل���ى هذا االإجناز الكب���ري، ومعرباً 
عن ثقته الكبرية يف التزام اجلميع بال�شعي اجلاد 
من اأج���ل تهيئة بابكو وح�ش���ن اإعدادها ملواجهة 

حتديات امل�شتقبل.

اأعلنت ور�شة “بودي ورك����س” التي اأطلقتها 
�رشكت���ي الزياين لل�شيارات وفري�ش���ت موتورز،عن 
تو�شع���ة قائمة خدماتها لت�شم���ل ت�شليح و�شمكرة 

ال�شاحنات الثقيلة. 
وافتتحت ور�شة “بودي ورك�س” فرعها االأول 
يف الع���ام 2015 وحققت من���ذ ذلك احلن جناحات 
باه���رة، وهو ما �شاه���م يف تو�شعة خدماتها لت�شمل 

ال�شاحنات الثقيلة. 
وُتعترب ور�ش���ة “بودي ورك�س”هي االأولى من 
حي���ث النوع واحلجم يف مملك���ة البحرين، حيث يتم 
القي���ام فيها باأعل���ى معايري التعدي���ل والت�شليح 
باالإ�شاف���ة اإلى تق���دمي خدمات ذات ج���ودة عالية 
مع مراعاة ت�شلي���م ال�شيارة للمالك بوقت قيا�شي، 
وذلك من اأجل اإر�شاء العمالء وخلق دائرة من الثقة 
واالحرتام ب���ن ال�رشك���ة والزبون وهو م���ا اعتادت 

�رشكة بودي ورك�س تقدميه لكافة زبائنها.
وته���دف “ب���ودي ورك����س” من خ���الل اإطالق 

خدماته���ا اجلديدة اإلى ا�شتقط���اب فئة جديدة من 
الزبائ���ن بتقدمي خدم���ات خمتلفة تت�شم���ن اإعادة 
هيكل���ة خمتل���ف ال�شاحن���ات واملركب���ات الثقيلة 
منها ناق���الت الوقود واملياه و�شاحن���ات ال�شفط، 
و�شناديق التربيد وغريها من املركبات وذلك من 
خ���الل اأحدث املعدات والتقني���ات التي تتزود بها 

الور�شة.
تتمي���ز ور�شة ب���ودي وورك�س ع���ن غريها من 
خالل تقدميها ملنتجات ذات �شمان وجودة عالية، 
كم���ا اأنها تعد اأن تكون اآخ���ر مل�شاتها هي االأف�شل 
وذل���ك م���ن خ���الل منهجه���ا املعتم���د عل���ى اآالتها 
املتطورة واأق�ش���ام الطالء الفريدة م���ن نوعها، اإذ 

اإن الور�شة �شممت ط���رق عملها لتوفري اأكرب قدر 
م���ن الراحة لعمالئها كافة من خالل اجراءات �شل�شة 

و�شهلة لتحقيق اأق�شى قدر من الي�رش.
“ب���ودي  لور�ش���ة  املنت���دب  الع�ش���و  وق���ال 
ورك����س” را�ش���د الزي���اين “نح���ن �شع���داء للغاي���ة 
لتو�شعة خدماتنا املقدم���ة يف بودي ورك�س وذلك 

بعد النجاح الذي حققته الور�شة يف االأعوام الثالثة 
املا�شية يف ت�شليح وتعدي���ل املركبات اخلفيفة. 
ولق���د �شمم���ت اخلدم���ات اجلديدة خلدم���ة قاعدة 
عم���الء اأكرب وذلك ع���رب ا�شتخدام اأح���دث املعدات 
لت�شنيع وت�شليح وتعديل خمتلف اأنواع املركبات 

الثقيلة”.

“بن هندي إنفورماتكس” األفضل أداًء في الخليج 
حقق مرك���ز �شام�ش���وجن خلدمات 
ب���ن هن���دي  التاب���ع ل�رشك���ة  الزبائ���ن 
اإنفورماتك����س موؤخراً اإجن���ازاً كبرياً يف 
جم���ال العناي���ة بالزبائ���ن وخدمته���م 
الأعل���ى امل�شتوي���ات العاملية،  وفق���اً 
حيث ح�شل موؤخراً على “جائزة املركز 
االأف�شل اأداًء “برمييوم” على م�شتوى 
اخلليج���ي”  التع���اون  جمل����س  دول 
م���ن قب���ل �رشك���ة �شام�ش���وجن اخللي���ج 

لالإلكرتونيات.
هن���دي  ب���ن  �رشك���ة  وكان���ت 
اإنفورماتك����س ه���ي الوكي���ل املعتمد 
الوحيد ال���ذي ح�شل على هذه اجلائزة 
اخلليج���ي  التع���اون  جمل����س  دول  يف 
والت���ي ُتع���د اإجن���ازاً متمي���زاً موا�شلة 

رحلتها يف التميز يف جمال اخلدمة. 
وق���د اأقيم حفل توزيع اجلوائز يف 
اإمارة دبي يف االأ�شبوع الثاين من �شهر 
يناير 2018، قام اإيهاب غامن – مدير 

مرك���ز �شام�ش���وجن خلدم���ات الزبائ���ن 
ب�رشكة ب���ن هن���دي اإنفورماتك�س وبناًء 
على طلب من �رشكة �شام�شوجن اخلليج 
لالإلكرتوني���ات بتقدمي �رشح تف�شيلي 

للحا�رشي���ن م���ن جمي���ع دول جمل����س 
التع���اون اخلليجي ع���ن كيفية تطبيق 
اأف�شل املمار�ش���ات يف خدمات ما بعد 
البي���ع يف جمال االإلكرتونيات وبخا�شة 

يف جوانب عمليات ت�شغيل قطع الغيار 
واإدارة املخزون.

