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السنة العاشرة - العدد 3402 
الثالثاء

6 فبراير 2018 
20 جمادى األولى 1439

انخفا�ض خطوط النقال مع انح�سار “م�سبق الدفع”

البحرين” 2017 “زين  اأرباح  دينار  مليون   4.3

احلايكي: دمج دخل الزوجني ي�سقط “الغالء” و“ال�سكن”

اأظه���رت بيان���ات ر�سمي���ة حديثة تراجع ع���دد خطوط الهات���ف النقال يف 
�لبحرين بن�سبة 13 % وذلك خالل ت�سعة اأ�سهر فقط، اإذ بلغ عدد امل�سرتكني 
يف الرب���ع الثال���ث م���ن العام 2017 نح���و 2.61 مليون م�س���رتك بح�سب �أرقام 
جدي���دة ن�رشتها هيئة تنظي���م االت�س���االت. وتعك�ص البيان���ات كذلك تقل�ص 
اخلط���وط امل�سبقة الدف���ع بعد رفع اأ�سع���ار بع�ص اخلدم���ات يف وقت �سابق. 
وتقل����ص متثي���ل اخلط���وط امل�سبق���ة الدفع م���ن 81 % يف الرب���ع الثاين من 

2017 لت�سل اإلى 77 % يف الربع الثالث، مما رفع م�ساهمة اخلطوط 
�ملفوترة لنحو 23 % مقارنة ب� 19 % يف �لعام 2016.

�ملنامة – زين البحرين: حققت �رشكة زين البحرين 
اأرباحا �سافية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 
من �لعام 2017، بلغت  نحو 4.306 مليون دينار بن�سبة 
من����و  بلغ����ت 1.2 %، مقارن����ًة باأرب����اح و�سل����ت 4.254 
مليون دينار عن �لعام 2016. وجاءت النتائج االإيجابية 
 بف�سل ارتف����اع االإي����رادات ال�سنوي����ة للبيان����ات بن�سبة

 23 %، وه����و ما اأثمر عن من����و  حجم االإيرادات 
بن�سبة %13، مقارنًة بالعام 2016.

�أك���دت �لنائ���ب روؤى �حلايكي ل� “�لب���اد” رف�سها 
القاطع ملا تناولته بع�ص ال�سحف املحلية ب�ساأن الطرح 
ال���ذي طرحت���ه اللجنة الفني���ة امل�سرتكة الإع���ادة توجيه 
الدع���م بخ�سو�ص احت�ساب م�ستحقي الدعم على اأ�سا�ص 
متو�س���ط دخل االأ����رشة ولي�ص متو�سط دخ���ل رب االأ�رشة. 
وقال���ت “اإن من غ���ر املعقول اأن يت���م احت�ساب الدعم 
بناء عل���ى دخل االأ����رشة باأكملها، والت���ي تت�سمن الزوج 

والزوج���ة واأي�سا االأبن���اء، اإذ اإن �رشط راتب الزوج والزوج���ة يف طلب احل�سول على 
وحدة �سكنية قد اأخرج �رشيحة كبرة من دائرة طلبات االإ�سكان”. وت�ساءلت: “كيف 

يت���م احت�ساب دخل املراأة واإجبارها عل���ى م�ساركة الرجل يف االإنفاق على 
االأ�رشة يف حني اأن الرجل هو امل�سوؤول االأول واالأخر عن نفقة االأ�رشة؟”.
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 اآل ال�سيخ لـ “$”: ال�سعودية ال�سوق 
الأولى للمنتجات البحرينية

 التحالف: اإيران زودت احلوثيني باأ�سلحة 
ل�ستهداف باب املندب

بالدنا

بالد العالم
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اتباع اأق�سى درجات اجلودة بر�سف ال�سوارع التحالف منوذج للتكاتف التاريخي بني دولنا
100 م�سروع للطرق وال�سرف ال�سحي قيد التنفيذ بـ164  مليونا... �سمو رئي�س الوزراء: نقدر لرجال “الدفاع” حر�سهم على النهو�س بالواجب ال�سامي... جاللة امللك:

املنام���ة - بنا: وجه رئي����ص الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ر خليفة بن �سلم���ان اآل خليف���ة اإلى اتب���اع اأق�سى درجات 
اجلودة واال�ستناد اإلى اأعلى املعاير العاملية عند اإن�ساء ور�سف 
ال�س���وارع الرئي�سة واحليوية.  ووج���ه �سموه لدى تروؤ�سه، اجلل�سة 

االعتيادي���ة االأ�سبوعية ملجل����ص الوزراء بق����رش الق�سيبية اأم�ص، 
وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياح���ة اإلى توفر ال�سمانات كافة 

الت���ي تدعم �سر العملية االنتخابي���ة املرتقبة يف غرفة 
جتارة و�سناعة البحرين بكفاءة. 

�ملنام����ة- بن����ا: �أك����د �أن �مل�سارك����ة يد� 
واح����دة يف ميدان ال�����رشف والبطولة يف عملية 
)اإع����ادة االأمل( �سمن قوات التحالف العربي 
بقيادة �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة، 
م����ا هي اإال اإحدى �سور التالح����م بني االأ�سقاء 
ومنوذج م�رشف للتكاتف التاريخي بني دولنا 
يف كل املواق����ف، معربا جاللت����ه عن تقديره 
لرج����ال قوة الدفاع منذ بداية اإ�رشاقة �سوئها 
االأول حر�سهم الدائم على النهو�ص بواجبهم 
ال�سام����ي يف حم����ل ل����واء الف����داء واأمانة �رشف 
الذود ع����ن الوطن باأ�سم����ى مراتبه. وتف�سل 
جاللت����ه، بح�س����ور ويل العه����د نائ����ب القائد 
�الأعلى �لنائ����ب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلمان بن حمد 
اآل خليف����ة، ف�سمل برعايت����ه الكرمية، اأم�ص، 

امل�سرتك  التعب����وي  التمري����ن 
4)قوة العزم(. 3 2

حت�سينات جديدة ملتطلبات 
المتثال لأنظمة احلوكمة  

        اأمل احلامد من املنامة

ك�سف حمافظ امل�رشف املركزي ر�سيد املعراج 
ب���اأن “املرك���زي” ب�سدد �إ�س���د�ر حت�سينات جديدة 
للقواع���د التي تغط���ي متطلبات االمتث���ال الأنظمة 
احلوكم���ة خ���الل الن�س���ف االأول م���ن الع���ام اجلاري 
2018، مب���ا فيها �لهيكلة و�إعد�د �لتقارير وكفاية 
املوارد واالمتث���ال بالقوانني ذات ال�سلة، وحتديد 

م�سوؤولي���ات جمال����س �الإد�رة و�ملديري���ن 
التنفيذيني وغرها من كوادر.

ال�سياحة املحرك الأ�سا�ض 
لقطاع التجزئة بالبحرين 
املنام���ة - كي ب���ي اإم جي: �سجل قط���اع �لتجزئة 
يف البحري���ن منوا �سنوي���ا مبع���دل 13 %، وذلك وفقاً 
لدر��س���ة جدي���دة �أ�سدرته���ا �رصك���ة كي ب���ي �إم جي يف 
�لبحرين بعنو�ن: “ال�سياحة.. املحرك االأ�سا�سي لقطاع 
�لتجزئة يف �لبحرين”. واأدت الزيادة ال�سكانية يف الفرتة 
�ملمت���دة م���ن �لع���ام 2007 �إلى �لع���ام 2017، بجانب 
ارتفاع دخل االأُ�رشرَ ووف���ود ال�سياح من اململكة العربية 

ال�سعودية، اإلى منو قدرة قطاع التجزئة بنحو 
ثالثة اأ�سعاف خالل هذه املرحلة.

املرت�سحني  اإدراج  فرباير   11
لنتخابات “الغرفة” 

جلن���ة  رئي����ص  ����رشح  الغرف���ة:   - ال�سناب����ص 
االنتخاب���ات لل���دورة “29” ملجل����ص االإدارة جا�سم 
ح�س���ن عبدالعال اأنه �سيفتح  ب���اب تقدمي الطلبات 
الإدراج االأ�سماء وحتديث وت�سحيح البيانات بجدول 
االنتخ���اب لهذه ال���دورة اعتبارا من ي���وم االأحد 11 
فرب�ير 2018 ولغاية الثالثاء 20 فرب�ير 2018 من 

�ل�ساعة 8.00 �سباحاً ولغاية ال�ساعة 2.00 
ظهرا يف مبنى “بيت �لتجار”.
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علي الفردان

مروة خمي�س 

• ال�سيخ اأحمد بن علي	

• روؤى �حلايكي	

• �سمو رئي�ص الوزراء يرتاأ�ص اجلل�سة االعتيادية االأ�سبوعية ملجل�ص الوزراء 	

• جاللة امللك يح�رش التمرين الع�سكري امل�سرتك مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�ص قوة دفاع البحرين	

 26 “الرتبية” تك�سب 
ق�سية مرفوعة �سدها 

مدين���ة عي�س���ى - وزارة الرتبي���ة والتعليم: 
26 ق�سي���ة  ك�سب���ت وزارة الرتبي���ة والتعلي���م 
مرفوعة �سدها مبحاكم مملكة البحرين مبختلف 
اخت�سا�ساته���ا ودرجاته���ا، خ���الل الف���رتة م���ن 
�سبتم���رب 2017 ولغاية يناي���ر 2018، �إذ �أ�سدر 
الق�س���اء اأحكاًما توؤكد �سحة الق���رارات االإدارية 
ال�س���ادرة ع���ن ال���وزارة اأو عن جمل����ص التعليم 
الع���ايل اأو عن اللجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت 

العلمية.

وزير اخلارجية: حماولة تدويل احلرمني اإفال�ض �سيا�سي
الب���الد - حم���رر ال�س���وؤون املحلي���ة: اأك���د وزير 
اخلارجي���ة ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة اأن حماولة 
تدوي���ل احلرم���ني تك�سف ع���ن االإفال����ص ال�سيا�سي 
وال�سقوط االأخالقي. وق���ال، يف تغريدات على موقع 
التوا�سل )توي���رت( اأم�ص: “كلم���ا ف�سلت لكم خطة، 

و�سقط���ت لك���م موؤامرة، ع���دمت الى حكاي���ة تدويل 
احلرمني، ا�سمت���وا فقد اأ�سحكتم الع���امل” و�أ�ساف 
يف تغري���دة اأخ���رى: “كالمك���م عن تدوي���ل احلرمني 
ال�رشيف���ني ال يفت���ح لكم باب���ا للنقا�ص، ب���ل يك�سف 
النواي���ا ال�سيئ���ة واالإفال����ص ال�سيا�س���ي وال�سق���وط 

االأخالق���ي الذي تعي�سونه يوما بعد ي���وم”. واأكد اأنه 
“لي�ص هناك مركز ديني، الأي دين �سماوي اأو غره، 
يحج �إليه �لنا�س يف �لعامل �إال وتتولى م�سوؤوليته دولة 
ذات �سيادة. ولنا يف اململكة العربية ال�سعودية خر 

مثال لالأمانة والبذل وااللتزام والرعاية واحلماية”.

م��ن  الأوىل  تع��د  ممي��زة  ب��ادرة  يف 

نوعه��ا عل��ى �ص��عيد املدار�س اخلا�ص��ة يف 

البحري��ن، وا�ص��تجابة لتوجيه��ات عاهل 

الب��الد �ص��احب اجلالل��ة املل��ك حم��د بن 

عي�ص��ى اآل خليف��ة، فلق��د اأعلن��ت مدار�س 

العا�ص��مة ع��ن عزمه��ا تقدمي خ�ص��ومات 

للف�ص��ل  الدرا�ص��ية  الر�ص��وم  % عل��ى   5
الدرا�ص��ي الث��اين م��ن ه��ذا الع��ام والع��ام 

الدرا�صي القادم.

وقال رئي�س جمل�س اإدارة “جمموعة 

العا�ص��مة  ملدار���س  املالك��ة  �ص��فر”  اآل 

“Capital School” رج��ل الأعمال عادل 
اآل �ص��فر  ”ه��ذه الفك��رة جاءتن��ي عق��ب 

ل  باأن��ه  ال�ص��امية،  امللكي��ة  التوجيه��ات 

زي��ادة يف الر�ص��وم الدرا�ص��ية يف املدار�س 

الرتبي��ة  ق��رار  وزارة  ووق��ف  اخلا�ص��ة، 

والتعلي��م، واتخ��اذ الإج��راءات العاجلة 

لوق��ف اأي زي��ادة يف الر�ص��وم الدرا�ص��ية، 

اخلا�ص��ة  املدار���س  مكاف��اأة  تك��ون  واأن 

اأخ��رى،  الع��ايل م��ن م�ص��ادر   ذات الأداء 

ل يتحمله��ا اأولي��اء اأمور الطلبة يف �ص��كل 

زيادة يف الر�ص��وم الدرا�ص��ية، وبناء عليه 

راأي��ت  اأنه يجب عل��ى القط��اع اخلا�س اأن 

يب��ادر اأي�صا يف ظل ه��ذا احلر�س ال�صامي 

حتم��ل  امل�صئولي��ة  يف  املواطن��ن،  عل��ى 

الوطنية وخف�س الر�صوم”  . 

موؤ�ص�ص��ات  كاف��ة  �صف��ر  اآل  ودع��ا   

وخا�ص��ة  البحرين��ي  اخلا���س  القط��اع 

مبختل��ف  الك��رى  وال�ص��ركات  البن��وك 

م��ع  للتج��اوب  املب��ادرة  اإىل  القطاع��ات 

التوجيه��ات امللكية ال�صامي وحتمل جزءا 

من نفق��ات الدرا�صة للطلب��ة يف البحرين 

وخا�ص��ة غ��ر القادرين منهم ع��ن طريق 

اآلي��ة تدار من قبل فري��ق عمل ميثل تلك 

ال�صركات.

  كم��ا دع��ا غرف��ة جت��ارة و�صناع��ة 

البحري��ن اأي�ص��ا اإىل امل�صاهم��ة من خالل 

�صغ��ار  اأ�ص��ر  لدع��م  يخ�ص���س  �صن��دوق 

التج��ار ت�صاهم يف تخفيف اأعباء الر�صوم 

الدرا�صية.

واأ�ص��اف “نح��ن كموؤ�ص�ص��ة تعليمي��ة 

قررنا امل�صاهمة يف دعم توجيهات قيادتنا 

الطلب��ة  كاف��ة  مبن��ح  وذل��ك  الر�صي��دة 

املنت�صب��ن  ملدر�صتنا “مدر�ص��ة العا�صمة” 

تخفي�ص��ا م��ن الر�ص��وم الدرا�صي��ة والت��ي 

ناأم��ل اأن يق��وم القطاع اخلا���س بخطوات 

مماثلة “.

 واأ�ص��اف اآل �صفر : “ناأم��ل اأن تنتهج 

املدار���س الأخ��رى نهجن��ا لدع��م اأولي��اء 

الأم��ور واملواطن��ن م��ن خ��الل الن�صمام 

اىل ه��ذه املب��ادرة الت��ي �صيك��ون له��ا دور 

اإيجاب��ي كب��ر  يف دع��م خط��ط احلكومة 

الر�صي��دة بقي��ادة �صاح��ب ال�صم��و امللكي 

الأمر خليفة بن �صمان اآل خليفة حفظه 

اهلل ورعاه”. 

واأك��د اآل �صف��ر اأن اأه��داف مدار���س 

البحري��ن  روؤي��ة  م��ع  تتواف��ق  العا�صم��ة 

ويل  يتبناه��ا  الت��ي   2030 القت�صادي��ة 

جمل���س  لرئي���س  الأول  النائ��ب  العه��د 

الأم��ر  امللك��ي  ال�صم��و  �صاح��ب  ال��وزراء 

والت��ي  خليف��ة،  اآل  حم��د  ب��ن  �صلم��ان 

ته��دف اإىل رف��ع ا�ص��م مملك��ة البحري��ن 

عالًي��ا خليجًيا وعاملًي��ا يف جميع جمالت 

التعلي��م.. م�ص��را اإىل اأن هن��اك اإقب��اًل 

كب��ًرا على اللتحاق مبدر�ص��ة العا�صمة، 

وذل��ك ينُم عن ثقة اأولياء الأمور بالكادر 

التعليم��ي والإداري للمدر�صة، وبال�صمعة 

احل�صن��ة التي حتظى به��ا، فهناك طلبات 

عديدة على قائم��ة النتظار. واأو�صح اإن 

هن��اك مدر�صت��ن للعا�صم��ة، اإحداهما يف 

البحري��ن والأخرى بدبي، كم��ا اأن هناك 

توجًها لإن�صاء مدر�صتن واحدة بالكويت 

- قي��د التاأ�صي���س - والأخ��رى ب�صلطن��ة 

العربي��ة  اململك��ة  يف  ولحق��ا  عم��ان 

ال�صعودي��ة، وه��ذا اإن دل، فاإمنا يدل على 

م��دى ثقتن��ا بالروؤي��ة القت�صادي��ة لكل 

م��ن مملك��ة البحري��ن وال��دول املج��اورة 

التي ترتك��ز على ال�صتثم��ار بالقطاعات 

وم��ا  والقت�صادي��ة  التعليمي��ة 

يتبعها.

• عادل اآل �سفر	

في بادرة مميزة تعد األولى من نوعها على صعيد المدارس الخاصة

“مدارس العاصمة” تتجاوب مع توجيهات جاللة الملك 
وتقدم خصما لجميع طالبها على الرسوم



املنامة- بن���ا: تف�صل عاهل البالد �صاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة، 
بح�صور ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو 
امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، ف�صمل 
برعايت���ه الكرمي���ة، اأم����س، التمري���ن التعبوي 
امل�ص���رك )قوة العزم( ال���ذي اأجرته قوة دفاع 
البحرين بالذخرية احلية، و�ص���اركت فيه قوات 
من اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة ودولة 
الإم���ارات العربية املتح���دة ال�ص���قيقة، وذلك 
مبنا�صبة الذكرى اخلم�صني لتاأ�صي�س قوة دفاع 

البحرين.
ولدى و�ص���ول جاللته، كان يف ال�ص���تقبال 
القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�ص���ري 
الرك���ن ال�ص���يخ خليف���ة ب���ن اأحم���د اآل خليفة، 
ووزير �صوؤون الدفاع الفريق الركن يو�صف بن 
اأحمد اجلالهمة، ورئي����س هيئة الأركان الفريق 
الركن ذياب بن �صقر النعيمي، وعدد من كبار 

ال�ضباط.
وق���د راف���ق جاللته، قائ���د احلر�س امللكي 
�ص���مو العميد الركن ال�ص���يخ نا�رص ب���ن حمد اآل 
خليفة ووزير الديوان امللكي ال�ص���يخ خالد بن 

اأحمد اآل خليفة.
وعن���د و�ص���ول جاللت���ه موق���ع الحتف���ال 
ا�ص���تقبل رئي�س هيئ���ة الأركان العامة للقوات 
امل�ص���لحة ال�ص���عودية ال�ص���قيقة الفري���ق اأول 
الركن عبدالرحمن بن �ص���الح البنيان، ورئي�س 
الإماراتي���ة  امل�ص���لحة  الق���وات  اأركان  هيئ���ة 
ال�ص���قيقة الفري���ق الرك���ن حم���د ب���ن حمم���د 
الرميثي، وقائد قوات درع اجلزيرة امل�ص���ركة 
الل���واء الركن ولي���د بن فال���ح الظاهري، حيث 
هن���اأوا جاللت���ه مبنا�ص���بة الذك���رى اخلم�ص���ني 

لتاأ�ص���ي�س قوة دفاع البحري���ن، وقد رحب بهم 
جاللته، معرباً عن تقديره لهم على م�صاركتهم 

القيمة واملثمرة يف هذا التمرين.
وق���د ا�ص���ُتهل الحتفال باآيات م���ن الذكر 
احلكيم، ث���م ُق���دم جلاللته �رصحاً ع���ن جمريات 
التمرين ومراحل تنفيذه والأهداف املحددة له.

وم���ا اأن اأذن جاللت���ه بب���دء التمري���ن حتى 
با����رصت الق���وات امل�ص���اركة بتنفي���ذ امله���ام 

املوكلة اإليها بدقة ومهارة عالية.
وق���د اأع���رب �ص���احب اجلاللة مل���ك البالد 
القائد الأعلى عن اأطيب التهاين بهذه املنا�صبة 
اإل���ى  الوطن���ي  البحري���ن  تاري���خ  املجي���دة يف 
جميع �ض���باط و�ضباط �ض���ف واأفراد قوة دفاع 

البحري���ن البوا�ص���ل يف خمتلف مواق���ع عملهم، 
واإل���ى املواطنني جميعاً، مق���دراً جاللته لرجال 
ق���وة الدفاع منذ بداي���ة اإ�رشاقة �ض���وئها الأول 
حر�ض���هم الدائم للنهو�ض بواجبهم ال�ضامي يف 
حمل ل���واء الفداء واأمانة �رصف الذود عن الوطن 
باأ�ص���مى مراتبه، ف�صال عن م�صاهمتهم الكبرية 
يف م�صرية التنمية الوطنية ال�صاملة، ووقوفهم 
الثابت امل�رصف مع الأ�ص���قاء والأ�صدقاء حلماية 
اأم���ن منطقتن���ا وا�ص���تتباب ال�ص���الم يف العامل، 
مق���دراً جاللته م���ا بذلوه من ت�ص���حيات كبريه 
فداًء لوطنهم، ومن اأجل م�ص���تقبل اأكرث اإ�رصاقاً 

لأجيالنا القادمة.
واأ�ض���اف جاللته قائالً: اإننا ن�ض���تذكر بكل 
اإكبار واإجالل يف هذه املنا�ض���بة الوطنية وا�ضع 
اللِبن���ة الأول���ى له���ذا ال����رصح ال�ص���امخ، وباين 
اأركانه، وال���د اجلميع قائد م�ص���ريتنا احلديثة، 
�ص���احب العظمة ال�ص���يخ عي�ص���ى بن �ص���لمان 
اآل خليف���ة طيب اهلل ثراه، كاإح���دى ثمار عهده 
امليمون من اإجنازات يف �صتى امليادين �صكلت 

نقلة ح�صارية يف تطور مملكة البحرين.
كما اأ�ض���اف جاللته اأن ذكرى يوم تاأ�ضي�ض 
قوة دفاع البحرين عالمة م�ص���يئة يف م�ص���ريتنا 
الوطني���ة املبارك���ة ومبع���ث فخرن���ا واعتزازنا 
جميعا، حي���ث حتيي يف نفو�ص���نا ماآثر البطولة 
والأج���داد يف  الآب���اء  الت���ي �ص���طرها  والف���داء 
�ص���فحات تاريخن���ا الوطني امل����رصف، موؤكدين 
ثقتنا برجال قوة دفاع البحرين البوا�صل، حيث 
اأ�ضافوا �ضفحات نا�ضعة جديدة من البطولت 
اإلى �ص���جل تاريخنا الوطن���ي املجيد، فهم بحق 

فخر الوطن، وم�صدر اعتزازنا الدائم.
وق���ال جالل���ة املل���ك القائ���د الأعل���ى اإنه 
ليطيب لنا يف هذه املنا�صبة املجيدة اأن ن�صكر 

رئي����س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري 
خليفة بن �صلمان ال خليفة، وويل العهد نائب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري �صلمان 
بن حم���د اآل خليفة عل���ى ما يوليانه �ص���موهما 
من اهتمام وموؤازرة لقواتنا امل�صلحة، مقدرين 
دورهما الكبري يف تعزيز قدراتها عرب م�صريتها 
املباركة، كما ن�ص���كر القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحرين امل�ص���ري الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليفة على جهوده احلثيثة وقيادته املثلى 
التي تتجلى فيما ت�صهده قوة الدفاع من تطور 
ورقي ومنعة، مقدرين ما بذله رجال قوة دفاع 
البحري���ن من النخب���ة الطيبة من���ذ بداية مرحلة 
التاأ�ص���ي�س، والذين نكن لهم كل التقدير، ول 

نن�صى جهودهم القيمة واإخال�صهم ال�صادق.
واأ�ض���اف جاللته، اأنه ي�ضعدنا يف هذا اليوم 
اأن نرح���ب باأ�ص���قائنا البوا�ص���ل م���ن الق���وات 
امل�ص���لحة ال�ص���عودية ال�ص���قيقة ومن القوات 
امل�ص���لحة بدول���ة الإم���ارات العربي���ة املتحدة 
ال�صقيقة يف بلدهم البحرين وبني اإخوانهم من 
قوة الدفاع وم�ص���اركتهم مع���اً يف هذا التمرين 
ب���كل كف���اءة واقت���دار وان�ص���جام، انطالقاً مما 
يجمعهم من عمل ع�صكري م�صرك �صفاً واحداً 
يف العديد من املهام النبيلة دفاعاً عن اأوطاننا، 
وكرامة مواطنيها، فم�ص���اركتهم يداً واحدة يف 
ميدان ال�رصف والبطولة يف عملية )اإعادة الأمل( 
�ض���من قوات التحالف العربي بقيادة اململكة 
العربية ال�ص���عودية ال�ص���قيقة، ما هي اإل اإحدى 
�ص���ور التالحم ب���ني الأ�ص���قاء ومن���وذج م�رصف 
للتكاتف التاريخي بني دولنا يف كل املواقف، 
ودليٌل على �صالبة موقفنا وترابطنا؛ للت�صدي 
لالإره���اب ب���كل اأ�ص���كاله ون�رصة للح���ق ومد يد 
العون والإغاثة الإن�ص���انية، م�ص���يفاً جاللته، اأن 
التحديات التي تواج���ه املنطقة اليوم تتطلب 

منا ر�ّس ال�صفوف، والتاأهب الدائم.
وق���ال جاللته، اإن ه���ذا التمري���ن التعبوي 

الكب���ري ال���ذي �ص���هدناه الي���وم يدع���و للفخر 
والإعجاب ويعك�س امل�ص���توى الحرايف الراقي 
وال���روح املعنوية العالية التي يتميز بها رجال 
قوة الدفاع واأ�ص���قاوؤهم من الدول امل�ص���اركة، 
وما ات�ص���موا ب���ه من تطبيق دقي���ق اأثبت خالله 
امل�صاركون و�ص���ولهم اإلى امل�صتوى الحرايف 
املمي���ز، مقدرين للقائمني عل���ى هذا التمرين 
ال�ص���امل ما اأبدوه من اتق���ان ومهارة، تخطيطاً 
وتنفي���ذاً بكل جن���اح وتفوق، موؤكدي���ن اأهمية 
ا�ص���تمرار مثل هذه التمارين لالرتقاء بالكفاءة 
القتالية، م�صيفاً جاللته اأن قوة الدفاع �صتظل 
بع���ون اهلل كما عهدناها �ص���يفاً ودرعاً للوطن، 
وق���وًة للخ���ري وال�ص���الم، ليبق���ى وطنن���ا عزيزاً 
�ص���اخماً باإذن اهلل، متمني���اً جاللته للجميع دوام 

التوفيق وال�صداد.
ويف ختام الحتفال، قدم �ص���احب ال�ص���مو 
امللك���ي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س الوزراء هدي���ة تذكارية 
بهذه املنا�صبة اإلى جاللة امللك القائد الأعلى، 

كم���ا قدم القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحرين 
هدي���ة تذكاري���ة اإلى �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
ويل العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء، ثم قدم �ص���مو العميد 
الركن ال�ص���يخ نا�رص ب���ن حم���د اآل خليفة قائد 
احلر�س امللكي هدية اإل���ى جاللة امللك القائد 
الأعل���ى، وهي �ص���يارة ع�ص���كرية، حيث خدمت 
يف ق���وة دف���اع البحري���ن الع���ام 1985، به���ذه 

املنا�صبة املجيدة.
ث���م ت�رشف عدد من ال�ض���باط امل�ض���اركني 
والقائمني عل���ى التمرين بال�ص���الم على جاللة 

امللك القائد الأعلى.
وق���د قام القائد العام لقوة دفاع البحرين 
امل�صري الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 
بتفقد القوات امل�ص���اركة يف التمرين التعبوي 

امل�صرك قوة العزم.
وقال القائد العام لقوة دفاع البحرين: اإن 
احتفالنا ه���ذا العام بيوم ق���وة الدفاع املجيد 
يق���رن مبنا�ص���بة كب���رية وعزيزة عل���ى قلوب 

جمي���ع اأبناء البحرين وهي تف�ص���ل عاهل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 
القائد الأعلى لي�ص���مل برعايته الكرمية تنفيذ 
املرحلة اخلتامية للتمرين امل�صرك قوة العزم 
احتفاء بهذه املنا�ص���بة الت���ي حتمل الكثري من 

املعاين الوطنية.
وا�ض���اف لق���د �ض���اركنا يف هذه املنا�ض���بة 
الكب���رية ويف هذا التمرين اإخوانن���ا من القوات 
امل�صلحة باململكة العربية ال�صعودية، والقوات 
امل�صلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة الأمر 
الذي اأ�ص���هم يف رفع م�ص���توى الكفاءة القتالية 

والقدرات امليدانية للقوات امل�صاركة.
واأردف: نحن نحتفي بذكرى مرور خم�صني 
عام���اً على تاأ�ص���ي�س ق���وة دف���اع البحرين هذه 
املنا�ص���بة الوطنية الغالية نتطلع اإلى م�صتقبل 
اأف�ص���ل واعد يف ظل رعاية جاللة امللك قائدنا 
الأعلى، والدعم املتوا�ص���ل م���ن رئي�س الوزراء 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 
ال خليفة، وامل�ص���اندة الدائم���ة من ويل العهد 

نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س 
جمل�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة.
واأو�ض���ح القائد العام لقوة دفاع البحرين 
انه بف�ص���ل توجيه���ات �ص���احب اجلاللة عاهل 
الب���الد القائ���د الأعلى وجهود جاللت���ه احلثيثة 
والدائم���ة لالرتق���اء بقوة دفاع البحرين �ص���واء 
من ناحية الت�ص���ليح اأو التدري���ب وانطالقاً من 
ال�صيا�صة التدريبية احلكيمة القائمة واملرتكزة 
على النهج الع�ص���كري الرا�صخ تنفذ قوة دفاع 
البحرين ب�صورة م�صتمرة وب�صكل دائم وحثيث 
التمارين امل�ص���ركة من اأج���ل تهيئة وتدريب 
كافة منت�ص���بي اأ�ص���لحة ووحدات ق���وة الدفاع 
واإعدادهم الإعداد اجليد الأمثل لرفع قدراتهم 
الع�ص���كرية وجعلهم دائماً على اأمت ال�صتعداد 

ملواجهة �صتى ظروف القتال املعا�رص.
ه���ذا و�ض���وف يعر����ض تلفزي���ون البحرين 
برناجماً خا�ص���اً عن التمرين بعد ن����رصة الثامنة 

من م�صاء اليوم الثالثاء.
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• جاللة امللك يح�رص التمرين الع�صكري امل�صرك مبنا�صبة الذكرى اخلم�صني لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين	

عاه���ل  تلق���ى  بن���ا:   - املنام���ة 
البالد �ص���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ص���ى اآل خليفة، برقي���ة تهنئة من 
وزي���ر �ص���وؤون الدفاع الفري���ق الركن 
يو�ص���ف بن اأحمد اجلالهمة؛ مبنا�ص���بة 
الذكرى اخلم�صني )اليوبيل الذهبي( 
لتاأ�ص���ي�س ق���وة دفاع البحري���ن، هذا 

ن�صها:
�ص���يدي ح����رصة �ص���احب اجلالل���ة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة.. 

حفظكم اهلل ورعاكم
القائ���د  املف���دى  الب���الد  عاه���ل 

الأعلى للقوات امل�صلحة..
اهلل  ورحم���ة  عليك���م  ال�ص���الم 

وبركاته...
ي�رصفن���ي يا �ص���احب اجلالل���ة اأن 
اأرف���ع اإل���ى مق���ام جاللتكم ال�ص���امي 
خال����س التهاين واأطي���ب التربيكات 
مبنا�صبة الحتفال بالذكرى اخلم�صني 
)اليوبي���ل الذهب���ي( الذي ي�ص���ادف 
اخلام�س من فرباير على تاأ�صي�س قوة 
دفاع البحرين مليئة بالعطاء والفداء 

والعزة والكرامة.
�صيدي ح�رصة �صاحب اجلاللة...

يطيب يل بكل فخر واعتزاز ونحن 
نحتفل اليوم بهذه املنا�صبة العزيزة 
وبامل�ص���توى امل����رصف الذي و�ص���لت 
اإلي���ه قوة دفاع البحرين، بف�ص���ل اهلل 
�ص���بحانه وتعالى ث���م برعاية جاللتكم 
اأن اأج���دد العه���د وال���ولء جلاللتك���م 
فكلن���ا جن���د خمل�ص���ون رهن اإ�ص���ارة 

جاللتكم رعاكم اهلل.
داعًي���ا اهلل القدي���ر اأن مي���ن على 
جاللتكم موفور ال�ص���حة وال�ص���عادة، 
وطول العم���ر ويدمي على قوة الدفاع 
املزي���د م���ن التطور والق���وة واملنعة 
يف ظ���ل القي���ادة احلكيم���ة جلاللتكم 

حفظكم اهلل ورعاكم.
تف�صلوا يا �صاحب اجلاللة بقبول 

فائق التحية والإجالل والحرام.
الفريق الركن

وزير �صوؤون الدفاع
يو�ص���ف ب���ن اأحم���د ب���ن ح�ص���ني 

اجلالهمة

وبع���ث �ص���احب اجلالل���ة املل���ك 
القائد الأعلى برقية �صكر جوابية اإلى 
الفري���ق الركن وزير �ص���وؤون الدفاع، 

هذا ن�صها :
�صعادة الأخ الفريق الركن يو�صف 

بن اأحمد اجلالهمة املحرم..
وزير �صوؤون الدفاع

اهلل  ورحم���ة  عليك���م  ال�ص���الم 
وبركاته..

اإل���ى  نبع���ث  اأن  لن���ا  يطي���ب 
�ص���عادتكم بخال�س التحيات و�صادق 
ال�ص���حة والعافية،  التمنيات مبوفور 
مقرون���ة ب�ص���كرنا العمي���ق للتهنئ���ة 
مبنا�ص���بة  اإلين���ا  به���ا  بعثت���م  الت���ي 
الذكرى اخلم�صني )اليوبيل الذهبي( 
لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين البا�صلة، 
واإننا بهذه املنا�ص���بة العزي���زة نوؤكد 
اعتزازنا مبن�صوبي قوة دفاع البحرين 
قادة و�ض���باًطا وجنوًدا واأفراًدا، وهم 
يتمتعون بالكفاءة العالية وينه�صون 
بالواجب���ات املناطة به���م بكل اقتدار 
وق���د بلغوا مكان���ة علي���ا يف التدريب 
والت�ص���ليح واجلاهزي���ة ب���روح مفعمة 
بالولء والوفاء والإخال�س والت�صحية.

حف���ظ اهلل وطنن���ا العزي���ز وبارك 
يف رجال���ه الأوفياء الذين هم ح�ص���نه 

احل�صني ودرعه املكني.
حفظكم اهلل و�صدد خطاكم.

حمد بن عي�صى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
ب���ن  حم���د  املل���ك  اجلالل���ة  �ص���احب 
عي�ص���ى اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإلى 
احلاكم���ة العام���ة لنيوزيلندا بات�ص���ي 
ريدي؛ مبنا�صبة ذكرى العيد الوطني 
لبالدها، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب 
تهانيه ومتنياته لها مبوفور ال�ص���حة 

وال�صعادة بهذه املنا�صبة الوطنية.

املنام����ة - بن����ا: تلق����ى عاهل 
البالد �ص����احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ص����ى اآل خليفة برقية تهنئة 
من رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة 
حمم����د  ال�ص����يخ  طبي����ب  الفري����ق 
ب����ن عب����داهلل اآل خليفة؛ مبنا�ص����بة 
)اليوبي����ل  اخلم�ص����ني  الذك����رى 
الذهب����ي( لتاأ�ص����ي�س ق����وة دف����اع 

البحرين، هذا ن�صها:
�صيدي ح�رصة �ص����احب اجلاللة 
امللك حم����د بن عي�ص����ى اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه
البحرين املفدى  ملك مملك����ة 

القائد الأعلى
اهلل  ورحم����ة  عليك����م  ال�ص����الم 

وبركاته..
�صيدي..

ي�رصفن����ي اأن اأرف����ع اإل����ى مقام 
جاللتك����م ال�ص����امي اأ�ص����مى اآي����ات 
مبنا�ص����بة  والتربي����كات  الته����اين 
)اليوبي����ل  اخلم�ص����ني  الذك����رى 
الذهبي( على تاأ�ص����ي�س قوة دفاع 
وح�ص����نه  الوط����ن  درع  البحري����ن 

احل�صني.
وكم����ا عهدمتون����ا دائًما فنحن 
وال����ولء جلاللتك����م  العه����د  عل����ى 
اأمان����ة  حامل����ني  اهلل  حفظك����م 
الذود ع����ن وطننا العزي����ز وحماية 
م�صاركني  احل�ص����ارية،  مكت�صباته 
بكل عزم يف م�ص����ريتكم احل�صارية 
تطلعاتك����م  لتحقي����ق  املبارك����ة، 

مل�صتقبل م�رصق ل�صعبكم الكرمي.
�ص����ائاًل اهلل عز وج����ل اأن يعيد 
علين����ا ه����ذه املنا�ص����بة املجي����دة 
ووطنن����ا ينعم مبزيد م����ن التطور 
والرخ����اء والأمن وال�ص����تقرار واأن 
يدمي على جاللتكم موفور ال�صحة 

وال�صعادة والعمر املديد.

ودمت����م بحف����ظ اهلل �ص����املني 
موفقني �صيدي..

الفريق الطبيب
حممد بن عبداهلل اآل خليفة
رئي�س اللجنة الطبية العليا

رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة

املنام����ة - بن����ا: تلق����ى رئي�س 
ال����وزراء �ص����احب ال�ص����مو امللكي 
اآل  �ص����لمان  ب����ن  خليف����ة  الأم����ري 
خليف����ة، برقي����ة �ص����كر جوابية من 
رئي�����س ال����وزراء املوريتاين يحيى 
برقي����ة  عل����ى  رًدا  ول����د حدم����ني، 
�ص����موه املهنئة له مبنا�صبة ذكرى 
الإ�ص����المية  اجلمهورية  ا�ص����تقالل 

املوريتانية ال�صقيقة.
اأعرب فيها عن خال�س �ص����كره 
وتقدي����ره ل�ص����مو رئي�س ال����وزراء، 
عل����ى م�ص����اعره الطبي����ة النبيل����ة، 
متمنًيا له موفور ال�صحة وال�صعادة 
م����ن  املزي����د  البحري����ن  ول�ص����عب 

التقدم والزدهار.

املنام����ة - بن����ا: تلق����ى رئي�س 
ال����وزراء �ص����احب ال�ص����مو امللكي 
الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، 
برقية �صكر جوابية من ملك مملكة 
�ص����يهاموين؛  ن����وردوم  كمبودي����ا 
رًدا على برقية �ص����موه املهنئة له 
مبنا�ص����بة ذكرى ا�ص����تقالل مملكة 
كمبوديا، اأع����رب فيها عن خال�س 
�ص����كره وتقدي����ره ل�ص����مو رئي�����س 
الوزراء على م�ص����اعر �صموه الطبية 
النبيلة، متمنًيا له موفور ال�ص����حة 
وال�صعادة ول�صعب البحرين مزيدا 

من التقدم والزدهار.

املنام����ة - بن����ا: و�ص����ل عاه����ل البالد 
�ص����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ص����ى اآل 
خليفة اأم�س اإلى اأبوظبي يف زيارة خا�ص����ة 

لالإمارات العربية املتحدة. 
وكان يف ا�ص����تقبال جالل����ة امللك لدى 
و�ص����وله ممثل احلاك����م يف منطقة الظفرة 

�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان. 
كما كان يف ال�صتقبال �صفري المارات 
املع����ني ل����دى مملك����ة البحري����ن ال�ص����يخ 
�ص����لطان ب����ن حمدان ب����ن زاي����د اآل نهيان 
ورئي�����س جهاز حماي����ة املن�ص����اآت احليوية 
وال�ص����واحل الل����واء الرك����ن طي����ار فار�����س 
املزروع����ي و�ص����فري مملك����ة البحرين لدى 
دولة الإمارات العربية املتحدة ال�ص����قيقة 
حمم����د املع����اودة وع����دد من امل�ص����وؤولني 

بدولة الإمارات.