وذك���ر اإيه���اب قائالً “لق���د عملنا 
بجه���د وقوة لتحقيق هذا االإجناز الذي 
ح�ش���د التمي���ز والتقدي���ر م���ن �رشك���ة 
�شام�ش���وجن، ونح���ن ناأت���ي االآن عل���ى 
�ش���دارة دول جمل�س التعاون يف جمال 

خدمات الزبائن”.
و�رشح ع�شو جمل�س االإدارة ونائب 
الرئي����س التنفي���ذي مبجموعة �رشكات 
ب���ن هندي عبدالعزيز ب���ن هندي قائالً 
جمي���ع  ب���ن  التمي���ز  يف  “اإن جناحن���ا 
املوزع���ن املعتمدين يف دول جمل�س 
التع���اون يثب���ت مق���دار الثق���ة التي 
ت�شعها زبائننا يف منتجاتنا وخدماتنا. 
وح�شولن���ا على هذا التك���رمي الرفيع 
يلقي علين���ا م�شوؤولية اأك���رب للحفاظ 
على ا�شتم���رار التقدم لتعزيز خدماتنا 
اإلى اأبعد مدى واحلفاظ على ريادتنا”.

“المعلنين” تقيم أول فعالية في العام الجديد
تقيم جمعية املعلنن، فرع اجلمعية 
الدولية لالإع���الن مبملك���ة البحرين، اأول 
فعالية يف العام اجلديد وتت�شمن ور�شة 
عمل وحفل غداء تقام ظهر اليوم االربعاء 

31 يناير 2018. 
واأفاد رئي�س اجلمعية،ع�شو املجل�س 
العاملي للجمعية الدولية لالإعالن خمي�س 
املقلة بان برنامج الفعالية يبداأ ال�شاعة 
11:00 �شباحاً بور�شة عمل ت�شتمر حتى 
1:00 ظه���راً ح���ول “القي���ادة الفعالة” 
يتحدث فيها ماي���ك جورج من بريطانيا، 
وهو من املتحدثن املعروفن يف جمال 
التطوي���ر والتحفي���ز الذات���ي، واألف 14 

كتابا يف العديد من هذه املو�شوعات.
واأ�شاف املقلة ان اجلمعية قد دعت 
اع�شاءه���ا و�شيوفه���م حل�ش���ور ور�ش���ة 
العم���ل وحفل الغ���داء الذي يق���ام بهذه 

املنا�شبة يف 1:00 ظهراً.

ويت�شمن برنامج حف���ل الغداء كلمة 
املتحدث الرئي�س ماي���ك جورج، وتقرير 
عن ان�شط���ة اجلمعية وال�شوق االعالين يف 
مملكة البحري���ن ودول جمل����س التعاون 

اخلليجي. 

طالبة بحرينية تشارك في أولمبياد الطهي بالهند“إبدار” ينال تصنيًفا ائتمائًيا “BB” طويل األجل
اأعلن م����رشف اإبدار ام�س ح�شوله 
على ت�شني���ف ائتماين “BB” طويل 
االأجل، وت�شنيف ائتماين “B” ق�شري 
االأج���ل مع نظ���رة م�شتقبلية م�شتقرة 
م���ن وكالة ت�شنيف االئتمان الدولية 

“كابيتال اإنتلجن�س”.
وقالت “كابيت���ال اإنتلجن�س” ان 
ه���ذه الت�شنيفات قد منحت مل�رشف 
اإبدار نظ���راً ملا يتمتع ب���ه من كفاءة 
عالي���ة، و�شيول���ة ممتازة،  راأ�شم���ال 
واآج���ال ا�شتحق���اق للدي���ن ممت���دة، 
وكذل���ك النخفا����س الرافعة املالية، 
خا�شة ن�شبة االقرتا�س مقارنة براأ�س 

املال. 
وق���ال الرئي����س التنفيذي اأمين 
�شجيني “اإن هذه الت�شنيفات توؤكد 
اأن�شط���ة  جن���اح املب���ادرات لتنوي���ع 
امل�رشف اال�شتثمارية وذلك من خالل 
تنفي���ذ ا�شرتاتيجية عم���ل جديدة.اإن 
النظ���رة امل�شتقبلي���ة تعك����س قدرة 
امل�رشف االإيجابي���ة لتحقيق اإيرادات 

من م�ش���ادر متعددة. لق���د ا�شتطاع 
امل����رشف خ���الل ال�شن���وات االأخ���رية 
ت�شغيلي���ة  مالي���ة  نتائ���ج  حتقي���ق 
ممت���ازة، وذل���ك م���ن خ���الل تو�شعة 
اأن�شطت���ه اال�شتثمارية واال�شتثمار يف 
ال�شكوك و حالي���ا امل�رشف يف موقع 
يتيح له حتقيق املزيد من االأرباح”.

اجلدي���ر بالذكر اأن م����رشف اإبدار 

ق���د تاأ�ش�س م���ن خالل اندم���اج ثالثة 
م�ش���ارف اإ�شالمي���ة مقره���ا البحرين 
وهي: بنك اإي���الف، وبنك كابيف�شت، 
و بي���ت اإدارة امل���ال. وق���د اأ�شب���ح 
امل�رشف من���ذ ذلك احل���ن اأحد اأكرب 
امل�شارف اال�شتثمارية االإ�شالمية يف 

البحرين. 
ويعت���رب اأكرب م�شاه���م يف م�رشف 
اإب���دار ه���و بي���ت التموي���ل الكويتي 
ال���ذي يعت���رب ث���اين اأك���رب م�رشف يف 
الكوي���ت، اإذ ميتل���ك ن�شب���ة 30.08 
% يف امل����رشف، بينم���ا ميتل���ك فرع 
بي���ت التموي���ل الكويت���ي بالبحرين 
ن�شب���ة 4.71 % لت�شل بذلك الن�شبة 
االإجمالي���ة ملا ميلكه بي���ت التمويل 
الكويتي يف امل�رشف اإلى 34.79 %. 
وترتك���ز اأن�شط���ة م����رشف اب���دار 
راأ����س  اأ�ش���واق  يف  اال�شتثم���ار  يف 
امل���ال واخلزان���ة، وقط���اع الطريان، 
والعقارات واإدارة االأ�شول، وتقدمي 

اخلدمات اال�شت�شارية.

لل�شياف���ة  البحري���ن  معه���د  اأعل���ن 
والتجزئ���ة م�شاركت���ه يف اأوملبي���اد الطهاة 
ال�شب���اب ال���دويل املق���ام يف نيودلهي يف 
الهن���د وذل���ك م���ن الثام���ن والع�رشين من 
يناير لغاية الثاين من فرباير 2018 ممثال 
مملك���ة البحري���ن يف امل�شابق���ة م���ن خالل 
اإح���دى الطالبات البحريني���ات املتدربات 

يف املعهد.
وته���دف امل�شابق���ة الت���ي تنظمه���ا 
موؤ�ش�شة “اآي اآي ات����س ام” الهندية اإيجاد 
من�ش���ة عاملي���ة للتفاع���ل ب���ن خمتل���ف 
املحرتف���ن واملواه���ب ال�شاب���ة يف جمال 
الطهي وتعزيز عالق���ة االإخاء وح�شن النية 

بن االأمم.
اأن م�شارك���ة معه���د  الذك���ر  ويج���در 
مت  ق���د  والتجزئ���ة  لل�شياف���ة  البحري���ن 
رعايته���ا بالكامل م���ن جمموع���ة داداباي 
القاب�ش���ة وعل���ق املدي���ر املنت���دب حامت 
داداب���اي قائ���ال “تعت���رب ه���ذه الفر�ش���ة 
خطوة اأخ���رى ذكية يف تقدمي تعليم نوعي 
م�شتدام وف���ق املعايري الدولي���ة يف اإطار 

�شعين���ا لدعم وحتفيز ال�شب���اب البحريني 
لتلبية متطلبات قطاع ال�شيافة املتزايدة 
يف مملك���ة البحرين باعتب���اره جماال خ�شبا 

للتوظيف”.
البحريني���ة  الطالب���ة  اختي���ار  ومت 
املتدرب���ة م���رمي الدو����رشي الت���ي تدر�س 
برنامج  دبلوم ال�شياف���ة واإدارة ال�شياحة 
للمعه���د ال�شوي����رشي “اأت����س اآي اأم” حتت 
رعاي���ة وزارة العمل ومتك���ن، للم�شاركة 
يف امل�شابق���ة الدولية الكب���رية يف الهند؛ 
به���دف تعزي���ز م�شريتها املهني���ة يف هذا 

املجال م���ع مدربها للت�شاب���ق يف املو�شم 
الرابع من امل�شابقة و�شط م�شاركة 80 من 
الطالب ال�شباب من اجلن�شن  من خمتلف 

اأنحاء العامل.
البحري���ن  معه���د  يف  املدي���ر  وق���ال 
لل�شياف���ة والتجزئة علي �شليبيخ “يلتزم 
معهد البحري���ن لل�شيافة و�رشيكه املعهد 
ال�شوي����رشي اأت����س اآي اآم يف تقدمي تدريب 
توظي���ف  اإل���ى  يه���دف  نوع���ي  وتعلي���م 
البحرينين يف وظائف مرموقة وواعدة يف 

قطاع ال�شيافة”.

• اأمين �شجيني	

• خمي�س املقلة	
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تعاق���دت االعالمي���ة �ش���اكي املنريي م���ع جمموعة 
قن���وات اون اي وم���ن املقرر ان تق���دم برنامج الطريق 
ال���ى االحتادية مع االعالمية لبنى ع�ش���ل واالعالمي معتز 
عبد الفتاح.  علما اأن �ش���افكي قد تعاقدت معهم موؤخرا 

بعد ان تعاقدت مع ام بي �ش���ي م�رص وقد ف�شخت العقد 
وذهبت الى اون اي ON E. يذكر اأن االإعالمية �شافكي 
املن���ريي تعد من اق���دم االإعالميني وه���ي زوجة الفنان 

الراحل ممدوح عبد العليم وابنة التلفزيون امل�رصي.
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1924
�������ش������دور ج����ري����دة 
يافا  يف  “اجلزيرة” 

بفل�شطني

1950
ال��رئ��ي�����س  اأع����ل����ن   
االأم������ريك������ي ه����اري 
ت���روم���ان ع��ن ق���راره 
بتاأييد تطوير القنبلة 
وهو  الهيدروجينية، 
نظرياً  ي��ف��وق  ���ش��الح 
مب��ئ��ات امل���رات قوة 
التي  الذرية  القنابل 
اليابان  على  األقيت 
العاملية  اأثناء احلرب 

الثانية.