جاللة امللك يتبادل 
التهاين مع وزير “الدفاع”

... وجاللته يهنئ بالعيد 
الوطني لنيوزيلندا 

جاللة امللك يتبادل 
التهاين مع رئي�س 
“الأعلى لل�صحة”

�صمو رئي�س الوزراء يتلقى 
�صكر نظريه املوريتاين

... و�صموه يتلقى 
�صكر ملك كمبوديا 

نــقــدر جليـ�ســنـا حـر�ســـه الــدائـــــــم على النهـو�ض بواجبـــه ال�سـامي
جاللت����ه ح��ص������ر “ق�����������وة الع���������زم” مبنا�صب����������ة اليوبي����������ل الذهب���������������������������������ي لق����������وة الدف������������������اع... املل����������ك:

ن�صكر �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد لهتمامهما وموؤازرتهما قواتنا امل�صلحة 

نرحب ببوا�صل ال�صعودية والإمارات ببلدهم البحرين وبني اإخوانهم من “الدفاع”

ن�ضتذكر وا�ضع اللبنة الأولى لل�رشح ال�ضامخ ال�ضيخ عي�ضى بن �ضلمان 

التمرين امل�صرك 
يعك�س امل�صتوى 

الحرايف للع�صكريني 
امل�صاركني

التحالف العربي 
يج�صد التالحم بني 

الأ�صقاء ومنوذج 
للتكاتف التاريخي 

بني دولنا

بوا�ضلنا اأ�ضافوا 
�صفحات نا�صعة 

جديدة من البطولت 
اإلى �صجل تاريخنا 

القائد العام: تنفيذ 
التمارين امل�صركة 
بف�صل التوجيهات 

احلثيثة ل�صاحب 
اجلاللة

جاللة امللك ي�سل اأبوظبي يف زيارة خا�سة
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توف���ر ال�شمان���ات ل�ش���ر العملي���ة االنتخابي���ة ل���� “الغرف���ة” يف اأج���واء م���ن ال�شفافي���ة

اتباع اأق�شى درجات اجلودة واأعلى املعايري يف اإن�شاء ال�شوارع
مراعاة توقيت اأعمال ال�شيانة لتخفيف حدة االزدحامات املرورية... �شمو رئي�س الوزراء يوجه:

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
اجلل�شة االعتيادي���ة االأ�شبوعية ملجل�س الوزراء بق�رص 
الق�شيبية اأم�س، واأدلى االأمني العام ملجل�س الوزراء 

يا�رص النا�رص عقب اجلل�شة بالت�رصيح التايل:
مبنا�شب���ة الذك���رى اخلم�ش���ني لتاأ�شي����س ق���وة 
دف���اع البحرين، اأ�شاد �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء بدور قوة دف���اع البحرين التي اأ�ش�شها عاهل 
الب���الد القائد االأعلى �شاح���ب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة وبجهود جاللته يف بنائها وتنميتها 
وتطويره���ا وحتديثها على امل�شتوي���ات كافة، حتى 
و�شلت قوة دفاع البحرين اإلى مراتب التمّيز تدريًبا 
وت�شليًحا واقتداًرا وباتت �شياًجا منيًعا للوطن وحام 
مل�شرته وحافًظا ملقدراته ومكت�شباته يف ظل قيادة 

جاللة العاهل.
ورف���ع �شاح���ب ال�شم���و امللكي رئي����س الوزراء 
خال����س الته���اين والتربي���كات اإلى �شاح���ب اجلاللة 
العاه���ل واإلى �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمر �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء واإلى جميع 
منت�شب���ي قوة دف���اع البحري���ن قائًدا عاًم���ا و�شباًطا 

واأفراًدا بهذه املنا�شبة الوطنية.
بعدها وجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
وزارة ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياح���ة اإل���ى توف���ر 
ال�شمان���ات كافة التي تدعم �شر العملية االنتخابية 
املرتقب���ة يف غرفة جتارة و�شناع���ة البحرين بكفاءة، 
موجًها �شم���وه اإلى تهيئة االإمكانات التقنية والفنية 
وبخا�ش���ة قاع���دة البيانات التابعة ل���وزارة ال�شناعة 
والتجارة وال�شياح���ة خلدمة اال�شتحقاق الدميقراطي 

يف الو�شط التجاري يف اأجواء من ال�شفافية. 
اإل���ى ذلك، وج���ه �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء اإلى اتباع اأق�شى درج���ات اجلودة واال�شتناد 
اإل���ى اأعل���ى املعاي���ر العاملية عن���د اإن�ش���اء ور�شف 
ال�ش���وارع الرئي�ش���ة واحليوي���ة ب�ش���كل يحافظ على 
دميومته���ا ويكف���ل راح���ة و�شالم���ة م�شتخدمي هذه 
الط���رق.  كما وج���ه �شموه اإلى مراع���اة توقيت اأعمال 
ال�شيان���ة يف ال�ش���وارع لتخفي���ف ح���دة االزدحام���ات 
املروري���ة الواقع���ة عليه���ا ق���در االإم���كان وجتنيب 
املرتتب���ة  املروري���ة  االرب���اكات  اآث���ار  املواطن���ني 
على اأعم���ال ال�شيانة. م���ن جانب اآخ���ر، وجه �شاحب 
ال�شمو امللكي رئي�س ال���وزراء وزارة �شوؤون ال�شباب 
والريا�شة اإلى �شيانة وا�شتكمال املرافق الريا�شية 

التي يحتاجها االأهايل يف جو وع�شكر.
 بعده���ا انتقل املجل�س اإل���ى بحث املو�شوعات 

واملذك���رات املدرج���ة عل���ى ج���دول اأعمال���ه، واتخذ 
ب�شاأنها القرارات التالية:

اأوال: بح���ث جمل�س ال���وزراء تغليظ العقوبة على 
جرمية ت�شني���ع وحيازة وا�شتخ���دام العبوات القابلة 
لال�شتع���ال واالنفج���ار بق�شد ا�شتعماله���ا لتعري�س 
حي���اة النا�س اأو االأموال العامة اأو اخلا�شة للخطر، من 
خ���الل املذكرة الت���ي رفعها وزي���ر الداخلية لتعديل 
امل���ادة )277( مكرر من قان���ون العقوبات ال�شادر 
باملر�ش���وم بقانون رقم )15( ل�شن���ة 1976، اإذ قرر 
املجل�س اإحالة املذكرة اإلى اللجنة الوزارية لل�شوؤون 

القانونية.

ثانًيا: تاب���ع جمل�س الوزراء املوق���ف التنفيذي 
لبع����س امل�شاريع قيد التنفي���ذ يف قطاعات الطرق 
وال�رصف ال�شحي واملباين والبالغ عددها 100 م�رصوع 
بقيم���ة تقديرية قدرها نح���و 164 مليون دينار، كما 
ا�شتعر����س املجل����س �شمن ال�شياق ذات���ه امل�شاريع 
التي مت طرحه���ا يف مناق�ش���ات وتر�شيتها يف العام 
2017 والبال���غ عددها 182 م�رصوعا منها 78 م�رصوعا 
متت تر�شي���ة مناق�شاتها بكلفة قدره���ا 31 مليون 
دين���ار و104 م�شاري���ع طرح���ت مناق�شاته���ا بقيمة 
تقديري���ة تبل���غ نح���و 132 ملي���ون دين���ار، من خالل 
املذك���رة املرفوعة لهذا الغر�س م���ن وزير االأ�شغال 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين.
ثالًثا: وافق املجل�س عل���ى مذكرة تفاهم ب�شاأن 
تع���اون الهيئ���ة الوطنية للنفط والغ���از و�رصكة نفط 
البحري���ن بابكو مع جمل�س ال�شح���ة وال�شالمة والبيئة 
الربيطاين؛ بهدف تاأطر �شبل التعاون بني اجلانبني 
لال�شتفادة من اخلربات يف جمال ال�شالمة وال�شحة يف 

اأماكن العمل.
رابًع���ا: كل���ف جمل����س ال���وزراء وزارة الداخلي���ة 
بدرا�ش���ة ت�شكي���ل جه���از اأمن���ي منبث���ق م���ن وزارة 
الداخلية يخت�س بحماية طائرات الناقلة الوطنية من 
االختط���اف واالإرهاب ومبا يحقق م���ا جاء يف االقرتاح 

برغبة املرفوع لهذا الغر�س من جمل�س النواب.
خام�ًشا: بحث جمل�س الوزراء عدًدا من االقرتاحات 
برغب���ة مقدمة من جمل�س الن���واب ووافق على ردود 
احلكوم���ة عليها عل���ى النحو الذي اأو�ش���ت به اللجنة 
الوزاري���ة لل�شئ���ون القانونية والت���ي عر�شها نائب 
رئي����س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة ومنها 
ما يتعلق با�شرتاتيجية الدعم احلكومي املبا�رص وغر 
املبا�رص، وحتدي���د جهة ت�رصف على ا�شتراد وت�شدير 
املواد الكيميائية، ودور ال�شفارات يف عالج احلاالت 
املر�شي���ة يف اخل���ارج، وت�شني���ع وعر����س احل���رف 

التقليدية البحرينية.

• �شمو رئي�س الوزراء يرتاأ�س اجلل�شة االعتيادية االأ�شبوعية ملجل�س الوزراء  	

• يا�رص النا�رص	

دينار مليون  ب�164  “ال�رصف”  و  للطرق  التنفيذ  قيد  م�رصوع   100

املتفجرة” “العبوات  وا�شتخدام  وحيازة  ت�شنيع  جرمية  عقوبة  تغليظ 

���ش��ي��ان��ة وا����ش���ت���ك���م���ال امل����راف����ق ال���ري���ا����ش���ي���ة يف ج����و وع�����ش��ك��ر

واالإره��اب االختطاف  من  الوطنية  الناقلة  طائرات  حلماية  اأمني  جهاز 
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جهوزية عالية لـ “الدفاع” بدعم وم�ساندة جاللتكم
يف برقية تهنئة اإلى جاللة امللك... �شمو ال�شيخ علي بن خليفة:

املنام���ة - بنا: تلقى عاه���ل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل خليفة القائد 
الأعل���ى برقي���ة تهنئة من نائ���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء �شمو ال�شي���خ علي بن خليفة اآل خليفة؛ 
مبنا�شبة الذك���رى اخلم�شني )اليوبيل الذهبي( 

لتاأ�شي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�شها:
�شيدي ح�رضة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة حفظ���ه اهلل ورعاه ملك مملكة 
البحري���ن املف���دى القائ���د الأعلى لق���وة دفاع 

البحرين..
اأت�رضف باأن اأرفع اإلى مقام جاللتكم ال�شامي 
اأ�شم���ى اآي���ات الته���اين والتربي���كات مبنا�شبة 
الذك���رى اخلم�ش���ني )اليوبي���ل الذهب���ي( على 
تاأ�شي�س قوة دفاع البحرين درع الوطن وح�شنه 

احل�شني.
اإن م���ا و�شلت اإليه قوة دف���اع البحرين من 
جاهزي���ة عالية، جاءت نتيج���ة الدعم وامل�شاندة 
الكب���رة التي حتظى بها ق���وة الدفاع من لدن 

جاللتك���م لتك���ون درع���ا واقيا حلماي���ة الوطن 
ومنجزات���ه ومكت�شباته احل�شاري���ة املباركة يف 
العه���د الزاهر جلاللتكم حفظك���م اهلل ورعاكم، 
�شائال اهلل عز وج���ل اأن يعيد على جاللتكم هذه 
املنا�شب���ة املجي���دة ووطنن���ا ينع���م مبزيد من 
التط���ور والرخاء والأمن وال�شتق���رار واأن يدمي 
على جاللتكم موف���ور ال�شحة وال�شعادة والعمر 

املديد.
ودمتم بحفظ اهلل �شاملني موفقني �شيدي.

• �شمو ال�شيخ علي بن خليفة	 • جاللة امللك	

ويل العهد يتبادل التهاين مع �سمو ال�سيخ علي بن خليفة

تر�سيخ مبادئ ال�رشاكة املجتمعية بني “اجلنوبية” والأهايل 

بذك���������رى “اليوبيل الذهبي” لتاأ�ش�������ي�س ق������������������وة الدف������������اع

خالل ح�شوره جانبًا من برنامج توعوي... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

املنامة- بنا: تلقى ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�شاحب ال�شم���و امللكي الأم���ر �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة برقية تهنئة من نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شمو ال�شيخ علي ب���ن خليفة اآل خليفة 
مبنا�شبة الذكرى اخلم�ش���ني )اليوبيل الذهبي( 

لتاأ�شي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�شها:
   �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي الأم���ر �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة حفظ���ه اهلل ويل العهد نائب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س 

الوزراء..
ال�شالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته،،،

   نت�رضف باأن نرفع اإلى مقام �شموكم اأ�شمى 
اآي���ات الته���اين والتربيكات مبنا�شب���ة الذكرى 

اخلم�شني )اليوبيل الذهبي( على تاأ�شي�س قوة 
دف���اع البحري���ن، معرب���ني ل�شموكم ع���ن فخرنا 
بالإجن���ازات التي حتققت يف قوة دفاع البحرين 
مم���ا �شاه���م يف اإع���الء �شاأنه���ا عل���ى امل�شت���وى 
الإقليم���ي وال���دويل، حي���ث اإن ذل���ك مل يتحقق 
ل���ول الدع���م والرعاية الت���ي تولونه���ا �شموكم 
له���ذه الق���وة، حي���ث اإنها متث���ل �رضًح���ا عتيًدا 
ودرًع���ا ح�شيًنا ي���ذود عن حم���ى الوطن ويحمي 
ا�شتق���راره وي�ش���ون وحدت���ه واإجنازات���ه، داعًيا 
اهلل اأن يعي���د هذه املنا�شبة على �شموكم واأنتم 
تنعم���ون مبوفور ال�شحة وال�شع���ادة، واأن يدمي 
على مملكتن���ا الغالية مزيًدا من الرخاء والتقدم 
والزده���ار يف ظ���ل القي���ادة احلكيم���ة ل�شيدي 
ح�رضة �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى حفظه 
اهلل ورعاه.

 وق���د بع���ث �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي ويل 
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س الوزراء برقي���ة �شكر جوابي���ة اإلى نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء، هذا ن�شها:
�شمو الأخ العزي���ز ال�شيخ علي بن خليفة اآل 

خليفة  حفظه اهلل
نائب رئي�س جمل�س الوزراء

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
لقد تلقيت ببالغ ال�شكر والتقدير برقيتكم 
الحتف���ال  مبنا�شب���ة  لن���ا  املهنئ���ة  الكرمي���ة 
بالذك���رى اخلم�ش���ني )اليوبيل الذهب���ي( الذي 
ي�ش���ادف اخلام����س من فرباي���ر عل���ى تاأ�شي�س 

قوة دفاع البحرين، واإن���ه لي�شعدين اأن اأبادلكم 
الته���اين والتربيكات �شاكراً ومقدراً لكم �شدق 
م�شاعرك���م النبيل���ة، داعني اهلل العل���ي القدير 
اأن يعي���د علينا هذه املنا�شب���ة العزيزة ووطننا 
ينعم مبزي���د من التطور والرخاء يف ظل القيادة 
احلكيم���ة ل�شيدي ح�رضة �شاح���ب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�شى اآل خليف���ة عاهل البالد املفدى 

القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم �شاملني موفقني،،،

    اخوكم 
�شلمان بن حمد اآل خليفة

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

الرف���اع - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: حر�س حمافظ 
اجلنوبي���ة �شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة على 
متابعة الربام���ج والأن�شطة الت���ي تقدمها املحافظة 
اجلنوبي���ة ملختلف فئ���ات املجتمع، من خ���الل قيام 
�شم���وه بالط���الع على جانب م���ن الربام���ج التوعوي 
ال���ذي نظمت���ه املحافظ���ة اجلنوبي���ة بالتع���اون م���ع 
وزارة ال�شح���ة لع���دد من النا�شئة م���ن طلبة مدار�س 
املحافظة اجلنوبية. واأكد �شموه اأن املحافظة ت�شعى 
اإل���ى تر�شيخ وتعزيز مب���ادئ ال�رضاكة املجتمعية بني 
املحافظ���ة والأهايل من خمتل���ف الأعمار والفئات يف 
جوان���ب متنوعة هادفة ترمي اإلى التوعية والتثقيف 
والرتق���اء مب�شتوى الثقاف���ة العامة املع���ززة للبناء 
الفك���ري ال�شلي���م، م�شيًدا �شموه اإل���ى اأن ا�شتقطاب 
النا�شئ���ة اإلى مبن���ى املحافظ���ة واإقام���ة املبادرات 
القيم���ة العائ���دة عليه���م بالنفع والفائ���دة ياأتي يف 
�شي���اق النهج ال���ذي ت�شر فيه املحافظ���ة اجلنوبية 
لتهيئ���ة جمتم���ع املحافظ���ة لالط���الع وامل�شاركة يف 
جمم���ل م���ا يتناول���ه الع���امل م���ن فعالي���ات وان�شطة 
تعليمي���ة و�شحي���ة وثقافي���ة وال�شتف���ادة منها مبا 
يخ���دم حياته���م اليومي���ة. كم���ا اأك���د �شم���و حمافظ 
اجلنوبي���ة الأولوي���ة التي تبنتها املحافظ���ة يف البناء 
الفك���ري ال�شلي���م للنا�شئ���ة ملا ميثلونه م���ن مرتكز 
رئي�س وفاعل يف بن���اء م�شتقبل الوطن، معرًبا �شموه 
عن اعتزازه و�رضوره مب�شاركة النا�شئة وا�شتفادتهم 
وتفاعلهم فيم���ا يقدم لهم من معلوم���ات ون�شائح 
ت�شاه���م يف �شكل مبا�رض يف تكوين الوقاية واحل�شانة 

ال�شلوكي���ة يف جميع املجالت. ي�شار اإلى ان الربنامج 
التوعوي الذي نظمت���ه املحافظة بالتعاون مع وزارة 
ال�شح���ة ا�شتمل على توعية النا�شئ���ة باأهمية اختيار 
القيم���ة الغذائية املفي���دة واأهميته���ا للحفاظ على 

�شحة و�شالمة اجل�شم اإلى جانب الأ�رضار التي ت�شببها 
الوجب���ات الغذائي���ة ال�رضيع���ة والأخ���رى ذات القيمة 
الغذائي���ة غر املفيدة اإلى جان���ب عدد من الفقرات 
الهادفة اإلى تنمية اأ�شاليب احلياة ال�شحية للنا�شئة.

• �شمو ويل العهد	

نعتز مب�شاركة النا�شئة وتفاعلهم مع الأن�شطة ال�شحية والتعليمية

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي يتابع برامج واأن�شطة املحافظة اجلنوبية 	
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نا�رص بن حمد يحث امل�ستجدين على املثابرة

نا�رص بن حمد: قوة الدفاع مفخرة وطنية

�سمو ويل العهد ي�سدر قرارا باإعادة ت�سكيل “التنمية االقت�سادية” 
املجل�س برئا�ضة �ضموه وي�ضم 22 ع�ضوا

املنام���ة - بنا: �ضدر ع���ن ويل العهد نائب 
القائد االأعلى رئي�س جمل�س التنمية االقت�ضادية 
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي االأم���ر �ضلمان بن حمد 
اآل خليف���ه ق���رار رقم )1( ل�ضن���ة 2018 باإعادة 

ت�ضكيل جمل�س التنمية االقت�ضادية.
ون����س القرار على اإع���ادة ت�ضكيل املجل�س 
برئا�ض���ة �ضموه وع�ضوية كل م���ن: �ضمو ال�ضيخ 
عبداهلل بن حم���د اآل خليفة، �ضم���و ال�ضيخ نا�رص 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة، ال�ضيخ خالد ب���ن عبداهلل 
اآل خليف���ة، ح�ضن عبداهلل فخ���رو نائًبا للرئي�س، 
وزي���ر املالية، حمافظ امل����رصف املركزي، وزير 
العم���ل والتنمية االجتماعي���ة، وزير املوا�ضالت 

واالت�ضاالت، وزير التجارة وال�ضناعة وال�ضياحة، 
رئي�س جمل����س اإدارة �ضن���دوق العمل، الرئي�س 
التنفيذي ملجل�س التنمية االقت�ضادية، رئي�س 
غرف���ة جتارة و�ضناعة البحري���ن، فاروق يو�ضف 
املوؤي���د، �ضع���ود عبدالعزيز كان���و، �ضامر ماجد 
اجل�ض���ي، يو�ض���ف عب���داهلل عل���ي ر�ض���ا، طارق 
جلي���ل ال�ضفار، خال���د اإبراهيم حمي���دان، خالد 
عل���ي االأمني، جنالء حممد ال�ضراوي، ر�ضا حممد 

�ضبكار، فاطمة عي�ضى ابراهيم.
ون�س القرار على اأن تكون مدة الع�ضوية 3 
�ضنوات وتبداأ من تاريخ �ضدور القرار وين�رص يف 

اجلريدة الر�ضمية.

الرف����اع - قوة الدفاع: حتت رعاية قائد 
احلر�����س امللكي �ضمو العمي����د الركن ال�ضيخ 
نا�����رص بن حمد اآل خليفة، اأقي����م �ضباح اأم�س، 
اإح����دى دورات امل�ضتجدي����ن  حف����ل تخري����ج 
باحلر�س امللك����ي، بح�ضور قائد قوة احلر�س 
امللك����ي اخلا�ضة �ضمو الرائ����د الركن ال�ضيخ 

خالد بن حمد اآل خليفة.
ب����داأ حف����ل التخري����ج بت����الوة اآي����ات من 
الذكر احلكيم، ث����م ُقدم عر�س عملي بقيادة 
�ضم����و النقي����ب ال�ضي����خ حمم����د ب����ن �ضلمان 
اآل خليف����ة ا�ضتم����ل على امل�ض����ر الع�ضكري 
البط����يء وال�رصيع، بعده����ا قدم اآم����ر مدر�ضة 
احلر�����س امللكي اإيج����اًزا مف�ضاًل ع����ن الدورة 
وم����ا ت�ضمنت����ه م����ن برام����ج نظري����ة وعملية، 
وتطبيق����ات ومتاري����ن نف����ذت خ����الل مراحل 

انعقاد هذه الدورة.
وخالل االحتف����ال اأدى اخلريجون الق�ضم 
القانوين وبعده����ا تف�ضل �ضمو قائد احلر�س 

امللك����ي بتوزيع ال�ضه����ادات على اخلريجني 
واجلوائ����ز التقديري����ة عل����ى املتفوق����ني يف 

الدورة.
وبهذه املنا�ضبة اأ�ضاد �ضمو قائد احلر�س 
امللكي بالروح املعنوية العالية التي مل�ضها 
من اخلريج����ني، وامله����ارات الع�ضكرية التي 
اكت�ضبوه����ا يف الدورة، اإذ ق����دم �ضموه ال�ضكر 
اإل����ى مدرب����ي ال����دورة عل����ى اجله����ود الطيبة 
التي بذلوها للو�ض����ول بامل�ضتوى االحرتايف 
املتمي����ز الذي ظه����رت به ال����دورة، كما حث 
�ضم����وه اخلريج����ني اإلى موا�ضل����ة بذل اجلهد 
واملثابرة للتح�ضي����ل الع�ضكري، متمنًيا لهم 

وللجميع التوفيق.
 بعده����ا تف�ض����ل �ضم����و قائ����د احلر�����س 
امللك����ي بافتت����اح مبن����ى مدر�ض����ة احلر�����س 

امللكي اجلديد. 
ح�����ر احلفل ع����دد من كب����ار �ضباط قوة 

دفاع البحرين، واأهايل اخلريجني.

املنام���ة - بن���ا: رف���ع ممثل جالل���ة امللك 
لالأعمال اخلرية و�ضوؤون ال�ضباب قائد احلر�س 
امللك���ي العميد ركن �ضمو ال�ضيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليف���ة اأ�ضم���ى اآيات الته���اين والتربيكات 
اإلى مق���ام عاهل البالد القائ���د االأعلى �ضاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ض���ى اآل خليف���ة؛ 
مبنا�ضبة االحتفال بالذكرى اخلم�ضني )اليوبيل 

الذهبي( على تاأ�ضي�س قوة دفاع البحرين. 
واأكد العمي���د ركن �ضمو ال�ضي���خ نا�رص بن 
حم���د اآل خليف���ة اأن املنج���زات الت���ي حققتها 
ق���وة دف���اع البحرين على م���دار اخلم�ضني عاما 
املا�ضية كانت نتاج���ا حقيقيا وواقعيا للبنات 
االأ�ضا�ضي���ة التي و�ضعها �ضاحب اجلاللة امللك 
حتى اأ�ضبح���ت اليوم مفخرًة وطني���ة كما ر�ضم 
له���ا جاللته وجعله���ا امتدادا للمب���ادئ والقيم 
الت���ي قاده���ا االأج���داد يف الدف���اع ع���ن الدين 

والوطن و�ضون االأر�س واملكت�ضبات.
واأ�ض���ار �ضموه اإلى اأن ق���وة دفاع البحرين 
وبف�ض���ل دعم ومتابع���ة جاللة املل���ك �ضيبقى 
هدفها االأ�ضم���ى واالأنبل حماية الوطن والدفاع 
عن���ه واحلفاظ عل���ى اأمنه وا�ضتق���راره و�ضيانة 

مكت�ضبات���ه الوطني���ة وامل�ضارك���ة م���ع اال�ضقاء 
واالأ�ضدق���اء يف حف���ظ �ضالم���ة واأم���ن املنطقة 
والعامل.  واأ�ضاف �ضموه “و�ضع �ضاحب اجلاللة 
املل���ك ا�ضرتاتيجي���ة وا�ضح���ة املع���امل لق���وة 
دف���اع البحرين حتى حققت من���وا م�ضطردا يف 
خمتل���ف اأ�ضلحته���ا وت�ضكيالته���ا؛ لتكون على 
اأهب���ة اال�ضتع���داد للحف���اظ عل���ى اأم���ن الوطن 
و�ضالمت���ه واحلف���اظ على م���ا حققت���ه اململكة 
م���ن منج���زات ح�ضارية لتمت���د جهودها خلدمة 
املواط���ن البحرين���ي من خالل دوره���ا التنموي 
املتزاي���د، كما قامت بدور اإن�ضاين عظيم دولًيا 
بامل�ضارك���ة يف االأعمال االإن�ضاني���ة واالإغاثية يف 
املنطقة والعامل”، م�ضرا اإلى اأن االأداء املتميز 
ملنت�ضبيه���ا كافة واالن�ضباط ال���ذي تتمتع به، 
والب�ضالة واالإق���دام ملن�ضوبيها وتنفيذ املهام 
مبنتهى الدق���ة واجلهوزية الدفاعية والقتالية 
والكف���اءة الع�ضكري���ة جع���ل م���ن ق���وة الدفاع 
م�ض���در زه���و وافتخ���ار للقي���ادة واملواطنني 
وم�ض���در اإعجاب خليجي وعرب���ي ودويل ومثاال 
يحت���ذى ب���ه ومنوذجا عل���ى م�ضت���وى املنطقة 

والعامل. 

رئي�س االأركان مبقدمة م�ستقبلي نظريه االإماراتي

رئي����س  كان  الدف���اع:  ق���وة   - الرف���اع 
هيئ���ة االأركان الفريق الرك���ن ذياب بن �ضقر 
النعيم���ي يف مقدم���ة م�ضتقبلي رئي����س اأركان 

القوات امل�ضلح���ة االإماراتية ال�ضقيقة الفريق 
الرك���ن حمد حممد ثاين الرميثي، لدى و�ضوله 

قاعدة عي�ضى اجلوية، �ضباح اأم�س.

• �ضمو ويل العهد	

�سمو ويل العهد يتبادل التهاين مع فعاليات وطنية واأمنية 
مبنا�ضبة االحتفال بالذكرى اخلم�ضني لقوة الدفاع

املنام���ة - بنا: تلق���ى ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ضاح���ب ال�ضمو امللكي 
االأم���ر �ضلم���ان بن حم���د اآل خليف���ة برقية تهنئة م���ن  رئي�س 
جمل�س النواب اأحمد املال مبنا�ضبة الذكرى اخلم�ضني )اليوبيل 

الذهبي( لتاأ�ضي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي االأمر �ضلم���ان بن حمد اآل خليفة 
ويل العه���د نائب القائد االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س الوزراء 

حفظه اهلل ،،  ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،، 
الته���اين  خال����س  �ضموك���م  اإل���ى  اأرف���ع  اأن  يطي���ب يل 
والتربي���كات مبنا�ضبة الذكرى اخلم�ض���ني لتاأ�ضي�س قوة دفاع 
البحري���ن، معربني عن اعتزازنا بهذا ال�رصح الوطني الذي �ضار 
اليوم ح�ضن���ا منيعا حاميا للوطن واملواطن���ني واأ�ضبح اإجنازا 
باعثا للفخر وجت�ضي���دا حيا للمجد، متمنني لهذا ال�رصح املزيد 
م���ن التط���ور والتقدم، داع���ني املولى عز وج���ل اأن يعيد هذه 
الذكرى على �ضموكم باخلر والربكات، وعلى مملكتنا العزيزة 
مبزيد م���ن التقدم واالزدهار يف ظل القي���ادة احلكيمة حل�رصة 
�ضاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ض���ى ال خليفة عاهل البالد 
املف���دى حفظه اهلل ورعاه �ضائل���ني اهلل اأن ينعم على �ضموكم 

مبوفور ال�ضحة وال�ضعادة. 
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وقد بعث �ضاحب ال�ضمو امللك���ي االأمر �ضلمان بن حمد 
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء برقية �ضك���ر جوابية اإلى رئي�س جمل�س النواب، 

هذا ن�ضها:
مع���ايل ال�ضيد اأحمد ب���ن اإبراهيم امل���ال املحت���رم رئي�س 

جمل�س النواب.. ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
تلقي���ت ببال���غ ال�ضك���ر والتقدي������ر برقيتك���م الكرمي���ة 
املهنئ����ة لن��ا مبنا�ضبة االحتفال بالذكرى اخلم�ضني ) اليوبيل 
الذهب���ي ( ال���ذي ي�ضادف اخلام����س من فرباير عل���ى تاأ�ضي�س 
قوة دفاع البحرين ، واإن���ه لي�ضعدين اأن اأبادلكم التهنئة بهذه 
املنا�ضب���ة العزيزة واأن اأعرب لكم عن خال�س �ضكرنا جلهودكم 
يف تعزي���ز ثقاف���ة الدميقراطي���ة يف وطننا العزي���ز �ضائ��الً اهلل 
تعال���ى اأن يعي�د علين�����ا هذه املنا�ضبة العزي���زة ووطننا ينعم 
مبزي���د من التطور والرخ���اء يف ظل القي���ادة احلكيم�ة ل�ضيدي 
ح�رصة �ضاح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم بحفظ اهلل �ضاملني موفقني.

وتلق���ى ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ضاحب ال�ضمو امللك���ي االأمر �ضلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة برقي���ة تهنئة من رئي�س جمل����س ال�ضورى 
علي ال�ضالح؛ مبنا�ضبة الذك���رى اخلم�ضني )اليوبيل الذهبي( 

لتاأ�ضي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي االأمر �ضلم���ان بن حمد اآل خليفة 
حفظ���ه اهلل ورعاه ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

لرئي�س الوزراء.. ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ي�رصفن���ي اأن اأرف���ع اإل���ى مق���ام �ضموك���م الك���رمي اأخل�س 
الذك���رى اخلم�ض���ني  التمني���ات ملنا�ضب���ة  الته���اين واأطي���ب 
لتاأ�ضي����س ق���وة دفاع البحري���ن، واأود يا �ضاح���ب ال�ضمو بهذه 
املنا�ضبة الوطنية اأن اأعرب ل�ضموكم عن بالغ االعتزاز باملكانة 
املرموق���ة وامل�ضت���وى الرفيع الذي بلغته ق���وة دفاع البحرين 
على كافة امل�ضتوي���ات، التي هي �ضند موؤازر للحر�س الوطني 

ولقوات االأمن العام.
حفظ اهلل �ضموك���م ومتعكم مبوفور ال�ضح���ة وال�ضعادة، 
واأبقاك���م ذخرا و�ضن���دا للبحرين و�ضعبه���ا ملوا�ضلة جهودكم 
اخل���رة يف ظ���ل التوجيه���ات احلكيمة حل�رصة �ضاح���ب اجلاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وق���د بعث ويل العهد نائب القائ���د االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمر �ضلمان بن 
حمد اآل خليف���ة برقية �ضكر جوابية اإلى رئي�س جمل�س ال�ضورى 

هذا ن�ضها:
مع���ايل ال�ضيد علي ب���ن �ضالح ال�ضالح املح���رتم رئي�س 

جمل�س ال�ضورى.. ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تلقيت ببالغ ال�ضكر والتقدير برقيتكم الكرمية املهنئة 
لن���ا مبنا�ضبة االحتفال بالذكرى اخلم�ض���ني )اليوبيل الذهبي( 
الذي ي�ض���ادف اخلام�س م���ن فرباير على تاأ�ضي����س قوة دفاع 
البحري���ن، واإن���ه لي�ضع���دين اأن اأبادلكم الته���اين والتربيكات، 
واأن اأعرب لك���م عن خال�س �ضكرنا مل�ضاعرك���م النبيلة، �ضائالً 
اهلل تعال���ى اأن يعيد علينا هذه املنا�ضبة العزيزة ووطننا ينعم 
مبزيد م���ن التطور والرخ���اء يف ظل القي���ادة احلكيمة ل�ضيدي 
ح�رصة �ضاح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم بحفظ اهلل �ضاملني موفقني

وتلق���ى ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ضاحب ال�ضمو امللك���ي االأمر �ضلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة برقية تهنئة من رئي�س جهاز االأمن الوطني 
الفريق عادل بن خليفة الفا�ض���ل مبنا�ضبة الذكرى اخلم�ضني 

)اليوبيل الذهبي( لتاأ�ضي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي االأمر �ضلم���ان بن حمد اآل خليفة 

حفظه اهلل
ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اإنه لي�رصفني وي�ضعدين اأن اأرفع اإلى مقام �ضموكم الكرمي 
حفظك���م اهلل ورعاك���م باالأ�ضالة ع���ن نف�ضي ونياب���ة عن كافة 
منت�ضبي جهاز االأمن الوطني، اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات 
مبنا�ضب���ة احتفال البالد بالذكرى اخلم�ض���ني الإن�ضاء قوة دفاع 

البحرين.
لق���د كان للدعم الالحمدود وامل�ضان���دة الكبرة من لدن 
�ضموكم الكرمي بالغ االأثر فيما و�ضلت اإليه قوة دفاع البحرين 
ورجاله���ا املخل�ض���ني من اأعل���ى م�ضتويات اجلاهزي���ة العالية 
والعم���ل االح���رتايف ت�ضليحاً وتدريب���اً وتنظيماً حت���ى اأ�ضبحت 
الي���وم ال���درع الواق���ي واحل�ض���ن احل�ضني للذود ع���ن الوطن 
ومكت�ضباته احل�ضارية والتنموية الكبرة ، وان م�ضاركة قواتنا 
البا�ضل���ة يف التحالف الدويل ملحارب���ة االإرهاب، لهو خر دليل 

و�ضاهد على كفاءة قواتنا وب�ضالتها، على مر التاريخ.
وال ي�ضعن���ا يف هذا املقام يا �ضاح���ب ال�ضمو اإال اأن نعاهد 
�ضموك���م الكرمي على موا�ضلة بذل املزيد من اجلهد والعطاء، 
وامل�ضي قدماً للم�ضاهمة يف حماية مقدرات البالد، مبا يعك�س 
تطلعاتك���م امل�ضتمرة نح���و كل ما يرقى بالوط���ن رفعة وعزة، 
وال���ذي هو دائماً مو�ضع اأولياتك���م واهتماماتكم حفظكم اهلل، 
داعني املولى عز وجل اأن يحفظ �ضموكم ويدمي على �ضموكم 
نعم���ة ال�ضحة والعافي���ة لتحقيق مزيد من الرخ���اء واال�ضتقرار 
ململكة البحري���ن يف ظل العهد الزاهر ل�ضي���دي ح�رصة �ضاحب 

اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم �ضموكم �ضاملني موفقني بعناية اهلل تعالى

الفريق
رئي�س جهاز االأمن الوطني

عادل بن خليفة الفا�ضل
وق���د بعث ويل العهد نائب القائ���د االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ضاحب ال�ضمو امللك���ي االأمر �ضلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة برقية �ضكر جوابي���ة اإلى رئي�س جهاز االأمن 

الوطني هذا ن�ضها:
�ضعادة الفريق عادل بن خليفة الفا�ضل

رئي�س جهاز االأمن الوطني
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

تلقي���ت ببالغ م���ن ال�ضك���ر والتقدير برقيتك���م الكرمية 
املهنئة لن���ا مبنا�ضبة االحتفال بالذك���رى اخلم�ضني )اليوبيل 
الذهب���ي( الذي ي�ض���ادف اخلام�س م���ن فرباير عل���ى تاأ�ضي�س 
ق���وة دفاع البحرين، واإنه لي�ضع���دين اأن اأبادلكم التهنئة بهذه 
املنا�ضبة العزيزة �ضاكراً ومقدراً لكم �ضدق م�ضاعركم النبيلة، 
داعي���اً اهلل العلي القدير اأن يعيد علينا هذه املنا�ضبة العزيزة 
ووطنن���ا ينعم مبزيد من التطور والرخاء واالأمن واال�ضتقرار يف 
ظل القيادة احلكيمة ل�ضيدي ح�رصة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد االأعلى حفظه 

اهلل ورعاه.
ودمتم �ضاملني موفقني ،،،

�ضلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد االأعلى

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

وتلق���ى ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ضاحب ال�ضمو امللك���ي االأمر �ضلمان 
بن حمد اآل خليفة برقية تهنئة من رئي�س اللجنة الطبية العليا 
رئي�س املجل�س االأعلى لل�ضحة الفريق طبيب حممد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة، مبنا�ضب���ة الذك���رى اخلم�ضني )اليوبي���ل الذهبي( 

لتاأ�ضي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي االأم���ر �ضلمان بن حمد ال خليفة 
حفظ���ه اهلل ورعاه ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

لرئي�س الوزراء.. ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�رصفن���ي يا �ضاح���ب ال�ضمو اأن اأتقدم لك���م باأ�ضمى اآيات 
الته���اين والتربي���كات مبنا�ضبة االحتف���ال بالذكرى اخلم�ضني 
عل���ى تاأ�ضي�س قوة دفاع البحري���ن، داعيا اهلل العلي القدير اأن 
يعيد على �ضموكم الكرمي هذه املنا�ضبة الغالية اأعواما عديدة 
واأنتم تنعم���ون بال�ضحة وال�ضعادة، وعلى وطننا العزيز باخلر 
وال�ض���وؤدد واالأمن واال�ضتقرار يف ظل القيادة احلكيمة ل�ضيدي 
ح�رصة �ضاحب اجلالل���ة امللك حمد عي�ضى بن �ضلمان اآل خليفة 

ملك البالد املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم بحفظ اهلل �ضاملني موفقني.

وبع���ث ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمر �ضلمان بن 
حمد اآل خليف���ة برقية �ضكر جوابية اإلى رئي�س املجل�س االأعلى 

لل�ضحة، هذا ن�ضها:
معايل االأخ العزيز الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة حفظه اهلل رئي�س املجل�س االأعلى لل�ضحة..
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

تلقيت ببالغ ال�ضكر والتقدير برقيتكم الكرمية املهنئة 
لن���ا مبنا�ضبة االحتفال بالذكرى اخلم�ض���ني )اليوبيل الذهبي( 
الذي ي�ض���ادف اخلام�س م���ن فرباير على تاأ�ضي����س قوة دفاع 
البحرين، واإن���ه لي�ضعدين بهذه املنا�ضبة العزي���زة اأن اأبادلكم 
اأخل����س الته���اين والتربي���كات، م�ضي���داً بدورك���م وجهودكم 
امل�ضتمرة يف تطوير وحتديث اخلدمات الطبية بوطننا العزيز، 
�ضائ���اًل اهلل تعالى اأن يعيد علينا هذه املنا�ضبة العزيزة ووطنا 
ينع���م مبزيد م���ن االأمن واال�ضتق���رار يف ظل القي���ادة احلكيمة 
ل�ضي���دي ح�رصة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم بحفظ اهلل �ضاملني موفقني.