 1953
ق���ام���ت ال�����ش��ل��ط��ات 
باعتقال  الفرن�شية 
احل��ب��ي��ب ب��ورق��ي��ب��ة، 
راأ�س  على  كان  الذي 
احل����رك����ة ال��وط��ن��ي��ة 
من  تخرج  التون�شية 
يف  ال�شوربون  جامعة 

فرن�شا.

1953
لنقل  ع��ب��ارة  غ��رق��ت 
وال�شيارات  ال��رك��اب 
االأي��رل��ن��دي  البحر  يف 
يف واح���دة م��ن اأ���ش��واأ 
ال���ع���وا����ش���ف ال��ت��ي 
تعيها الذاكرة احلية .

مسافات

الحايك يسرد تجربته في “جلجامش”
يقي���م م����رصح جلجام����س و�ش���من 
فعالي���ات امللتق���ى الثق���ايف الكاتب 
ال�ش���عودي  امل�رصحي وال�شيناري�ش���ت 
عبا����س احلاي���ك يف “�ش���تار مفتوح” 
�شيتحدث فيه عن جتربته يف التاأليف 
الفن���ان  اللق���اء  امل�رصح���ي و�ش���يدير 
عبداهلل �ش���ويد وذلك يف متام ال�شاعة 
ال�شابعة من م�ش���اء اليوم االأربعاء 31 

يناير مبق���ر امل�رصح بالعدلية. �رصح بذلك حم�ش���ن 
احلايك���ي نائب الرئي����س رئي�س اللجن���ة االإعالمية 

مب�رصح جلجام�س.
الكات���ب امل�رصحي ال�ش���عودي احلايك �ش���ارك 
يف عدد م���ن جلان التحكيم امل�رصحي���ة ملهرجانات 
حملية منه���ا مهرجان الدمام للعرو�س الق�ش���رية 
لع���دد م���ن ال���دورات، واملهرجان الطالب���ي االأول 
و�ش���ارك  ال�رصقي���ة.  باملنطق���ة  التعلي���م  الإدارة 

ب���اأوراق بحثي���ة يف عدد م���ن الندوات 
واملهرجانات منها: ن���دوة عن جتربة 
م����رصح ال�ش���واري بالبحري���ن، النادي 
االأدب���ي باملنطقة ال�رصقي���ة، مهرجان 
امل����رصح املح���رتف باجلزائ���ر 2009، 
ويف مهرجان امل����رصح اخلليجي للفرق 
االأهلية بالدوح���ة 2010، ويف ملتقى 
كتاب امل�رصح الثالث بال�شارقة 2012 
ويف ملتقى كتاب امل�رصح الرابع بال�ش���ارقة 2013 
من اعمالة ف�ش���ول من عذابات اأحمد- من�ش���ورات 
اإدارة الثقافة واالعالم بال�شارقة -2002-املزبلة 
ف�ش���اءات- دار  اأخ���رى-  وم�رصحي���ات  الفا�ش���لة 
الفا�ش���لة(  بن�ش���ي )املزبلة  2011م.امل�ش���اركة 
و)هج���رة النوار����س الربي���ة( يف كتاب )ن�ش���و�س 
م�رصحية( ال�شادر عن فرع جمعية الثقافة والفنون 

بالدمام 2011.

تشتري طائرة خاصة قريبا

أميرة محمد تكشف تفاصيل دورها في “نجد”

�شت�ش���ارك النجم���ة البحريني���ة اجلميلة اأم���رية حممد 
يف الفيلم ال�ش���عودي املرتقب “جند” بح�ش���ب ما اعلنت 
عرب ح�ش���ابها ال�شخ�ش���ي على موقع “اإن�ش���تقرام” موؤخرا، 
و�ش���تقدم اأمرية دورا خمتلفا لها يف هذا العمل ال�شعودي 
الكب���ري الذي مت ت�ش���وير معظ���م م�ش���اهده مبنطقة جند 
الريا����س، وجت�ش���د اأمرية حممد �شخ�ش���ية بن���ت البادية 
بنت ال�ش���يخ، حيث يعك�س العمل من خاللها حياة البادية 

اخلليجية بكل تفا�شيلها الدقيقة.
واأ�ش���اف احل�ش���اب: “يذكر اأن اأمرية حممد بداأت قبل 
فرتة يف ت�ش���وير م�شاهدها يف البيئة ال�شحراوية اخلا�شة 
بالبادي���ة، واأكد املقربون لها من داخ���ل كوالي�س العمل 

اأنها تقدم دوًرا مميًزا �شيعد نقلة نوعية لها”.
ت���دور اأح���داث الفيل���م الذي يعت���رب باك���ورة االنتاج 
ال�ش���ينمائي يف 2018 يف اخلم�شينات من القرن املا�شي، 
وير�ش���د تاريخ اململكة، كما اأنه يحمل ا�ش���م ال�شخ�ش���ية 
الرئي�شة بالعمل، التي جت�شدها �شيدة ال�شا�شة اخلليجية 
الفنان���ة حي���اة الفه���د، بطلة الفيل���م، وي�ش���اركها النجم 
ال�ش���عودي ماجد مطرب، يف دور خالد، وت�شارك يف بطولة 
العمل النجم���ة زهرة اخلرجي، والنجم ال�ش���عودي اإبراهيم 
احلربي، والنجم ال�ش���عودي علي ال�شبع، والنجمة القديرة 
مرمي الغامدي، والنجمة اأغادير ال�ش���عيد، والنجم امل�رصي 