وتلق���ى ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ضاحب ال�ضمو امللك���ي االأمر �ضلمان 
بن حمد اآل خليفة برقية تهنئة من نائب وزير الداخلية ال�ضيخ 
طالل بن حممد اآل خليفة مبنا�ضبة الذكرى اخلم�ضني )اليوبيل 

الذهبي( لتاأ�ضي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي االأمر �ضلم���ان بن حمد اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه
ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

يطي���ب يل اأن اأع���رب ل�ضموك���م الك���رمي ببال���غ االحرتام 
والتقدي���ر ع���ن اأخل�س الته���اين واأ�ضمى التربي���كات مبنا�ضبة 
الذكرى اخلم�ضني على تاأ�ضي�س قوة دفاع البحرين، هذه القوة 
الت���ي نه�ضت بواجبها الوطني عل���ى مدى ن�ضف قرن، وكانت 
املث���ال يف العطاء واالن�ضباطية واجلاهزي���ة العالية والقدرات 
القتالي���ة يف �ضتى �ضنوف العملي���ات الع�ضكرية، وقد متكنت 
بف�ضل دع���م وتوجيهات �ضيدي ح����رصة �ضاحب اجلاللة امللك 
املف���دى حفظه اهلل ورعاه من الو�ضول اإلى م�ضتويات متقدمة 
يف االحرتاف الع�ضك���ري وا�ضتخدام االأ�ضلحة والنظم الع�ضكرية 
احلديث���ة، وكان ل�ضموك���م اإ�ضهاماتكم الب���ارزة يف قيادة هذه 
الق���وة والعمل على تطوير اأدائها من خالل التاأهيل والتدريب 

امل�ضتمر.
اأب���ارك ل�ضموكم به���ذا اليوم امل�ضهود م���ن اأيام الوطن، 
واأب���ارك جلمي���ع منت�ضبي ق���وة دف���اع البحرين، �ضائ���اًل اهلل اأن 
يحفظ الوطن الغايل اآمناً م�ضتقراً مزدهراً يف ظل العهد الزاهر 
ل�ضي���دي ح�رصة �ضاح���ب اجلاللة امللك املف���دى القائد االأعلى 

حفظه اهلل ورعاه.
وتف�ضلوا �ضموكم بقبول فائق التحية وموفور االحرتام

واهلل يرعاكم
 نائب وزير الداخلية

طالل بن حممد اآل خليفة
وق���د بعث ويل العهد نائب القائ���د االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ضاحب ال�ضمو امللك���ي االأمر �ضلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة برقية �ضكر جوابية اإلى نائب وزير الداخلية 

هذا ن�ضها:
معايل ال�ضيخ طالل بن حممد اآل خليفة حفظه اهلل

نائب وزير الداخلية
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

تلقي���ت بواف���ر من ال�ضك���ر والتقدير برقيتك���م الكرمية 
املهنئة لن���ا مبنا�ضبة االحتفال بالذك���رى اخلم�ضني )اليوبيل 
الذهب���ي( الذي ي�ضادف اخلام�س من فرباير على تاأ�ضي�س قوة 
دفاع البحرين، واإنه لي�ضعدين اأن اأبادلكم التهاين والتربيكات 
�ضاكراً ومقدراً لكم �ضدق م�ضاعركم النبيلة، داعني اهلل العلي 
القدي���ر اأن يعيد علين���ا هذه املنا�ضبة العزي���زة، ووطننا ينعم 
مبزيد م���ن التطور والرخ���اء يف ظل القي���ادة احلكيمة ل�ضيدي 
ح�رصة �ضاح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم �ضاملني موفقني..
�ضلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد االأعلى
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وتلق���ى ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمر �ضلمان بن 
حم���د اآل خليفة برقية تهنئة من االأم���ني العام ملجل�س الدفاع 
االأعل���ى الفريق الرك���ن ال�ضيخ دعي���ج بن �ضلم���ان اآل خليفة، 
مبنا�ضبة الذكرى اخلم�ضني )اليوبي���ل الذهبي( لتاأ�ضي�س قوة 

دفاع البحرين، هذا ن�ضها:
 �ضاحب ال�ضمو امللك���ي االأمر �ضلمان بن حمد اآل خليفة 
ويل العه���د نائب القائد االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س الوزراء 

حفظه اهلل،، 
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

 ي�رصفن���ي وي�ضع���دين اأن اأرفع اإلى مق���ام �ضموكم الكرمي 
حفظكم اهلل ورعاكم اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات مبنا�ضبة 
الذك���رى اخلم�ض���ني لتاأ�ضي�س ق���وة دفاع البحري���ن، داعيا اهلل 
عز وج���ل اأن يعيده على البالد دوم���ا و�ضموكم تنعمون بثياب 

ال�ضحة والهناء. 
 اإن ه���ذه املنا�ضب���ة الوطنية جتعلنا نزي���د فخرا واعتزازا 
ملا حتقق ململك���ة البحرين من اإجن���ازات متقدمة لهذا ال�رصح 
ال�ضام���خ الذي لقي الرعاية الكرمي���ة من �ضيدي ح�رصة �ضاحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ضى اآل خليفة مل���ك البالد املفدى 
حفظ���ه اهلل منذ اإر�ضاء اللبنات االأولى الإن�ضاء هذه القوة الفتية 
حتى �ضارت ال���درع الواقي واحل�ضن املنيع للذود عن حيا�س 

الوطن ومكت�ضباته الوطنية واجنازاته احل�ضارية.
 وال ي�ضعن���ي يف ه���ذا املق���ام اإال اأن اأجدد ال���والء للقيادة 
الر�ضي���دة واالإخال����س والعم���ل بكل جه���د لتنفي���ذ توجيهات 

�ضيدي �ضاحب اجلاللة ال�ضامية يف االرتقاء.
ودمت���م �ضموك���م �ضاملني موفق���ني بعناي���ة اهلل تعالى 

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 وق���د بعث ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمر �ضلمان بن 
حمد اآل خليف���ة برقية �ضكر جوابية اإل���ى االأمني العام ملجل�س 

الدفاع االأعلى، هذا ن�ضها:
 مع���ايل االأخ العزي���ز الفري���ق الرك���ن ال�ضي���خ دعيج  بن 
�ضلم���ان اآل خليف���ة حفظ���ه اهلل االأم���ني العام ملجل����س الدفاع 

االأعلى..
 ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

  تلقيت ببالغ ال�ضكر والتقدير برقيتكم الكرمية املهنئة 
لن���ا مبنا�ضبة االحتفال بالذكرى اخلم�ض���ني )اليوبيل الذهبي( 
الذي ي�ض���ادف اخلام�س م���ن فرباير على تاأ�ضي����س قوة دفاع 
البحرين، واإن���ه لي�ضعدين بهذه املنا�ضبة العزي���زة اأن اأبادلكم 
اأخل�س التهاين والتربي���كات، �ضائالً اهلل تعالى اأن يعيد علينا 
ه���ذه املنا�ضبة املجيدة ووطنا ينعم مبزيد من التطور والرخاء 
واالأم���ن واال�ضتق���رار يف ظل القي���ادة احلكيم���ة ل�ضيدي ح�رصة 
�ضاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم بحفظ اهلل �ضاملني موفقني.

خالد بن �سلمان مديًرا لل�سندوق امللكي ل�سهداء الواجب
املنام���ة - بن���ا: �ضدر ع���ن ويل العهد 
نائب القائد االأعل���ى النائب االأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �ضاح���ب ال�ضم���و امللكي 
االأم���ر �ضلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة رئي�س 
الهيئة العليا لل�ضن���دوق امللكي ل�ضهداء 
الواجب قرار رقم )1( ل�ضنة 2018 بتعيني 
مدير للجه���از االإداري لل�ضن���دوق امللكي 

ل�ضهداء الواجب.
ون����س الق���رار يف مادت���ه االأولى على 
تعي���ني ال�ضي���خ خالد بن �ضلم���ان بن خالد 
اآل خليفة مديًرا للجهاز االداري لل�ضندوق 
امللكي ل�ضهداء الواجب فيما ن�ضت مادته 
الثاني���ة، عل���ى اأن يعم���ل بهذا الق���رار من 

تاريخ �ضدوره وين�رص باجلريدة الر�ضمية.
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حاسبوا أنفسكم أوال.. 
�أجه���ل �أ�شباب ما و�شلنا �إليه �ليوم، من تال�شن، وتناحر، وقذف، و�إ�شاءة، وت�شويه 
لل�شمعة، لفالن وفلتان، على �أب�شط �خلالفات، و�أتفهها، بل �إن هنالك من ي�شري بغفلة 

يف موجة �لكر�هية هذه، ولي�س له بها ناقة، وال جمل. 
ه���ذه “�لفزعة �لقذرة” التي ترم���ي لإ�سقاط ال�سخ�سي���ات، وت�سقيطها، وانتظار 
�لزلة منها ل�شحقها، وحتطيمها، و�إنهاء م�شرية عملها، باتت �أقرب للظاهرة �ملتمددة، 

ومتنوعة الأدوات، والتي توظف كل الإمكانات، لتمزيق اخل�سم، واإنهاء وجوده. 
مل تك���ن �لبحرين هكذ�، وال يوجد هنالك من يقب���ل ��شتهد�ف �ل�شخو�س ب�شميم 

�شمعتهم، لهذ� �خلطاأ وذ�ك، وهذه �لهفوة وتلك، بجهل، وقلة خلق. 
هنال���ك �أجهزة ق�شائي���ة معنية مبحا�شبة �ملخطئني و�ملتجاوزي���ن، و�أجهزة �أمنية 

لرت�شدهم، ومتابعتهم، وت�شليمهم الأيدي �لعد�لة. 
ونحن ال نقب���ل �أن يوكل “كل من هب ودب” نف�شة قا�شيا ملحا�شبة �لنا�س، وهو 

ال ميتلك �الأهلية الأن يحا�شب نف�شه.
�إن هنالك دور� كبري� وم�شرتكا على �ملجتمع، و�الإعالم، وقادة �لر�أي، وكل م�شوؤول 
يف �لبل���د، قبالة م���ا يح�شل من تناحر وتلوي���ث �شخو�س، ومبو�ق���ف خالفية، ال يفقه 

“�ل�شبابة” و “�ل�شماتة” بحقيقتها �شيئا. 
نق���ول ذلك لبحرين �أف�شل، ومل�شتقبل �أف�شل، ونقول ذلك ملن تكد�س “�لرين” 

على قلوبهم، �أن �تقو� �هلل باأنف�شكم، وتذكرو� �أن �جلز�ء من جن�س �لعمل. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

رئي�س “ال�سنية”: نفتخر باإجنازات “الدفاع”

ال�سعودية ال�سوق الأولى للمنتجات البحرينية
م�شاريع �ل�شندوق �ل�شعودي �شتدفع �لتطور باملنامة... �آل �ل�شيخ ل� “$”:

�أك���د �شفري �ململكة �لعربي���ة �ل�شعودية �ل�شقيقة 
ل���دى �ململك���ة عب���د�هلل ب���ن عبد�ملل���ك �آل �ل�شي���خ ل� 
“�لب���الد” �أن �ململك���ة �لعربي���ة �ل�شعودي���ة ومملك���ة 
�لبحري���ن ترتبطان بعالقات قوية ومتميزة، م�شيفا �أن 
امل�س���ر امل�سرتك ووحدة ال���دم التي جتمع البلدين ل 
حتتاج �إل���ى بر�هني الإثباتها، وق���ال “ال�شك �أن مملكة 
البحري���ن وهي تقف �ساخمة باأر�سها وقادتها و�سعبها 
���اك باملنطق���ة مل�سدر فخر  �س���د املوؤام���رات التي تحُ
للمملك���ة العربي���ة ال�سعودية التي مل تت���وان اأو تتاأخر 
يوم���ا عن مد يد �لع���ون ل�شقيقتها مملكة �لبحرين ومل 
ولن ترتكه���ا وحدها تو�جه م�شريها ب���ل وقفت معها 

وقفة �رشف و�أخوة وحمبة يف كل �لظروف و�الأزمنة.
و�ش���دد �شف���ري �ململك���ة �لعربي���ة �ل�شعودية، يف 
تعليق���ه على مق���ال �لزمي���ل �أحمد جمع���ة، �أن �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية �ل�رشيك �الأول ململكة �لبحرين �شو�ء 
عل���ى امل�ست���وى الر�سمي ال�سي���ادي اأو عل���ى م�ستوى 
�لقط���اع خا����س، ويعد �ل�ش���وق �ل�شعودي ه���و �ل�شوق 
�لتج���اري �الأول للمنتجات و�لب�شائ���ع �لبحرينية، الفتا 
�إلى �أن �ل�شندوق �ل�شعودي للتنمية يقوم بتنفيذ عدد 
م���ن امل�ساريع التنموي���ة التي �ست�سه���م يف دفع عجلة 
�لتط���ور يف مملك���ة �لبحرين، و�ختت���م �ل�شفري ت�رشيحه 
بالق���ول “ال ثم���ن ميك���ن تقدي���ره لالأخ���وة �ل�شادق���ة 
و�مل�شري �لو�ح���د و�شتظل مملكة �لبحري���ن درة �لتاج 

•اخلليجي واأمنها من اأمن وا�ستقرار املنطقة”. عبد�هلل �آل �ل�شيخ	

�ملنام���ة - بنا: رفع رئي�س جمل�س �الأوقاف 
�ل�شني���ة �ل�شي���خ ر��ش���د �لهاجري �أ�شم���ى �آيات 
�لته���اين و�لتربي���كات �إلى مقام عاه���ل �لبالد 
�لقائد �الأعل���ى �شاحب �جلالل���ة �مللك حمد بن 
عي�شى �آل خليفة ورئي�س �لوزر�ء �شاحب �ل�شمو 
امللكي الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة وويل 
�لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمر 
�شلمان بن حم���د �آل خليفة، و�لقائد �لعام لقوة 
دف���اع �لبحرين �مل�شري �لركن �ل�شيخ خليفة بن 
اأحم���د اآل خليفة وقائ���د احلر�س امللكي العميد 
�لرك���ن �شم���و �ل�شيخ نا����رش بن حم���د �آل خليفة 

مبنا�سبة الذك���رى اخلم�سني )اليوبيل الذهبي( 
لتاأ�شي�س قوة دفاع �لبحرين.

و�أع���رب �لهاج���ري ع���ن خال����س تقدي���ره 
وعرفان���ه مل���ا تقوم ب���ه �لقيادة وق���وة �لدفاع 
�لبا�شل���ة يف حف���ظ �أمن و�أمان �ململك���ة، م�شيد� 
بحر����س �لقي���ادة على بذل �أق�ش���ى �جلهود يف 
حفظ ه���ذه النعم���ة الت���ي حبانا اهلل به���ا بقوة 
�لتالحم بني �لقي���ادة و�شعبها، معربا عن فخره 
واعت���زازه بالإجن���ازات الت���ي تقق���ت يف قوة 
دف���اع �لبحرين مما �شاهم يف �إع���الء �شاأنها على 
�مل�شت���وى �ل���دويل، د�عي���ا �هلل �أن ي���دمي على 

�لقيادة �ملزيد من �لرخاء و�لتقدم و�الزدهار.

حمرر ال�سوؤون املحلية

تدريب 5 اأفراد �رشطة جمتمع من كل مديرية اأمنية
لتعظيم �ال�شتفادة من برنامج “مًعا” 

�ملنام���ة - حمافظ���ة �لعا�شم���ة: ق���ال حماف���ظ 
�لعا�شمة رئي�س جلنة مكافحة �لعنف و�الإدمان “مًعا” 
�ل�شي���خ ه�شام ب���ن عبد�لرحمن �آل خليف���ة، �إن �للجنة 
و�شعت خط���ة م�شتقبلية تهدف �إلى تفعيل �لتعاون 
مع �ملديريات �الأمني���ة يف حمافظات مملكة �لبحرين 
كاف���ة؛ الأج���ل تدري���ب 5 �أف���ر�د من �رشط���ة �ملجتمع 
عن كل مديري���ة �أمنية؛ �شعًيا لرف���ع م�شتوى �لتاأثري 
الإيجاب���ي وزيادة رقعة ال�ستف���ادة من الربنامج مبا 
ي�س���ب �سمن الأه���داف الت���ي اأوجد م���ن اأجلها، ويف 
مقدمته���ا تفعيل ال�رشاكة املجتمعي���ة واحلفاظ على 
الأم���ن الجتماع���ي، م�سي���ًدا يف الوقت ذات���ه بجهود 
ودع���م وزي���ر �لد�خلي���ة �ل�شيخ ر��شد ب���ن عبد�هلل �آل 

خليفة للربنامج منذ �إطالقه.
جاء ذلك خ���الل ��شت�شافة برنام���ج �لر�أي، �لذي 
يبث على قناة �لبحري���ن �لف�شائية، �ملحافظ ومدير 
�إد�رة �لوقاي���ة م���ن �جلرمي���ة مدير برنام���ج مكافحة 
�لعن���ف و�الإدم���ان “مًع���ا” عل���ي اأمين���ي؛ مبنا�سب���ة 
حل���ول �لذك���رى �ل�شابع���ة عل���ى تاأ�شي����س �لربنامج، 

�إذ ن���وه حمافظ �لعا�شم���ة باأن برنام���ج “مًعا” يعترب 
تفعياًل حقيقًيا ملبد�أ �ل�رش�ك���ة �ملجتمعية، وجت�شيًد� 
ل���دور �رشطة خدم���ة املجتمع، واإجناًزا تفخ���ر به وزارة 
�لد�خلية، كتجرب���ة �أمنية �جتماعية ر�ئدة ومتميزة يف 

توعية �ملجتمع من خماطر �لعنف و�الإدمان.
وب���ني  املحافظ اأن الربنامج ل���ه دور اإيجابي يف 
زيادة م�ست���وى الوعي العام جتاه الأف���كار والأمناط 

و�لظو�ه���ر �خلاطئ���ة و�ل�شلبي���ة يف �ملجتمع من خالل 
تر�شي���خ �لتع���اون و�لتالح���م و�لتكات���ف م���ع ق���وى 
�ملجتمع، ع���رب تنظيم �لفعالي���ات �لتوعوية بو�شف 
الأم���ن الجتماعي مبثابة احلائ���ط املنيع الذي يحمي 
مكت�شب���ات �ملجتم���ع م���ن �أي عو�م���ل ق���د توؤثر على 
��شتقر�ره وتقدمه؛ لدوره يف توفري بيئة �آمنة للعمل 

والبناء وبعثه الطماأنينة يف النفو�س.

عـالج الـبـحـريـنــي ل �سـقــف لــه مـاديــا اأو عـالجـيــا
قطعنا �شوطاً مهماً يف �لتح�شري مل�رشوع �ل�شمان... رئي�س “�الأعلى لل�شحة”:

�ملنام���ة – �ملجل�س �الأعل���ى لل�شحة:  �أعلن 
رئي�س �ملجل�س �الأعل���ى لل�شحة �لفريق طبيب 
�ل�شيخ حممد ب���ن عبد�هلل �آل خليفة �أّن �ملجل�س 
قطع �شوطاً مهماً يف �لتح�شري مل�رشوع �ل�شمان 
الت�س���اور  واأّن  )�سحت���ي(،  الوطن���ي  ال�سح���ي 
م���ع احلكومة ج���اٍر للتح�سر لبع����س اخلطوات 
�ملرتبط���ة مبوؤ�ش�شات �مل����رشوع ومنها �شندوق 
�ل�شم���ان، �آمالً �رشع���ة �إقر�ر �لقان���ون يف جمل�س 
النواب، للم�سي قدم���اً يف اخلطوات التنفيذية 

�الأخرى.
 ويف لق���اء �إلك���رتوين مبا����رش م���ع �جلمه���ور 
اأداره الإعالمي �سامي هجر�س، م�ساء  الحد على 
من�ش���ة “�إن�شتغر�م مبا�رش” ج���دد �لفريق طبيب 

�ل�شيخ حممد بن عب���د�هلل �آل خليفة �لتاأكيد �أّن 
احلكومة �ستتكف���ل بالتغطية ال�سحية ال�ساملة 
جلمي���ع املواطنني ولن يتغر الو�سع احلايل اإل 
لالأف�ش���ل، �إذ �إّن “�لرزمة �اللز�مية للمو�طنني” 
والتي �ستتكفل احلكومة بتقدميها للمواطنني 
�شت�شم���ل جميع �أنو�ع �لع���الج �ملقدمة حالياً مع 
بع�س �الإ�شاف���ات و�لتح�شين���ات مبا ي�شب يف 

خدمة �ملري�س.
�لع���الج  �أّن  �إل���ى  �ملقابل���ة  يف  و�أ�ش���ار 
للمواط���ن البحرين���ي ل �سق���ف له م���ن الناحية 
املادي���ة او العالجية - و�سيعال���ج البحريني يف 
امل�ست�سفيات احلكومية على كافة امل�ستويات 
�لرقاب���ة  خ���الل تعزي���ز منظوم���ة  م���ن  وذل���ك 

و�ال����رش�ف و�لتقييم، وجمي���ع �المر��س �ملزمنة 
�أو �مل�شتع�شي���ة �شيغطيها �مل����رشوع للمو�طن 
البحرين���ي، ول���ن يق���ل م�ستوى اخلدم���ات عن 
الو�س���ع احل���ايل يف جمي���ع الأحوال ب���ل يهدف 
�مل�رشوع �إلى حت�ش���ني جودة هذه �خلدمات. كما 
�شيكون �لعالج يف �خلارج مي�رش�ً للمو�طن وحتت 
مظل���ة �للجن���ة �لعليا للعالج باخل���ارج �ذ� دعت 
احلاج���ة لذلك، مبينا ان ل �سقف لعالج املواطن 
البحرين���ي، اأما الأمور الأخرى مثل التجميل فاإنه 

ال يدخل �شمن �إطار �ل�شمان.
وعلى �شعيد مت�شل، �أفاد باأن على �شاحب 
العمل ان يوؤمن املقيم بح�سب القانون احلايل، 
و�المر �ل���ذي �دخلن���اه هو و�شع رزم���ة خدمات 

للمقي���م، فالدولة تتدخل لتق���دم خدمات على 
��شا�س �لرزمة �ملقرة.

وع���ن اجله���ات الت���ي مت التعام���ل عها يف 
م�رشوع ال�سمان ال�سحي، قال، يف البداية تعاونا 
مع �لبنك �ل���دويل وقطعنا �شوطاً كبري�ً، والحقاً 
تعاونا مع احلكومة الكورية فيما يتعلق بتطوير 

نظم �ملعلومات �ل�شحية.  
حظ���ي اللق���اء مبتابع���ة مبا����رشة م���ن 660 
م�شاه���د�ً، فيم���ا تفاع���ل 12 طبيب���اً م���ع �لبث، 
و�شاه���دت �لب���ث 5 جه���ات حكومي���ة، وط���رح 
�جلمهور 60 �شوؤ�الً متنوعاً يف �لبث و�لها�شتاق، 
فيما ق���ام 300 متاب���ع جديد مبتابع���ة �شفحة 

�ملجل�س. • �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل	

ل�ش���وؤون  �مل�شاع���د  �لوكي���ل  �أ�ش���در 
امل�ست�سفيات ب���وزارة ال�سحة اأمني العو�سي 
ق���رارا اإداري���ا رق���م )3( ل�شن���ة 2018 ب�شاأن 
�إعادة ت�شكيل جلن���ة غرفة �لعمليات �لرئي�شة 
وعمليات اليوم الواحد، والتي تق�سي بتوفر 
�أح���دث و�أن�ش���ب �الأجه���زة و�الأدو�ت �ملطلوبة 
�لتالف  للتخ�ش�ش���ات �جلر�حي���ة و��شتب���د�ل 
منها. و�أوج���ب �لقر�ر �ل���ذي ح�شلت “�لبالد” 
على ن�شخة منه �أن تخت�س �للجنة باالطالع على 
قو�ع���د و�إجر�ء�ت تنظيم �شري �لعمل �ملعمول 
بها حالًي���ا بالعمليات �لرئي�ش���ة وغرفة �ليوم 
�لو�ح���د، و�لعمل على تطويره���ا مبا يتنا�شب 
م���ع متطلبات �إج���ر�ء هذه �لعملي���ات، وو�شع 
�لقو�ع���د �لتنظيمية �خلا�ش���ة ب�شمان �شالمة 
�ملر�شى يف غرف �لعمليات ومتابعة تنفيذها 

بدقة تامة ويف كل �الأوقات.
�ال�شتخ���د�م  �شم���ان  �لق���ر�ر  وت�شم���ن 
الأمثل لالأوقات املخ�س�س���ة لإجراء العمليات 

�جلر�حي���ة مبا ي�شمن �إجر�ء �أق�شى عدد ممكن 
من العمليات اجلراحية بكف���اءة وال�سعي اإلى 
تقلي���ل قو�ئم �النتظ���ار، و�لتاأك���د من توزيع 
�أوقات غ���رف �لعملي���ات �لرئي�ش���ة وعمليات 
�لي���وم �لو�ح���د عل���ى �لتخ�ش�ش���ات �جلر�حية 

املختلفة بح�سب احلاجة الأولويات.
و�ألزم �لق���ر�ر �للجن���ة باتخ���اذ �الإجر�ء�ت 
�الأجه���زة  و�أن�ش���ب  �أح���دث  لتوف���ري  �لالزم���ة 
و�الأدو�ت �ملطلوب���ة للتخ�ش�ش���ات �جلر�حية 
وتخ�ش�س �لتخدي���ر، و�شمان كفاءتها للعمل 
و�لتاأك���د م���ن �إج���ر�ء �ل�شيان���ة �لدوري���ة لها، 
و�ملحافظ���ة عليه���ا و��شتب���د�ل �لتالف منها. 
ونوه �لقر�ر �للجنة �ملخت�شة برتتيب وتنظيم 
قو�ئ���م �لعملي���ات �جلر�حي���ة بح�ش���ب ترتيب 
�ملر�شى يف قو�ئم �النتظار، ومتابعة �اللتز�م 
مبو�عيد �ملر�شى مب���ا ي�شمن �تباع �لرتتيب 
�ملو�شوع يف قائم���ة �لعمليات لكل غرفة من 
غرف �لعمليات �لرئي�شة وغرف �ليوم �لو�حد، 
وتن�شي���ق �لتع���اون ب���ني �لدو�ئ���ر و�الأق�شام 
ب�ساأن احتياجات العمليات اجلراحية مثل بنك 

�لدم، �ملخترب، و�الأ�شعة. 
ولف���ت �لق���ر�ر �إل���ى �أن �أع�ش���اء �للجن���ة 
وتوف���ري  �ختي���ار  يف  بامل�شارك���ة  يخت�ش���ون 
�الأدوية و�الأجهزة لغ���رف �لعمليات و�لتخدير 
الأذون���ات  و�ملتابع���ة  و�الط���الع  و�الإنعا����س، 
��شت���الم �الأدوي���ة و�الأجه���زة وطلب���ات �ل�رش�ء 

و�مل���و�د �مل�شتخدم���ة يف غرف���ة �لعملي���ات، 
وتر�شيد �ملو�رد �ملتاح���ة، وتوفري �إح�شاء�ت 
ب�شاأنه���ا، وحتديد �أ�شماء �الأ�شخا�س �ملخولني 
باعتماد طلبات �ل����رشف من �ملخازن وطلبات 
�ل����رش�ء.  وكلف �لق���ر�ر باإع���ادة ت�شكيل جلنة 
غرفة �لعملي���ات و�الإقامة �لق�ش���رية برئا�شة 

اخلزاع���ي،  عام���ة جعف���ر  ا�ست�س���اري جراح���ة 
وبع�شوية ��شت�شاري تخدير وعالج �أمل معت�شم 
حممد حامد نائًب���ا للرئي�س، و��شت�شاري �الأنف 
والأذن واحلنجرة مهران كازروين، وا�ست�ساري 
جر�ح���ة عظام فاطمة نا����رش، و�إد�ري �خلدمات 
�لطبي���ة �مل�شان���دة هناء ب���و خما����س، ونائب 
رئي����س خدم���ات �لتمري�س لغ���رف �لعمليات 
فاطم���ة علي را�س���د، وم����رشف متري�س بغرف 

العمليات نبيلة البلو�سي مقرًرا للجنة.
و�أج���از �لقر�ر للجنة �أن ت�شتعني مبن تر�ه 
منا�سًبا من ذوي الخت�سا�س واخلربة حل�سور 
�جتماعاته���ا، على �أال يك���ون له �شوت معدود 

بقر�ر�تها. 
وفر�س �لقر�ر باأن جتتمع �للجنة بناًء على 
دعوة من رئي�شه���ا، ويكون �جتماعها �شحيًحا 
بح�ش���ور غالبية �أع�شائه���ا، على �أن يكون من 
بينهم �لرئي�س �أو نائبه، وترفع �للجنة تقريًر� 
دوري���ا بنتائ���ج �جتماعاته���ا وتو�شياتها �إلى 
�لوكي���ل �مل�شاع���د ل�ش���وؤون �مل�شت�شفي���ات؛ 

التخاذ �لالزم ب�شاأنها.

ت�سكيل جلنة غرفة العمليات الرئي�سة وعمليات اليوم الواحد
لتوفر اأحدث الأجهزة وا�ستبدال التالفة منها... العو�سي:

مروة خمي�س 
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“مدار�س العا�سمة” تتجاوب مع توجيهات جاللة امللك وتقدم خ�سما جلميع طالبها على الر�سوم
يف بادرة مميزة تعد الأولى من نوعها على �صعيد املدار�س اخلا�صة

يف ب���ادرة ممي���زة تعد الأول���ى م���ن نوعها على 
�صعي���د املدار�س اخلا�ص���ة يف البحري���ن، وا�صتجابة 
لتوجيه���ات عاهل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�صى اآل خليفة، فلقد اأعلنت مدار�س العا�صمة 
ع���ن عزمها تق���دمي خ�صوم���ات 5 % عل���ى الر�صوم 
الدرا�صي���ة للف�ص���ل الدرا�صي الثاين م���ن هذا العام 

والعام الدرا�صي القادم.
وقال رئي�س جمل����س اإدارة “جمموعة اآل �صفر” 
 ”Capital School“ املالكة ملدار����س العا�صم���ة
رجل الأعم���ال عادل اآل �صفر  ”ه���ذه الفكرة جاءتني 
عق���ب التوجيهات امللكي���ة ال�صامية، باأن���ه ل زيادة 
يف الر�ص���وم الدرا�صية يف املدار����س اخلا�صة، ووقف 
ق���رار  وزارة الرتبي���ة والتعلي���م، واتخ���اذ الإجراءات 
العاجل���ة لوقف اأي زي���ادة يف الر�صوم الدرا�صية، واأن 
تك���ون مكافاأة املدار�س اخلا�ص���ة  ذات الأداء العايل 
م���ن م�صادر اأخرى، ل يتحمله���ا اأولياء اأمور الطلبة يف 
�صكل زي���ادة يف الر�صوم الدرا�صية، وبناء عليه راأيت 
 اأن���ه يجب عل���ى القطاع اخلا����س اأن يب���ادر اأي�صا يف 
ظل هذا احلر����س ال�صامي على املواطنني، يف حتمل 

 امل�صئولية الوطنية وخف�س الر�صوم”  . 
 ودع���ا اآل �صفر كافة موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س 
البحريني وخا�صة البنوك وال�رشكات الكربى مبختلف 

القطاع���ات اإلى املب���ادرة للتجاوب م���ع التوجيهات 
امللكي���ة ال�صام���ي وحتمل جزءا من نفق���ات الدرا�صة 
للطلب���ة يف البحري���ن وخا�ص���ة غري القادري���ن منهم 
ع���ن طريق اآلية تدار من قب���ل فريق عمل ميثل تلك 

ال�رشكات.
  كم���ا دعا غرفة جتارة و�صناع���ة البحرين اأي�صا 
اإل���ى امل�صاهم���ة من خ���الل �صن���دوق يخ�ص�س لدعم 
اأ�رش �صغ���ار التجار ت�صاهم يف تخفي���ف اأعباء الر�صوم 

الدرا�صية.
قررن���ا  تعليمي���ة  كموؤ�ص�ص���ة  “نح���ن  واأ�ص���اف 
امل�صاهمة يف دعم توجيهات قيادتنا الر�صيدة وذلك 
مبنح كاف���ة الطلبة املنت�صب���ني  ملدر�صتنا “مدر�صة 
العا�صم���ة” تخفي�ص���ا من الر�ص���وم الدرا�صية والتي 

ناأمل اأن يقوم القطاع اخلا�س بخطوات مماثلة “.
 واأ�ص���اف اآل �صفر : “ناأم���ل اأن تنتهج املدار�س 
الأخ���رى نهجنا لدع���م اأولياء الأم���ور واملواطنني من 
خالل الن�صمام ال���ى هذه املبادرة التي �صيكون لها 
دور اإيجاب���ي كبري  يف دعم خطط احلكوم���ة الر�صيدة 
بقي���ادة �صاح���ب ال�صمو امللك���ي الأم���ري خليفة بن 

�صمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه”. 
واأك���د اآل �صف���ر اأن اأه���داف مدار����س العا�صمة 
تتواف���ق مع روؤية البحري���ن القت�صادية 2030 التي 

يتبناه���ا ويل العه���د النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س 
ال���وزراء �صاح���ب ال�صم���و امللكي الأم���ري �صلمان بن 
حم���د اآل خليفة، والتي تهدف اإل���ى رفع ا�صم مملكة 
البحري���ن عالًي���ا خليجًي���ا وعاملًي���ا يف جمي���ع جمالت 
التعلي���م.. م�ص���ريا اإل���ى اأن هن���اك اإقبالً كب���رًيا على 
اللتح���اق مبدر�ص���ة العا�صم���ة، وذلك ين���ُم عن ثقة 
اأولياء الأمور بال���كادر التعليمي والإداري للمدر�صة، 
وبال�صمع���ة احل�صنة التي حتظ���ى بها، فهناك طلبات 

عديدة على قائمة النتظار.
واأو�صح اإن هناك مدر�صتني للعا�صمة، اإحداهما 
يف البحري���ن والأخ���رى بدبي، كم���ا اأن هن���اك توجًها 
لإن�ص���اء مدر�صتني واحدة بالكويت - قيد التاأ�صي�س 
- والأخ���رى ب�صلطنة عمان ولحقا يف اململكة العربية 
ال�صعودي���ة، وهذا اإن دل، فاإمنا يدل على مدى ثقتنا 
بالروؤية القت�صادية لكل من مملكة البحرين والدول 
املج���اورة التي ترتك���ز على ال�صتثم���ار بالقطاعات 
التعليمي���ة والقت�صادي���ة وم���ا يتبعه���ا.. وق���ال اإن 
���ا يف موقع ا�صرتاتيجي يف  املجموع���ة ا�صتملكت اأر�صً
�ص���ار ت�صل م�صاحتها اإل���ى 25 األف مرت مربع، بهدف 
اإقام���ة بناء متكامل عليها ملدار�س العا�صمة ي�صتمل 
عل���ى مراف���ق ووح���دات تعليمية وتربوي���ة منوذجية 
و�صفوف درا�صية وقاعات متعددة ل�صتيعاب كافة 

الأن�صطة املدر�صية..
و�ص���دد اآل �صف���ر يف خت���ام حديثه عل���ى اأهمية 
الرتكي���ز على عنا�رش ج���ودة التعليم جنب���ا اإلى جنب 
م���ع �صيا�ص���ة التخفيف عل���ى املواطن���ني، موؤكدا يف 
ه���ذا ال�ص���دد اأن  جمموعة مدار����س العا�صمة حتظى 
بالعتمادي���ة الربيطاني���ة، مما يوؤك���د على حتقيقها 
النظم���ة  بح�ص���ب  التعليمي���ة  املتطلب���ات  لعل���ى 
الدرا�صية يف اململك���ة املتحدة التي تعترب من اعلى 
متطلبات التعليم يف العامل... وهذا بالتاأكيد ينعك�س 

ايجابي���ا عل���ى تعزي���ز ثق���ة اأولي���اء الأم���ور بت�صجيل 
اأبنائهم فيها..

وقال “يوجد تعاون وثيق بني الهيئات الإدارية 
والتعليمية يف جميع فروع مدار�س العا�صمة، ويجرى 
تب���ادل اخل���ربات واملعلوم���ات وبرام���ج التدري���ب 

والتاهيل الرتبوي ب�صكل م�صتمر.
 واأ�ص���اف اآل �صف���ر :”غايتن���ا احلالي���ة تق���دمي 
بيئة تعليمية منوذجي���ة وهادفة للطلبة، وذلك نابع 
م���ن التزامنا الوطن���ي اول، ومن قناعتن���ا باأن جدوى 
ال�صتثم���ار يف قطاع التعليم تتحق���ق ماديا ومعنويا 
ووطني���ا م���ن ا�صتقط���اب اأف�صل اخل���ربات الدارية 
والتعليمي���ة . وفيم���ا يخ�س مدر�ص���ة العا�صمة فقد 
ج���رى توظي���ف كادر بريط���اين للتدري����س، ويج���ري 
تاأم���ني ح�ص����س للغة العربي���ة والرتبي���ة ال�صالمية 
ب�صكل متقن عل���ى اأيدي معلمني ومعلمات بحرينني 

متخ�ص�صني ومتميزين”.
واأك���د اأن هن���اك تطلع���اٍت كبرية ترم���ي لإن�صاء 
مدار�س يف خمتلف دول العامل منها الوليات املتحدة 
الأمريكية وبريطاني���ا، اإذ لن ينح�رش وجودنا فقط يف 
دول اخللي���ج، بل نطمح لتثبي���ت �رشح تعليمي مميز 
وموؤهل يف خمتلف بقاع العامل، مبعايري عالية اجلودة 
وبنظم منا�صبة تتوافق مع تطلعات الروؤى العاملية.

ع���ادل اآل �صف���ر: ندعو ال�رشكات الك���ربى والبنوك اإلى امل�صاهم���ة يف خف�س اأعب���اء التعليم عن املواطن

• عادل اآل �صفر	

رئي�س “اإمناء” لـ “$”: لإيجاد الثقافة العامة لالهتمام بذوي الإعاقة
الرتكيز على الزيارات امليدانية لرفع كفاءة املتخ�ص�صني باملجال

ق���ام وف���د م���ن ق�ص���م التوح���د والإعاقات 
الذهني���ة بجامعة اخلليج العرب���ي بزيارة ملركز 
اإمن���اء للرتبية اخلا�صة، بزيارة ه���ي الثانية من 
نوعها، لطالع طلبة الق�صم على عملية التعليم، 
والتدري���ب، والتاأهي���ل، للطلب���ة ذوي الإعاقة، 
ب�ص���كل عملي، وعل���ى اخلدمات الت���ي يقدمها 
املركز، املراف���ق املوجودة به، وكيفية تقدمي 

ه���ذه اخلدم���ات، وح�ص���ور ج���زء م���ن اجلل�صات 
التدريبي���ة، والتاأهيلي���ة، والتعليمي���ة، للطلبة 

ذوي الإعاقة امللتحقني باملركز.
واأو�صح رئي�س مركز اإمناء للرتبية اخلا�صة 
عبدالرحم���ن الغ���امن ل���� “الب���الد” اأن “املرك���ز 
يهتم بالتع���اون امل�صتمر مع طلب���ة الدرا�صات 
العلي���ا بجامع���ة اخللي���ج العرب���ي، خلدم���ة هذا 
القطاع املهم، ولتو�صي���ل ال�صوت باأن هنالك 
مراك���ز تاأهيلية متطورة يف البلد، حتت�صن هذه 

الفئ���ات الغالي���ة، وتق���وم بواجبها عل���ى اأكمل 
وجه، ومتتلك الق���درة ال�صت�صاري���ة والتي من 
�صاأنه���ا اأن ت�صعف بقية اجله���ات الأخرى، برفع 
كفاءة العاملني واملتخ�ص�صني بها يف جمالت 

التوحد، والإعاقة الذهنية، والبقية الأخرى”.
كل  ن���زود  ب���اأن  “نهت���م  الغ���امن:  وتاب���ع 
اجله���ات املتخ�ص�ص���ة والتعليمي���ة يف تقدمي 
كاف���ة ال�صت�صارات الفنية الالزم���ة، ومن خالل 
الكفاءات العالية الت���ي يحت�صنها امناء والتي 

متي���زه عن غريها، ناهيك اأن خدماتنا املتطورة 
مبتن���اول ي���د اجلمي���ع، ولدين���ا خ���الل املرحلة 

املقبلة خطة تطويرية وا�صعة النطاق”.
وعن اأهم مالمح اخلطة، قال: اإن “ا�صتحداث 
برام���ج جديدة للطلبة ذوي الإعاقة، منها برامج 
الن�صاط���ات  خ���الل  م���ن  والتاأهي���ل  التدري���ب 
م�صتم���رة  دورات  عق���د  وكذل���ك  الريا�صي���ة، 
للعامل���ني اأثناء اخلدمة باملرك���ز، بغ�س النظر 
عن نوع اخت�صا�صهم، عالج طبيعي، ذهن، نطق، 

اأما خارج حدود املركز فنحن على اهتمام بعقد 
املزي���د من اتفاقي���ات التعاون م���ع اجلمعيات 
اخلريية، لتح�صني م�صت���وى اخلدمات املقدمة، 
وتقدميه���ا لفئ���ات ذوي الحتياج���ات اخلا�صة 

باملجتمعات املحلية لتلك اجلمعيات”.
واأردف الغ���امن: “اآخ���ر اأوجه التع���اون بهذا 
اجلانب كان مع جمعية املعامري اخلريية، خلدمة 
الأفراد من ذوي الإعاقة للمجتمع املحلي لقرية 

املعامري”.

اإبراهيم النهام

ت�صوير: خليل اإبراهيم

�سكيـنــة كرميـــي: البحريـــن �سباقـــةحممد الزبيدي: زيارات الطلبة ملراكز التاأهيل تطور القطاع
يف احت�سان ذوي الحتياجات وتعليمهم

 اأك���د مدير ع���ام املركز حمم���د الزبيدي “ 
�صعيدون جداً بالتع���اون، والت�صارك، مع كافة 
املوؤ�ص�ص���ات العاملة يف القطاع���ني احلكومي 
والأهلي، واخلا�س، فيما يخدم الأ�صخا�س ذوي 
الإعاقة ب�صكل عام، وت�صاعد هذه الزيارة ب�صكل 
كبري على اط���الع املتخ�ص�صني واملوؤهلني يف 
الرتبي���ة اخلا�صة، على كيفية تقدمي اخلدمات 
عمل���ي،  ب�ص���كل  الإعاق���ة  ذوي  لالأ�صخا����س 
وتطبيقي، وعليه فهي زيارات مهمة، وموؤثرة، 
وتخ���دم ه���ذه الفئة امل�صتحقة م���ن اأن يوليها 

املجتمع كل الهتمام امل�صتحق”.
وعن خمرجات هذه الزيارات، قال الزبيدي 
“ل تقت�رش هذه الزيارات على روؤ�صاء الأق�صام 
باجلامعات، اأو الأ�صاتذة، واإمنا بح�صور جمموعة 
م���ن الطلب���ة، املتواجدي���ن حالياَ عل���ى مقاعد 
الدرا�صة يف برنامج التوحد والإعاقات الذهنية، 
واطالعهم على خدمات املركز، وكيفية تقدمي 

اخلدمات ب�صكل عملي، وماله من دور كبري باأن 
الطالب يكون لدي���ه الوعي والطالع امليداين 

حول طبيعة احلالت نف�صها”.
“ويرتك���ز دورن���ا مب�صاعدته���م  وي���ردف 
–لطلب���ة  امليداني���ة  الدرا�ص���ات  بتطبي���ق 
الدرا�ش���ات العليا- والتي ت�ش���رط متطلبات 
التخرج به���ا اع���داد الر�صالة، وعلي���ه فهنالك 
تع���اون، وت�صارك معهم، م���ن قبلنا، يف تطبيق 
ه���ذه الدرا�صات، وبحيث يك���ون طلبة املركز، 
هم جمتمع الدرا�صة، اأ�صف اأنه متت امل�صاركة 
يف العدي���د م���ن الفعالي���ات التي قام���ت بها 
اجلامعة، كالحتفال بالأي���ام العاملية اخلا�صة 
بهذه الفئات، كاليوم العاملي لطيف التوحد، 

واليوم العاملي لذوي الإعاقة”.
ووا�صل الزبيدي” كما مت ح�صور جل�صات 
علمي���ة، ونقا�صي���ة، يف جمموعة م���ن املجالت 
وبالق�صاي���ا  اخلا�ص���ة،  بالرتبي���ة  املتعلق���ة 

املرتبط���ة بالأ�صخا�س ذوي الإعاقة. قبل فرتة 
كان هن���اك ح�ص���ور لور�ص���ة تتعل���ق بتحقيق 
التوافق ما بني الط���ب النف�صي، والت�صخي�س 
)ال�صايكومنرتي( والذي يقوم فيه متخ�ص�صو 
الرتبي���ة اخلا�ص���ة، بالإ�صاف���ة حل�ص���ور ور�صة 
نقا�صي���ة مبجال تط���ور ت�صخي����س الأ�صخا�س 

ذوي ا�صطراب طيف التوحد”.
 وع���ن م���دى اهتم���ام الطلب���ة بت�صخي�س 
احلالت ع���ن قرب، ق���ال اإن “الو�ص���ع ممتاز، 
ومتفاوت بذات الوقت، ولطلبة ي�صل عددهم 
لقرابة الع�رشي���ن، ولكن الدافعية الإيجابية من 
قبله���م موجودة، مبقدمته���ا زيارتهم للمركز، 
واطالعه���م على التج���ارب العملي���ة، لعمليات 
دون  م���ن  والتطبي���ق،  والتاأهي���ل  التدري���ب 
طل���ب من اأ�صاتذتهم، وهو م���ا ميثل موؤ�رش منو 
للوعي املجتمعي من قبل املتخ�ص�صني بهذا 

املجال”.

 قال���ت النا�صط���ة يف جمال التوح���د، ورئي�صة 
اللجنة التوعوي���ة والتثقيفية بجمعي���ة التوحدين 
البحريني���ة �صكين���ة كرميي ب���اأن اجلمعية حري�صة 
على اع���داد الور����س، والربام���ج املتنوعة، بهدف 
توعي���ة املجتم���ع، با�صطراب التوح���د –حتديداً- 
لأن ل���ه خ�صو�صي���ة اأك���ر م���ن الإعاق���ات الأخرى.  
وا�صافت “هو حالة دخيلة على املجتمع البحريني، 
ول���ذا فنح���ن حري�ص���ون عل���ى تق���دمي كل الوعي 
املمكن، �صواء لأولياء الأمور، اأو لالأ�صخا�س الذين 
ل يرتبط���ون باملر�س، بطبيع���ة املر�س، وكيفية 

التعامل معه.
واأك���دت كرميي اأهمي���ة الزي���ارات امليدانية 
لت�صخي����س احل���الت، والتعرف عليه���ا عن قرب، 
مل�صاعدة الطلب���ة، واملعالج، عل���ى و�صع الآليات 
املنا�صبة، للتعامل مع �صاح���ب احلالة، والدفع به 

قدماً لالأف�صل.

الحتياج���ات  ذوي  م���ن  “لالأطف���ال  وزادت 
اخلا�ص���ة، احل���ق يف التعلي���م والتاأهي���ل كغريهم، 
الأم���ر الذي يلزم تقدمي كاف���ة التو�صيات املهمة 
لأولي���اء الأم���ور، حول اآلي���ة التوا�ص���ل املثلى مع 
ه���ذه الفئات التي حتتاج الدع���م والرعاية واحلب 
م���ن اجلميع، وهو اأمر مرتك���زه الرئي�صي التوا�صل 
املبا�رش، والزيارات امليدانية، والتي ت�صعفنا على 

ا�صتحداث الربامج اجلديدة واملتطورة”.
وعما ميي���ز البحرين عن بقية ال���دول الأخرى 
يف رعاي���ة هذا القطاع، قال���ت اإن “البحرين �صباقة 
على م�صتوى املنطقة يف برامج التاأهيل والتدريب 
والتطوير للفئ���ات املختلفة من ذوي الحتياجات 
اخلا�ص���ة، وخري �صاه���د تنوع ومت���دد وتزايد عدد 
التاأهي���ل اخلا�ص���ة، وكذل���ك املب���ادرات  مراك���ز 
واملوؤمت���رات والتي و�صلت عل���ى م�صتوى الوطن 

العربي”.
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مريز� يت�سلم ن�سخة من كتاب “��ستو�سو� بالن�ساء خري�”

قر�ر دمج دخل �لزوجني �سي�سقط عالوتي �لغالء و�ل�سكن
نرف�س امل�سا�س براتب الزوجة... احلايكي لـ “$”:

لــــ  احلايكـــي  روؤى  النائـــب  اأكـــدت 
“البـــاد” رف�سهـــا القاطـــع ملـــا تناولته 
بع�ـــس ال�سحـــف املحليـــة ب�ســـاأن الطرح 
الـــذي طرحته اللجنـــة الفنيـــة امل�سرتكة 
لإعادة توجيه الدعـــم بخ�سو�س احت�ساب 
م�ستحقـــي الدعم علـــى اأ�سا�ـــس متو�سط 
دخـــل الأ�ـــرة ولي�ـــس متو�ســـط دخل رب 

الأ�رة.
وقالت “اإن من غـــر املعقول اأن يتم 
احت�ســـاب الدعـــم بنـــاء على دخـــل الأ�رة 
باأكملهـــا، والتي تت�سمـــن الزوج والزوجة 
واأي�ض���ا الأبن���اء، اإذ اإن ����رط راتب الزوج 
والزوجـــة يف طلـــب احل�سول علـــى وحدة 
�ضكنية قد اأخرج �ريح���ة كبرية من دائرة 

طلبات الإ�سكان”.
وت�ساءلـــت: كيف يتـــم احت�ساب دخل 
املـــراأة واإجبارها على م�ساركـــة الرجل يف 
الإنفاق على الأ�ـــرة يف حني اأن الرجل هو 
امل�ســـوؤول الأول والأخر عن نفقة الأ�رة؟ 
وبالت���ايل اإذا كان دخ���ل ال���زوج �ضغ���ريا 
فيحـــق له احل�سول على الدعم مثل عاوة 
الغاء اأو ال�سكن، ولكن حني يتم احت�ساب 
الدعـــم على اأ�سا�س دخل الـــزوج والزوجة 
معا فهذا يعن���ي اأن املراأة �ضتكون �ريكا 
اأ�سا�سيـــا يف الإنفـــاق وهذا مـــا ميثل حالة 

الإجبار الظريف الذي يعد مرفو�سا.
واأردفـــت اأن ال�رع قـــد اأوجب النفقة 
عل���ى الرجل وح���ده ومل يفر�ض ذلك على 

الزوجة اإل يف حال ر�ساها.
واأ�سافت “على �سبيل املثال يف حال 
وجود طـــاق بني الزوجني فـــاإن القانون 
يجـــر الرجل على الإنفاق على اأ�رته حتى 
لو كانـــت الزوجـــة ثريـــة اأو لديهـــا دخل 

اإ�ضايف لأن ذلك من واجبات الرجل”. 

ولفتت اإلـــى اأن يف حال وجـــود الأبناء 
يف الأ�ـــرة ممـــن لديهم دخل، هـــل �سيتم 
احت�ساب دخـــل الأبناء �سمن تعريف دخل 
الأ�ـــرة، وهـــل مـــن واجـــب الأبنـــاء اأي�سا 

الإنفاق على الأ�رة بالإجبار؟
واأكـــدت اأن مـــن غـــر املقبـــول اإجبار 
الزوجـــة والأبناء على الإنفـــاق على الأ�رة 
وتغ���ري الأمناط ال�ضلوكي���ة للإنفاق داخل 
الأ�رة؛ لأن ذلك يعترب اإجحافا بحق الزوجة 

والأبناء ولن يقبل النا�س بذلك.
واأ�ضارت اإلى اأن زي���ادة اأ�ضعار برميل 
النفـــط واإنتاجيـــة الغـــاز الطبيعـــي تب�ر 
املواطن مب�ستقبل اأكرث رخاء لذلك يجب 
على اللجنـــة اإعـــادة هيكلة الدعـــم بعدم 
م�سا�س جيوب املواطنـــني وزيادة فئات 

م�ستحقـــي الدعم واعتمـــاد متو�سط دخل 
رب الأ�رة معيارا لتحديد مبالغ الدعم.

ونوهـــت اإلـــى اأنـــه يجـــب األ ت�ستثنى 
اأي فئـــة م�ستحقـــة للدعم حاليـــا بل على 
العك����ض، لبد م���ن �ضمول فئ���ات جديدة 
ودعم املواطنني دعما حقيقيا يحقق لهم 

م�ستويات عالية من الكتفاء والراحة. 
ودعـــت احلايكـــي لإعـــادة النظـــر يف 
التعريفـــات التـــي �سيبنى عليهـــا اإعادة 
اأي  ت�سبـــب  ل  بحيـــث  الدعـــم  هيكلـــة 

�سغوطات اأو توترات على املواطنني. 

اللجنة الفنية
يذكـــر اأن اللجنـــة الرملانيـــة الفنية 
توافقت يف اجتماعها على بنود عدة ب�ساأن 
اإعـــادة هيكلة الدعم احلكومي، من اأبرزها 
توجيـــه الدعم ح�سب اأعـــداد واأعمار اأفراد 
الأ�رة ملن هم اأكر من 15 �سنة اأو اأ�سغر 
من 15 �سنة، ورف�س دمج اأنواع الدعم يف 
بنٍد واحٍد، اإ�سافـــة اإلى ا�ستبعاد مزدوجي 
اجلن�سية وغر املقيمـــني يف اململكة من 

جميع اأوجه الدعم.
اإلى جانب اأن مقرتحات اأع�ساء جمل�سي 
ال�ســـورى والنـــواب ب�ســـاأن اإعـــادة هيكلة 
الدعم، قبـــل اأن تقرر تبني تعريف الدعم 
النقـــدي باملبالـــغ املالية التـــي تقدمها 
الدولة لبع�ـــس املواطنـــني دون مقابل، 
املعتمدة يف امليزانية والتي ت�رف وفًقا 
ل����روط ومعايري حم���ددة تتطلبها �رورة 
احلياة املعي�سية الكرمية لهم، مع �رورة 
حتديـــد احلد الأدنـــى من الدخـــل لتوفر 
املعي�ضة الكرمية للمواطنني، ويتم ذلك 
بناء علـــى ح�ســـاب معدل و�سيـــط الدخل 
لاأ�ـــر البحرينيـــة علـــى اأن يتـــم مراجعته 
ب�سكل دوري، اإلى جانب و�سع حد اأق�سى 

لدخل املواطن ملن ي�ستفيد من الدعم.

•  النائب روؤى احلايكي	

املنامـــة - وزارة اخلارجيـــة: قدم حممد 
�ضيخو ن�ضخة من اأوراق اعتماده ك�ضفري مملكة 
البحرين املعـــني لدى جمهوريـــة اإندوني�سيا 
وال�ســـوؤون  للمرا�ســـم  العـــام  املديـــر  اإلـــى 
القن�سلية بوزارة خارجية اندوني�سيا ال�سفر 

اندري هادي .
وخلل اللقاء، نق���ل �ضيخو حتيات عاهل 
البـــاد �ساحب اجلالة امللـــك حمد بن عي�سى 
اآل خليفـــة ورئي�ـــس الـــوزراء �ساحـــب ال�سمو 
امللكـــي الأمـــر خليفة بن �سلمـــان اآل خليفة 
وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر �سلمان بن حمـــد اآل خليفة، اإلى رئي�س 
جمهورية اإندوني�سيا ومتنياتهم له ولل�سعب 
الإندوني�سي ال�سقيق دوام التقدم والزدهار.
كمـــا نقل حتيات وزيـــر اخلارجية ال�سيخ 
خالـــد بـــن اأحمـــد بـــن حممـــد اآل خليفـــة اإلى 
وزيـــرة خارجية جمهوريـــة اإندوني�سيـــا ريتنو 
مر�سودي، موؤكًدا حر�س مملكة البحرين على 
زيادة تعزيـــز العاقات الثنائية بني البلدين 

وال�سعبني ال�سقيقني.
ومن جانبـــه، رحب هـــادي ب�سفر مملكة 
البحريـــن املعني لدى جمهوريـــة اإندوني�سيا، 
مهنًئ���ا اإي���اه مبنا�ضب���ة تعيين���ه كاأول �ضفري 
ململكـــة البحرين يف جاكرتـــا، معرًبا عن تطلع 
ب���لده اإلى تعزي���ز علقات التع���اون الثنائي 
مبا يلبـــي امل�سالح امل�سرتكة بـــني البلدين 

وال�سعبني ال�سقيقني.

الكهرب���اء  �ض���وؤون  وزارة   - املنام���ة 
وامل���اء: ا�ضتقب���ل وزي���ر �ض���وؤون الكهرباء 
واملـــاء عبداحل�سني مرزا مبكتبـــه الكاتبة 
كـــرى حممـــد، التـــي اأهـــدت لـــه ن�سخـــة 
مـــن كتابهـــا يف البحـــث القانـــوين بعنوان 
والـــذي  خـــرا”،  بالن�ســـاء  “ا�ستو�ســـوا 
ي�ستعر�س عددا من املوا�سيع والق�س�س 
والتـــي  للن�ســـاء،  والواقعيـــة  الجتماعيـــة 
تعك�ـــس اأهـــم الق�سايـــا الإن�سانيـــة للمراأة 

واملجتمع.
واأ�ض���اد الوزي���ر مريزا بجه���ود الكاتبة 
كرى حممد واإ�سهاماتها املتميزة باإ�سدار 
هـــذا الكتـــاب الرائـــع الـــذي �ســـوف يرثي 

اجلانب الإن�ساين والجتماعي لدى القارئ، 
متمنًيا لها املزيد من البذل والعطاء. 

تغيب م�سوؤول يف “�لبلديات” يعّلق مناق�سة م�ساريع “�ل�سمالية”
“املجل�س” يرفع خطابه للوزير مطالبا بالعتذار

علَّق جمل����ض بل���دي ال�ضم���ايل مناق�ضة 
م�ساريـــع املحافظـــة املدرجـــة علـــى جدول 
امل�ساعـــد  الوكيـــل  تغيـــب  بعـــد  اأعمالـــه، 
للخدمـــات البلدية امل�سرتكـــة رائد ال�ساح 
عن احل�ســـور، وانتدابه القائم باأعمال مدير 
اإدارة التنمية احل�رية راوية املناعي لبيان 

اأ�سباب تعطل اإجناز امل�ساريع.
و�ض���ن البلديون هجوم���ا على امل�ضوؤول 
املذكـــور لتغيبـــه املتكـــرر عـــن اجتماعات 
املجال�س البلدية، بالرغم من توجيه الدعوة 

له �ضخ�ضيا للح�ضور.
ويف الوقـــت الـــذي اأجـــل فيـــه املجل�س 
مناق�ســـة بنـــد امل�ساريع، قرر رفـــع خطاب 
البلدي���ات  و�ض���وؤون  الأ�ضغ���ال  لوزي���ر 
والتخطيـــط العمراين ع�ســـام خلف يطالب 
فيهـــا ب�ـــرورة ح�ســـور الوكيـــل امل�ساعد، 
اإلـــى جانب العتـــذار عن جتاهـــل امل�سوؤول 
لدعوات ح�سور اجتمـــاع املجل�س، وانتداب 

اآخرين غر معنيني للح�سور حمله.
وقب���ل ذل���ك، ا�ضتعر����ض رئي����ض جلنة 
اخلدمـــات واملرافـــق العامـــة باملجل�س طه 
اجلنيد م�ساريع املحافظة البلدية املعطلة، 
املواعيـــد  علـــى  �سنـــوات  م�ســـى  والتـــي 
املقررة لتنفيذهـــا، م�سرا فيها اإلى وجود 
خلل وا�ض���ح يف الأداء ينبغي التوقف عنده 

والنظر يف اأ�سبابه ومعاجلته.

ويف هـــذا الإطار قـــال رئي�ـــس املجل�س 
حممـــد بوحمود “اإن عدم ا�ستجابة امل�سوؤول 
لدعوات احل�سور من قبل جمل�سنا واملجال�س 
الأخـــرى ت�ـــرف غـــر مقبـــول، فاخلدمات 
املـــراد مناق�ستها هـــي موجهة للمواطنني، 
وهو اأحد املواطنني الذين ينبغي اأن يكون 

لهم اهتمام بتذليل ال�سعاب لتنفيذها”.
وعلق البلـــدي عبداهلل الدو�ري بالقول 
“ت�رف هذا امل�سوؤول لي�س جديدا، فخال 
رئا�ستي للجنـــة اخلدمات واملرافق العامة، 
كان يت�رف بنف�س الأ�سلوب، ولذا اأرى اأنه 
ينبغي تاأجيل مناق�ســـة املو�سوع اإلى حني 

ح�ضوره، وخماطبة الوزير بالأمر”.
وطالب البلدي عبداهلل عا�ضور باأن يرفع 
املجل�ـــس خطابا ر�سميـــا للوزير يطلب فيه 
ح�ســـور امل�سوؤول والعتـــذار عن تغيبه غر 
املرر عن الجتمـــاع، وموؤكـــدا اأن املجل�س 

البلدي له كل الحرتام والتقدير.

ون�ست املادة 25 من قانون البلديات 
على اأنه “... ويجـــوز لرئي�س املجل�س دعوة 
من يـــرى دعوتـــه مـــن العاملـــني بالأجهزة 
احلكوميـــة املختلفـــة اأو موظفـــي البلديـــة 
اأو اخلـــراء لتقـــدمي املعلومـــات الازمة اأو 
لـــاإدلء باآرائهم الفنية، دون اأن يكون لهم 
�سوت معدود يف ح�ساب ن�ساب احل�سور اأو 

يف املداولت”.

األسواق العشوائية
وا�ستعر�س املجل�س يف اجتماعه مقرتحا 
بـــاأن يتولـــى اجلهـــاز التنفيـــذي واجلهات 
املعنية بتنظيم الأ�سواق الع�سوائية والباعة 

اجلائلة، جتنبا لأ�رارها البيئية وال�سحية.
ويف هـــذا الإطـــار، قـــال املديـــر العـــام 
لبلديـــة املنطقـــة ال�سمالية يو�ســـف الغتم 
اإن مو�ســـوع الباعـــة اجلائلـــني “حديث ذو 
�ضجون”، واإن اجلـــدل الدائر حولها يعك�س 

اأهمية اإيجاد الت�ريعات التي تنظمها.
ولفـــت ب�ساأن الأ�سواق ال�سعبية، اإلى اأن 
هذه الأ�ضواق تتم ب�ضكل موؤقت ويف اأوقات 
ومواقع حم���ددة، ولها ا�ضرتاطاتها اخلا�ضة 

بها.
وذك���ر اأن البلدية اأجرت م�ضح���ا لأعداد 
ه���ذه الأ�ضواق التي تقام يف خمتلف مناطق 
25 �سوقـــا  بل���غ تعداده���ا  اإذ  املحافظ���ة، 
اأ�ضبوعي���ا، وجنحت البلدي���ة يف منطقة عايل 
من اإيجـــاد مكان بديل عـــن املوقع ال�سابق 
له���ا، ال���ذي كان ي�ضب���ب اإزعاج���ا للأه���ايل 

ومرتادي الطريق.
ولفـــت اإلـــى اأن البلديـــة جهـــة واحدة، 
ولي�س باإمكانهـــا القيام باأكرث من م�سادرة 
ب�سائـــع الباعـــة اجلائلة التي تقـــوم عليها 
العمالـــة غر النظامية، ولهـــذا فاإن معاجلة 
ه���ذه امل�ضكل���ة بحاج���ة اإل���ى تع���اون جميع 
اجله���ات ذات العلق���ة، ع���رب ت�ضكيل جلنة 

م�سرتكـــة تنفذ حمات تفتي�ـــس ثابتة على 
مدار العام.

النيابة البلدية
واأعـــاد املجل�ـــس يف اجتماعـــه التذكـــر 
باأهمية ت�ريع اإقـــرار مقرتح املجل�س ب�ساأن 
حتديد مواعيد الأعمال الإن�سائية وال�سيانة 
املناطـــق  بال�سو�ســـاء يف  تت�سبـــب  التـــي 
ال�سكنيـــة، اإلى جانـــب مقرتح اإن�ســـاء نيابة 

وحمكمة بلدية.
رفع املجل����ض مقرتحا لوزي���ر الأ�ضغال 
و�ض���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين، 
ب�ســـاأن درا�ســـة اإمـــكان تطبيـــق عـــدد مـــن 
مناذج اأنظمة ال�ض���ري البديلة عن الإ�ضارات 
ال�سوئيـــة عنـــد التقاطعـــات التـــي ت�سهد 
ازدحامـــات متكـــررة، مما ي�سمـــح بان�سياب 
احلركة املرورية احل���رة، وذلك مع اجلهات 

ذات العلقة.

• جل�سة جمل�س بلدي ال�سمالية	 • حممد بوحمود	

مروة خمي�س 

ــا�سيد علي �ملحافظة ـــ ـــ ــي ــوع ــب ـــ ـــ ـــ ــس اأ� ــة  ـــ ـــ ـــ ــظ ــاف ـــ ـــ ـــ ـــ ــح ــامل ب ــة  ـــ ــل ــق ــن ــت م �ـــســـــــــــوقـــــــا   25
ن���ظ���ام ���ض��ري ب���دي���ل ع���ن الإ������ض�����ارات ال�����ض��وئ��ي��ة ع��ن��د ال��ت��ق��اط��ع��ات
ال�سو�سائيـــة الأعمـــال  البلديـــة ومواعيـــد  بالنيابـــة  جتديـــد املطالبـــة 



 وقف ت�ضلم الب�ضائع 
من اإ�رسائيل اإلى غزة اليوم 

مدين���ة غ���زة - اأف ب: ق���ررت موؤ�ض�ض���ات القطاع 
اخلا�ص منع دخول الب�ضائع التي تورد من اإ�رسائيل اإلى 
غ���زة ليوم واحد، اليوم  الثالث���اء احتجاجا على االو�ضاع 
االقت�ضادي���ة “الكارثي���ة”، وف���ق ما اأعل���ن م�ضوؤول يف 
الغرف���ة التجارية يف القطاع اأم����ص. ويف بيان قال ماهر 
الطب���اع م�ضوؤول العالقات العامة يف الغرفة انه “ب�ضبب 
االأو�ض���اع االإقت�ضادي���ة واملعي�ضي���ة الكارثية يف قطاع 
غزة ق���ررت موؤ�ض�ض���ات القطاع اخلا�ص وق���ف تن�ضيق 
دخ���ول كافة الب�ضائع عرب معرب ك���رم ابو �ضامل الثالثاء 

وليوم واحد فقط كخطوة اأولى”. 

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنام���ة - امل�رسف املركزي: اأعلن م�رسف البحرين املركزي باأنه متت تغطية 
االإ�ض���دار رقم ISIN BH0004858518( 1690( من اأذونات اخلزانة احلكومية 

االأ�ضبوعية التي ي�ضدرها امل�رسف نيابة عن حكومة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا االإ�ضدار 70 مليون دينار لفرتة ا�ضتحقاق 91 يوماً تبداأ ف�ي7 
فرباي���ر 2018 وتنتهي يف 9 مايو 2018، كما بلغ مع���دل �ضعر الفائدة على هذه 
االأذون���ات 3.12 % مقارن���ة ب�ضعر الفائدة3.11 % لالإ�ض���دار ال�ضابق بتاريخ 31 

يناير 2018. 
وبل���غ مع���دل �ضعر اخل�ضم 99.219 % ومت قبول اأق���ل �ضعر للم�ضاركة بواقع 

99.210 % علماً اأنه قد متت تغطية االإ�ضدار بن�ضبة 118 %.
كم���ا بلغ الر�ضيد القائ���م الأذونات اخلزانة مع هذا االإ�ض���دار ما قيمته 2.160 

مليار دينار.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم االقت�ضاد: 17111455(              ق�ضم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )اال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(
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اقتصاد
13 % انخفا�ض يف خطوط النقال مع انح�سار “م�سبق الدفع”

ن�ضبة تراجع حتويل االأرقام بني ال�رسكات بالربع الثالث 77 %

اأظهرت بيان���ات ر�ضمية حديثة تراجع عدد 
خط���وط الهاتف النقال يف البحري���ن بن�سبة 13 
% وذل���ك خالل ت�ضعة اأ�ضهر فق���ط. وبلغ عدد 
م�ضرتك���ي النق���ال يف الرب���ع الثالث م���ن العام 
2017 نحو 2.61 مليون م�ضرتك بح�ضب اأرقام 

جديدة ن�رستها هيئة تنظيم االت�ضاالت.
وج���اءت ه���ذه االأرق���ام اجلدي���دة لتعك�ص 
كذل���ك تقل�ص اخلط���وط امل�سبق���ة الدفع بعد 
رف���ع اأ�ضعار بع����ص اخلدمات يف وق���ت �ضابق. 
وكانت �رسكات االت�ضاالت البحرينية قد كبحت 
جماح املناف�ضة بينها ح���ني قامت برفع اأ�ضعار 
اخلدم���ات م�ضبق���ة الدفع ووقف باق���ات كانت 
تناف�ضي���ة بينه���ا ) باق���ة 4 دين���ار �ضهرية غري 
حم���دودة(، كما قامت كذل���ك بهيكلة بطاقات 
التعبئة جلعلها اأكرث كلفة، مما حد من تناف�ضية 
اخلط���وط م�سبقة الدفع وه���ي الأكرث �سعبية يف 
البحري���ن. وتقل����ص متثيل اخلط���وط امل�سبقة 
الدف���ع م���ن 81 % يف الرب���ع الث���اين من 2017 
لت�ض���ل اإل���ى 77 % يف الربع الثال���ث، مما رفع 
م�ساهمة اخلطوط املفوترة لنحو 23 % مقارنة 

مع 19 % .

تراجع طلبات نقل الخطوط
كما بين���ت االرقام ع���ن تراجع كب���ري يف طلبات 
نقل االأرقام خ���الل الربع الثالث من العام 2017، اذ 
مل تتج���اوز 3.2 األف طلب مقارنة م���ع 14 األف طلب 
يف ذات الف���رتة من العام الذي �ضبقه. اإذ بلغت ن�ضبة 

الرتاجع نحو 77 %.
ويف الرب���ع الثال���ث م���ن الع���ام 2017، انخف�ص 
اإجم���ايل الدقائق ال�س���ادرة عرب اخلط���وط املتنقلة 
بن�ضبة 20 % مقارنة بالربع الثالث من العام 2016، 
كم���ا انخف����ص اإجم���ايل حرك���ة الت�س���الت املتنقلة 
املحلية بن�ضبة 16 % )221 مليون دقيقة( يف الربع 
الثال���ث من الع���ام 2017 مقارنة بالرب���ع الثالث من 
العام الذي �ضبقه.اأما فيما يتعلق املكاملات الدولية 
الدولية فقد تراجعت بنحو 26 % لتبلغ 188 مليون 

دقيقة.
وب�ضاأن خدمات م�ضبقة الدفع، فقد مثلت غالبية 
املكامل���ات املحلي���ة ال�ض���ادرة، ومتث���ل 59 % من 
اإجم���ايل حركة الت�سالت املتنقل���ة املحلية يف الربع 

الثالث من العام 2017. 
وبحل���ول الرب���ع الثالث بلغ املتو�ض���ط ال�ضهري 
لكل م�ضتخدم 233 دقيق���ة مقارنة مع 267 دقيقة 

يف الربع الثالث 2016.

ارتفاع طفيف في الهاتف الثابت
على �ضعيد مت�ضل، ارتفع عدد اال�ضرتاكات 
الهاتفي���ة الثابتة بن�ضبة 1 % تقريبا )235.844 
األ���ف ا�ض���رتاكا يف 2017 مقارنة م���ع 233.917 
كم���ا   ،2016 الراب���ع  الرب���ع  يف  ا�ض���رتاكا  األ���ف 
�ضه���دت خدمات الهات���ف الثاب���ت ارتفاعا حيث 
�ضجلت زيادة قدره���ا 11.779 األف ا�ضرتاكا من 

الرب���ع الراب���ع 2016 اإلى الرب���ع الثالث من العام 
2017، مقارن���ة بانخفا����ص ق���دره 9.852 األ���ف 
من اال�ض���رتاكات الال�ضلكية الثابت���ة خالل نف�ص 

الفرتة.
ويت���م ا�ست���ام معظم طلبات نق���ل اخلطوط 
الثابتة من ال�رسكات، اإذ انها متيل اإلى نقل جميع 
خطوطه���ا الثابتة م���ن م�ضغل اإلى اآخ���ر، مما يف�رس 

التباين الكبري بني كل ربع �ضنة واآخر.

وبنهاي���ة الرب���ع الثال���ث م���ن الع���ام 2017، 
كان هن���اك نحو 2.37 ملي���ون ا�ضرتاك يف النطاق 
العري����ص لالإنرتن���ت، بانخفا����ص ق���دره 1.4 % 

مقارنة بالربع االأخري من العام 2016.
وبل���غ مع���دل انت�ضار النط���اق العري�ص 164 
% يف نهاي���ة الرب���ع الثالث من الع���ام 2017، اذ 
كان املح���رك الرئي�ضي لنمو ا�ض���رتاكات النطاق 
العري�ص هو ا�ضرتاكات النطاق العري�ص املتنقل 
حيث ميث���ل 93 % من اإجمايل ا�سرتاكات النطاق 
العري�ص يف نهاية الربع الثالث من العام 2017.

ومتثل خدمات الإنرتن���ت الإ�سافية خلطوط 
الهوات���ف املتنقل���ة نح���و 84 % م���ن ا�ضرتاكات 
النط���اق العري�ص املتنقل يف نهاية الربع الثالث 

من العام 2017.
م���ن جه���ة اأخ���رى، ارتفع���ت حرك���ة البيانات 
)االنرتن���ت( م���ن 80 مليون جيجاباي���ت يف الربع 
الثال���ث م���ن الع���ام 2016 اإل���ى 116.5 ملي���ون 
جيجاباي���ت يف الرب���ع الثال���ث من الع���ام 2017، 
اأي بزي���ادة قدرها 45 % فيما بلغ متو�ضط حركة 
ا�ضته���الك البيانات لكل ا�ض���رتاك هاتف متنقل 
9 جيجابايت مقارن���ة باملتو�ضط ال�ضهري حلركة 
النطاق العري�ص الثابت لكل ا�ضرتاك ثابت وهو 

112 جيجابايت.

• 9 جيجابايت متو�ضط اال�ضتهالك ال�ضهري للنقال	

علي الفردان

“كي بي اإم جي”: ال�سياحة حمرك اأ�سا�ض لـ“التجزئة” بالبحرينتغيري اال�سم التجاري لو�سي عهدة “�سندوق الإ�سكان”
 13 % النمو ال�ضنوي للقطاع بقيمة تتجاوز 2.2 مليار دينار

املنام���ة - كي بي اإم جي: �ضه���د قطاع التجزئة 
يف البحرين منواً ثابت���اً على مدى العقد املا�ضي وما 
ي���زال من اأكرث القطاعات حيوي���ًة يف اململكة، م�ضجالً 
من���واً �ضنوي���اً مبع���دل 13 %، وذلك وفق���اً لدرا�ضة 
جدي���دة اأ�ضدرته���ا �رسكة كي بي اإم ج���ي يف البحرين 
بعن���وان: “ال�ضياح���ة.. املح���رك االأ�ضا�ض���ي لقط���اع 

التجزئة يف البحرين”. 
واأدت الزي���ادة ال�ضكانية خ���الل الفرتة املمتدة 
من الع���ام 2007 اإل���ى الع���ام 2017، بجانب ارتفاع 
دخ���ل االأُ����رسرَ ووف���ود ال�ضياح م���ن اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة، اإل���ى منو ق���درة قطاع التجزئ���ة بحوايل 
ثالث���ة اأ�ضع���اف خالل ه���ذه املرحل���ة. وق���ال رئي�ص 
ق�ض���م اخلدم���ات اال�ضت�ضاري���ة االإداري���ة يف ال�رسكة، 
كينان نويالت���ي “تلعب ال�ضياحة دوراً مهماً يف االأداء 
ال���ذي ي�ضجله قط���اع التجزئة يف البحري���ن.  وي�ضكل 
ال�سي���اح الوافدين من ال�سعودية ح���وايل 65 % من 
اإجمايل ال�سي���اح الوافدين اإلى البحرين، وهم بالتايل 
م�ضوؤول���ني ع���ن ح�ض���ة االإي���رادات االأك���رب يف قطاع 
التجزئ���ة.  وتعت���رب دور ال�ضينما واملطاع���م ومراكز 
الرتفيه العائل���ي يف املجمعات التجارية يف البحرين، 
الوجه���ات االأك���رث ا�ضتقطاب���اً لل���زوار ال�ضعودي���ني 
القادمني من املنطقة ال�رسقية والريا�ص”. وبح�ضب 

م���ا ورد يف التقري���ر، تقع اأك���رب 10 جممعات جتارية 
يف البحرين يف مناط���ق رئي�ضية وت�ضتقبل 51 مليون 
زائر �ضنوياً، كما ترتاوح معدالت االإ�ضغال ما بني 95 
و100 %، اإال اأن متو�ضط عدد االأمتار املربعة لقطاع 
التجزئة للفرد اأقل م���ن الن�ضف باملقارنة مع املدن 
العاملي���ة مثل نيوي���ورك ودبي، مع االإ�ض���ارة اإلى اأن 
ه���ذا العدد قابل للمقارنة بدرج���ة اأكرب مع مدن مثل 
�ضنغافورة وهونغ كونغ.  يدل ما �ضبق على اأن �ضوق 
التجزئة مل يبلغ امل�ضت���وى االأق�ضى من الن�ضج بعد، 

ما ي�ضري اإلى عالمات اإيجابية يف اإمكانية النمو. 
وا�ضاف نويالتي “يف ظل ارتفاع ن�ضبة اال�ضتثمار 
يف البني���ة التحتية واملجمع���ات التجارية وحتديداً يف 
اجل���زء ال�سمايل من اململكة، نتوقع اأن ي�سهد القطاع 
من���واً باملعدل عين���ه على مدى ال�ضنت���ني اإلى خم�ص 
�ضنوات املقبل���ة”. اإلى ذلك، �ضل���ط التقرير ال�ضوء 
على اختاف اأمناط الإنفاق ب���ن ال�سياح وفقاً لعدد 

االأيام الذي مي�ضونه يف اململكة. 
ال�ضي���اح  الت���ي مي�ضيه���ا  اإن متو�ض���ط امل���دة 
الوافدي���ن اإل���ى اململكة عرب مط���ار البحرين الدويل، 
اأط���ول باأربعة اأيام من املدة الت���ي مي�ضيها ال�ضياح 
الوافدي���ن ع���رب ج����رس املل���ك فه���د.  و�ضكل���ت هذه 
املجموع���ة االأخرية حتى العام 2017 اأكرث من 90 % 
م���ن الزوار ليوم واحد �ضنوياً.  ويبلغ متو�ضط االإقامة 
يف البحري���ن كوجهة �ضياحي���ة 2.6 يوماً باملقارنة مع 
ذل���ك البال���غ 4.2 يوماً يف املدن الت���ي تتم املقارنة 
مرجعياً به���ا مثل دب���ي ونيوي���ورك وباري�ص وهونغ 
كون���غ و�سنغاف���ورة ولن���دن.  بالتايل، هن���اك فر�سة 
كب���رية لزي���ادة االإي���رادات الأ�ضح���اب امل�ضلحة من 
قط���اع  يف  العامل���ني  واخلا����ص  الع���ام  القطاع���ني 
التجزئ���ة، يف حال حت�ضني قط���اع ال�ضياحة مبا ي�ضمل 

االرتقاء بعدد ال�ضياح واأيام االإقامة يف اململكة.