م�شطفى هريدي، والنجمة مي�شاء مغربي، وغريهم”.
وك�ش���فت الفنانة اأمرية حممد عن اأم���ر غريب للغاية 
وه���و اإنها مل تتن���اول اأي من الفواكه ط���وال حياتها، كما 
اإنها تكره �ش���كلها من االأ�شا�س وال ت�ش���رتيها اأبداً موؤخرا 
يف برنام���ج “Solo the one” اإنها ال تتناول الفواكه وال 
ت�ش���رتيها، كما اإنها تكره �ش���كلها اإال اأن هذا ال يعني اإنها 

تعاين من فوبيا.
واأ�ش���افت اأم���رية حمم���د اإنها ب���داأت موؤخ���راً يف �رصب 
الع�ش���ائر، اإال اإنه���ا تخت���ار اأنواعا بعينها ف���ال ميكنها اأن 
ت�رصب اأي نوع متاح. ومن جهة اأخرى، ك�ش���فت اأمرية حممد 
اإنها تنوي �رصاء طائرة خا�ش���ة مطل���ع العام املقبل، حيث 

اإنه���ا قررت اأخرياً ون���وت االإقدام على ه���ذه اخلطوة بعد 
تفكري. واأو�ش���حت اأمرية حممد اإنها كانت ت�شعى من قبل 
ل����رصاء طائرة خا�ش���ة، اإال اإنها كانت تخ�ش���ى م���ن ركوبها 
خا�ش���ة واإنها �ش���غرية احلجم ف�شوف ت�ش���عرها باخلوف، 

ولكن بعد تفكري طويل قررت �رصائها مع العام املقبل.
وعر�ش���ت اأمرية حممد على املذيع �شالح الرا�شد اأن 
يك���ون اأول الراكبني معها يف طائرتها اخلا�ش���ة، ليطلب 
منه���ا اأن ت�ش���افر به اإل���ى البحري���ن على اأن ت�ش���حبه من 

الكويت اإلى البحرين.

بشعار “في أوال نحيا.. وبالمسرح نسمو”

“مهرجان أوال”   يطلق اسم طارق المؤيد على جائزته الكبرى 
اأقام م����رصح اأوال يوم اأم�س االأول موؤمترا �ش���حافيا 
بفن���دق “ا����س” لالإعالن ع���ن خمتلف برام���ج وفعاليات 
مهرجانه الدويل احلادي ع�رص الذي �شيقام يف الفرتة من 
8 - 16 فرباي���ر املقبل على �ش���الة البحرين الثقافية، 
ويف م�ش���تهل املوؤمت���ر قدم رئي����س م����رصح اأوال الفنان 
عب���داهلل مل���ك بالغ �ش���كره و�ش���كر كل منت�ش���بي م�رصح 
اأوال اإل���ى رئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري 
خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة عل���ى دعم���ه الالحمدود 
الأن�شطة امل�رصح وللمهرجان ولعموم احلركة امل�رصحية يف 
البحرين، كا�ش���فا عن �ش���عار املهرجان اجلديد وهو “يف 

اأوال نحيا، وبامل�رصح ن�شمو”.
كما اأعلن عن تخ�ش���ي�س جائزة كربى حتمل ا�ش���م 
وزير االإعالم ال�ش���ابق طارق عبدالرحمن املوؤيد �ش���تمنح 
الأف�ش���ل عر����س متكام���ل يف املهرج���ان وذل���ك تقديرا 
وعرفان���ا له���ذه ال�شخ�ش���ية الت���ي كانت لها ب�ش���مات 
وا�ش���حة يف م�ش���رية الدراما وامل����رصح البحريني يف تلك 

الفرتة. 
واأ�ش���اف ملك “تبلغ قيمة جوائز املهرجان 12 األف 
دوالر، �شتخ�ش����س 6000 للجائ���زة الكربى وهي جائزة 
ط���ارق املوؤي���د الأف�ش���ل عر�س م�رصح���ي، و�شتق�ش���م ال� 
6000 الباقية كجوائز فردية البرز العنا�رص يف املهرجان 
التي يت���م اختيارها من قبل اللجنة، ون�ش���كر كل الرعاة 
والداعم���ني للمهرج���ان م���ن جه���ات حكومي���ة واأهلي���ة 

و�شحافة وغريها”. 

ندوة المسرح والجمهور
كما اأف�ش���ح ملك خالل املوؤمتر عن الندوة الفكرية 
الرئي�ش���ة يف املهرجان و�ش���تكون حتت عنوان “امل�رصح 
واجلمه���ور” و�ش���يتحدث فيها كل من: عبداهلل يو�ش���ف 
ويو�ش���ف احلمدان م���ن البحرين، اإ�ش���ماعيل عبداهلل من 
االإم���ارات، م���ازن الغرباوي رئي�س مهرجان �رصم ال�ش���يخ 

ال�شبابي من م�رص. 
لجنة التحكيم

يراأ����س جلن���ة التحكي���م رئي����س مهرج���ان امل����رصح 
التجريبي مب�رص �ش���امح مهران، وبع�شوية جمال ال�شقر 

البحرين، ونوح اجلمعان من ال�شعودية.

لجنة متابعة العروض
برئا�ش���ة الفنان عبداهلل �ش���ويد وبع�ش���وية عادل 

�شم�س وح�شني الع�شفور.