اأعلن���ت بور�ضة البحري���ن اأنه بناًء 
على الطلب املقدم من �رسكة “كري�ضت 
بريدج بحرين” لتغيري اال�ضم التجاري 
عه���دة  ل�ضن���دوق  العه���دة  لو�ض���ي 
بن���ك االإ�ض���كان العقاري���ة وذلك بعد 
ا�ضتكم���ال االإج���راءات الر�ضمي���ة لدى 
اجله���ات املخت�ضة، فاإن���ه اعتباراً من 
الي���وم الثالث���اء �ضيت���م تغي���ري ا�ض���م 
و�ضي العه���دة ل�ضن���دوق عهدة بنك 
الإ�س���كان العقارية ح�سب التايل: من: 
���د تر�ضت” اإل���ى: كري�ضت بريدج  “ُعهرَ

بحرين.
وكان �ضندوق عهدة بنك االإ�ضكان 
العقاري���ة ق���د وزع بنهاي���ة اأغ�ضط�ص 
املا�ضي اأرباحا ن�ضف �ضنوية حلاملي 
الوحدات بواقع 3 % للفرتة من يناير 
اإلى يونيو 2017، اأو 6 % على اأ�ضا�ص 
�ضن���وي، اأي ما يعادل 594 األف دينار 

اأو 3 فلو�ص للوحدة اال�ضتثمارية. 
وميث���ل ه���ذا توزيع مع���دل اأرباح 
بن�ضبة 96 % من �ضايف الدخل املتاح 

للتوزي���ع، مب���ا يتواف���ق م���ع االأحكام 
التنظيمية مل����رسف البحرين املركزي 
التي تن�ص عل���ى اأال تقل ن�ضبة توزيع 
االأرباح يف �ضنادي���ق عهدة اال�ضتثمار 
العقارية ع���ن 90 % من �ضايف الدخل 

املحقق. 
يذكر اأن البور�ضة اأدرجت وحدات 
عه���دة بنك االإ�ض���كان العقارية يوم 2 
يناي���ر 2017، باإجم���ايل 198 ملي���ون 
وحدة مدرجة بالبور�ضة وبقيمة ا�ضمية 

تبلغ 0.100 دينار لكل وحدة. 
وميك���ن للم�ضتثمرين البحرينيني 
واخلليجيني �ضواء اأفرادا اأو موؤ�ض�ضات 
التعامل فيها بو�ضع اأوامرهم من خالل 
اأحد الو�ضطاء املعتمدين يف البور�ضة. 
ومعل���وم اأن وح���دات عه���دة بنك 
االإ�ض���كان العقارية ه���ي اأول �ضندوق 
ا�ضتثم���ار عقاري بالتجزئة متوافق مع 
ال�رسيع���ة االإ�ضالمية بالبور�ضة، وهو ما 
يوؤك���د عل���ى املب���ادرات اجلارية التي 
يتخذه���ا م����رسف البحري���ن املرك���زي 
وبور�ض���ة البحري���ن لتوف���ري منتجات 

وخدمات جديدة يف البور�ضة.

• كينان نويالتي	

املحرر االقت�سادي

املنام���ة - الربك���ة: حقق بن���ك الربكة م�رس، 
وهو اإح���دى الوحدات امل�رسفية التابعة ملجموعة 
الربكة امل�رسفية، والذراع اال�ضتثماري لها هناك، 
من���وا يف كاف���ة اأن�ضطته يف نهاي���ة 2017، اذ بلغ 
اإجم���ايل اإيراداته 5.43 ملي���ار جنيه بن�ضبة زيادة 
ع���ن العام املا�ض���ي قدره���ا 51 % و�ضايف ربح 
يف نهاي���ة ال�ضنة املالي���ة 2017 ما قدره 725.3 
ملي���ون جنيه بن�ضبة من���و قدره���ا 42 % تقريباً 
عن الع���ام ال�سابق له. وبلغت اإجم���ايل امليزانية 
يف نهاي���ة دي�ضم���رب 2017 ما ق���دره 50.3 مليار 
جني���ه م����رسي بن�ضبة من���و قدره���ا 19 % تقريباً 
ع���ن نهاية الع���ام ال�سابق له، كم���ا بلغت اإجمايل 
التوظيفات واال�ضتثمارات يف ذات الفرتة 33.1 
ملي���ار جنيه وبن�ضب���ة منو قدره���ا 23 % تقريباً 
ع���ن املحقق خالل نف�ص الف���رتة من 2016، كما 
بلغ���ت ودائع العم���الء 44.2 مليار جنيه يف نهاية 

دي�ضمرب 2017 وبن�ضبة منو قدرها 17 % تقريبا 
عن املحقق خالل ذات الفرتة2016.

وقال رئي�ص جمل����ص اإدارة بنك الربكة م�رس 
والرئي�ص التنفي���ذي ملجموعة الربكة امل�رسفية 
عدن���ان اأحم���د يو�ض���ف “ي�رسن���ا اأن ن�ضه���د النمو 
املتمي���ز وامل�ضطرد يف اأعمال بن���ك الربكة م�رس 
حي���ث ا�ضتط���اع البن���ك بف�ضل م���ن اهلل �ضبحانه 
وتعالى واجله���ود الكبرية الت���ي بذلتها االإدارة 
التنفيذي���ة وكاف���ة العامل���ني موا�ضل���ة حتقيق 
النتائج الت�ضغيلي���ة والربحية العالية بالرغم من 
كاف���ة الظروف االقت�ضادي���ة واملالية املحيطة” 
واأ�ض���اف “لق���د ا�ضتط���اع بن���ك الربك���ة م�رس اأن 
يفر����ص نف�ض���ه بقوة كم����رسف اإ�ضالم���ي متميز 
يف �ضوق العم���ل امل�رسيف يف م����رس وذلك بف�ضل 
م���ا يقدمه م���ن خدمات متط���ورة ومتعددة حيث 
زادت قيم���ة اإيرادات االأتع���اب والعموالت التي 

حتقق���ت خ���الل 2017 بن�ضب���ة من���و 39 % عما 
مت حتقيق���ه خ���الل 2016 وكذا اإ�ض���داره الأوعية 
ادخاري���ة وا�ضتثماري���ة تتنا�ض���ب وجمي���ع فئات 
و�رسائح املجتمع وبرامج متويلية م�ضتحدثة تلبي 
احتياج���ات القطاعات املختلفة وغ���ري م�ضبوقة 
يف ال�ض���وق امل�رسي وجميعها تتوافق مع االأحكام 
ال�رسعي���ة”. واأو�ض���ح يو�ض���ف “اأن ا�ضرتاتيجي���ة 
البن���ك املعتمدة من جمل����ص االإدارة ترتكز على 
عده حم���اور اأهمها تع���دد وتنوع مراك���ز ربحيته 
وتعظي���م العموالت واالإي���رادات االأخرى وتقدمي 

املزيد من اخلدمات امل�رسفية”.
وي���زاول البنك ن�ضاطه من خالل فروعه التي 
تبل���غ حالي���ا 32 فرع���ا موزعه عل���ى املحافظات 
وامل���دن امل�رسي���ة الرئي�ضي���ة بخ���الف مكات���ب 
و�ض���ع  يت���م حالي���اً  العمل���ة - كم���ا  ا�ضتب���دال 
الرتتيبات الالزم���ة لنقل العم���ل باملقر اجلديد 

للمرك���ز الرئي����ص مبنطقة القاه���رة اجلديدة مع 
نهاية الربع الأول م���ن العام احلايل 2018 حيث 

ميثل نقلة نوعية وح�ضارية للبنك.

م���ن جانب���ه، اأو�ض���ح نائ���ب رئي����ص جمل�ص 
االإدارة والرئي����ص التنفي���ذي لبنك الربكة م�رس، 
اأ����رسف الغم���راوي، اأن البن���ك ميتل���ك منظوم���ة 
)ودائ���ع،  االدخاري���ة  االأوعي���ة  م���ن  متكامل���ة 
�ضهادات، �ضكوك( يتمتع معظمها بجوائز عمره 
وهيكل ودائع يتمي���ز بوجود قاعدة عري�ضة من 
عم���الء القط���اع العائلي التي تت�ض���م مدخراتهم 
بالثبات والر�ض���وخ وذلك يعن���ى الثقة الكبرية 
من جانب جمهور املتعاملني يف البنك كموؤ�ض�ضة 
اإ�ضالمية رائده يتوافر لها كل الدعم وامل�ضاندة 
من ال�رسكة االأم جمموع���ة الربكة امل�رسفية وهي 
رائ���دة ال�ضريفة االإ�ضالمي���ة يف املنطقة كما اأن 
البن���ك لديه العديد من برامج التمويل بالتجزئة 
القائمة وامل�ضتحدثة غ���ري امل�ضبوقة يف ال�ضوق 
امل����رسي تلبى احتياجات ال�رسائ���ح املختلفة من 

املجتمع.

42 % منــــو �ســــافـــــي اأربــــاح “البــــركــــة” مب�ســـــر 2017
بلغ اإجمايل الإيرادات 5.43 مليار جنيه 

• عدنان يو�ضف	
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4.3 مليون دينار اأرباح “زين البحرين” ال�سنوية للعام 2017
�رتفاع �لإير�د�ت بن�صبة 13 % لت�صل �إلى 73 مليون دينار

�ملنام����ة - زي����ن �لبحري����ن: حقق����ت �رشكة زين 
�لبحرين، �أرباحا �صافية عن �ل�صنة �ملالية �ملنتهية 
يف 31 دي�صمرب من �لعام 2017، بلغت نحو 4.306 
ملي����ون دين����ار بن�صبة من����و بلغ����ت 1.2 %، مقارنًة 
باأرب����اح و�صل����ت 4.254 ملي����ون دين����ار ع����ن �لعام 

.2016
و�أو�صحت �ل�رشكة يف بيان �أم�س �أن هذه �لنتائج 
�لإيجابية جاءت بف�صل �رتف����اع �لإير�د�ت �ل�صنوية 
للبيان����ات بن�صب����ة 23 %، وهو ما �أثمر عن منو حجم 
�لإي����ر�د�ت بن�صب����ة 13 %، مقارن����ًة بالع����ام 2016، 
ف�صال ع����ن جهود �ل�رشكة �لدوؤوب����ة من �أجل حت�صني 

�لكفاءة �لت�صغيلية وتعزيز �لفاعلية.
وبلغ����ت �لإي����ر�د�ت �ل�صنوي����ة 73.012 مليون 
دين����ار، مقارن����ًة باإي����ر�د�ت بلغ����ت 64.647 مليون 
دين����ار يف 2016.وبلغ����ت قيمة �لأرب����اح قبل خ�صم 
�لفو�ئد و�ل�رش�ئب و�ل�صتهالكات 22 مليون دينار 
عن �لع����ام 2017، مقارنًة مببلغ 24.8 مليون دينار 
يف 2016، وبذل����ك تكون �ل�رشكة حافظت على ن�صبة 
جيدة لهام�س �لأرباح قبل خ�صم �لفو�ئد و�ل�رش�ئب 

و�ل�صتهالكات بلغت 30 %.

وبل����غ �ص����ايف �لأرباح خ����الل فرتة �لرب����ع �لأخري 
2017، 1.507 مليون دينار، مقارنًة مببلغ 1.207 
ملي����ون دينار عن �لف����رتة نف�صه����ا 2016، بارتفاع 
بلغت ن�صبته 24.8 %، يف حني ز�دت �إير�د�ت �ل�رشكة 
خ����الل فرتة �لرب����ع �لأخري م����ن �لع����ام 2017 بن�صبة 
16.8 %، �إذ بلغ����ت 18.485 مليون دينار، مقارنًة 
مببل����غ 15.824 مليون دين����ار عن �لف����رتة نف�صها 
م����ن �لعام �ل�صاب����ق له، بينم����ا بلغت قيم����ة �لأرباح 
قبل خ�صم �لفو�ئ����د و�ل�رش�ئب و�ل�صتهالكات 5.3 
مليون دينار عن ف����رتة �لربع �لأخري 2017، مقارنًة 

مببلغ 6.2 مليون دينار عن �لربع �لأخري 2016. 
وق����ال رئي�����س جمل�����س �إد�رة �ل�رشك����ة �ل�صي����خ 
�أحم����د بن علي �آل خليف����ة “يعتمد �لنمو �مل�صتقبلي 
لقطاع �لت�صالت على خدمات �لبيانات و�ملنتجات 
�لرقمي����ة �ملتط����ورة، وتتمت����ع �رشكة زي����ن �لبحرين 
مبختل����ف �لإمكانات �لتقنية �لفائق����ة �لتي توؤهلها 
ر �ل�صوق من خالل تقدمي من����ط حياة رقمي  لت�ص����دُّ

غري م�صبوق لعمالئها”.
و�أو�ص����ح �ل�صي����خ �أحم����د “تاأت����ي ��صرت�تيجي����ة 
متكني �لعمالء ور�حتهم و�خلدمة �لذ�تية على ر�أ�س 

�أولويات )زين(، �إذ تو��صل �ل�رشكة طرح �ملزيد من 
�ملنتج����ات و�خلدمات �لرقمي����ة �ملبتكرة و�ملحتوى 
�لإبد�عي، وحت�صني تطبي����ق زين �لبحرين للهو�تف 
�لذكي����ة، وتطوي����ر �لقن����و�ت �لإلكرتوني����ة �خلا�صة 
بالعم����الء، �إ�صاف����ة �إل����ى عق����د �ل�����رش�كات مع كربى 
�ملوؤ�ص�صات ومزودي �خلدمات �لتي ت�صيف �ملزيد 

من �لقيمة لتجربة �لعمالء”.
و�أ�صاف “حافظت �ل�رشكة على معدلت �لربحية 
م����ع مو��صلة �لنمو على �لرغم من �لأجو�ء �لتناف�صية 
�حل����ادة �لتي ت�صود �ل�صوق �ملحلي����ة، ومن هنا فاإن 
هذه �لنتائج �ملالية �ل�صنوي����ة و�لف�صلية �لإيجابية 
توؤكد مدى جناح ��صرت�تيجية �لنمو �لقوية �خلا�صة 
بال�رشكة. ومع مطلع �لعام 2018، فاإننا عازمون على 
�مل�ص����ي قدًما نحو حتقيق �ملزي����د من �لزدهار من 
خ����الل تو�صيع نط����اق �خلدمات �لرقمي����ة لل�رشكة مع 

مو��صلة �لتز�منا بالتميز و�لإبد�ع”.

اإلنجازات التجارية والتشغيلية 2017
 قامت “بر�ند فاينان�����س”، �ملوؤ�ص�صة �لعاملية 

�لر�ئ����دة يف تقيي����م �لعالم����ات �لتجاري����ة ومقره����ا 
لن����دن، بت�صنيف �لعالم����ة �لتجاري����ة ملجموعة زين 
لالت�صالت يف �ملركز �لث����اين كاأقوى عالمة جتارية 
يف �ل�����رشق �لأو�ص����ط، �إذ رفع ه����ذ� �لتقييم من قيمة 
عالمته����ا �لتجاري����ة بنح����و 9 % ع����ن �لع����ام 2016، 

لت�صل �إلى نحو 2.34 مليار دولر. 
ويف �صبتمرب 2017، منح����ت موؤ�ص�صة تيليكوم 

وورلد جمموعة زين جائ����زة “�أف�صل عالمة جتارية” 
يف منطقة �ل�رشق �لأو�صط يف قطاع �لت�صالت للعام 

�لر�بع على �لتو�يل.
 ”C.A.R.E“ وف����ازت زي����ن �لبحري����ن بجائ����زة
R -  ململرموق����ة للتميز يف جتربة �لعم����الء من �رشكة
sponseTek، �إذ ح�ص����دت �ل�رشكة �ملركز �لأول يف 

جو�ئز “�أف�صل برنامج يف فئته �إجمال”.
وح�صلت �ل�رشكة عل����ى جائزة �لتدريب وتاأهيل 
�لعمالة �لوطنية تقديًر� لتمّيزها و�صجلها �حلافل يف 
جمال تنمية �ملو�رد �لب�رشية وتطوير �ملو�هب، كما 
ح�صدت زي����ن �لبحرين جائزة “�أف�صل عالمة جتارية 
كجهة عمل يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي” للعام 

.2017
و��صت�صاف����ت زي����ن �لبحري����ن يف 2017 �حلفل 
�خلتامي للن�صخ����ة �لعا�رشة م�صابق����ة MIT لأف�صل 
�ل�����رشكات �لعربي����ة �لنا�صئ����ة، و�لذي �ُقي����م يف حلبة 
�لبحري����ن �لدولي����ة بح�ص����ور نخبة م����ن �ل�صخ�صيات 
�لعامة و�مل�صتثمرين و�لإعالميني ورو�د �لأعمال من 
جمي����ع �أنحاء �لعامل. ومت تنظي����م �مل�صابقة بال�رش�كة 

مع جمتمع جميل و�صندوق �لعمل “متكني”.

• �ل�صيخ �أحمد بن علي	

“األبا”: اإنتاج اأول كاثود مغلق لـ“اخلط ال�ساد�س”
11 فرباير تقدمي الأ�سماء وحتديث بيانات “انتخابات الغرفة” 

ي�صتمر حتى �لثالثاء 20 �ل�صهر �جلاري

�ل�صناب����س - �لغرف���ة: ����رشح رئي����س جلن���ة 
�لنتخاب���ات للدورة “29” ملجل����س �لإد�رة جا�صم 
ح�ص���ن عبد�لعال ب���اأن فتح باب تق���دمي �لطلبات 
لإدر�ج �لأ�صم���اء وحتدي���ث وت�صحي���ح �لبيان���ات 
بج���دول �لنتخاب لهذه �لدورة �صيتم �لإعالن عنه 
يوم �جلمعة �ملو�فق 9 فرب�ير 2018 وفًقا للمادة 
)51( م���ن �لالئح���ة �لتنفيذي���ة لقان���ون �لغرف���ة 

�ل�صادرة بالقر�ر رقم )156( ل�صنة 2013.
و�صيفتح باب تقدمي �لطلبات لإدر�ج �لأ�صماء 
وحتدي���ث وت�صحي���ح �لبيانات بج���دول �لنتخاب 
لهذه �ل���دورة �عتب���اًر� من يوم �لأح���د 11 فرب�ير 
2018 ولغاي���ة ي���وم �لثالث���اء 20 فرب�ير 2018 
م���ن �ل�صاعة 8 �صباًحا ولغاي���ة �ل�صاعة 2 ظهًر� يف 
مبنى “بيت �لتج���ار”، وبا�صتطاع���ة �أع�صاء غرفة 
جتارة و�صناع���ة �لبحرين غري �مُلدرجني يف جدول 
�لنتخاب و�لذين �صتنتهي ع�صوياتهم قبل موعد 
�إجر�ء �لنتخابات بتاريخ 10 مار�س 2018 �أو �أهمل 
تدوين �أ�صمائهم يف ج���دول �لنتخاب بغري حق �أو 

ح�ص���ل خط���اأ يف �لبيانات �خلا�ص���ة بقيدهم بهذ� 
�جلدول �لتقدم بطلبات للجنة �لنتخابات لإدر�ج 
�أ�صمائه���م وحتديث وت�صحي���ح �لبيانات �خلا�صة 
بقيده���م طبًق���ا للبيان���ات �مل���زودة م���ن �لقي���د 
�لتجاري بوز�رة �ل�صناعة و�لتجارة و�ل�صياحة، بعد 

قيامه���م بت�صحي���ح �أو تعديل ه���ذه �لبيانات من 
قبل �لإد�رة �ملخت�صة ب���وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة 
و�ل�صياحة قبل قيامهم بتقدمي طلبات �لت�صحيح 

�أو �لتعديل.
و�أ�صاف رئي�س جلنة �لنتخابات �أنه �صتعطى 
له���وؤلء �لأع�صاء �إف���اد�ت من قب���ل رئي�س �للجنة 
جلن���ة  تف�ص���ل  �أن  عل���ى  �مُلقدم���ة،  بطلباته���م 
�لنتخاب���ات يف طلب���ات �إدر�ج �ل�ص���م وت�صحي���ح 
�لبيان���ات �خلا�صة بالقيد يف ج���دول �لنتخاب يف 
م���دة �أق�صاها يوم و�حد من تاريخ تقدمي �لطلب، 
و�صت�صي���ف �للجنة �إل���ى جدول �لنتخ���اب �أ�صماء 
�لأع�صاء �لذين لهم حق �لنتخاب نتيجة در��صتها 
وتبلغ مقدم �لطلب بقر�رها عن طريق �لهاتف �أو 
�لفاك�س �أو �لربيد �لإلك���رتوين، موؤكًد� �أنه �صيتم 
ن�رش ج���دول �لنتخ���اب عل���ى �ملوق���ع �لإلكرتوين 
للغرف���ة �إ�صافة �إلى ن�رش ��صتمارة تقدمي �لطلبات 
لإدر�ج �لأ�صم���اء وحتدي���ث وت�صحي���ح �لبيان���ات 
بجدول �لنتخاب على �ملوقع �لإلكرتوين للغرفة.

ع�صك���ر - �ألب���ا: حقق���ت �رشك���ة �أملنيوم 
�لبحري���ن “�ألبا”، �إجن���از� جدي���د� يف م�رشوعها 
�ل�صخ���م – م����رشوع خ���ط �ل�صه���ر �ل�صاد����س 
للتو�صعة – يتمثل يف �إنتاج �أول كاثود مغلق 
مل����رشوع م�صهر �خل���ط �ل�صاد����س وذلك يوم 

�لأربعاء �ملا�صي 31 يناير 2018. 
ويعترب �إنتاج �أول كاث���ود جزء�ً مهماً من 
عملية تبطني �خلاليا يف خاليا �ل�صهر �جلديدة 
باخل���ط �ل�صاد�س وفقاً لتقنية دي �إك�س بل�س 
�أل���رت� �حلديثة �ململوكة من قبل �رشكة دوبال 

و�ملعتمدة يف م�صهر �خلط �ل�صاد�س. 
وق���ال �لرئي����س �لتنفي���ذي لل�رشكة تيم 

م���وري، “�إنن���ا فخورون ج���د�ً بالتط���ور �لذي 
حققن���اه يف م����رشوع خ���ط �ل�صه���ر �ل�صاد����س 
ب�صكل ع���ام. و�لف�صل يع���ود لت�صافر جهود 
فريق �لعمل �لذي �نعك�س �إيجابياً على تطور 
�مل����رشوع عل���ى �صعي���د �لأن�صط���ة �لهند�صية 
بن�صب���ة 79 % و�مل�صرتي���ات بن�صب���ة 83 % 
�لأعم���ال  وكذل���ك   %  97 بن�صب���ة  و�لعق���ود 
�لإن�صائية بن�صب���ة 17 %.و نتطلع ل�صتكمال 
م����رشوع خ���ط �ل�صه���ر �ل�صاد����س للتو�صع���ة 
يف �ملوع���د �ملق���رر ل���ه و�أن نك���ون عل���ى �أمت 
�ل�صتعد�د لب���دء �لعمليات �لت�صغيلية بهدف 

�لإنتاج”.

• جا�صم عبد�لعال	

املعراج: اإ�سدار حت�سينات جديدة ملتطلبات المتثال للأنظمة واحلوكمة 
خالل �لن�صف �لأول من �لعام �جلاري 2018

اأمل احلامد من املنامة

ك�صف حمافظ �مل����رشف �ملركزي ر�صيد �ملعر�ج 
ع���ن �أن “�ملركزي” ب�صدد �إ�ص���د�ر حت�صينات جديدة 
للقو�عد �لتي تغطي متطلبات �لمتثال لالأنظمة خالل 
�لن�ص���ف �لأول م���ن �لع���ام �جل���اري 2018، مبا فيها 
�لهيكلة و�إعد�د �لتقاري���ر وكفاية �ملو�رد و�لمتثال 
بالقو�نني و�حلوكمة ذ�ت �ل�صلة وحتديد م�صوؤوليات 
جمال����س �لإد�رة و�ملديري���ن �لتنفيذي���ني وغريه���ا 
م���ن كو�در، مب���ا يعزز �إط���ار عمل �لمتث���ال بالأنظمة 

و�لقو�نني.
و�أو�صح �ملع���ر�ج، يف حديث���ه لل�صحافيني على 
هام����س �فتتاح �أعم���ال �لقمة �لثانية ع����رشة للهيئات 
�لتنظيمي���ة مبنطقة �ل�رشق �لأو�ص���ط و�صمال �إفريقيا 
�صباح �أم�س، �أن “�ملرك���زي” يقوم مبر�جعة م�صتمرة 
لأنظمت���ه و�ل�صتف���ادة من ه���ذه �ملر�جع���ة يف �إيجاد 
�لثغ���ر�ت يف ح���ال وج���دت نتيج���ة لتط���ور وتعقي���د 
�ملعام���الت و�لأنظمة �جلدي���دة �مل�صتحدثة يف �لعامل 
�أن  �إل���ى  �ل�صع���ي  موؤك���ًد�  �جلدي���دة،  و�ملمار�ص���ات 
“نك���ون يف م�صت���وى متقدم يف هذ� �ملج���ال. وكل ما 
يتعلق باأنظمة �لمتث���ال باملمار�صات و�مل�صوؤوليات 
و�لأنظم���ة وكف���اء�ت �لأ�صخا�س �لقائم���ني على هذ� 

�لأمر مير بتطوير م�صتمر”.
و�أ�ص���اف �ملع���ر�ج �أنه نتيج���ة للتط���ور�ت �لتي 
حدث���ت و�لتغ���ري�ت �ل�صتثماري���ة ف���اإن �لكث���ري من 
�لبن���وك �أعادت هيكلته���ا ومنيت بخ�صائ���ر يف بع�س 
�لوظائ���ف لي����س نتيجة حل���الت حملية، لك���ن �لبيئة 
�لعاملية تغريت و�لنظام �لذي يحكم �أعمال �مل�صارف 
على �مل�صت���وى �لعاملي تغري، ولذلك �أحدثت �لبنوك 
تغ���ري�ت يف �أجهزتها ونظام عمله���ا و�صيا�صاتها نتج 

عنها بع�س �لتعديالت بطبيعة �حلال.
وتابع �أنه عل���ى �مل�صتوى �لعاملي، فاإن �خل�صائر 
كانت �صخم���ة لي�س فقط على م�صت���وى �ملوؤ�ص�صات 
نف�صها ولكن على م�صتوى �لقت�صاد، و�لقت�صاديات 
�لعاملية مرت مبرحلة ركود لفرتة ل باأ�س بها، �إل �أنه 
من���ذ نهاية �لع���ام �ملا�صي �أ�صبح هناك ب���و�در لنمو 

ا لل���دول �لتي عانت من �نكما�س  �قت�صادي خ�صو�صً
�قت�صادي، فاأوروبا بد�أت تنمو مبعدلت ل باأ�س بها، 
و�أمريكا �أي�ًصا ز�دت معدلت �لنمو فيها ب�صكل �أكرب، 
وب���د�أت بع�س �ل���دول �لنامية �لتي تع���اين �ي�صا من 
م�ص���اكل يف �أمريكا �لالتينية تتح�ص���ن �قت�صادياتها، 
فالع���امل �لآن مي���ر مبرحل���ة �أف�صل مم���ا كان عليه يف 

�ل�صابق.
وفيم���ا يتعل���ق بالعقوب���ات �لت���ي �صيفر�صه���ا 
�مل�رشف �ملرك���زي على �ملخالف���ني لأنظمة �حلوكمة 
يف �لقط���اع �مل�رشيف، قال �ملعر�ج “نح���ن ل ن�صتخدم 
�لعقوب���ات �أو �لغر�م���ات �إل يف �حل���الت �لتي حددها 
�لقانون، فاإذ� كان هنالك خمالفات ج�صيمة ومتكررة، 
نحاول د�ئًما م���ع موؤ�ص�صاتنا �ملالي���ة �أن يكون هناك 
�متثال وتطبيق لنظام حوكمة جيد بحيث ياأخذ بعني 

�لعتب���ار �ملتطلبات �لقانوني���ة و�لت�رشيعية و�لأنظمة 
�لت���ي ي�صدره���ا �مل�رشف �ملرك���زي ويت���م تطبيقها 
بحذ�فريه���ا، �أم���ا يف ح���الت �لرت�خ���ي و�ملخالف���ات 
�ملتعم���دة ن�صتخدم �صلطاتنا �لقانونية ح�صبما جاء يف 

�لقانون”.
وعلى �صعيد �أخر، توقع �ملعر�ج بح�صب �لقر�ء�ت 
�ملتد�ولة نتيجة لت�صاعد �لنمو �لقت�صادي يف �أمريكا 

�رتفاع �أ�صعار �لفائدة هذ� �لعام.
وكان���ت �أعم���ال �لقم���ة �لثاني���ة ع����رشة للهيئات 
�لتنظيمي���ة مبنطقة �ل�رشق �لأو�ص���ط و�صمال �إفريقيا 
ق���د �نطلقت �أم�س بح�صور حمافظ �مل�رشف �ملركزي، 
وبتنظي���م م���ن توم�ص���ون روي���رتز، �مل���زود �لعاملي 
للمعلوم���ات �لذكية لل����رشكات و�ملحرتفني، وبرعاية 

م�رشف �لبحرين �ملركزي.

و�أك���د �ملعر�ج يف كلمته بالقمة �أن �لأزمة �ملالية 
�لعاملي���ة يف �لعام 2008 وما �أعقبه���ا �أثبتت للجميع 
�أن جتاه���ل �لمتث���ال لالأنظمة وللحوكم���ة �ملوؤ�ص�صية 
�سي����رط القط���اع امل����ريف وامل�ؤ�س�س���ات املالي���ة 
يف م���اأزق كب���ري ذي عو�ق���ب وخيمة، لفًت���ا �إلى تكبد 
�لبنوك �لعاملية وفًق���ا لبع�س �لتقدير�ت منذ �لأزمة 
يف 2008 خل�صائ���ر قدرها 250 مليار دولر كغر�مات 
وعقوب���ات؛ ب�صبب ع���دم �متثالها لالأنظم���ة ولقو�عد 
�حلوكمة �ملوؤ�ص�صية و�أخالقيات �لعمل �ملوؤ�ص�صي، �إذ 
��صطر �أكرب 10 خمالف���ني على م�صتوى �لعامل لدفع 

حو�يل 180 مليار دولر كخ�صائر. 
و�أ�ص���ار �ملع���ر�ج �إل���ى �أن تكلفة ع���دم �لمتثال 
لي�صت جمرد نقدية فح�صب، بل هي �أي�ًصا �قت�صادية 
و�جتماعي���ة، مما ترتب عل���ى �لبنوك �لعاملي���ة �إجر�ء 
يف  ��صرت�تيجي���ة  وحوكمي���ة  موؤ�ص�صي���ة  تغي���ري�ت 
�ل�صن���و�ت �لع����رش �لأخرية، وهو م���ا �أدى �إل���ى خ�صارة 
مئات �لآلف لوظائفهم مع �لن�صحاب من �أ�صو�ق عدة 
وتقلي����س �لإنفاق و�لف���روع وغريها م���ن م�رشوفات 
ت�صغيلي���ة و�إد�ري���ة، من �أجل �إز�ل���ة �ملخاطر �لتجارية 
و�لرتكي���ز عل���ى �أ�صو�قه���ا �لأ�صا�صي���ة، )...( تفادي 

�ملخاطر له بع�س �لنتائج �لكارثية.
و�أك���د �ملعر�ج �أن م�رشف �لبحري���ن �ملركزي �أخذ 
م�صاأل���ة �لمتث���ال لالأنظم���ة حمم���ل �جل���د، و�صي�صدر 
“�ملرك���زي” قريًب���ا منهجيت���ه �خلا�ص���ة بالعقوبات 
�ملالي���ة �ص���د �ملخالف���ات �خلا�ص���ة بع���دم �متث���ال 
�ملوؤ�ص�ص���ات �ملالي���ة باأنظم���ة �حلوكم���ة، مبيًن���ا �أننا 
ب�صدد �إ�صد�ر حت�صينات جديدة للقو�عد �لتي تغطي 
متطلب���ات �لمتثال لالأنظمة خ���الل �لن�صف �لأول من 

�لعام �جلاري 2018.

و�أ�صاف �أن “�ملركزي” �صيو��صل تعزيز �جر�ء�ته 
�خلا�ص���ة مبكافحة غ�صيل �لأم���و�ل ومتويل �لإرهاب، 
دون ت���رك �أي جمال لتهيئ���ة �أي موطن �صعف يف هذ� 

�ل�صاأن.
وبحثت �لقمة �لتحديات �لرئي�صة �لتي تو�جهها 
�ملوؤ�ص�ص���ات و�ل����رشكات �ملالي���ة يف منطق���ة �ل����رشق 
�لأو�صط و�صم���ال �فريقيا يف جم���ال تطبيق �ملعايري 
�لدولية ومكافح���ة �جلر�ئم �ملالي���ة وتعزيز ثقافات 
�لمتث���ال �لد�خلي���ة �ملتينة. و�صلط���ت على �مل�صهد 
�لتنظيم���ي �لعامل���ي وتاأث���ريه عل���ى منطق���ة �ل����رشق 
�لقت�صادي���ة  و�لآث���ار  �فريقي���ا،  و�صم���ال  �لأو�ص���ط 
و�لتنظيمية للرقمنة، ونزع �ملخاطر، و�ل�صمول �ملايل 
و�لث���ورة �لرقمي���ة يف �خلدم���ات �ملالية، مث���ل �لأمن 

�لإلكرتوين، و�لعمالت �مل�صفرة وبلوك ت�صني.
�إلى ذلك ق���ال م�صوؤول يف رويرتز �أك�صل ثريفال 
�إن���ه قبل 12 عاًم���ا ح�رشنا �أول حمف���ل للقمة بح�صور 
م�رشف �لبحري���ن �ملركزي وتوم�ص���ون رويرتز، وكان 
�ل����رشق  منطق���ة  يف  روي���رتز  لتوم�ص���ون  مرك���ز  �أول 
�لأو�ص���ط و�صمال �فريقيا، م�ص���رًي� �إلى �أن �حلديث يف 
�لقم���ة �ليوم عن �لتغ���ري�ت �ملالي���ة و�ل�صتخد�مات 
�لإلكرتونية، وعلى �جلان���ب �لعاملي هنالك زيادة يف 
�لأن�صط���ة بالقط���اع �خلا�س مثل �مل�صاط���رة �ملالية، 
وهنالك �لكثري من �مل�صاركني �لذين �صيوؤثرون على 

منطقة �ل�رشق �لأو�صط و�صمال �فريقيا.
بدوره، قال رئي����س �لعرو�س لالأط���ر�ف �لثالثة 
وخماطر �لعم���الء يف توم�صون رويرتز ي���ورغ �ص�صابر، 
�إن بروز �لعديد م���ن �لتقنيات يف هذ� �ملحفل �ملايل 
�أدى �إل���ى بروز �ل����رشكات �ملالي���ة، )...( وهناك قيود 

لتو�صيع �خلدمات �ملالية.

• �ملعر�ج م�رشحا لل�صحافيني على هام�س �لقمة �لثانية ع�رشة للهيئات �لتنظيمية 	

ل��الأن��ظ��م��ة �لم���ت���ث���ال  ل���ع���دم  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب��ن��وك  خ�����ص��ائ��ر  دولر  م��ل��ي��ار   250
كبري  م����اأزق  يف  “�ملركزي”  ���س��ي���رط  امل�ؤ�س�سية  للح�كمة  االم��ت��ث��ال  جت��اه��ل 

ت�سوير: ر�سول احلجريي



 بناء على قرار املالك لشركة رييتي للمقاوالت ش.ش.و ملالكها شهاب سعيدعبداهلل محمد 
شركة الشخص الواحد املسجلة مبوجب القيد رقم 97123، بتصفية الشركة اختياريا 

وتعيني السيد / شهاب سعيد عبداهلل محمد مصفياً 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 :
املصفي : 

الهاتف :39855768 )973+( 
MEFTAHCO67@YAHOO.COM  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة رييتي للمقاوالت ش.ش.و ،وملالكها شهاب سعيدعبداهلل محمد
شركة الشخص الواحد
سجل جتاري رقم 97123

 بناء على قرار الشركاء في شركة ذا لندن سبيكر بيرو ميدل ايست ح فرع شركة اجنبية 
 LOIDA / املسجلة مبوجب القيد رقم 10688، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة

VILLAVERDE PERAL مصفياً 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 :
LOIDA VILLAVERDE PERAL : املصفي

الهاتف :35079840 )973+(  -  35037116 )973+(
loida@londonspeakerbureau.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة - اعالن بحل وتصفية شركة
شركة ذا لندن سبيكر بيرو ميدل ايست - فرع شركة اجنبية

سجل جتاري رقم 106880

 بناء على قرار الشركاء في شركة سمبل للمالبس اجلاهزة ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 76115، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / شركة النبهان لالستشارات ذ.م.م 

مصفياً 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 :
املصفي :

الهاتف :38888682 )973+( 
leored786@gmail.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة - اعالن بحل وتصفية شركة
شركة سمبل للمالبس اجلاهزة ذ.م.م

سجل جتاري رقم 76115
 بناء على قرار الشركاء في شركة بوابة املارينغي لصيانة وجتميل املواقع شركة تضامن 

ألصحابها احمد محمد علي وشريكه املسجلة مبوجب القيد رقم 108091، بتصفية 
الشركة اختياريا وتعيني السادة / احمد محمد علي ابراهيم مصفياً 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 :

الهاتف :33082543 )973+( 
HASSAN90001990@OUTLOOK.COM  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة - اعالن بحل وتصفية شركة
بوابة املارينغي لصيانة وجتميل املواقع شركة تضامن ألصحابها احمد 

محمد علي وشريكه  -  سجل جتاري رقم 108091

 بناء على قرار املالك لشركة مد تاون للمقاوالت واخلدمات ش.ش.و املسجلة مبوجب القيد 
رقم 81472-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / امين عبدالقادر صالح تقي 

مصفياً 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 :
املصفي : امين عبدالقادر صالح تقي

الهاتف :39787977 )973+(
midtown.bh@gmail.com   :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة - اعالن بحل وتصفية شركة
شركة مد تاون للمقاوالت واخلدمات ش.ش.و

سجل جتاري رقم 1-81472

قيد رقم

42226-11

شقة / محل 

858د

بناية

-

طريق

310

مجمع

1203

التاريخ: 05/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 - 19694( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدمت إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: علي عبداهلل علي سلمان

االسم التجاري احلالي: فيديو اسيما

االسم التجاري املطلوب: بيت اسيما للخدمات

األنشطة التجارية املطلوبة: األنشطة املتعلقة بخدمة وصيانة جتميل املواقع

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املسجلة  ذ.م.م  الغيار  قطع  وتصدير  الستيراد  حوار  شركة  اصحاب   / السادة 

مبوجب القيد رقم 61788-3، طالبني تغيير االسم التجاري:
من: حوار الستيراد وتصدير قطع الغيار ذ.م.م

From: HAWAR FOR SPARE PARTS EMPORT & EXPORT W.L.L
إلى: حوار للمعدات والتجارة ذ.م.م

To: Hawar Equipment and Trading W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 05/02/2018  -  رقم الطلب: 3-61788
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )6296( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة حوار الستيراد وتصدير قطع الغيار ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة / اصحاب مد مانهاتن للتنظيفات والصيانة ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 

رقم 113101، طالبني تغيير االسم التجاري:
من: شركة مد مانهاتن للتنظيفات والصيانة ذ.م.م

Mid Manhattan for cleaning and maintenance Co W.L.L
إلى: شركة مد مانهاتن لتشييد املباني ذ.م.م

Mid Manhattan for Building Construction Co W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة مد مانهاتن للتنظيفات والصيانة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بروبرتيز  ايه  شركة  ملالكتها  ش.ش.و  كوبا  دي  اشيا  شركة  اصحاب   / السادة 

ش.ش.و.  املسجلة مبوجب القيد رقم 105566-1، طالبني تغيير االسم التجاري:
من: شركة اشيا دي كوبا ش.ش.و ملالكتها شركة ايه بروبرتيز ش.ش.و

شركة  ش.ش.و(  بروبرتيز  )ايه  ملالكتها  ش.ش.و  ون  تونتي  جاليري  شركة  إلى: 
الشخص الواحد

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 105566-1   -   التاريخ: 1/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة اشيا دي كوبا ش.ش.و ملالكتها شركة ايه بروبرتيز ش.ش.و

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تضامن  األبواب  وتركيب  للتشطيب  مستعدون  شركة  اصحاب   / السادة 
ألصحابها محمد عقيل وشريكه املسجلة مبوجب القيد رقم 2-101339، طالبني 

تغيير االسم التجاري:
من: مستعدون للتشطيب وتركيب األبواب تضامن ألصحابها محمد عقيل وشريكه

إلى: شركة برميو فاملي للتشطيب شركة تضامن بحرينية ألصحابها محمد 
عقيل محمد ومحمد حميده محمد

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 08/02/2018  -  رقم الطلب: 101339-2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مستعدون للتشطيب وتركيب األبواب تضامن 

ألصحابها محمد عقيل وشريكه

احملل  حتويل  بطلب  ادريس  مصطفى  زكي  عبداهلل  ادناه:  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي الى عبدالرحمن بن زكي بن مصطفى ادريس 

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
)CR2017-193881( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

74741-1
مؤسسة الغالية للتجارة

االسم التجاريرقم القيد
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

بغداد: القوات االأمريكية بداأت خف�س اأعدادها يف العراق
عواصم- وكاالت:

اأعلن املتحدث با�شم احلكومة العراقية، اأم�س االإثنني، اأن القوات االأمريكية بداأت خف�س 
اأعدادها يف العراق بعد اأن اأعلنت ال�شلطات العراقية “الن�رص” على تنظيم داع�س

وق���ال �شعد احلديثي، يف ت�رصيح لوكال���ة “اأ�شو�شيتد بر����س”، “اإن املعركة �شد داع�س 
انتهت، وبالتايل فاإن عدد القوات االأمريكية �شيخف�س”.

اإلى ذلك، اأو�شح احلديثي اأن هذا االن�شحاب ال يزال يف بدايته، وال ميكن اعتباره يف هذه 
املرحلة بداي���ة ان�شحاب نهائي بطبيعة احلال.” وكان لدى الواليات املتحدة اأكرث من 5500 
جن���دي يف الع���راق وقت ذروة معركة املو�شل يف يوليو ع���ام 2017 اأي ما ميثل ن�شف قوات 
التحال���ف الدويل يف البالد. يف املقابل، رف����س متحدث با�شم التحالف تاأكيد اأو نفي البدء يف 
تخفي�س اأعداد القوات. وقال الكولونيل ريان ديلون لرويرتز “ننوي اإ�شدار بيان عندما تبداأ 

القوات يف االن�شحاب”.

السنة العاشرة - العدد 3402 
الثالثاء

6 فبراير 2018 
20 جمادى األولى 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

اسطنبول – رويترز:

ق���ال اجلي����س الرتك���ي اإن قواته 
اأقام���ت موقعا ع�شكري���ا جنوب غربي 
مدينة حل���ب ال�شورية اأم����س االإثنني، 
وهي اأعم���ق نقطة جتري فيه���ا اإقامة 
موقع ع�شك���ري حتى االآن داخل �شمال 
غ���رب �شوري���ا مبوج���ب اتف���اق ب���ني 
رو�شي���ا واإي���ران يه���دف اإل���ى خف�س 

العنف هناك.
وجاء االإعالن بعد اأيام من تعر�س 
رتل ع�شكري ترك���ي كبري كان متجها 
للمنطقة ذاتها اإل���ى هجوم مما اأجربه 

على التقهقر.
ووافق���ت تركي���ا عل���ى اإقامة 12 
موق���ع مراقب���ة يف اإدل���ب وحمافظات 
جماورة مبوجب االتف���اق الذي اأبرمته 
م���ع طهران ومو�شك���و يف م�شعى للحد 
من املع���ارك ب���ني الق���وات املوؤيدة 
للحكومة واجلماعات املعار�شة، التي 
يتاأل���ف اأغلبه���ا م���ن االإ�شالمي���ني، يف 

�شمال غرب �شوريا.

 مدينة الفاتيكان – رويترز:

ق���ام رجب طي���ب اأردوغ���ان باأول 
زي���ارة م���ن رئي����س ترك���ي للباب���ا يف 
الفاتي���كان يف 59 عام���ا اأم�س االإثنني 
فيما �شددت االإجراءات االأمنية حت�شبا 
ب�شب���ب  عنيف���ة  مظاه���رات  خل���روج 

الزيارة.
وق���ال اأردوغ���ان قب���ل مغادرت���ه 
تركيا اإنه �شيناق�س االأو�شاع يف ال�رصق 
االأو�ش���ط م���ع البابا وخا�ش���ة القد�س. 
ومن املقرر اأن ي�شدر الفاتيكان بيانا 

عن االجتماع.
فرن�شي����س  الباب���ا  ويعار����س 
واأردوغ���ان ق���رار الرئي����س االأمريكي 
دونال���د ترام���ب االع���رتاف باملدين���ة 
املقد�ش���ة عا�شم���ة الإ�رصائي���ل اإذ يري 
كثريون من حلف���اء الواليات املتحدة 
اأنها حتكم على جهود ال�شالم يف ال�رصق 

االأو�شط بالف�شل.

بغداد – رويترز::

قال م�ش���وؤوالن، اأم����س االإثنني، اإن 
الق���وات العراقية ت�شتع���د ل�شن عملية 
من اأج���ل تعزيز ال�شيط���رة على منطقة 
قريبة من احلدود مع اإيران، حتى ميكن 
ا�شتخدامه���ا لنقل النف���ط العراقي اإلى 
اإيران. وي�شلط هذا التحرك ال�شوء على 
القلق ب�شاأن تلك املنطقة اجلبلية التي 

تن�شط فيها جماعتان م�شلحتان.
وقال امل�ش���وؤوالن ل�”روي���رتز” اإن 
عملية تاأمني �شل�شل���ة جبال حمرين قد 
تبداأ هذا االأ�شب���وع. وتقع املنطقة بني 
حق���ول نف���ط كرك���وك وخانق���ني على 

احلدود مع اإيران.
واأعلن م�شوؤولون عراقيون يف قطاع 
النفط يف دي�شمرب عن خطط لنقل اخلام 
م���ن كرك���وك بال�شاحنات اإل���ى م�شفاة 

كرمان�شاه يف اإيران.
وكان م���ن املفرت����س اأن يبداأ نقل 

النفط بال�شاحنات االأ�شبوع املا�شي.

أمستردام – أ ف ب:

اأعلن���ت هولن���دا اأم����س االإثن���ني 
�شح���ب �شفريه���ا ر�شميا م���ن تركيا 
باإر�شال  ال�شم���اح الأنق���رة  ورف�شه���ا 
�شف���ري اإلى اله���اي، بع���د اأن و�شلت 
العالق���ات ب���ني البلدي���ن اإل���ى اأدنى 

م�شتوياتها.
وتدهورت العالق���ات بني تركيا 
وهولن���دا ال�شن���ة املا�شي���ة حني منع 
م�شوؤولون هولنديون وزيرة تركية من 
امل�شارك���ة يف جتم���ع للجالية الرتكية 
يف روت���ردام ع�شي���ة ا�شتفت���اء ح���ول 
االإ�شالح���ات الد�شتوري���ة يف تركي���ا. 
وقال وزير اخلارجية الهولندي هالبي 
زيل�ش���رتا يف بيان اإنه رغم املحادثات 
رفيعة امل�شتوى التي جرت يف االآونة 
االأخرية بني البلدي���ن “مل نتفق على 
كيفية تطبيع العالقات”. واأ�شاف اأن 
احلكوم���ة الهولندية ق���ررت “ر�شميا 
�شحب �شف���ري هولندا من اأنقرة الذي 

مل يزر تركيا منذ مار�س 2017”.

تركيا تقيم موقعا 
ع�شكريا جنوب حلب

اأردوغان يبحث مع البابا 
فرن�شي�س م�شاألة القد�س

 العراق يخطط لتاأمني 
طريق لنقل النفط الإيران

 هولندا ت�شحب 
�شفريها من تركيا

التحالف: اإيران زودت احلوثيني باأ�سلحة ال�ستهداف باب املندب
اأكد ا�شتمرار دخول امل�شاعدات اإلى اليمن

اأطلق���ت  امليلي�شي���ات  اأن  اإل���ى  ولف���ت 
95 �شاروخ���ا بالي�شتيا حت���ى اليوم وت�شدى 
التحال���ف جلمي���ع ه���ذه ال�شواري���خ ودمرها. 
واأ�شار اإلى اأن ميلي�شيا احلوثي هددت العديد 

من القبائل اليمنية.
واأ�شاف اأن �شاحنات حمملة بامل�شاعدات 
الغذائي���ة والطبية ت�شل اأك���رث من 400 األف 

ميني حتى االآن من ال�شعودية.
وقال املالكي “وجدنا ا�شتجابة من كافة 
االأطراف يف ع���دن الإعادة اال�شتقرار للعا�شمة 

املوؤقتة”.
واأك���د اأن اجلي�س الوطن���ي اليمني يحقق 
انت�ش���ارات متتالي���ة يف اجل���وف عل���ى ع���دة 
جبه���ات. وك�شف ع���ن اعتقال خلي���ة اإرهابية 

حوثية يف ماأرب.

التحال���ف  با�ش���م  املتح���دث  واأعل���ن 
ا�شته���داف ق���ارب مفخخ كان ميث���ل تهديدا 

للمالحة الدولية.
وك�ش���ف ع���ن اأن اإي���ران زودت احلوثيني 
يف  الدولي���ة  املالح���ة  ال�شته���داف  باأ�شلح���ة 
م�شي���ق باب املن���دب. فيم���ا اأعل���ن ال�شفري 
ال�شعودي اإلى اليمن حممد اآل جابر، اأم�س، عن 

خطة عمليات اإن�شانية �شاملة يف اليمن.
وقال وزير االأ�شغال العامة اليمني معني 
عبداملل���ك اإن التحال���ف بقي���ادة ال�شعودي���ة 
يق���وم باإع���ادة تاأهي���ل البن���ى التحتية ودعم 
املوان���ئ اليمنية ودعم املوؤ�ش�ش���ات اليمنية 

بالكامل على االأر�س يف اأق�رص فرتة ممكنة.
واأ�ش���اف الوزير اليمني اأن اإيران ال تقدم 

لليمن اإال العداء والدمار.

• املتحدث با�شم التحالف العربي تركي املالكي	

دبي - العربية.نت:
اأكد املتحدث با�شم حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن العقيد الركن تركي املالكي، خالل م�ؤمتر 

الربية  كافة؛  املنافذ  عرب  اليمن  اإىل  امل�شاعدات  دخ�ل  ا�شتمرار  الإثنني،  اأم�س  بالريا�س  �شحايف 

واجل�شر اجل�ي. كا�شفا عن اأن اإيران زودت ميلي�شيات احل�ثي بالأ�شلحة ل�شتهداف املالحة الدولية 

يف م�شيق باب املندب.

وقال املتحدث با�شم التحالف العربي اإن ميلي�شيا احل�ثي ت�شتهدف ميناء احلديدة بالق�ارب 

املفخخة ما يعد تهديدا خطريا للمالحة البحرية والتجارة العاملية. م�شددا على اأن هناك تفهما 

دوليا لهذه التهديدات.

اجلي�س اليمني ي�شيطر على ثاين مديرية باحلديدة
دبي – العربية.نت:

اأفاد مرا�شل “العربية”، اأم�س االإثنني، 
اأن اجلي����س الوطني اليمن���ي اقتحم مدينة 
حي����س يف جن���وب احلدي���دة غ���رب اليم���ن، 
يف  مديري���ة  ث���اين  عل���ى  �شيط���ر  وبذل���ك 

احلديدة.
و�شيط���ر اجلي�س اليمن���ي على املجمع 
احلكوم���ي يف مديري���ة حي����س، بع���د عملية 
ع�شكرية نوعية �شارك���ت فيها وحدات من 
اجلي����س واملقاومة وباإ�شناد م���ن التحالف 
العرب���ي تكب���دت خاللها ميلي�شي���ا احلوثي 
يف  االأرواح  يف  فادح���ة  خ�شائ���ر  االنقالبي���ة 

ح���ني الذ الع����رصات منهم بالف���رار، وفق ما 
نقلته وكال���ة االأنباء اليمني���ة الر�شمية عن 
م�شدر مي���داين. واأ�شاف امل�شدر اأن قوات 
اجلي����س الوطني متكنت م���ن قطع الطريق 
الذي يربط بني مديريتي حي�س واجلراحي، 
ويق���وم حالي���اً بعملي���ة مت�شي���ط وا�شع���ة 

جليوب امليلي�شيات يف املناطق املحررة.
واأك���دت م�ش���ادر ميداني���ة اأن ق���وات 
اجلي����س تفر����س �شيطرته���ا عل���ى مدينة 
حي�س وتقوم بتم�شيطها بعد هروب جماعي 
لعنا����رص امليلي�شي���ا اإلى منطق���ة اجلراحي 

املجاورة.

بيروت – أ ف ب:

قتل 28 مدنياً على االأقل، اأم�س االإثنني، 
واأ�شي���ب الع����رصات بجروح يف غ���ارات عنيفة 
لق���وات النظام ا�شتهدفت مدناً وبلدات عدة 

يف الغوطة ال�رصقية املحا�رصة قرب دم�شق.
وجاءت هذه الغارات غداة غارات مماثلة 
عل���ى حمافظة اإدلب )�شم���ال غرب(، ت�شببت 
لي���ل االأح���د مبقت���ل 16 مدني���اً عل���ى االأقل، 
تزامن���اً مع اإ�شابة 6 مدني���ني بحاالت اختناق 

يف مدينة �رصاقب.
وق���ال مدير املر�شد رام���ي عبد الرحمن 
لوكال���ة فران����س بر�س “ا�شتهدف���ت ع�رصات 
الغ���ارات االإثن���ني مناط���ق ع���دة يف الغوطة 
ال�رصقي���ة، مت�شببة مبقتل 28 مدنياً، بينهم 7 

اأطفال”.
مدني���ني   10 ب���ني  ال�شحاي���ا  ويت���وزع 
قتل���وا جراء الغارات الت���ي ا�شتهدفت �شوقاً 
�شعبي���اً يف بلدة بيت �شوى، و9 اآخرين بينهم 
طفلتان وعن����رص من الدفاع امل���دين )اخلوذ 
البي�ش���اء( يف مدينة عربني، باالإ�شافة اإلى 6 
اآخري���ن بينهم طفالن يف بلدة حزة، ومدنيني 
اثنني بينهم طفل يف مدينة زملكا، ومدين يف 

بلدة حمورية.
وت�شبب���ت الغارات باإ�شاب���ة اأكرث من 70 
�شخ�ش���اً اآخرين بجروح، وف���ق املر�شد الذي 
رج���ح ارتف���اع احل�شيل���ة نتيج���ة االإ�شاب���ات 

اخلطرية.
واأف���اد مرا�شل فران����س بر�س عن حتليق 
كثيف للطائرات يف اأج���واء مدينة دوما التي 
خل���ت �شوارعها م���ن املارة خ�شي���ة الق�شف 

الذي ا�شتهدفها اأي�شاً.
بع����رصات  النظ���ام  ق���وات  وت�شته���دف 
الغ���ارات مناطق ع���دة يف الغوط���ة ال�رصقية، 
معق���ل الف�شائ���ل املعار�شة ق���رب دم�شق، 
رغ���م كونه���ا منطقة خف����س توت���ر مبوجب 

اتفاق بني رو�شيا واإيران وتركيا.

يف دم�شق، اأفادت وكالة االأنباء الر�شمية 
“�شان���ا” نقالً عن م�شدر يف قيادة ال�رصطة اأن 
“جمموع���ات م�شلحة تنت����رص يف بع�س مناطق 
الغوط���ة ال�رصقي���ة ا�شتهدف���ت ظه���ر اليوم 
حي ب���اب توما والكني�ش���ة املرميية بقذائف 
هاون، ما ت�شبب با�شت�شهاد امراأة واإ�شابة 4 

مدنيني بجروح متفاوتة”.
كم���ا قتل �شخ�س واأ�شيب 9 بجروح جراء 
�شق���وط قذيفة ه���اون يف حمي���ط م�شت�شفى 

ال�رصطة يف حر�شتا، وفق �شانا.

مقتل 28 مدنيًا بينهم 7 أطفال في غارات لنظام األسد
 القصف استهدف مدنًا وبلدات في الغوطة الشرقية

• اأطفال قرب جثة طفل يف م�ش�شتفى ميداين بعد ق�شف قرب العا�شمة دم�شق يف 2 فرباير 2018 )اأ ف ب(	

بيروت – رويترز:

ق���ال عمال اإنق���اذ واأطباء، اأم����س االإثنني، 
اإن م���واد كيماوية األقيت م���ن اجلو ت�شببت يف 
اإ�شاب���ة 9 اأ�شخا����س عل���ى االأق���ل مب�شاكل يف 

التنف�س يف هجوم ب�شمال غرب �شوريا.
وق���ال حمم���د قط���ب، وه���و م�ش���وؤول يف 
اجلمعي���ة الطبي���ة ال�شوري���ة االأمريكي���ة وه���ي 
منظمة خريية تدع���م امل�شت�شفيات يف �شوريا، 
يف ح�شاب���ه عل���ى توي���رت اإن اأطب���اء اجلمعية يف 
اإدلب اأبلغوا ع���ن اإ�شابة 11 مري�شا “باأعرا�س 
ت�شري اإل���ى ا�شتخ���دام الكلور”. وق���ال را�شي 
�شعد م���ن فري���ق االأ�شلحة الكيماوي���ة بجماعة 
“اخل���وذ  با�ش���م  املعروف���ة  امل���دين  الدف���اع 
البي�ش���اء” لروي���رتز اإن 3 من الت�شع���ة الذين 
اأ�شيب���وا “باختن���اق” ه���م عم���ال اإنق���اذ كانوا 
ي���وؤدون عمله���م يف م���كان الواقع���ة. وذكر اأن 
طائرة هيلكوب���رت األقت م�ش���اء االأحد برميلني 

يحويان غازات كيماوية.
ونفت احلكومة ال�شورية م���رارا ا�شتخدام 
غ���از الكلور اأو اأي اأ�شلح���ة كيماوية اأخرى خالل 
ال�رصاع يف �شوريا الذي يقرتب من عامه الثامن.

 اأطباء وعمال اإنقاذ يف اإدلب 
يوؤكدون ا�شتخدام الكيماوي
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الحتجاجات الإيرانية كانت �شعبية 
�رصف���ة، ولك���ن غاب���ت عنه���ا القي���ادة، 
والنظ���ام نف�ش���ه ميتلك موروث���ا عميقا 
من اخل���رة التاآمري���ة عل���ى معار�شيه، 
وي�شتطي���ع اإ�شكاته���م بعدما متكن من 
اإحكام قب�شت���ه احلديدية على مفا�شل 
الدول���ة من ع���ام 1979. هن���اك اأمر اآخر 
غاي���ة يف الأهمي���ة يتعل���ق بعقيدة قوى 
الأمن يف احلالت���ن، العربية والإيرانية، 
فف���ي بع����ض ال���دول العربي���ة انهارت 
ق���وى الأمن حت���ت �شغ���ط الحتجاجات 
املتزاي���د والرتباك ال���ذي اأ�شاب هرم 
ال�شلطة والقي���ادة يف تلك الدول، وهي 
ق���وات نظامية ر�شمي���ة ومتتلك عقيدة 
اأمني���ة احرتافية غ���ر موؤدجلة، والأدجلة 
هنا هي م���ن اأهم الف���وارق بينها وبن 
الأم���ن  وق���وى  البا�شي���ج  ميل�شي���ات 
الإيرانية غر النظامية، التي تعمل وفق 
عقي���دة اآيديولوجية ل ت�شمح بانهيارها 
ب���ل ب�شفك الدم���اء والقت���ال دفاعاً عن 

العقيدة واملذهب!
يف خطابه الأول عن “حالة الحتاد”، 
دونال���د  الأمرك���ي  الرئي����ض  و�ش���ف 
ترام���ب مر�ش���د الث���ورة الإيراني���ة باأنه 
“ديكتاتور”، معلن���اً وقوفه مع ال�شعب 
الإي���راين للح�ش���ول على حريت���ه، وقال 
“عندم���ا انتف�ض ال�شع���ب الإيراين �شد 
مل  الفا�ش���دة،  ديكتاتوريت���ه  جرائ���م 
الت���زم ال�شم���ت” وهذا �شحي���ح متاماً، 
فقد ق���دم ترامب دعم���ا �رصيحا ومبا�رصا 
وقويا للمتظاهري���ن الإيرانين، الذين 
و�شفه���م يف خطاب���ه بال�شجاع���ة، ولكن 
الكلم���ات ال�شادرة ع���ن البيت الأبي�ض 
ل تكف���ي حل�شم الأمر يف احلالة الإيرانية 

املعقدة كما اأ�شلفت.
يف �شوء حتلي���ل ال�شواهد املحيطة 
ببيئ���ة الحتجاجات التي �شهدتها اإيران 
موؤخراً، ميكن القول اإن هناك اأ�شبابا عدة 
وراء انح�ش���ار هذه املوج���ة الحتجاجية، 
لي�ض م���ن بينها باعتقادي تخلي الغرب 
الإيراني���ن، ولكن،  ع���ن املتظاهري���ن 
وكم���ا ذك���رت يف مق���ال �شاب���ق يل، لن 
يكون �سق���وط النظام الإي���راين بنف�س 
يف  عربي���ة  اأنظم���ة  �سق���وط  �سيناري���و 
ال�شن���وات الأخ���رة، فالو�ش���ع يف اإيران 
خمتل���ف متام���اً، واملوج���ة الحتجاجي���ة 
الأخ���رة مل تف�شل كم���ا يعتقد البع�ض، 
بل حقق���ت الكثر من الأه���داف، ورمبا 
تك���ون متهي���داً ملوج���ات اأق���وى تنجح 
يف اقت���اع النظ���ام م���ن ج���ذوره، ولكن 
عر �شدام دموي عني���ف، فهذا النظام 
لن يتخل���ى عن احلكم ع���ر بيان هادئ 
كم���ا يعتقد املحلل���ون، فالتاريخ هناك 
ل���ن يك���رر نف�ش���ه، وامل���ايل الدمويون 
بطبيعته���م ل���ن يخرج���وا �شب���اح ي���وم 
احتجاج���ي ليعلن���وا رغبته���م يف حق���ن 
ا�شتثنائية،  الإيراني���ة  الدماء، فاحلال���ة 
اأو هكذا ي�شر تاري���خ املا�شي الإيراين 
القريب يف ن�شف القرن الأخر على وجه 

التحديد!. “اإياف”.

هل تخلى ترامب عن 
المحتجين اإليرانيين؟ )2(

طائفيون بثياب 
الطهارة

كلم���ة طائفية وطائفي تطل���ق دائما على 
ال�شخ����ض اأو املجموعة اأو احل���زب الذي ينتهج 
�شيا�ش���ة اأو اأف���كارا تعتمد وترتك���ز على اأ�ش�ض 
الطائفة الدينية التي ينتهجها يف كل اأبجدياته 
وفل�شفت���ه، مبعن���ي اأن���ه اإذا كان هن���اك ح���زب 
اأو �شخ����ض من مدر�ش���ة اإ�شامية معين���ة، فاإنه 
منطقي���ا ل ميكن له اأن يرتك���ز يف جممل كامه 
وعمله عل���ى اأ�ش�ض مدر�شة اإ�شامي���ة اأخرى من 
مذه���ب غر مذهب���ه. كذلك ل ميك���ن حلزب اأو 
جمعي���ة ت�شتله���م وت�شتن���د عل���ى مدر�ش���ة من 
مذهب اإ�شام���ي معن اأن تتخذ الفكر املخالف 
لها منهجية وفل�شف���ة لها، لهذا فاإن كل حزب 

وجمعي���ة و�شخ�ض ينطلق من مب���ادئ الطائفة 
الت���ي يوؤمن بها، فه���و طائفي لأن���ه ل يعرتف 
ول يقب���ل الطرف الآخ���ر، لهذا ف���اإن من �رشوط 
الطائفي���ة الإمي���ان ب���اأن طائفت���ه ومدر�شت���ه 
الفرقة الناجية الوحيدة، والإميان باأن الآخر هو 

غر موجود ول ميكن العرتاف به.
وميك���ن اعتب���ار الأح���زاب الإ�شامي���ة ذات 
التوج���ه ال�شيا�ش���ي طائفي���ة اأي�ش���ا، والأحزاب 
الت���ي تنتهج فك���ر الإ�شام ال�شن���ي ال�شيا�شي 
هي اأي�شا طائفية، والأحزاب العراقية ال�شيعية 
ال�شيا�شي���ة املتطرف���ة كله���ا اأح���زاب طائفية، 
وحتى ل���و قالت ه���ذه الأحزاب املختلف���ة اإنها 

لي�ش���ت طائفية فاإنها جانب���ت احلقيقة، كونها 
ل تع���رف اأ�سال معن���ى و����رشوط الطائفية التي 
ذكرناها �شالفا، حتى تنكر طائفيتها، وبالتايل 
فاإنها متار�ض التحزب للطائفية، �شواء اأدركت 

ذلك اأم مل تدرك.
اأم���ا الأغلبي���ة ال�شاحق���ة من الأح���زاب ذات 
الطاب���ع الآيديولوج���ي الديني ال����رصف، فاإنها 
مار�شت اأي�شا الطائفية ب�شكل متطرف بالرغم 
م���ن بعدها عن ال�شيا�شة، واتخذت �شتارا لإلغاء 
الآخ���ر اإلغ���اء كليا م���ن الوجود الإن�ش���اين، لكي 
يخلو له���ا اجلو يف ممار�شة طائفيتها والإرهاب 

والقتل والتكفر، لهذا اإنهم طائفيون كلهم.

عبدعلي الغسرة

فالح هادي الجنابي

ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ج��ل�����ض  ي���ع���د  مل 
ن�شبي  ت��اأث��ر  الإي��ران��ي��ة  للمقاومة 
الإي��ران��ي��ة  بال�شاحة  مرتبط  حم��دد 
ف���ق���ط، ب���ل جت�����اوز ذل����ك ل��ي��وؤك��د 
امل�شتويات  على  وح�����ش��وره  دوره 
والإ�شامية  الإقليمية  والأ���ش��ع��دة 
ال��ب��ي��ان��ات  ت��ع��د  مل  اإذ  وال���دول���ي���ة، 
ال�شادرة  والت�رصيحات  وامل��واق��ف 
اإنها  بل  معن،  مبجال  حم��ددة  منه 
ب��ق��وة م�����ش��داق��ي��ت��ه��ا وم��ب��داأي��ت��ه��ا 
عنها،  وتعر  حتملها  التي  الرا�شخة 
 تتجاوز احلدود والبحار واملحيطات.

ل��ع��دة ع���ق���ود، ظ���ل ن��ظ��ام امل���ايل 
باأ�شاليبه  عليه  ومي��وه  العامل  يخدع 
امل��ل��ت��وي��ة ال��ت��ي ت�����ش��وه احل��ق��ائ��ق 
خمتلفة  لأ�شباب  وك��ان  وحترفها، 
املجل�ض  وحما�رصة  عزل  على  يعمل 
عموما  الإيرانية  للمقاومة  الوطني 
خ�شو�شا  خلق  جم��اه��دي  ومنظمة 
لكي  وي�شعى  والعامل،  املنطقة  عن 
والطريق  اجل�����رص  نف�شه  م��ن  يجعل 
املتعلقة  الأخ��ب��ار  لإي�شال  الوحيد 
املقاومة  لكن  الإي����راين،  بال�شعب 
الإيرانية ومن خال القيادة ال�شجاعة 
رج���وي،  م���رمي  لل�شيدة  وامل��ح��ن��ك��ة 
من  املنتخبة  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�شة 
جانب املقاومة الإيرانية، ا�شتطاعت 
ك��ذب  ت��ف�����ش��ح  اأن  اق���ت���دار  ب��ك��ل 
النظام ب�شاأن ما  وخداع ومتويه هذا 
الإي��راين،  ال�شعب  بخ�شو�ض  يدعيه 
ال�شعب  اإرادة  ع��ن  ي��ع��ر  ل  واأن����ه 
لها. م�شادا  اأي�شا  ويعتر   الإي��راين 
جنحت  الأخ���ري���ن،  العقدين  خ��ال 
قيادتها  خ��ال  من  رج��وي،  ال�شيدة 
املقاومة  منر  جتعل  باأن  الر�شيدة 
ليطلع  للعامل  منر  اأه��م  الإي��ران��ي��ة 
الأمور وامل�شائل  من خاله على كل 
وبداأت  باإيران،  املتعلقة  والق�شايا 
والإ�شامية  العربية  الإع��ام  و�شائل 
والبيانات  الأنباء  تتناقل  والدولية 
طريق  عن  ال�شادرة  والت�رصيحات 
غريبا  ولي�ض  الإي��ران��ي��ة،  املقاومة 
نيوز  فوك�ض  �شبكة  تبادر  اأن  اأب��دا 
الأمركية اإلى نقل تقرير �شادر عن 
الإيرانية  الوطني للمقاومة  املجل�ض 
يتحمله  ال��ذي  الكبر  الثمن  ي��وؤك��د 
ا�شتمرار  ب�شبب  الإي����راين  ال�شعب 
لاإن�شانية،  امل��ع��ادي  النظام  ه��ذا 
احلد  “اإن  منه:  جانب  يف  ج��اء  حيث 
التي  ال�شنوية  التكلفة  من  الأدن��ى 
ا�شتمرار  نتيجة  الإيرانيون  يتحملها 
ي�شل  البلد  يف  الديني  احلكم  نظام 
تقريبا”،  دولر  م��ل��ي��ار   55 اإل����ى 
ول���ه���ذا ال���ك���ام امل��ه��م ج���دا ال���ذي 
موثوقة  اإخبارية  �شبكة  هكذا  تنقله 
عن  ويج�شده  يعك�شه  ما  ومعترة، 
اجلوانب  حيث  من  الإي���راين  الواقع 
ال�شعب. منها  يعاين  التي   املظلمة 

الأهم من ذلك اأن املجل�ض ي�شتطرد 
قائا من خال �شبكة فوك�ض: “ن�شف 
التي  املبالغ  الأم��وال م�شدرها  تلك 
الع�شكرية  ل��اأن�����ش��ط��ة  ُخ�����ش�����ش��ت 
ويتم  الإره���اب،  وت�شدير  والأمنية 
املتح�شلة  الإي���رادات  عر  متويلها 
التي ي�شيطر عليها  من املوؤ�ش�شات 
خامنئي  علي  الفقيه  ال��ويل  مكتب 
و���ش��اح احل��ر���ض ال��ث��وري الإي����راين 
الأم��وال  من  الآخ��ر  والن�شف  النافذ. 
يجيء من املوازنة الر�شمية للدولة، 
ويتم تخ�شي�شه لاأغرا�ض املتعلقة 
باجلي�ض والأمن وت�شدير الإرهاب”، 
الإيراين  ال�شعب  كراهية  فاإن  لذلك 
امل��ايل  لنظام  القاطع  رف�شه  ب��ل 
“احلوار  را�شخ.  اأ�شا�ض  على  ي�شتند 

املتمدن”.

المقاومة اإليرانية 
تفضح الماللي دوليا

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

التمي���ز والتط���ور يف اأي���ة وزارة خدماتي���ة 
يحتاج اإلى مناخ يحقق الثقة الكاملة والتعاون 
الوثي���ق بن املواطن وامل�شوؤول، اإذ من املهم 
اأن يك���ون هناك توا�ش���ل م�شتمر بن املواطن 
واأي م�ش���وؤول من اأجل حتقي���ق م�شلحة الوطن 
واخلط���ط  باخلدم���ات  والدف���ع  واملواطن���ن 
والرامج اإلى الأمام، ودخلت و�شائل التوا�شل 
الجتماعي يف الفرتة الأخرة م�شمار مقرتحات 
املواطنن لبع�ض الوزارات واجلهات احلكومية 
وال�شتماع اإلى ردود امل�شوؤولن ب�شكل مبا�رص، 
ومتابعة الأداء وطرح العديد من املو�شوعات، 
وموؤخ���را اأعل���ن املجل����ض الأعل���ى لل�شح���ة عن 

تنظي���م لقاء اإلك���رتوين مبا�رص ملع���ايل الفريق 
طبي���ب ال�شي���خ حمم���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة 
رئي����ض املجل����ض الأعلى لل�شحة م���ع اجلمهور، 
وكان ذل���ك ي���وم الأح���د املا�شي، حي���ث تاأتي 
ه���ذه املقابلة كما بن املجل����ض �شمن حر�ض 
املجل����ض الأعلى لل�شحة عل���ى التفاعل املبا�رص 
م���ع تعليقات اجلمهور ع���ر “اإن�شتا ليف” اإلى 
جان���ب #ال�شمان_ال�شحي عر “تويرت” املثار 

بالتزامن مع البث املبا�رص للحوار.
حتر�ض بع�ض الوزارات على التواجد بقوة 
يف خمتل���ف و�شائل التوا�ش���ل الجتماعي وفق 
اأ�ش�ض واأولويات ثابت���ة نابعة من التوا�شل مع 

املواطنن والإ�شه���ام ب�شكل كبر يف التفاعل 
مع ا�شتف�شاراته���م وحتقيق الأهداف املرجوة، 
فعل���ى �شبي���ل املث���ال تعت���ر وزارة الرتبي���ة 
والتعلي���م من اأن�شط الوزارات يف �شاحة و�شائل 
التوا�شل الجتماع���ي خ�شو�شا “الإن�شتغرام”، 
فهن���اك نظام متكام���ل يف اإدارة احل�شاب �شواء 
لتغطي���ة اأن�شط���ة وفعاليات خمتل���ف مدار�ض 
والإعدادي���ة  البتدائي���ة  مبراحله���ا  البحري���ن 
والثانوية، اأو لن�رص الأخبار املتعلقة بالمتحانات 
ومتابع���ة الأداء وزي���ارات املدار����ض وغره���ا، 
وكذل���ك وزارة العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة 
ووزارة الداخلية، وهناك اأي�شا وزراء وم�شوؤولون 

يتوا�شل���ون مع عموم املواطنن يف ح�شاباتهم 
ال�شخ�شية عر “توي���رت” و”اإنت�شغرام”، وهذه 
حقيقة م�شاألة ذات م�شتوى عال وراق ت�شب يف 
�شالح توفر اأف�شل اخلدمات للمواطن والأهم 
م���ن كل ذلك توف���ر الروؤي���ة الوا�شحة له عر 

الرجل الأول يف الوزارة اأو امل�شوؤول املبا�رص.
على الطرف اأو اجلانب الآخر هناك وزارات 
وجه���ات حكومية تعي����ض يف الروت���ن القاتل 
ورمب���ا اآخ���ر ن�س���اط له���ا يف و�سائ���ل التوا�سل 
الجتماع���ي يع���ود اإل���ى �شن���ة اأو اأك���ر، كونها 

تف�شل النعزالية.

الوزارات وحساباتها في وسائل 
التواصل االجتماعي

مل تك���ن ق���وة دف���اع البحري���ن جم���رد من�شاأة 
ع�شكري���ة، بل هي ح�شن البحري���ن القوي املنيع، 
نبع���ت فك���رة م���ن موؤ�ش�شه���ا ومت تنفيذه���ا بعد 
درا�ش���اٍت عميق���ة ل�رصورته���ا، هكذا ب���داأ �شاحب 
اجلال���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة عاهل 
الباد و�ش���ع الأ�ش�ض املتين���ة والثوابت الرا�شخة 
لتاأ�شي�ض قوة دف���اع البحرين، وهي قوة ع�شكرية 
كما قال جالته تعتمد )على الكيف ولي�ض الكم(، 
قوة تبن���ى بالِعلم وقدرة اأفراده���ا على ا�شتخدام 
الأ�شلح���ة احلديث���ة ب���كل دق���ة، فلي�ش���ت الق���وة 
بق���درة اجلندي على حمل ال�ش���اح، اإمنا كفاءته يف 

ا�شتخدامه لتحقيق الهدف من حمله.
اإن دور قوة دف���اع البحرين منُذ تاأ�شي�شها يف 
1968م وواجب جنودها ه���و الدفاع عن البحرين 
���ا و�شي���ادًة و�شعًب���ا، واملحافظ���ة عل���ى اأمن  اأر�شً
البحري���ن وا�شتقاله���ا �ش���د اأي تهدي���د خارجي، 
والتع���اون مبوجب اتفاقي���ات التع���اون الثنائية 
والقوم���ي  الوطن���ي  الأم���ن  لتحقي���ق  والدولي���ة 
والإقليمي وال�ِشلم ال���دويل، بجانب م�شاهمتها يف 
خمتل���ف املج���الت الوطنية الأخرى مل���ا تتميز به 

ق���وة دفاع البحرين من الق���درة والقوة والفاعلية 
يف حتقيق الأه���داف الوطنية ويف طليعتها تاأمن 
احلماي���ة للبحرين والت�ش���دي لأعدائها يف الداخل 

واخلارج.
كان���ت البداي���ة يف حتم���ل �شاح���ب اجلال���ة 
عاهل الب���اد م�شوؤولية رئا�شة ورعاي���ة وبناء قوة 
دف���اع البحرين )احلر�ض الوطن���ي( ب�شفته الرجل 
الع�شكري الأول يف البحرين، وما هي اإل اأيام قليلة 
حتى ت�شافرت حداثة التاأ�شي�ض مع حما�ض �شباب 
لبة لبناء  البحرين ورجالتها امُلجندين كاأر�شية �شَ
هذه الق���وة الع�شكرية، وبف�شل الدعم الاحمدود 
من �شمو الأمر الراح���ل ال�شيخ عي�شى بن �شلمان 
اآل خليف���ة � طيب اهلل ثراه � تذلل���ت كل العقبات 
التي كان���ت اأو كادت تواجه بناء ه���ذه القوة، من 
مكات���ب و�شاح���ات للتدري���ب وتوف���ر الأ�شلح���ة 
وغر ذلك م���ن م�شتلزمات هذا البن���اء الع�شكري، 
ويف وقٍت ق�شر مت اإع���داد كل تلك امل�شتلزمات 

وو�شع الأنظمة واللوائح الع�شكرية.
خم�ش���ون عاًما وم���ازال القائ���د الأعلى حفظه 
اهلل ورع���اه متابًع���ا ب�شخ�شه الكرمي له���ذه القوة 

التي اأ�شبح���ت جي�ًشا وطنًيا، ب���دًءا من التدريبات 
حت���ى توفر اأف�شل الأ�شلحة واملعدات الع�شكرية 
الع�شكري���ن  باجلن���ود  الهتم���ام  اإل���ى  و�ش���ولً 
اجتماعًي���ا و�شحًيا وتعليمًي���ا واقت�شادًيا، ما وفر 
لهم الظ���روف النف�شية والروحية يف ميدان العمل 
الع�شك���ري، واأثلجت هذه الرعاي���ة امللكية قلوب 
جمي���ع منت�شبي القوة، و�شاهمت كثًرا يف الرتقاء 
بدوره���م الع�شك���ري والوطن���ي، يجمعهم مع حمل 
ال�شاح ُح���ب البحرين وال���ولء لقيادتها والنتماء 

لأر�شها و�شعبها.
وكان لهذه القوة �رصف امل�شاركة القومية يف 
الدف���اع عن اأقطار اخلليج العربي واآخرها م�شاركة 
جن���ود البحرين يف عا�شفة احل���زم واإعادة الأمل يف 
احللف العربي والإ�شامي بقيادة اململكة العربية 
ال�شعودية م���ن اأجل اإعادة الأم���ل لل�شعب اليمني 
واإع���ادة اأر�شه اإل���ى اأهلها الت���ي احتلها املرتزقة 
احلوثي���ون الإيراني���ون، جُم�شدة يف ذل���ك اأهداف 
وم�شام���ن امل�ش���ر العربي امل�ش���رتك مببادئه 
الع�شكري���ة، وتنفي���ذ اتفاقيات الدف���اع اخلليجي 

والعربي. 