العضوية الشرفية
وكعادة مهرجان اأوال يختار يف دوراته �شخ�ش���يات 
اأث���رت ال�ش���احة الفنية وكان له���ا بالغ االأثر يف اأن�ش���طة 
امل����رصح لتكرميها، وقد مت اختيار ال�شخ�ش���يات التالية 

لنيل الع�شوية ال�رصفية:
الفنان �شلمان الدالل 

الفنان حممد يا�شني “بابا يا�شني” 
الفنانة �شلوى بخيت 

الفنان والكاتب االإماراتي اإ�شماعيل عبداهلل
الكاتب وال�شحايف اأ�شامة املاجد

الفنان يو�شف بوهلول
بع���د ذلك حتدث نائ���ب رئي�س م����رصح اأوال الفنان 
يعقوب يو�شف عن م�شاركة الفرقة املو�شيقية التابعة 
لق���وة دفاع البحرين يف حفل االفتتاح، وكذلك عن اإقامة 
معر�س ت�ش���كيلي على هام�س املهرجان باإ�رصاف الفنان 
حممود املال ومب�ش���اركة عدد م���ن الفنانني البحرينيني 
وال�شعوديني. ونوه يو�شف بنجاح الور�شة التي اختتمت 
قبل ايام وكانت اي�ش���ا على هام����س املهرجان بعنوان 
“املو�ش���يقى وامل����رصح” بقي���ادة الفن���ان حمم���د حداد 
والت���ي امتدت 3 ايام وح�رصها جمموعة من اأع�ش���اء اأوال 
وامل�شارح االخرى خا�شة املهتمني بالتاأليف املو�شيقي 

امل�رصحي والدرامي.

عروض محلية ودولية وخليجي
وبدوره اأعلن مدير املهرج����ان الفنان جمال الغيالن 

عن العرو�س امل�شاركة، وهي كالتايل:
اخلمي�س 8 فرباير م�رصحية “�شغف” تاأليف عز الدين 
غنون واخراج �رصين غنون وجم����دي بومطر “م�رصح احلمراء 
بتون�س”، عر�س تون�ش����ي كندي. والتعقي����ب لعبدالنا�رص 

فتح اهلل من املغرب.
اجلمع����ة 9 فرباي����ر م�رصحي����ة “ت�ش����ابك” تاأليف فهد 
احلارثي واخراج احمد االحمري ال�ش����عودية، فرقة الوطن. 

واملعقب مرعي �شوابكة. 
ال�ش����بت 10 فرباي����ر �ش����تعقد الن����دوة الفكرية عند 
ال�ش����اعة اخلام�ش����ة والن�ش����ف وبعدها عر�س م�����رصح اأوال 
“رماد يف رماد” للمخرج عي�ش����ى ال�شنديد واملعقب على 

العر�س علي الغوينم من ال�شعودية.
االح����د 11 فرباي����ر العر�����س الك����وري “ ذكري����ات” 
تاأليف واخ����راج ها كيونغ هاوا واملعق����ب حممد اخلزاعي 

من البحرين.
االثنني 12 فرباير العر�س االيطايل “وود بري�شون” 

تاأليف واخراج فابيو اوماديل واملعقب خالد الرويعي. 
الثالث����اء 13 فرباي����ر عر�����س مرك����ز ال����زالق م�رصحية 
“البئ����ر” تاأليف عبا�س احلايك واعداد واخراج ا�ش����ماعيل 

مراد واملعقب را�شد جنم. 
االربع����اء 14 فرباير عر�س راأ�س اخليمة من االمارات 

للمخرج مرعي حلليان واملعقب خليفة العريفي. 
اخلمي�����س 15 فرباير حفل اخلت����ام وجميع العرو�س 
تب����داأ ال�ش����اعة الثامن����ة م�ش����اء والن����دوات التطبيقية بعد 

العر�س مبا�رصة.

    BUZZ      
أحداث

موؤ�رصات اإيجابية كبرية يف عدد من املجاالت

جتد احللول رمبا والظرف املنا�شب لو�شع 
النقاط	على	احلروف	

قد تنكم�س على ذاتك وتخ�شى من اجراء ما 
يتخذ بحقك 

بانتظ���ارك مرحل���ة مهم���ة ودينامكي���ة من 
حياتك العاطفية

اجنز ما عليك وال تب���داأ بجديد، واعمل خلف 
ال�شتار 

تن�ش���م اإل���ى اإح���دى الف���رق اأو املجموعات 
الريا�شية

م�ش���كلة اإدارية مل تكن يف احل�شبان ولكن ال 
تتاأثر 

يوم مالئم الإعادة النظر يف ا�شتمرارية 
عزوبيتك

تدور حوارات ونقا�شات، ويلعب االأ�شدقاء 
دورا يف طماأنتك

ق���د ت�ش���عر ب�ش���يق يف النف����س مفاجئ يف 
الرئتني ب�شبب التدخني

اأن���ت بحاج���ة ما�ش���ة اإل���ى الراح���ة ملعاودة 
ن�شاطك بحما�شة 

ك���ن اأك���ر مرح���اً وانفتاحاً وال تكن �ش���ديد 
احل�شا�شية 
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• •املوؤمتر ال�شحايف بعد�شة م�شور املهرجان يو�شف �شلطان	 ملك والغيالن ويو�شف خالل املوؤمتر	

اأ�سامة املاجد

• حم�شن احلايكي	

طارق البحار



الفجــر: 05:03
الظهـر: 11:51 
العصــر: 02:58
المغرب: 05:20
العشاء: 06:50

�غت�شاب ر�شيعة تبلغ 8 �أ�شهر يف نيودلهي
اغُت�سب���ت ر�سيعة هندية تبل���غ 8 اأ�سهر يف العا�سمة الهندي���ة، نيودلهي، ح�سبما ذكرت 
تقارير. وتقول و�سال اإعالم اإن اأحد اأقارب الفتاة اغت�سبها وهي يف حالة حرجة بامل�ست�سفى.

وقالت ال�رشطة لو�سائل الإعالم اإنها اعتقلت املتهم وهو “عامل باأجرة يومية” ويبلغ 28 
عام���ا. وو�سفت رئي�سة جلنة دله���ي ل�سوؤون املراأة �سواتي مالي���وال التي زارت الر�سيعة يف 

امل�ست�سفى، اإ�ساباتها باأنها “مروعة”.

طرد عار�شـة �أزيـاء 
من طائرة �أمريكية

 تعر�ست العار�سة جني �سيلرت لطرد “عنيف” 
ح���ن كان���ت يف رحلة على م���ن اخلط���وط اجلوية 
الأمريكية، ب�سبب “م�ساجرة لفظية مع اأفراد طاقم 
الطائ���رة”. ووفق ما ذكرت���ه �سحيفة “ديلي ميل” 
الربيطاني���ة، ف���اإن �سيل���رت )24 عام���ا( دخلت هي 
و�سقيقته���ا يف م�ساجرة لفظية م���ع طاقم الطائرة 

قبل دقائق من الإقالع من ميامي اإلى نيويورك، ليلة ال�سبت. 
ويع���ود �سبب الن���زاع اإلى تاأخر الرحلة ملدة 90 دقيقة ب�سبب م�س���كالت تقنية، فوقفت �سيلرت 
للبح���ث عن غر�ض ما يف اخلزانة العلوي���ة، الأمر الذي جعل اإحدى امل�ضيفات تطلب منها العودة اإلى 
مقعده���ا واجللو�ض.  فرف�ض���ت العار�ضة الأمريكية الن�ضياع لهذا الأم���ر، ف�ضاألتها امل�ضيفة ما اإذا 

كانت ترغب يف مغادرة الطائرة، فاأجابت �ساخرة: “نعم اأرغب يف ذلك”.
 ون�رش اأحد الركاب مقطع فيديو على ح�سابه يف “تويرت” يظهر حلظة توجه اأفراد الأمن والطائرة 

�سوب الراكبة واأختها ملطالبتهما باملغادرة.

وفــاة �أكبـر معمـر يف �لعالـم

فن �لفجري وعبق �لأندل�س يعيد�ن روح �ملجد �لعربي و�لإ�شالمي
اختت���م برنام���ج انطالق���ة 
الإ�سالمية  الثقاف���ة  عا�سم���ة 
يف م����رشح البحرين الوطني يف 
احتفالية بداأت مع فرقة قاليل 

للفنون ال�سعبية، التي قدمت 
اأحل���ان ف���ن الفج���ري  اأجم���ل 
وم�ساهد رحالت �سيد اللوؤلوؤ، 
تبعته���ا اأم�سية فني���ة بعنوان 

“م���ن عبق الأندل����ض” اأحيتها 
جاه���دة  اللبناني���ة  الفنان���ة 
وهب���ة، اإذ اأطلق���ت ل�سوته���ا 
امل����رشح  يف  وتغّن���ت  العن���ان 

املو�ّسحات  باأجم���ل  الوطن���ي 
الأندل�سية واأ�سهرها وق�سائد 
اأع���ادت روح املج���د العرب���ي 

والإ�سالمي.

بوتني ي�شعر بالإهانة
ق����ال الرئي�����ض الرو�ض����ي فالدمي����ري بوتن 
مازحا اأم�ض اإنه �ضعر “بالإهانة” لعدم اإدراج وزارة 
اخلزانة الأمريكية ا�ضم����ه على لئحة امل�ضوؤولن 
ورج����ال الأعمال الذين ميك����ن اأن تفر�ض عليهم 
عقوبات، وو�سف الأمر باأنه “عمل غري ودي” مع 
ا�ستبعاده حاليا اتخاذ اإج����راءات انتقامية. وقال 
بوت����ني مبت�سما اأمام اأن�س����اره “اأ�سعر بالإهانة”، 
مقتب�س����ا جمل����ة م����ن فيل����م �سه����ري م����ن احلقبة 

ال�سوفياتية.

�مل�شاهدين  ــدد  ع تــر�جــع 
حلفل جو�ئز جر�مي

قالت �سبك����ة “�ضي.بي.اإ�����ض” التلفزيونية 
اإن ع����دد م�ساه����دي حف����ل توزيع جوائ����ز غرامي 
يف الولي����ات املتحدة الذي بثت����ه ال�سبكة تراجع 
اأك����ر م����ن 6 مالي����ن م�ضاهد بعد حف����ل تعر�ض 
لنتق����ادات ب�سب����ب م����ا ت�سمن����ه م����ن �سخري����ة 
�ضيا�ضية وفوز برون����و مار�ض على ح�ضاب مغني 

الراب املبدع كيندريك لمار.
ونق����ال عن بيان����ات �رشك����ة نيل�س����ن لأبحاث 
الت�سويق قالت “�ضي.بي.اإ�ض” اإن 19.8 مليون 
اأمريكي �ساه����دوا احلفل الذي ا�ستمر 3 �ساعات 
ون�س����ف ال�ساع����ة باملقارنة بع����ام 2017 عندما 

�ساهد 26.1 مليون �ضخ�ض احلفل تلفزيونيا. 