حصن البحرين المنيع

سالم الكتبي

tariq
@cogir.org د. طارق آل شيخان

ما وراء الحقيقة



علي مجيد

حقق منتخبنا الوطن��ي فوزا مهام 
مس��اء أمس عىل نظ��ره املنتخب 
الع��امين بنتيج��ة 99 مقابل 48، يف 
اللقاء الذي جمعه��ام عىل ملعب 
مجمع الس��لطان قاب��وس الريايض 
ضم��ن الجول��ة األوىل م��ن بطولة 
مجل��س التع��اون الخليج��ي لكرة 
الس��لة للش��باب املقام��ة حاليا يف 

العاصمة العامنية - مسقط.
ونج��ح منتخبنا الوطني من اجتياز 
ه��ذه املرحلة املهمة م��ن البطولة 
الخليجية بع��د جهود طيبة قدمها 
الالعب��ون ط��وال الف��رات األربع، 
لتكون حافزا معنويا للمنتخب قبل 
خوض الج��والت املقبل��ة يف إطار 

املنافسة عىل اللقب الخليجي.
وقد أجرى س��مو الشيخ عيىس بن 
عيل ب��ن خليف��ة آل خليفة رئيس 
الس��لة  لكرة  البحرين��ي  االتح��اد 
اتص��اال هاتفي��ا مع الوف��د اطأمن 
فيه��ا عىل كافة األم��ور، وهنأ فيها 
س��موه تحقي��ق الفوز واملس��توى 
الفن��ي لالعبني، متمني��ا للمنتخب 
كل التوفيق والس��داد يف الجوالت 

املقبلة.
ك��ام ش��هد اللق��اء س��فر مملكة 
البحرين لدى سلطنة عامن جمعة 
الكعبي، حيث أكد أن حضوره يأيت 
حرص��ا منه عىل دع��م املنتخب يف 
هذه املش��اركة الخليجية، وتقديم 

مختلف أشكال الرعاية له.
ويف ترصي��ح له بع��د اللق��اء أكد 
مدرب  رمض��ان  س��لامن  الكاب��ن 
منتخبنا الوطني أن الالعبون نجحوا 
املوضوع��ة،  الخط��ط  تطبي��ق  يف 
التي حرص  املتواصلة  والتوجيهات 
عليه��ا أثن��اء اللقاء، مش��را إىل أن 
املب��اراة مل تكن مفروش��ة بالورود، 
ب��ل كانت مع منتخ��ب مجتهد له 

إمكانياته الطيبة.
و اسرس��ل بالقول “لق��د وجهت 
الالعب��ني إىل رضورة التعام��ل مع 

الفني��ة املطلوبة،  اللقاء بالص��ورة 
والعمل عىل تقدي��م الجهد الالزم 
للف��وز، وه��ذا ما ق��ام ب��ه أفراد 
املنتخب لينجحوا يف تحقيق الفوز 

املهم”.
أن  إىل  رمض��ان  س��لامن  ولف��ت 
املنتخب س��يبذل مزيدا من الجهد 
لتج��اوز املنتخب اإلم��ارايت يف لقاء 
الي��وم، م��ن أج��ل الس��ر بصورة 
إيجابية يف الجوالت املقبلة، مؤكدا 
بأن منتخ��ب اإلم��ارات هو اآلخر 
إمكانيات طيب��ة، ويتطلب  لدي��ه 
التعام��ل مع��ه بح��ذر ومبزيد من 
الخطط الفنية الالزمة للفوز عليه.

الجولة الثانية أمام اإلمارات

ويخ��وض منتخبنا الوطن��ي لقاءه 
البطولة  مباري��ات  الث��اين ضم��ن 
الخليجية أمام املنتخب اإلمارايت يف 
الس��اعة الثالثة من بعد ظهر اليوم 
حس��ب التوقي��ت املح��يل ململكة 
البحري��ن وذلك عىل ملعب مجمع 

السلطان قابوس الريايض.

العرادي : الفوز حافز معنوي

أع��رب كاب��ن منتخبن��ا الوطن��ي 
للشباب باقر العرادي عن سعادته 
بتحقي��ق الف��وز األول للمنتخ��ب 
ع��ىل املنتخب الع��امين يف البطولة 

ه��ذه  أن  إىل  مش��را  الخليجي��ة، 
النتيج��ة اإليجابية أن تعطي مزيدا 
من الدوافع املعنوي��ة لالعبني من 
أج��ل مواصل��ة املش��وار وتعزي��ز 
الجهود للميض قدما نحو املنافسة 

عىل اللقب الخليجي.
وقال العرادي إن املنتخب يتعامل 
مع كل مب��اراة بطريقة تنافس��ية 
نظ��رة  أي  لدي��ه  ولي��س  عالي��ة، 
مختلف��ة أو ق��راءة فني��ة مغايرة، 
حيث سيعمل الالعبون عىل تقديم 
املس��توى الطي��ب دامئ��ا من أجل 

ضامن تحقيق النقاط املطلوبة.
وأشار باقر العرادي إىل أن املنتخب 
نج��ح يف تقديم مس��تويات طيبة 
ط��وال  الع��امين  املنتخ��ب  أم��ام 
الفرات األربع، مؤكدا أن اللقاءات 
املقبل��ة تتطل��ب أيض��ا مزيدا من 
الجه��ود املضاعفة لتكون املس��رة 

نحو اللقب إيجابية.

نبيل: خطوة أولى إيجابية

قال الع��ب منتخبنا الوطني للش��باب 
نواف نبيل إن اجتياز املنتخب العامين 
يف إنط��الق البطول��ة الخليجي��ة يعد 
الخط��وة األوىل نح��و املنافس��ة ع��ىل 
اللقب، مؤكدا أن مث��ة خطوات مقبلة 
تتطل��ب مزي��دا م��ن العم��ل بصورة 
جامعية للمنتخب حت��ى تكون األمور 
طيب��ة وت��ؤدي إىل تحقي��ق اله��دف 

املنشود.
وأضاف “لق��د نجحن��ا يف التعامل مع 
لقاء ع��امن وفق ما خط��ط له الجهاز 
الفني بقيادة الكابن س��لامن رمضان، 
م��ن خ��الل تطبي��ق الخط��ط الالزمة 
وإتب��اع التكتيك املعتم��د، ولله الحمد 
توفقنا يف اجتياز هذه املرحلة املهمة”.

وأوضح نواف نبي��ل أن الركيز منصب 

حاليا نحو لقاء املنتخب اإلمارايت مساء 
الي��وم، وانه س��يعمل م��ع زمالئه عىل 
تعزيز حظوظ املنتخب باملنافسة عىل 
اللقب من خالل تحقيق الفوز وتقديم 

أفضل املستويات.
عادل غلوم يدير اللقاء االفتتاحي

أدار الحك��م ال��دويل البحرين��ي عادل 
للبطول��ة  االفتتاح��ي  اللق��اء  غل��وم 
الخليجية والذي جمع كال من منتخب 
املتح��دة  العربي��ة  اإلم��ارات  دول��ة 
ومنتخ��ب دولة قط��ر وال��ذي انتهى 

لصالح املنتخب اإلمارايت.

منتخبنا يفوز مهما على عمان في البطولة الخليجية لكرة السلة للشباب
يخوض اللقاء الثاني اليوم أمام منتخب اإلمارات 

مسقط            الوفد اإلعالمي 

السفير جمعة الكعبي  ونائب رئيس االتحاد ناصر القصير يتابعان اللقاء

جانب من فرحة الالعبين بالفوز

جانب من اللقاء
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تتجه األنظار مس��اء اليوم الثالثاء، نحو 
صالة “زي��ن” مبجمع صاالت أم الحصم، 
حيث مباراة قطبي كرة السلة البحرينية 
ب��ني الغرميني التقليديني املنامة واألهيل، 
وذلك عند الس��اعة 7:45 مس��اًء، ضمن 
ختام منافس��ات الجولة ال���26 واألخرة 
من القسم الثاين للدور التمهيدي لدوري 

زين الدرجة األوىل.
ويس��بق اللق��اء مب��اراة س��تجمع بني 
البحرين والحد، عند الس��اعة السادسة 

مساًء.

استعادة الهيبة

وتحظى املباراة بأهمية كبرة لفريق 
األهيل الذي يأمل يف استعادة هيبته 
أمام غرميه التقلي��دي فريق املنامة 

الذي يتفوق عىل منافس��ه يف نتائج 
لقاءات الفريقني باملواس��م األخرة، 
وتعويض املس��توى الفني الضعيف 
الذي ظهر به الفريق يف لقاء القسم 

األول.
األه��يل ضمن الحص��ول عىل املركز 

الث��اين املؤه��ل املبارش ملنافس��ات 
املربع الذهبي، بعد خسارة منافسه 
املبارش فريق املحرق يوم أمس أمام 
الحالة، وبالتايل ستكون هذه املباراة 
مبثاب��ة االس��تعداد الج��اد ل��أدوار 

النهائية.

تأكيد الزعامة

يف املقابل، يس��عى حام��ل اللقب فريق 
املنام��ة لتأكيد زعامت��ه واملحافظة عىل 
س��جله خالًيا من الهزائم يف القسم الثاين 
من ال��دور التمهي��دي وإنهائه بالعالمة 

الكاملة، رغم حس��مه لص��دارة الدوري 
وضامنه التأهل املبارش ملنافسات املربع 

الذهبي.

ترتيب الفريقين

يتص��در املنامة ج��دول الرتي��ب العام 

للدور التمهيدي برصيد 45 نقطة جمعها 
م��ن 22 انتصارا وخس��ارة واحدة فقط 
كان��ت أمام املحرق، في��ام يحتل األهيل 
املرك��ز الثالث قبل لقاء اليوم برصيد 42 

نقطة من 19 انتصار و4 هزائم.

عودة اإلثارة

ويأمل عش��اق ومحبو لعبة كرة الس��لة 
البحريني��ة أن تع��ود اإلثارة واملنافس��ة 
للقاءات “الكالس��يكو” يف ثاين مواجهات 
الفريقني هذا املوس��م، وذلك بعد ظهر 
اللق��اء األول ب��ني الجانب��ني بصورة غر 
متوقعة ومل يصل للدرجة الفنية املأمولة، 
وانتهى بنتيجة “كارثية” ملصلحة املنامة 
بفارق كبر وص��ل إىل 33 نقطة بنتيجة  

.)69/36(

األهلي والمنامة.. تأكيد الوصافة والزعامة
“الكالسيكو” يسدل الستار عن تمهيدي “زين”

محمد الدرازي
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فريق المنامة لكرة السلةفريق األهلي لكرة السلة

يجري حارس منتخبنا للشواطئ ونادي أم الحصم لكرة اليد تيسر محسن اليوم )الثالثاء( عملية الرباط الصليبي لركبة رجله 
اليرسى إثر اإلصابة التي تعرض لها يف لقاء فريقه مع باربار يف منتصف شهر نوفمرب من العام املايض.

وسيخضغ محسن للعملية عىل يد الدكتور فهد الخليفة يف مستشفى العسكري صباح اليوم بعد أن أتم اإلجراءات كافة لذلك.
وقال تيسر يف ترصيح مقتضب ل� “البالد سبورت” الحمد لله عىل كل حال، اإلصابة بكل تأكيد مؤثرة عيّل بالدرجة األوىل 

وعىل فريقي الذي كنت أمتنى أن أكون معه يف كل مباراة؛ ألقف معه وأساهم بالقدر املستطاع مام أملك يف تحقيق النتائج 
اإليجابية التي تعزز من موقفه يف سلم الرتيب، ولكن شاء الله وما قدر فعل.

وأضاف محسن أود أن أشكر الجهازين الفني واإلداري والعبي فريقي أم الحصم عىل وقوفهم معي ومساندتهم يل معنويا، 
والشكر موصول أيضاً إىل اللجنة األوملبية البحرينية يف تسهيل وإنهاء اإلجراءات املتعلقة بالعملية كافة، والتي أمتنى أن تتكلل 

بالنجاح؛ ليك استعيد عافيتي وأعود ملداعبة اللعبة من جديد.

الحارس تيسير يجري عملية الرباط اليوم

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

شارك الفارس البحريني خالد 
هالل الخاطري يف بطولة كأس 
صاحب السمو حاكم الشارقة 
الدولية لقفز الحواجز من فئة 
الخمس نجوم، وهي البطولة 

األوىل من فئتها التي تقام عىل 
ميدان مغطى عىل املستويني 

العريب والرشق أوسطي، وسط 

مشاركة 400 فارس وفارسة 
ميثلون 37 دولة خليجية وعربية 

وآسيوية وأوروبية وأمركية. 
ومتكن الفارس الخاطري من 

تحقيق املركز الرابع يف مسابقة 
شوط 150 سم، فيام حقق املركز 

األول رنيه تيبل، وكان املركز 
الثاين من نصيب السعودي 

عبدالرحمن الراجحي، واملركز 
الثالث الرنويجية انيتا ساندي.

وأكد الخاطري أن بطولة كأس 
صاحب السمو حاكم الشارقة 
الدولية لقفز الحواجز حظيت 

مبشاركة كبرة وواسعة من 
جانب مختلف فرسان العامل، 
حيث قدم الجميع مستويات 

طيبة يف جميع األشواط، مشرا 
إىل أن بطولة حاكم الشارقة خر 

ختام للدوري العريب. 
وأشاد الخاطري بدعم ومتابعة 

ممثل جاللة امللك لأعامل 
الخرية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، والقائد العام لقوة دفاع 

البحرين املشر الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة، 

ورئيس االتحاد املليك للفروسية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ 

فيصل بن راشد آل خليفة عىل 
دعمهم املتواصل.

الخاطري رابعا في بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

تيسير محسن
خالد الخاطري

الحكم البحريني عادل غلوم

أقامت الخليج ل��إدارة الرياضية 
بالتعاون مع املنظمة الس��ويدية 
للعل��وم الرياضي��ة دورة تدريبية 
الذهني��ة  “الصالب��ة  بعن��وان 
مفت��اح  التكتي��يك  واالنضب��اط 

الفوز”.
وش��ارك يف الدورة الت��ي أقيمت 
الجمعة والس��بت  يوم��ي  خالل 
املاضي��ني بقاعة محارضات فندق 
هاين رويال، 30 مدرًبا ومدربة من 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وحارض يف الدورة املحارض الدويل 
املعتمد ل��دى املنظمة نبيل طه، 
واشتملت عىل محارضات وورش 

تدريبية عملية عدة.
وتأيت هذه الدورة ضمن سلس��لة 
يف  الذهني��ة  التهيئ��ة  دورات 
املنافسات الرياضية، التي تنظمها 
الخليج لإدارة الرياضية بالتعاون 
مع املنظم��ة الس��ويدية للعلوم 
الرياضية، وذل��ك ألول مرة بدول 

الخليج العريب.
وتضمن��ت ال��دورة العدي��د من 

الذهني��ة،  التهيئ��ة  يف  املح��اور 
وه��ي: خط��ة اإلع��داد الذهني 
الذهن��ي  اإلع��داد  للمنافس��ة، 
حاج��ات وتدريب ف��ردي، الفوز 
من داخ��ل الفريق، التعرف عىل 
الثغرات،  ومعالج��ة  االحتياجات 

البيئة اإليجابية للفوز.
للركي��ز عىل  ال��دورة  وته��دف 
الذي  الذهن��ي  اإلع��داد  أهمية 
الق��درة  يلع��ب دورًا مه��ام يف 
والترصف  الس��ليم،  التفكر  عىل 
الحس��ن، ورسع��ة اتخ��اذ القرار 

لالعبني أثناء التدريب واملباريات، 
خصوصا أن اإلعداد الذهني يعد 
واجب��ا مهام من واجبات املدرب 
التعليمي��ة، وهو يرتب��ط ارتباطا 

وثيقا باإلعداد البدين والفني.
حص��ل  ال��دورة،  خت��ام  ويف 
املشاركون عىل شهادات معتمدة 
 SIOSS من املنظمة الس��ويدية
الحاصل��ة عىل عضوي��ة املنظمة 
التدري��ب،  ملح��ريف  األوروبي��ة 
 AASS إضافة إىل اعتامد املنظمة

األمركية.

ينظ��م االتح��اد البحرين��ي لفنون 
بطولة   BMMAF املختلطة القتال 
“ي��وم البحري��ن الري��ايض للمواي 
ت��اي”، والت��ي ت��أيت بالتزام��ن مع 
فعالي��ات ي��وم البحري��ن الريايض 
املقرر إقامتها خلف استاد البحرين 
الوطني يف الثال��ث عرش من فرباير 

الجاري.
وقال أمني الرس العام باالتحاد وليد 
خالد س��يار: “إن االتحاد قرر إقامة 
بطولة يوم البحرين الريايض للمواي 
ت��اي ضم��ن الفعالي��ات الرياضية 
املش��اركة واملصاحبة ليوم البحرين 
الريايض، الذي س��يقام يوم الثالثاء 
املقب��ل”، مضيفا أن االتحاد س��عيد 
باملش��اركة يف فعالية اليوم الوطني 
الريايض، والذي سيشهد العديد من 
الفعاليات واألنش��طة الرياضية من 
مختلف الجهات الرياضية باململكة، 
معت��ربا أن الي��وم الري��ايض خطوة 
واضح��ة؛ لتعزي��ز ثقاف��ة الرياضة 

الجميع عىل  وتش��جيع  باملجتم��ع 
مامرس��ة مختلف الرياضات، ونرش 
التوعي��ة بأهمي��ة الرياضة ودورها 
يف بناء الجس��م الس��ليم ومكافحة 

األمراض السيام املزمنة.
وأش��ار س��يار إىل أن هذه البطولة 
هي باكورة بط��والت االتحاد للعام 
2018، والت��ي ت��أيت ضم��ن الخطة 
التي وضعها االتحاد برئاس��ة خالد 
عبدالعزي��ز الخي��اط لتنفي��ذ رؤية 
النائب األول لرئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة الرئيس الفخري 
لالتح��اد البحرين��ي لفن��ون القتال 
املختلط��ة س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة؛ لتطوي��ر وارتقاء 
الرياض��ات القتالية املنضوية تحت 

مظل��ة االتح��اد، مؤك��دا يف الوقت 
ذات��ه أن االتح��اد ق��د انته��ى من 
إعداد روزنامة املس��ابقات املحلية 
واملشاركات الخارجية للعام الجاري 
والت��ي س��يعلن عنها خ��الل األيام 

القليلة املقبلة.
وأوض��ح أمني الرس الع��ام باالتحاد 
املختلطة  القت��ال  لفنون  البحريني 
أن االتح��اد حدد ي��وم العارش من 
فرباير آخر موعد للتسجيل يف هذه 
البطول��ة، مضيفا أن ع��ىل الراغبني 
بالتس��جيل إرسال أس��امء املقاتلني 
املشاركني بالبطولة والفحص الطبي 
الخ��اص ل��كل مقاتل ع��رب خطاب 
رس��مي م��ن الن��ادي ع��ىل إمييل 

.info@bmmaf.bh :االتحاد

“الخليج لإلدارة الرياضية”
تنظم دورة “الصالبة الذهنية”

BMMAF ينظم بطولة
 يوم البحرين الرياضي للمواي تاي

صورة جماعية للمدربين المشاركين في الدورة

اتحاد فنون القتال المختلطة        المركز اإلعالمي

أكد فريق الحالة علو كعبه 
عىل جاره املحرق وكرر انتصاره 

عليه، بعد أن تغلب عليه 
بنتيجة )70/63(، يف املباراة 
التي جمعتهام مساء أمس 

)اإلثنني(، عىل صالة اتحاد اللعبة 
بأم الحصم، يف إطار مواجهات 

الجولة ال�26 واألخرة للدور 
التمهيدي لدوري زين السالوي.
ورفع الحالة رصيده بهذا الفوز 
إىل 40 نقطة يف املركز السادس، 
فيام وصل رصيد املحرق إىل 42 

نقطة يف املركز الثالث.
وقّدم فوز الحالة أمس، هدية 

ذهبية لفريق األهيل الذي 
ضمن بخسارة املحرق الحصول 

عىل املركز الثاين املؤهل املبارش 
ملنافسات املربع الذهبي بغض 

النظر عن نتيجة لقاءه اليوم 
أمام غرميه املنامة.

وبذلك، انتقل املحرق والحالة 
للعب يف مرحلة التصفيات 
املؤهلة للمربع الذهبي، إذ 

سيتواجه الفريقان مجدًدا يف 
هذا الدور يف سلسلة ثالث 
لقاءات، يتأهل الفائز من 

لقاءين للمربع الذهبي.
ويدين الحالة بفوزه لأداء 

الجامعي لالعبيه الذين مرروا 
16 كرة حاسمة للتسجيل مقابل 
14 للمحرق، إىل جانب التفوق 

يف التصويب الثاليث بواقع 6 

رميات ثالثية من أصل 19، 
مقابل 3 رميات ناجحة للمحرق 

من 20 محاولة.
وجاءت املباراة متكافئة املستوى 

بني الفريقني، وظلت النتيجة 
متقاربة عىل مدار الشوطني من 
دون أن ينجح أي منهام يف خلق 
فارق مريح يخوله حسم املباراة 

لصالحه.
الحالة تقدم يف الشوط األول 
بنتيجة 30/27، بعد أن حسم 
الربعني األول والثاين ملصلحته 

بواقع 17/15 و13/12.
وقلص املحرق النتيجة يف 

الربع الثالث إىل نقطة واحدة 
ب�47/46 بعد أن فاز يف هذا 

الربع ب�19/17، قبل أن يعود 
الحالة ويفوز يف الربع األخر 

23/17 ويحسم نتيجة املباراة 
ملصحلته بفارق 7 نقاط وبنتيجة 

.70/63
ويف املباراة الثانية أمس، حقق 

فريق النجمة فوزًا معنوًيا 
عىل حساب سامهيج بنتيجة 

)73/54(، رافًعا رصيده إىل 38 
نقطة يف املركز السابع، فيام 

وصل رصيد سامهيج إىل 26 يف 
املركز ال�12.

وجاءت نتائج أشواط املباراة 
كاآليت: )31/12( النجمة، 

)16/16(، )17/15( سامهيج 
من لقاء المحرق والحالة      )تصوير: رسول الحجيري(و)11/9( النجمة.

الحالة بالتخصص يكرر انتصاره على المحرق
أهدى المركز الثاني للنسر األهالوي

واصل فريق النجمة “حامل اللقب” 
مسلسل انتصاراته يف الدور التمهيدي 

لدوري أندية الدرجة األوىل لكرة 
اليد وهذه املرة عىل حساب باربار 
بنتيجة )22/24( يف املباراة املؤجلة 

التي جمعتهام أمس لحساب الجولة 
السادسة.

وكان الشوط األول قد انتهى لصالح 
النجمة )9/15(، هذا الفوز جعل 

النجمة يرتقي صدارة الرتيب برصيد 
18 نقطة من 6 مباريات فيام باربار 

بخسارته الثانية أصبح رصيده 17 نقطة.

الرهيب يتقدم ويفوز

أنهى العبي النجمة الشوط األول بتقدم 
مستحق عىل نظره باربار بفارق 6 
أهداف وبنتيجة )9/15( عطفاً عىل 

األداء الجاد والقوي من خالل العرشين 
الدقيقة األخرة بتألق كبر من حارسه 
محمد عبدالحسني والدفاع املتامسك 

والهجوم املنظم لحسني الصياد وحسن 
شهاب وعيل مرزا والخاطف لبالل 

بشام ومهدي سعد بعدما كان الفريق 
غر منظاًم يف الدقائق األوىل، بخالف 

باربار الذي كان جيداً مطلع اللقاء 
دفاعياً وهجومياً مع توفق حارسه 

عيىس خلف، إال أنه تراجع شيئاً فيشء 

ووضح عليه التفكك الدفاعي واألخطاء 
الهجومية املتتالية التي أفقدته توازنه 

متاماً.
ويف الشوط الثاين، بدا باربار بقوة يف 

الدقائق العرشين األوىل للشوط الثاين 
متكن من خاللها من تقليص الفارق 

الذي بلغ 5 أهداف )18/13( إىل هدفني 
)19/17( بفضل تألق كبر لحارسه 

عيىس خلف واخراقات االخوين أحمد 
ومحمد املقايب وتصويبات جعفر 

عبدالقادر وتفعيل الدائرة لجعفر 
عباس، وسط أداء متفاوت يف النجمة 

والذي كان يحافظ عىل فارق األهداف 
بينه وبني باربار مع وجود أخطاء 

هجومية ودفاعية يف بعض الفرات.

دخلت املباراة يف الدقائق العرش 
األخرة والتي شهدت الكثر من حاالت 
االيقاف لالعبي النجمة بدءاً من حارسه 

محمد عبدالحسني وحسن محمود 
وعيل عيد ومحمد مرزا لتدخالت 

القوية أو لالعراضات عىل التحكيم 
واللعب بأربعة وثالثة العبني إال أن 

باربار مل ُيحسن التعامل مع هذه 
املجريات باالستعجال وغياب الركيز يف 

الوقت الذي ظهر فيه حارس النجمة 
عبدالحسني بتصدي متتال يف الدقيقة 

األخرة أنهت األمور لصالح فريقه. 
أدار اللقاء الطاقم الدويل محمد قمرب 
ومعمر الوطني واللذان لقيا احتجاجاً 
من ِقبل الفريقني عىل بعض قراراتهام.

 خبرة النجمة تقوده إلسقاط باربار في دوري اليد
علي مجيد

قمبر والوطني يديران لقاء رغم األداء القوي للبنفسج في الشوط الثاني
بالدوري السعودي لكرة اليد

علي مجيد

يتوجه الحكامن الدوليان معمر الوطني ومحمد قمرب إىل اململكة 
العربية السعودية اليوم )الثالثاء(؛ إلدارة مباراة النور والخليج ضمن 

دوري بطولة األمر فيصل بن فهد ألندية املمتاز للموسم الريايض 
الجاري.

ويأيت اختيار الوطني وقمرب إلدارة هذه املباراة ملا لهام من ثقل 
وخربة تحكيمية عالية وُحسن التعامل يف مثل هذه اللقاءات الكبرة 
والحساسة، والتي تحمل طابع جامهري كبر، كام أن الحكمني سبق 
لهام أن أدارا الكثر من املباريات يف مختلف البطوالت يف السعودية 
وغرها، وظهرا مبستويات مثالية نالت عىل إعجاب ورضا املسؤولني 
هناك، وهذا ما يجعلهام محط أنظار الدول األخر النتدابهام إلدارة 

املباريات املهمة والصعبة.
وبكل تأكيد هذه االنتدابات والتكليفات الخارجية لحكامنا يعرب عن 
املكانة العالية التي وصلت إليه الصافرة البحرينية وما تناله من ثقة 
كبرة، وتثبت بالدليل القاطع عىل وجود القاعدة املتينة التي ميتلكها 
اتحاد اليد يف وجود العديد من األطقم الدولية والقارية التي حظيت 

بفرصة التمثيل الخارجي يف مختلف البطوالت.

معمر الوطني ومحمد قمبر

من لقاء النجمة وباربار     )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

مقتطفات من اللقاء

     أول هدف تحقق يف اللقاء عرب 
العب النجمة عيل مرزا، فيام سجل 

محمود عبدالقادر هدف باربار األول 
من رمية جزاء.

      أول عقوبة إيقاف يف اللقاء 
كانت من نصيب العب النجمة حسني 
الصياد فيام كانت الثانية لالعب أحمد 

املقايب من باربار.

      تصدى حارس النجمة محمد 
عبدالحسني ل� 15 كرة يف اللقاء 9 منها 

يف الشوط األول، فيام تصدى حارس 
باربار عيىس خلف ل� 14 كرة منها 10 

كرات يف الشوط الثاين وأحرز هدفاً 
لفريقه.

     حرض اللقاء جمهور جيد العدد 
من ِقبل أنصار وعشاق الفريقني، إال 
أن تفاعل جمهور النجمة كان األكرث 

باألهازيج والتشجيع.

     بالل بشام ومهدي سعد هدافا 
فريقهام واللقاء برصيد 6 أهداف لكل 
منهام، فيام كان جعفر عبدالقادر هو 
األكرث تسجياًل لباربار 5 أهداف وتاله 
أحمد املقايب وجعفر عباس 4 أهداف 

لكل منهام.
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حص��دت رامي��ات ن��ادي البحرين 
للرماي��ة امليدالية الذهبي��ة الثالثة 
ململكتن��ا الغالية ضمن منافس��ات 
الرماي��ة ب��دورة األلع��اب الرابعة 
لألندي��ة العربي��ة للس��يدات التي 
أقيم��ت صب��اح أمس ع��ى نادي 
الش��ارقة، حيث استطاع  س��يدات 
الفري��ق املك��ون نوف ال��دورسي، 
صفاء ال��دورسي وس��ارة الدورسي 
أن يعانق��ن الذه��ب بتحقيقه��ن 
مس��ابقة  خت��ام  يف  األول  املرك��ز 
البندقي��ة الهوائية 10 م��ر للفرق 
بع��د تس��جيلهن 1844.7 نقط��ة، 
فيام احتلت الكوي��ت املركز الثاين 
بتحقيقه��ا 1823.4 نقط��ة، واحتل 
الفريق العامين املركز الثالث برصيد 
1817.2، وعى مس��توى منافسات 
الف��ردي حقق��ت الرامي��ة م��روة 
العم��ري املرك��ز الث��اين وامليدالية 
الفضية مس��جلة 240.4 نقطة بعد 
منافس��ة قوية م��ن الكويتية مريم 
الزروق��ي صاحب��ة الذهبية برصيد 
244.6، في��ام ذه��ب املركز الثالث 
للعامني��ة س��هام ن��ارص بع��د أن 

حققت 219.4.
وقد حرصت رئيسة البعثة البحرينية 
الش��يخ حياة بن��ت عبدالعزيز آل 
خليف��ة ملش��اركة الرامي��ات فرحة 
االنتصار بالذهبي��ة الثالثة والنتائج 

اإليجابية التي حققنها.
ذهبي��ة  أول  صاحب��ة  وأعرب��ت 
لبعث��ة مملك��ة البحري��ن ب��دورة 
الع��اب االندية العربية للس��يدات 
مس��ابقة  بطلة  عبدالرحيم  م��وزة 
املس��دس الهوايئ 10 أمتار عن بالغ 
س��عادتها بتحقي��ق الذهبية األوىل 
للبعثة، وبأن تس��جل اس��مها كأول 
العبة بحريني��ة تتمكن من تحقيق 
الذه��ب يف ع��ام الذه��ب تنفيذا 
لشعار سمو والشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، مضيف��ة أنها تفتخر مبا 
حققته وزميالتها من إنجاز مرشف 
باس��م مملك��ة البحري��ن بالدورة 
الذهبية  امليدالية  العربية، وأهدت 
الرشيدة  وللقيادة  البحرين  لشعب 
ولرئي��س اللجن��ة األوملبي��ة س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
الذهب”،  “ع��ام  الش��عار  صاحب 

مشرة أن مش��اركاتها بالدورة منذ 
نسختها األوىل حتى الدورة الحالية 
بالتواجد  إيجابي��ة  جاءت جميعها 

عى منصة التتويج.
وفيام يخص املنافسات، أوضحت أن 
مراحلها األوىل شهدت بعض التوتر، 
املحافظة  بهدف  الشديد؛  والحرص 
عى الهدوء خ��الل املجريات التي 
جاءت قوية ملشاركة بطالت العرب 
والخلي��ج، ووفقنا بتحقيق الذهب، 
واع��دة بتحقيق األفض��ل للبحرين 
ومبا يلب��ي الطموح��ات، حيث إن 
البحري��ن تزخر باملواه��ب يف كل 
األلعاب ومعانقة الذهب دون شك 
مصدر فخر واعتزاز، ومل تخف موزة 
عبدالرحيم ع��ن تطلعاتها بالتواجد 
أن  بع��د  واألوملبي��اد  األس��ياد  يف 
استطاعت يف استحقاقات عدة من 

تحقيق الذهب العريب والخليجي.
من جانبها، أوضحت عائشة الربييك 
املس��دس  مس��ابقة  فضية  صاحبة 
الهوايئ 10 أمتار أن تكاتف الجميع 
والتحض��ر الجيد للمع��رك العريب 
س��اهم دون شك يف تحقيق النتائج 

مبكتس��بات  والخ��روج  اإليجابي��ة 
جديدة، وترشيف البحرين يف مثل 
هذا االستحقاق بالتواجد عى منصة 
التتويج وتطبي��ق عام الذهب عى 
أرض الواقع، وأضاف��ت مبا أنه عام 
الذهب، فالجمي��ع يتطلع لخطف 
الذهب، وأش��ادت عائش��ة الربييك 
مبا حققته زميلتها موزة عبدالرحيم 
بالخروج بذهب الفردي واملساهمة 
يف تحقي��ق ذهبي��ة الف��رق، حيث 

س��اهم تحقيق الذهبيتني والفضية 
باليوم األول من املنافس��ات يف رفع 
معنويات بقي��ة الالعبات وتحقيق 

األفضل، والقادم أجمل.
وبدوره��ا، أه��دت الالعب��ة مروة 
إىل  الذهبي��ة  امليدالي��ة  العم��ري 
القيادة الرشيدة والشعب البحريني 
وإىل أهله��ا وذويه��ا وأصدقائه��ا، 
الكب��رة  س��عادتها  ع��ن  معرب��ة 
بتس��جيل اس��مها يف لوح��ة رشف 

األبطال بال��دورة بعدما حازت عى 
فضي��ة البندقية 10 أمت��ار هوايئ، 
موضحة بأن املنافسة مل تكن سهلة 
عى اإلطالق يف ظ��ل قوة الراميات 

املشاركات.
وأضاف��ت “إنها املش��اركة األوىل يل 
يف دورة ألع��اب األندي��ة العربي��ة 
بالش��ارقة، س��بق وأن ش��اركت يف 
مش��اركات خارجية ع��دة، ولكنني 
أعت��ز بهذا التجمع الع��ريب الفريد، 
والذي أكسبني املزيد من الخربة يف 

أجواء رياضية رائعة..”.
وأكدت العمري ب��أن ذلك اإلنجاز 
والتحضرات  للتدريب��ات  كان مثرة 
الت��ي خاضتها طوال الفرة املاضية، 
ودع��م الطاق��م الفن��ي واإلداري، 
الفضي��ة  امليدالي��ة  تحقي��ق  وأن 
س��يدفعها؛ من أجل مواصلة الجهد 
القادمة  والعطاء يف االس��تحقاقات 
لتمثيل اململكة خر متثيل، مش��يدة 
بوقف��ة ودعم الش��يخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة رئيس��ة بعثة 

مملكة البحرين يف الدورة.

عيار منافسات فرق البندقية “ذهب بحريني” خالص 
لنادي البحرين في “عربية السيدات” بالشارقة

الشارقة           الوفد اإلعالمي

حياة بنت عبدالعزيز تحتفل باإلنجاز مع الالعبات

تعرض فريق نادي البحرين لكرة 
الطاولة للسيدات بأول خسارة يف 
مستهل مشواره أمام نادي الفتاة 

الكويتي بنتيجة 3/0 يف افتتاح 
مسابقة كرة الطاولة للفرق 

التي أقيمت صباح أمس اإلثنني 
عى صالة نادي الشارقة مبنطقة 
الحزانة، حيث مل تظهر العباتنا 
باملستوى املؤمل منهن، وبدى 

عليهن االرتباك واالستعجال 
وعدم الركيز.

الجولة األوىل جمعت العبتنا 
مريم يوسف القاسمي التي 

خرست من منورة ماجد الشمري 
بصعوبة بنتيجة 3/2، ويف الجولة 
الثانية خرست حصة الزياين من 
الكويتية مريم سليامن البارون 
بنتيجة 3/0، ويف الجولة الثالثة 

من املباراة خرست مريم البلويش 

من شيخة الحمد 3/0 ليتلقني 
فتياتنا خسارة موجعة يف بداية 

مشوار.
واعترب فريق نادي البحرين فائزا 
عى نادي جامعة جيبويت بسبب 
انسحاب األخر من املسابقة يف 

اللحظات األخرة مام ترتب عليه 

تعديل جدول املسابقة.
وتتواصل يوم غد األربعاء 

منافسات فردي كرة الطاولة 
عندما يلتقي نادي سيدات طاولة 

البحرين مع نادي مؤتة األردين، 
حيث تسعى العباتنا لتعويض 

خسارتهن يف البداية.

أشادت رئيسة لجنة رياضة 
املرأة باتحاد اللجان األوملبية 
الوطنية العربية، رئيسة بعثة 
مملكة البحرين الشيخة حياة 

بنت عبدالعزيز آل خليفة 
مبشاركة األندية السعودية يف 
دورة األلعاب لألندية العربية 

للسيدات وبالظهور الرائع 
واملرشف لفتيات اململكة 

العربية السعودية يف مختلف 
املسابقات الرياضية.

وشاركت الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة العبات 

أكادميية االتحاد السعودي 
فرحتهن بالحصول عى املركز 

الثالث وامليدالية الربونزية 
يف مسابقة فرق الفلوريه 

ملسابقة املبارزة، وذلك يف حفل 
التتويج الذي أقيم مساء أمس 

األول عى صالة نادي سجايا 
الشارقة، والتقطت معهن الصور 

التذكارية، مبدية سعادتها 

الكبرة باملشاركة السعودية 
املتميزة يف املحفل العريب.
كام أعربت الشيخة حياة 

بنت عبدالعزيز عن اعتزازها 
العميق بالروابط األخوية التي 

تربط مملكة البحرين واململكة 
العربية السعودية قيادة 

وحكومة وشعبا متمنية للرياضة 
السعودية عموما، والرياضة 
النسائية خصوصا املزيد من 

التوفيق والنجاح.
يذكر أن اململكة العربية 

السعودية تشارك بخمسة 
أندية، وهي نادي جدة يونايتد 
لكرة السلة، نادي جدة األخرض 

لكرة الطاولة، نادي أكادميية 
االتحاد السعودي للمبارزة، 

نادي جامعة األمرة نورة 
أللعاب القوى، نادي الصالة 

الحيوي للكاراتيه.

سيدات البحرين يخسرن من نادي 
الفتاة الكويتي بكرة الطاولة

حياة بنت عبدالعزيز تشيد بالمشاركة السعودية

من لقاء نادي البحرين للطاولة وفتيات الكويت

حياة بنت عبدالعزيز تشارك فريق أكاديمية االتحاد السعودي للمبارزة فرحتهن

تزينت العبات نادي البحرين للقوس 
والسهم للسيدات بامليدالية الذهبية 
ملسابقة الفرق بدورة ألعاب األندية 

العربية الرابعة للسيدات التي 
تحتضنها إمارة الشارقة بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة حتى 13 فرباير 
الجاري، بعدما حقق الفريق املكون 
من الالعبة مريم فريد الجابر وسارة 

عبدالرحمن مرزوق ومريم عيىس 
ساملني املركز األول بكل جدارة واقتدار 

ليعتلني منصة التتويج ويتفوقن عى 
فريق نادي الشارقة اإلمارايت صاحب 

املركز الثانية وامليدالية الفضية، ونادي 
العني صاحب املركز الثالث وامليدالية 

الربونزية يف ختام مسابقة القوس 
والسهم التي اقيمت مساء أمس عى 

صالة نادي الثقة للمعاقني.
وكسبت العبة نادي البحرين للقوس 
والسهم سارة عبدالرحمن املرزوقي 
امليدالية الفضية يف مسابقة الفرق، 

فيام كسبت العبة نادي الشارقة 
اإلمارايت سمية املنصوري املركز األول 
وامليدالية الذهبية، وأحرزت زميلتها 

بنفس النادي نورة هارون املركز 
الثالث والربونزية.

هزيمة قاسية لفريق 
المواهب

حقق فريق مواهب وزارة شؤون 

الشباب والرياضة لكرة السلة 

للسيدات انتصاره الثاين يف الدورة 

بعدما ألحق خسارة قاسية مبنافسه 

نادي جدة يونايتد السعودي بنتيجة 

92/47 يف املواجهة التي جمعتهام 

مساء أمس عى صالة نادي سيدات 

الشارقة ليعزز الفريق آماله يف 

املنافسة بقوة والظفر بأحد املراكز 

الثالثة األوىل وزيادة غلة مملكة 

البحرين من امليداليات امللونة.

نقطة لفريق الطائرة

تعرضت طائرة املحرق للخسارة 

الثاين عى التوايل بالجولة الثانية من 

املنافسات العربية يوم امس حيث 

خرست من النادي املستضيف نادي 

سيدات الشارقة بثالثة اشواط مقابل 

شوطني بواقع 25 مقابل 19، 15 

مقابل 25، 19 مقابل 25، 25 مقابل 

17، 15 مقابل 13.

العبات نادي القوس والسهم يتزين بذهبية 
الفرق وسارة تكسب فضية الفردي

الشارقة            الوفد اإلعالمي

من تتويج العبات نادي البحرين للقوس والسهم

الحلواجي يتواصل مع البعثة
حرص رئيس شؤون 

األندية بوزارة شؤون 
الشباب والرياضة، أمني 

رس االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة فراس 

الحلواجي عى التواصل 
مع بعثة مملكة البحرين 

املشاركة بدورة ألعاب 
األندية العربية للسيدات، 

حيث اجرى الحلواجي 
اتصاال هاتفيا بسعادة 

الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة 

رئيسة وفد مملكة البحرين لإلطمئنان عى البعثة 
ومتابعة مشاركة األندية الوطنية يف الدورة انطالقا 

من حرصه عى دعم املشاركة وإنجاحها، األمر الذي 
كان له بالغ األثر من قبل سعادة الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز، مثمنة جهود الحلواجي حرصه عى 
التواصل مع البعثة.