مرييل �شرتيب “عالمة جتارية”
تقدم����ت مريي����ل �سرتيب، اأ�سه����ر ممثلة يف 

جيلها، بطلب لت�سجيل ا�سمها كعالمة جتارية.
الأ�سب����وع  عام����ا(   68( �سرتي����ب  وُر�سح����ت 
املا�سي جلائ����زة الأو�سكار ع����ن دورها يف فيلم 
“ذا بو�س����ت” لتك�����رش بذل����ك رقمه����ا القيا�سي 

لت�سل اإلى 21 تر�سيحا. 
وف����ازت �سرتي����ب ب����� 3 جوائز اأو�س����كار و3 
جوائ����ز اإمي����ي و6 ج����واز جول����دن جل����وب خ����الل 
م�سريته����ا الفني����ة املمت����دة ل� 4 عق����ود، والتي 
�سارك����ت خالله����ا يف اأعمال �سينمائي����ة وم�رشحية 

وتلفزيونية.
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�شمرية �شعيد: �لإنرتنت �أ�شر باملو�شيقى
ت�ستع���د املطرب���ة املغربية �سم���رية �سعيد 

لإ�ض���دار األبوم غنائي جديد، وتبحث حاليا عن 
�س���كل جديد تظه���ر به جلمهوره���ا بعد جناح 
األبومه���ا الأخري “عايزة اأعي�ض”؛ لأنها ل حتب 

فكرة التكرار.
 CNN وقال���ت �سعي���د، يف مقابل���ة مع 
بالعربي���ة، اإن هن���اك اأ�سبابا ع���دة ل�ستمرار 

جنوميتها ط���وال �سنوات عدة منها التجديد يف 
اأفكار اأغنياتها والأحلان والختالف، كما ترى اأن 
الإنرتنت اأ�رش ب�سناعة املو�سيقى يف العامل كله 

ولي�ض يف العامل العربي فقط.

قالت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية اإن اأكرب معمر يف العامل تويف، اأم�ض الأول 
بعد حوايل �سهر من احتفاله بعيد ميالده ال�113.

وت���ويف فران�سي�سكو نونيز اأوليفريا يف حدود ال�ساعة العا�رشة والن�سف م�ساء يوم 
الثن���ن يف منزله يف قرية بينفينيدا يف بطليو�ض جنوب غرب���ي اإ�ضبانيا. واأكد عمدة 

بينفينيدا اأنطونيو كارمينا وفاة فران�سي�سكو، وا�سفا احلدث ب� “احلزين”.
وقال لو�سائل الإعالم املحلية “كان يعني الكثري بالن�سبة لنا، كان ميثل قريتنا 

اأح�سن متثيل وجعلها معروفة”.
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هذ� ما �شتحمله هو�تف 
“Galaxy S9” �جلديدة

ت�ضتعد �رشك���ة �ضام�ضونغ خالل حدثه���ا Samsung Unpacked املزمع عقده 
 Galaxy S9 بتاري���خ 25 فرباير املقبل لك�سف النق���اب عن اأحدث هواتفها الرائدة

و+Galaxy S9، اأي قبل يوم واحد من انطالق فعاليات املوؤمتر العاملي للجوال.
وكانت الت�رشيبات ال�سابقة قد ك�سفت الكثري من الأمور املتعلقة بتلك الهواتف 
مث���ل املوا�سفات والت�سعري وتاريخ التوافر وغريها م���ن الأمور، ولكن الت�رشيبات ل 
تنته���ي بالن�سبة لهذه الهواتف، اإذ حتدث تقرير جديد عن امليزات املمكن وجودها 
يف الهواتف، مب���ا يف ذلك تقنية املا�ضح ال�ضوئي الذكي واملل�ضقات ثالثية الأبعاد 

.Tag Shot مع و�سع جديد للكامريا يدعى

جديد �لتعاون بني جيجي وتومي

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ض: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ض: 17111467 - 00973  �ض.ت:67133 - �ض.ب : 385

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ض املتوقع لهذا اليوم 
�سيكون معتدلً مع كميات 

متفاوتة من ال�سحب.

الرياح �سمالية غربية من 10 
اإلى 15 عقدة وت�سل من 17 

اإلى 22 عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�سواحل، ومن 
3 اإلى 5 اقدام يف عر�ض البحر.

درجة احلرارة العظمى 19 وال�سغرى 10 درجات مئوية.

 تلقى جمموعة الأزياء الت���ي يقّدمها امل�ضمم تومي هيلفجر بالتعاون مع عار�ضة الأزياء 
الأمريكية ذات الأ�سول الفل�سطينّية جيجي حديد اهتماًما كبرًيا من اجلمهور ونّقاد املو�سة. 

فما اجلديد الذي قدماه يف جمموعتهما امل�ضرتكة الرابعة املخ�ّض�ضة ملو�ضة ربيع 2018
م�س���در وحي هذه املجموعة ال�سبابية هو ريا�سة �سباق ال�سيارات. وتزّينت جميع اأزيائها 

بالألوان الأيقونية لعالمة “Tommy Hilfiger” وهي: الأحمر، والأبي�ض، والأزرق. 
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