كام عرب الحلواجي عن متنياته لفريق املحرق 
البحريني للكرة الطائرة بتعويض الخسارتني اللتني 
تلقاهام الفريق أمام الوصل والشارقة اإلماراتيان 

للمنافسة عى أحد املراكز الثالثة األوىل يف مسابقة 
الكرة الطائرة واملساهمة يف زيادة غلة البحرين من 

امليداليات امللونة.

فراس الحلواجي



حفل��ت الجولة 12 م��ن دوري بن��ك البحرين 
الوطني ألندية الدرج��ة األوىل بإثارة كبرية عىل 
مس��توى النتائج املس��جلة، والتي أثرت بشكل 

واضح عىل جدول الرتتيب.
املحرق واصل سلس��لة انتصاراته واس��تغل تعرث 
أقرب املنافس��ن النجمة ليوس��ع الف��ارق إىل 8 
نقاط، باقيا دون خسارة، بعدما قلب تأخره أمام 

املنامة )1-2( إىل فوز )3-2(.
النجمة تعرث بالخسارة أمام الرفاع العائد لطريق 
الف��وز، وبنتيجة الفتة متثلت يف هدفن دون رد، 
يف حن قلب الح��د الطاولة عىل األهيل وتغلب 
أيضا عىل نقصه العددي وفاز )1-2( بعد أن كان 
متأخرا بهدف، يف حن تعادل الش��باب واالتحاد 

سلبيا، واملالكية مع الرفاع الرشقي )3-3(.

األم��ور حتى اآلن تش��ري إىل ق��رب املحرق من 
تتوي��ج مبكر، خصوصا إذا م��ا واصل عىل نهجه 
وسلسلة انتصاراته، علام أنه سيخوض لقاء مهام 
أمام النجمة الوصيف يف الجولة القادمة الساعي 

إلعادة الفارق إىل 5 نقاط.
املالكية حافظ عىل املرك��ز الثالث رغم تعادله، 
يف حن كان فوزه سيمنحه املركز الثاين بالتشارك 
م��ع النجم��ة، وبالح��ال ذاته، حافظ الش��باب 
عىل مركزه الرابع، مس��تفيدا من التعادل وتعرث 

املنافسن.
املنامة بعد خسارته تشارك مع الرفاع يف النقاط، 
يف حن الرف��اع الرشقي والحد صارا مثل الرصيد 
أيض��ا، يف حن مازال األهيل واالتحاد يف املركزين 

األخريين عىل التوايل.

صدارة محرقاوية بجدارة نحو لقب يقترب أكثر فأكثر
NBB البالد سبورت” يرصد الجولة 12 لدوري“

أحمد مهدي

فرحة محرقاوية بهدف الفوز على المنامة

احتجاجات

“ريمونتادا” مهمة

لقاء االتحاد والشباب شهد احتجاجات واسعة وكبرية من 
جانب فريق االتحاد بعد نهاية املباراة عىل طاقم التحكيم 

بقيادة حكم الساحة عبدالعزيز رشيدة.
وجاءت هذه االحتجاجات وسط مطالبات بنفسجية باحتساب 
رضبتي جزاء للفريق خالل مجريات املباراة التي انتهت سلبية.

وعرض نادي االتحاد عىل مواقع التواصل تصويرا للحالتن اللتن 
يطالب فيها بركلتي جزاء.

حقق فريق املحرق “رميونتادا” مهمة خالل لقاء املنامة، خصوصا يف 
مشوار الحصول عىل لقب الدوري.

املحرق تأخر مرتن يف املباراة، لكنه استطاع العودة، مع ما صاحب 
اللقاء من مجريات مثرية واحتساب رضبتي جزاء لصالحه.

أثبت املحرق علو كعبه مجددا هذا املوسم، إذ مل يتعرض للخسارة 
حتى اآلن شاقا طريقه بقيادة املدرب الوطني سلامن رشيدة نحو 

تتويج مبكر عىل ما يبدو حتى اآلن.
وبدت الفرحة املحرقاوية الكبرية يف صفوف أفراد الفريق بصحبة 

الحضور الجامهريي الذي آزر الفريق واضحة بشكل كبري وسط رغبة 
ومتسك كبريين مبشوار املحافظة عىل طريق االنتصارات دون خسارة 

والتوجه ملالمسة درع الدوري قبل الختام.

من لقاء االتحاد والشباب

من لقاء المحرق والمنامة

إصابة

إصرار شرقاوي

تألق لتاج ودراجان

تعرض العب االتحاد عيل العصفور إلصابة قوية خالل لقاء 
فريقه مع الشباب منعته من املواصلة يف املباراة، وبالتايل 

املغادرة مع اإلسعاف.
وعىل ما يبدو، فإن إصابة العصفور ستمنعه مبدئيا عن 

املشاركة مع فريقه خالل لقاء اإلياب أمام النجمة ضمن نصف 
نهايئ كأس امللك، والذي سيقام الخميس املقبل.

ويعد العصفور من العنارص البارزة يف خط وسط فريق املدرب 
إسامعيل كرامي، وبالشك فإن غيابه )إن صار( سيكون خسارة 

للفريق، وعليه فإن التعويض وإيجاد البديل مهم يف مشوار 
الوصول للمنصة امللكية.

أظهر فريق الرفاع الرشقي إرصارا كبريا خالل لقاء املالكية، 
ورغم تأخره بثالثة أهداف مقابل واحد، إال أن املدرب عيىس 

السعدون قاد “الليوث” لخطف نقطة مثينة ومهمة أمام حامل 
اللقب.

مباراة مثرية شهدها استاد النادي األهيل، خصوصا مع 6 
أهداف تقاسمها الفريقان، وسط ندية كبرية يف مواجهة شهدت 

رضبتي جزاء للرشقاوية.

استطاع مدرب الحد خالد تاج واملدرب الرصيب للرفاع دراجان أن يضعا 
بصمة مميزة خالل هذه الجولة، وذلك عرب التغيري الكبري والواضح عىل 

فريقيهام.
الحد ورغم تأخره يف النتيجة أمام األهيل، ومن ثم النقص العددي بعد 

طرد محرتفه موىس ناري، إال أن تاج تعامل بشكل مميز مع الوضع، 
واستطاع أن يقلب النتيجة لصالحه ويخطف 3 نقاط مثينة.

املدرب الرصيب ورغم الغيابات العديدة التي طالت صفوف “الساموي”، 
إال أنه برز يف اللعب بواقعية أمام الوصيف النجمة، ومتكن بالفعل من 

خطف فوز مستحق ومثن.

العصفور خارجا متأثرا بإصابته

من لقاء المالكية والرفاع الشرقي

دراجانخالد تاج

“تحت 21”: الحايكي األبرز

سجل العب املحرق الشاب عبدالله الحاييك بصفته األبرز 
ضمن مجموعة الالعبن تحت 21 عاما خالل هذه الجولة.
وشارك الحاييك مع فريقه يف شوط واحد يف لقاء املنامة، 

واستطاع أن يسجل التعادل بعد دقيقتن من هدف املنامة 
األول مبجهود رائع.

وسجل الحاييك نفسه كأصغر العب حتى اآلن يسجل هدفا يف 
الدوري، خصوصا وأنه من مواليد العام 2000.

عبداهلل الحايكي

العب الجولة

استطاع العب الرفاع فوزي عايش أن يكون نجام للجولة بعد 
األداء الكبري والدور البارز الذي لعبه يف صفوف الساموي خالل 

لقاء النجمة.
وقدم فوزي مستويات مميزة أمام صاحب الوصافة، وكان أحد 

املوقعن عىل الهدفن بهدف هو األحىل يف هذه الجولة.
ويعد عايش من الالعبن الذين برزوا يف مالعبنا خالل أوقات 

سابقة ومثل منتخبنا الوطني يف أكرث من مناسبة خارجية، كام 
لعب ألندية محلية أخرى، واحرتف خارجيا أيضا.

فوزي عايش

الثالثاء 6 فبراير 2018 
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توج فريق Blue Pearls بلقب كأس االتحاد البحريني لكرة القدم للسيدات للموسم الريايض 
2017/2018 بعد فوزه يف املباراة النهائية عىل فريق Muharraq Club Tekkers بنتيجة )-2

1( يف اللقاء الذي جمعهام مساء أمس األول عىل امللعب الخارجي رقم 1 التابع لالتحاد.
وسجلت الالعبة علياء املضحيك هديف الفريق الفائز، فيام سجلت للفريق الخارس الالعبة نور 

أيوب.
وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مكون من حكم الساحة محمد راشد، وعاونه عبدالله بني حامد 

ومصعب الشاعر، والحكم الرابع صالح الريايش.
وبعد نهاية املباراة، قام رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 

آل خليفة برفقة السفري األمرييك لدى اململكة جوستن سايربيل بتتويج الفريقن وتقليد البطل 
امليدالية الذهبية، والوصيف الفضية، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة االتحاد عارف املناعي، 
ورئيسة اللجنة النسائية الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، واألمن العام إبراهيم البوعينن، 

والالعبة األمريكية أستل جونسون التي تزور البحرين حاليا ضمن برنامج خاص يشتمل عىل 
زيارات لتدريبات منتخبات السيدات وأندية دوري السيدات، وذلك بالتعاون مع وزارة 

من المباراة النهائيةشؤون الشباب والرياضة والسفارة األمريكية. جانب من التتويج

السماوي “Blue Pearls” بطال لكأس اتحاد الكرة للسيدات
اتحاد الكرة      المركز اإلعالمي



نقل األمني العام املساعد للمجلس 
أمني  والرياضة  للش��باب  األع��ى 
عام اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
رئي��س اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا 
للي��وم الريايض ململك��ة البحرين 
تحي��ات  عس��كر  عبدالرحم��ن 
وتوجيه��ات ممث��ل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
للش��باب  األعى  املجل��س  رئيس 
والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحريني��ة س��مو الش��يخ ن��ارص 
بن حم��د آل خليف��ة إىل مندويب 
االتح��ادات الرياضي��ة املنضوي��ة 

تح��ت مظل��ة اللجن��ة األوملبي��ة 
البحريني��ة وعدده��ا 28 اتح��ادا 

رياضيا.
ج��اء ذل��ك يف االجت��امع ال��ذي 
عق��د ي��وم أم��س مببن��ى اللجنة 
السيف بحضور  األوملبية بضاحية 
للش��ؤون  التنفيذي  املدي��ر  عدد 
الرياضية عبدالجليل أس��د وعدد 
م��ن مدي��ري الدوائ��ر املختلف��ة 
باللجن��ة األوملبي��ة، حي��ث توىل 
عس��كر  عبدالرحمن  العام  األمني 
رشح توجيهات سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليف��ة الرامية إىل 

مش��اركة األجهزة الفنية واإلدارية 
العاملة يف االتحادات الرياضية يف 
تنظيم فعاليات الوزارات والهيئات 
اليوم  والخاص��ة خالل  الحكومية 
الريايض الذي يصادف يوم الثالثاء  
املواف��ق للثالث عرش م��ن فرباير 

الجاري.
وأوضح عسكر بأن الهدف الرئيس 
م��ن هذه التوجيه��ات هو ضامن 
والفعاليات يف  األنش��طة  ج��ودة 
مختلف األلع��اب وكذلك لتجنب 
أي معوقات سلبية قد يترضر منها 

املشاركون.
وطالب عسكر االتحادات الرياضية 
باملب��ادرة بالتواصل م��ع مختلف 

الوزارات والهيئات التي ستش��ارك 
يف ه��ذا الي��وم الوطن��ي خصوصا 

تلك الجهات التي ال متتلك من بني 
منتس��بيها من ه��و مؤهل لإلدارة 

الفنية لأللعاب الرياضية.
مقرتح��ات  إىل  عس��كر  واس��تمع 
ووجهات نظر االتحادات الرياضية 
حول ه��ذه التوجيهات التي القت 
االتح��ادات  واستحس��ان  قب��وال 
الرياضي��ة التي أبدت اس��تعدادها 
للتع��اون م��ع كل الجه��ات التي 
ستشارك يف فعاليات اليوم الريايض 
اإليجابية  الرشاك��ة  م��ن منطل��ق 
وص��وال لتحقي��ق أك��رب ق��در من 
النجاح لهذا اليوم الريايض الوطني.

عسكر ينقل توجيهات ناصر بن حمد إلى االتحادات الرياضية
ترأس اجتماعا مشتركا معها تحضيرا لليوم الرياضي 

ضاحية السيف           اللجنة األولمبية البحرينية 

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، انطلقت فعاليات 
األس��بوع الثالث للربنام��ج التعليمي 
املصاحبة ملس��ابقة  الصغري  للقن��اص 

نارص بن حمد للصقور والصيد.
وشهد اليوم األول من األسبوع الثالث 
مشاركة واس��عة من األش��بال الذين 
أعربوا ع��ن بالغهم س��عادتهم بهذه 
املشاركة ومواصلة الربنامج التعليمي، 
مؤكدين أنهم حققوا اس��تفادة كبرية 
الس��يام أن اللجن��ة املنظمة واملدربني 
حرصوا عى تهيئة األجواء املثالية لهم.
واحت��وى الي��وم األول ع��ى العديد 
من الربامج الخاص��ة بالربنامج، حيث 
تواص��ل الحضور القوي من األش��بال 
الذي��ن يتعلم��ون كيفي��ة العيش يف 
ال��رب واالعت��امد عى النف��س، إضافة 
إىل تعليمه��م رياض��ات ركوب الخيل 
اإلب��ل، والصق��ارة، والرماية،  وركوب 
والصيد بالسلوقي، وحديث املجالس، 

وركوب الهجن، وغريها.
وخصص��ت اللجنة املنظم��ة مدربني 
ذوي كف��اءة عالي��ة مث��ل عبدالعزيز 
ذياب الرميحي وعامر الدورسي وخالد 
القاس��مي  وعبدالرحم��ن  الرويع��ي 

وخال��د الرميحي وس��عيد الس��عدي، 
وغريهم.

وس��يتواصل الي��وم برنامج األس��بوع 
الثال��ث، ع��ى أن يختت��م األس��بوع 
الثالث غدا، وسيتم اسدال الستار عى 
الربنامج التعليمي للقناص الصغري بعد 
3 أسابيع قضاها القناصون الصغار يف 
الربنامج، واش��تملت عى العديد من 

الحصص التدريبية والتعليمية.
وق��ال م��درب تعلي��م الخي��ل خالد 
م��ن  العدي��د  هن��اك  إن  الرويع��ي 
األهداف تحقق��ت يف الفرتة املاضية، 
مش��ريا إىل أن األشبال حققوا استفادة 
كب��رية م��ن الربنام��ج التعليم��ي يف 
اليومان  املاضيني، وسيكون  األسبوعني 
املقبالن أكرث عطاء واستفادة للجميع.

وأوض��ح خال��د الرويع��ي أن اللجنة 

املنظم��ة تبذل قص��ارى جهدها؛ من 
أجل تحقيق كامل االس��تفادة لألشبال 
املش��اركني بتوجيه��ات م��ن رئي��س 
اللجن��ة املنظم��ة ملس��ابقة نارص بن 
حمد للصقور والصيد خليفة عبدالله 
القعود، مبيناً أن تعليم س��باق الخيل 
ش��هد مش��اركة واس��عة من األشبال 

الذين حققوا استفادة كبرية.
وأثن��ى خال��د الرويعي ع��ى الجهود 
الكب��رية الت��ي يبذلها رئي��س اللجنة 
املنظمة العليا خليفة عبدالله القعود 
بتوفري االحتياج��ات الالزمة للمدربني 
كاف��ة، مبين��اً أن هذا الدع��م يعطي 
املدربني حاف��زا كبريا لب��ذل الجهود؛ 
م��ن أجل تحقيق كامل األهداف التي 
رسمها سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، متمني��ا كل التوفيق والنجاح 

للمشاركني كافة.
وأكد مدرب تعليم الصيد بالس��لوقي 
ع��امر الدورسي أن املش��اركني حققوا 
استفادة كبرية من الربنامج التعليمي، 
حيث ق��ال إن��ه يرشف ع��ى تعليم 
األش��بال الصي��د بالس��لوقي، وكانت 
الفرتة املاضية كافية بأن يتعلم األشبال 

كيفية الصيد بالسلوقي.
وأض��اف عامر ال��دورسي أن املدربني 
يحظ��ون بدعم كبري من رئيس اللجنة 
املنظمة العليا خليفة عبدالله القعود 
ورؤس��اء اللج��ان العامل��ة يف اللجنة 
املنظمة، مبيناً أن ه��ذا الدعم يصب 
أن  خصوص��اً  الربنام��ج  مصلح��ة  يف 
بإمكان��ات عالية  املدرب��ني يتمتعون 
وق��درات مميزة من ش��أنها أن تزرع 
الحب والطموح لألش��بال بأخذ زمام 
األمور وحم��ل إرث رياضات املوروث 

الشعبي.
وذكر عامر ال��دورسي أن اليوم الثاين 
من األس��بوع الثالث سيشهد استمرار 
الربنام��ج بحي��ث يطب��ق املش��اركني 
بع��ض التعليامت الت��ي حصلوا عليها 
من املدربني، وتابع “بالنس��بة للصيد 
بالس��لوقي، فإن الربنامج يكون حافاًل، 
حي��ث إن املش��اركني م��ن األش��بال 
بحذافريه��ا،  التعلي��امت  يطبق��ون 

ويسعون دامئاً بأن يتعلموا رسيعاً”.

تحت رعاية ناصر بن حمد

تواصل البرنامج التعليمي للقناص الصغير
تغطية       اللجنة اإلعالمية

خالد الرويعي عمار الدوسري

من اجتماع المتطوعين

عسكر أثناء ترؤسه االجتماع المشترك مع االتحادات الرياضية 
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فتح باب التطوع أمام الراغبين 
في المشاركة

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية:  عقدت اللجنة املنظمة ليوم البحرين 

الريايض اجتامعا تنسيقيا مفتوحا مع الدفعة األوىل من مجموعة 

املتطوعني وذلك صباح أمس اإلثنني يف مقر اللجنة األوملبية البحرينية 

بحضور خمسة وثالثني متطوعا ضمن استعدادات اللجنة للحدث 

الريايض الوطني األبرز املقرر إقامته الثالثاء املقبل املوافق 13 فرباير 

الجاري. 

وتناول االجتامع باملتطوعني عى كلمة ترحيبية نقل فيها ممثلو اللجنة 

األوملبية البحرينية تحيات األمني العام للجنة األوملبية البحرينية، رئيس 

اللجنة العليا املنظمة ليوم البحرين الريايض عبدالرحمن عسكر الذي 

أثنى عى جهود املتطوعني كافة يف إنجاح فعاليات اللجنة األوملبية كافة، 

وقدم اختصايص العالقات العربية والدولية باللجنة األوملبية البحرينية 

محمد املدوب تعريفاً موجزاً عن يوم البحرين الريايض واألنشطة 

والربامج والفعاليات املصاحبة للحدث، والتي تضمنت توجيههم 

بأدوارهم وتعريفهم مبهامهم، وتوزيعهم كفرق عمل عى اللجان 

العاملة التالية: اللجنة اإلعالمية، اللجنة التنظيمية، اللجنة التقنية، لجنة 

العالقات العامة، لجنة التسويق، لجنة السكرتارية. 

وكانت البحرين قد احتفلت يف فرباير العام املايض بيوم البحرين 

الريايض مبشاركة واسعة شملت أكرث من )80( فعالية متنوعة مبشاركة 

أكرث من 110 متطوعني ومتطوعات من املواطنني واملقيمني، ومازال 

الباب مفتوحاً أمام الراغبني كافة يف املشاركة ضمن فرق املتطوعني وذلك 

.http://sportsday.bh/volunteers :من خالل الرابط اإللكرتوين التايل

تطلق وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة 
النسخة الرابعة من بطولة 98.4 لأللعاب 
الشاطئية وذلك ضمن احتفاالت اململكة 
مبناس��بة الذكرى الثامنة ع��رشة مليثاق 
العم��ل الوطن��ي، وال��ذي س��يقام يوم 
الخمي��س املقب��ل عى مالع��ب االتحاد 

البحريني لكرة القدم. 
تتمح��ور فكرة البطول��ة الرياضية حول 
إقام��ة مجموع��ة م��ن املس��ابقات يف 
االلعاب الش��اطئية وباإلضافة إىل برامج 
مصاحبة احتفاال بذك��رى ميثاق العمل 
الوطن��ي، حي��ث تحرص وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة ع��ى تقديم حزمة 
من الربام��ج املتمي��زة يف البطولة 98.4 
لأللعاب الشاطئية لتتناسب مع مختلف 
األعامر والفئ��ات العمري��ة، وهو األمر 
الذي يتناغم مع رؤية ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب رئيس 
املجلس األعى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة الرامية زيادة 
حجم األنش��طة الرياضي��ة التي تحمل 
طابعا رياضيا واجتامعيا تتسم بالتشويق 
الفئ��ات  كل  م��ع  لتتناس��ب  واإلث��ارة 
املش��اركة مام يعزز من ف��رص التقارب 

والصداقة بني جميع املتشاركني.

وبهذه املناسبة، أكد وزير شؤون الشباب 
والرياض��ة هش��ام الج��ودر أن مواصلة 
وزارة ش��ؤون الش��باب الرياضي��ة يؤكد 
تقديم الربامج الرياضية التنافس��ية التي 
تس��اهم يف مل شمل الش��باب البحريني، 
وتنمي��ة مواهب��ه يف مختل��ف األلعاب 
الرياضي��ة، مؤك��دا أن النج��اح الكب��ري 
الذي رافق فعاليات البطولة يف نس��خه 
الث��الث املاضية جعل من وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة تواصل تنظيمه للسنة 
الرابع��ة عى التوايل، وتوس��ع من حجم 
املس��تفيدين منه؛ كونه يحم��ل أهدافا 

شبابية ورياضية متميزة. 
وأش��ار وزير ش��ؤون الش��باب الرياضة 

إىل أن ال��وزارة حرص��ت يف ه��ذا العام 
عى توس��يع قاع��دة املس��تفيدين من 
هذا الربنامج، فبعد أن كانت املش��اركة 
مقترصة عى املراكز الشبابية، تم إرشاك 
األندي��ة الوطني��ة غ��ري املنضوية تحت 
االتح��ادات الرياضية املعني��ة باأللعاب 
الرياضية التي تتضمنها البطولة؛ بهدف 
تنش��يط الربامج واألنشطة املشرتكة بني 
املراك��ز الش��بابية واألندي��ة الوطنية مبا 
يزي��د من ق��وة التنافس بينه��م وميهد 
الطريق إىل اكتشاف املزيد من املواهب 

الرياضية يف األلعاب الشاطئية. 
وأك��د هش��ام الجودر أن وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة وانطالقا من حرصها 
عى دع��م رياض��ة املرأة وتوفري س��بل 
االرتقاء بها، فإنها ستنظم دوري للفتيات، 
وهو األول من نوعه يف البطولة، مش��ريا 
إىل أن ال��وزارة حرصت عى التعاون مع 
االتح��اد البحريني لكرة القدم؛ من أجل 
انهاء الرتتيبات كافة إلقامة املس��ابقات 

الرياضية عى مالعبه الشاطئية. 
وس��تقام منافس��ات البطولة يف األلعاب 
الرياضي��ة الش��اطئية مبش��اركة املراكز 
الشبابية واألندية الوطنية يف العاب كرة 
القدم والي��د والطائرة، إضافة إىل دوري 

للفتيات ودوري خاص بالجاليات. 

تفاعل��ت ش��خصيات إعالمية م��ع املبادرة 
التي أطلقها النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة رئي��س االتحاد 
البحرين��ي أللعاب الق��وى الرئيس الفخري 
لالتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة سمو 
الش��يخ بن حمد آل خليفة بتخصيص ريع 
بطول��ة #أقوى_رجل_بحريني لدعم مرىض 
الرسطان، والتي س��تقام تحت رعاية سموه 
وبتنظيم من املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 
خالد بن حمد بن عي��ى آل خليفة تحت 
شعار #خلك_وحش ب� “خليج البحرين” يف 
الفرتة -22 24 الج��اري املقبل، ويأيت إقامة 
البطولة ضم��ن إحدى املب��ادرات الكرمية 
لس��موه يف دعم الشباب يف املجال الريايض 

واإلنساين.
وقال اإلعالمي عبدالله بونوفل إن مبادرات 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مثال 
يحتذى به بدعم الشباب يف املجاالت كافة، 
مش��ريا إىل أن مبادرات س��موه س��اهمت 
بتطوي��ر وصق��ل الش��باب يف العديد من 
املجاالت طوال الف��رتة املاضية، موضحا أن 
نجاح املبادرات تؤكد حرص س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة عى السري بخطى 
ثابتة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة؛ 
لتقدي��م كامل الدعم للمجتم��ع البحريني 
بأطياف��ه كافة، مبيناً أن النظرة الثاقبة التي 

ميتلكها س��موه يف املب��ادرات حققت نجاح 
منقطع النظري طوال الفرتة املاضية.

وأك��د بونوف��ل أن بطول��ة #أقوى_رجل_
بحرين��ي س��تؤكد الخطوات الرائ��دة التي 
يتبعها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
من خ��الل دعم الش��باب البحريني وإبراز 
مواهبهم، خصوص��ا أن البطولة فريدة من 
نوعها، وستكون ذات قوة وصالبة وستظهر 
العديد من املواهب البحرينية القادرة عى 
العطاء، مبديا إعجابه بخطوات سمو الشيخ 
خالد ب��ن حم��د آل خليفة باعت��امد ريع 
البطول��ة لدعم مرىض الرسطان، مش��رياً إىل 
أن هذه الخطوة تؤكد األهداف االنس��انية 

النبيلة التي وضعها سموه.
وقال: “إنه مام الش��ك فيه أن هذه املبادرة 

تؤكد الحس االنس��اين الع��ايل الذي ميتلكه 
س��موه، ويعجز اللس��ان عن التعبري بهذه 
الخط��وات الرائدة التي يقدمها س��موه يف 
خدمة املجتمع البحريني”، مضيفا أنه البد 
أن نوجه جزيل الش��كر والتقدير لس��موه 
عى ه��ذه املبادرة الرائع��ة، فنحن جميعاً 
نس��ري خلف كافة مرىض الرسطان، وسموه 
فت��ح الباب أم��ام جمي��ع أف��راد املجتمع 

البحريني بدعم املرىض.
وأكد اإلعالمي عبدالله بونوفل أن املبادرات 
التي يطلقها س��موه كانت مميزة وحققت 
نجاحا كبريا ومل تقت��رص فقط عى الجانب 
الري��ايض إمنا ش��ملت الجوانب االنس��انية 
واالجتامعية والفنية وغريها، مش��ريا إىل أن 
هذه املبادرات ليست بالغريبة عى سموه 
الداعم األك��رب لرشائح املجتم��ع البحريني 
كافة، مثنيا عى الجهود الجبارة التي تبذلها 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة برئاسة عمر 
عبدالعزيز بوك��امل، متمنياً يف الوقت ذاته 

للجميع التوفيق والنجاح.
يذك��ر أن املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ 
خال��د بن حمد ب��ن عي��ى آل خليفة قد 
أغلق باب التسجيل للمسابقات الرئيسة، يف 
حني ال يزال باب التسجيل مفتوحا لأللعاب 
املصاحب��ة وألع��اب األطف��ال ع��رب املوقع 

.bhrstrongestman.com االلكرتوين

“الشباب والرياضة” تنظم النسخة 
الرابعة لبطولة 98.4 الشاطئية

بونوفل: مبادرات خالد بن حمد 
داعم كبير للمجتمع البحريني

هشام الجودر
اإلعالمي عبداهلل بونوفل

اللجنة اإلعالمية         بطولة أقوى رجل بحريني
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تعود بطابعها المختلف مع أولى ابتكاراتها للعام 2018

“هوبلو” مزيج بين موديالت بيغ بانغ وساعات فيوجن 
“االأّول  تع���ود هوبل���و املتمّي���زة بطابعه���ا 
واملختل���ف والفري���د” ه���ذه ال�شن���ة م���ع اأول���ى 
ابتكاراته���ا اجلديدة للع���ام 2018، التي ت�شّكل 
باق���ة متنّوع���ة ترتاوح ب���ن موديالت بي���غ بانغ 
اجلدي���دة و�شاع���ات كال�شيك فيوج���ن االأقل من 
الكال�شيكية، وغريها االأنيق���ة، وبع�شها الفّنية. 
لل�شن���ة الثالث���ة على الت���وايل، تعر����س العالمة 
اأح���دث �شاعاته���ا م���ن خ���الل جولته���ا يف ال�رشق 
االأو�ش���ط، بح�ش���ور املدير االإقليم���ي لهوبلو يف 
ال����رشق االأو�ش���ط واإفريقي���ا دافي���د تيدي�شك���ي 
املعّن موؤّخراً يف ه���ذا املن�شب، والذي �شيقّدم 
ال�شاع���ات اإلى الهوبلوتي�شت���ا وال�شحافين من 

املنطقة. 
يف البحري���ن، ين�شّم دافي���د تيدي�شكي اإلى 
رئي�س مرك���ز البحرين للمجوه���رات عبدالقا�شم 
ال�شريازي؛ ال�شت�شافة هذا احلدث ال�شنوي الذي 

ينتظره ع�ّشاق ال�شاعات بفارغ ال�شرب.
بداأ احلدث املق�ّشم اإلى جزاأين يف ال�شباح يف 
فندق فور �شيزونز خليج البحرين، حيث اكت�شف 

اأع�شاء ال�شحافة ال�شاعات اجلديدة.
اإّن جنمة املجموعة اجلديدة، وهي �شاعة بيغ 
بانغ اونيكو غولف املطّورة بالتعاون مع �شاحب 
 Dustin املرتب���ة االأول���ى عاملي���ا يف الغول���ف
Johnson، ق���د �ُشّمم���ت للريا�ش���ة ال�شه���رية 
بدّقته���ا البالغ���ة – الغولف. لقد قام���ت هوبلو 
بت�شميم، تطوير، �شن���ع، وجتميع وحدة الحتواء 

حرك���ة اأونيكو جديدة، مع وظيفة معّدة خ�شي�شاً 
للغولف، ما يتيح لالعبي الغولف اإمكان احت�شاب 
جمم���وع نقاطته���م بدّقة مطلقة ل���دى تواجدهم 

على اأر�س املعلب. 
باعتباره���ا اأّول �شاع���ة يف جمموع���ة هوبل���و 
للن�ش���اء، تتاأّل���ق بي���غ بان���غ وان-كلي���ك 39مم 
بال�شفري مع �شاعة بي���غ بانغ وان-كليك �شفري 
االأنيقة، الع�رشية، الب�شيط���ة والتي ال ُتقاوم! مع 
تاأكيده���ا على اأّن اجلمال ينب���ع فعالً من الداخل، 
�ُشنع���ت ال�شاعة من ال�شف���ري االأبي�س، الزهري، 
اأو الأزرق، كم���ا ُزّودت بح���زام م���ن املطاط قابل 

للتبديل لتتما�شى مع اأّي منا�شبة اأو اإطاللة.

نف�شه،ا�شُتوحيت �شاعة  ال�شفافية  باأ�شلوب 
بي���غ بان���غ اونيكو �شف���ري غاالك�ش���ي 45مم من 
مليارات النجوم املوجودة يف جمّرتنا. على االإطار، 
ت�شري اأحجار اجلم�شت والياقوت باللون الوردي، 
الربتق���ايل، الفو�شيا والدرج���ات املختلفة لّلون 

االأزرق اإلى درب التبانة مع كوكبات جنومها.
تظه���ر من خ���الل �شاعة بيغ بان���غ ميكا10- 
بلو �شريامي���ك امل�شّكلة م���ن ال�شرياميك االأزرق 
اآلّية هيكلّية �شاربة اإلى الزرقة، كما اأّنها مزّودة 
بحزام من اللون امللكي عين���ه. وي�شتند ت�شنيع 
ه���ذه التحف���ة الع�رشّية واملتمّي���زة اإلى املفهوم 
االأ�شا�شي لل�رشكة، وهو “فّن االن�شهار عرب الدمج 

ب���ن عنا�رش ال جتتم���ع يف الع���ادة اأب���ًدا. لقد مّت 
ت�شني���ع العلبة واالإطار والقفل القابل للطّي من 
ال�شريامي���ك العايل التقنّي���ة امل�شّلد على درجة 
حرارة عالية. اإّنها ماّدة �شلبة وقا�شية للغاية، اإال 
اأّنها اأخّف من الفوالذ ومقاومة للخد�س والبلى.    
����رّشح دافي���د تيدي�شك���ي قائ���اًل: “ي�رشنا اأن 
نعود اإلى البحرين كج���زء من جولتنا يف املنطقة 
لتق���دمي اأح���دث ابتكاراتنا مع جامع���ي �شاعاتنا 
واأف���راد ال�شحافة. اإّن عائل���ة هوبلو يف هذا اجلزء 
م���ن العامل تنمو عام���اً بعد عام، ونح���ن على ثقة 
باأّن موديالتنا اجلديدة �شتجذب عمالءنا االأوفياء 

منهم واجلدد على حّد �شواء”.

يف الف���رتة الثاني���ة م���ن الفعالي���ة، اجتم���ع 
الهوبلوتي�شت���ا واالأ�شدق���اء مبمثل���ن عن مركز 
البحري���ن للمجوه���رات وفريق هوبل���و يف ال�رشق 
االأو�شط واإفريقيا يف بلو مون الوجن، حيث تعّرف 
ال�شي���وف على ال�شاعات اجلديدة، وح�شلوا على 
فر�شة معاين���ة التفا�شيل الدقيق���ة التي متّيز 

كل �شاعة.
وق���ال ال�ش���ريازي “نح���ن نفتخ���ر ونت����رّشف 
با�شت�شافة جولة عر�س �شاعات هوبلو ال�شنوية 
يف املنام���ة. فق���د اأثم���رت �رشاكتن���ا الرائع���ة مع 
املاركة م�شاريع ممّيزة عّدة، ونتطّلع اإلى تنظيم 

املزيد غريها يف امل�شتقبل”.

مطبخ ياباني بذوق أميركي وجاذبية عالمية 
افتتح املطعم الياباين كات�شويا �شتارك 
اأخ���ريا اأول ف���رع ل���ه يف مملك���ة البحري���ن يف 
االأفني���وز - البحرين خالل حف���ل ح�رشه عدد 
من ال�شحافي���ن وال�شخ�شيات املعروفة يف 

املجتمع. 
ويت�ش���م مطعم كات�شويا بتقدمي اخلدمة 
ال�شامل���ة والراقي���ة م���ن خالل جترب���ة طعام 
ياباني���ة ا�شتثنائي���ة، بوا�شط���ة فري���ق م���ن 
الطه���اة املبدعن الذين يفخ���رون بتقدمي 
جترب���ة فريدة م���ن نوعها لل�شي���وف يف كل 

مرة. 
ويتمي���ز املطع���م باجلمع ب���ن مهارات 
كب���ري طه���اة ال�شو�ش���ي ال�شي���ف كات�شوي���ا 
اأو�ش���ي من جه���ة واأفكار امل�شم���م العاملي 
فيلي���ب �شت���ارك املمي���زة، مما يخل���ق جًوا 
متكاماًل لل�شيوف من ناحية االأطباق ال�شهية 

والت�شميم الداخلي الفريد. 
الثنائ���ي،  ه���ذا  ديناميكي���ة  وبف�ش���ل 
ميكن الي���وم تذوق الطعام الياباين الع�رشي 
بطريق���ة ي�شت�شيغها ال�شي���وف املعتادون 
عل���ى الطع���ام االأمريك���ي، مع قائم���ة طعام 
زاخ���رة باأطيب االأطباق مثل م�ش���اوي روباتا 
ال�شهية واللفائف املح�شوة مبكونات مميزة 
واأطب���اق ال�شو�شي وال�شا�شيمي الرائعة، اإلى 
جان���ب جمموع���ة م�رشوب���ات كوكتي���ل حتمل 

ب�شمة املطعم املميزة.
غابريي���ل  التنفي���ذي  ال�شي���ف  وق���ال 
مارتيني���ز “مطع���م كات�شوي���ا لي����س مطعًما 
يابانًيا تقليدًيا، اإذ اإنه يتمتع مبفهوم ع�رشي 
مع جمموعة متنوع���ة من االأطباق اليابانية - 
االأمريكي���ة املمي���زة مثل لفائ���ف ال�شو�شي 

املتخ�ش�شة و�رشائح اللحم وامل�شاوي، ونال 
كات�شويا اإعجاب م�شاهري هوليوود والزبائن 
يف ال�رشق االأو�شط على ال�شواء، كما يفخر باأن 
يك���ون قادًرا عل���ى نيل اإعج���اب وا�شتح�شان 
اجلمي���ع بوا�شطة قائم���ة الطع���ام املبتكرة 

التي نوفرها”.

اأعل���ن بي���ت التموي���ل الكويت���ي - 
البحرين عن توف���ري اللغة ال�شينية يف 
اأجه���زة ال����رشاف االآيل الثالثة يف جممع 
مدين���ة التنن الكائن بدي���ار املحرق، 
كم���ا ب���ادر البن���ك بتعي���ن موظف���ن 
يجي���دون اللغ���ة ذاتها يف ف���رع البنك؛ 

لتي�شري التوا�شل مع املتحدثن بها.
وتاأتي ه���ذه اخلطوة �شمن م�شاعي 
بي���ت التموي���ل الكويت���ي - البحري���ن 
لتلبية احتياجي���ات العمالء من خمتلف 
اجلالي���ات وا�شتجاب���ة حلاج���ة اجلالي���ة 
ال�شيني���ة املقيم���ة يف تل���ك املنطقة، 

اإذ من �شاأنه���ا اأن ت�شهل عليهم عملية 
اإج���راء معامالته���م امل�رشفي���ة اليومية 

باأنواعها كافة.
التموي���ل  بي���ت  �شبك���ة  اأن  يذك���ر 
الكويت���ي - البحرين الأجه���زة ال�رشاف 
م�شتم���رة  املتط���ورة  احلديث���ة  االآيل 

بالنمو والتو�شع لتغطي جميع املواقع 
احليوي���ة مبملكة البحري���ن، عالوة على 
توفريها العديد من اخلدمات احليوية 
على م���دار ال�شاعة كال�شح���ب واالإيداع 
واال�شتف�شار ع���ن الر�شيد وغريها من 

خدمات.

“نيسان” البحرين أفضل تجربة مبيعات إقليميا

مب���ا اأن ر�ش���ا العمالء �شيظ���ل دائما 
اأح���د جم���االت الرئي�ش���ة ل���� “ني�ش���ان”، 
احتفظت ني�شان ال�رشق االأو�شط مب�شابقة 
امله���ارات االإقليمية ال�شنوي���ة يف دبي، 
لتكرمي اأف�شل املوظف���ن التنفيذين 
للمبيع���ات يف منطقة ال����رشق االأو�شط مع 
الرتكي���ز على جتربة العم���الء من الدرجة 
االأولى يف املنطقة عرب خمتلف االإدارات. 
وتتك���ون م�شابق���ة امله���ارات االإقليمية 
من 4 م�شابق���ات للفني���ن وم�شت�شاري 
اخلدم���ة واملبيعات وقطع الغيار؛ بهدف 
عر����س ق���درات املوظف���ن ومعرفتهم 
باملنتج���ات واإظه���ار مهاراته���م. واحتل 
يوغي�س �شانكارالل �شا�شدي من جمموعة 
����رشكات يو�شف خلي���ل املوؤي���د واأوالده 

مه���ارات  م�شابق���ة  يف  الث���اين  املرك���ز 
مبيع���ات ني�شان التي ع���ززت من جتربة 
عم���الء ني�شان البحري���ن باعتبارها واحدة 
م���ن اأف�شل ال����رشكات يف املنطقة. وقال 
يوغي����س “حتقيق ه���ذا امل�شت���وى يدل 
عل���ى اأهمية جترب���ة العم���الء التي تقدم 
يف جمموع���ة �رشكات يو�شف خليل املويد 
واأوالده بق�شم ني�شان، التي ال تزال تفوق 
توقعات العم���الء”. وقال املدير العام ل� 
“ني�شان” روبرت بيتي “اإنه ملن دواعي 
�رشورن���ا ح�شول اأح���د موظفينا املميزين 
عل���ى جائزة يف امل�شتوى االإقليمي، وهذا 
يعر����س م�شتوى االلت���زام الذي لدينا يف 
�شمان خدماتنا ت�شل اإلى معايري ني�شان 

وتوقعات عمالئنا الكرام”.

إطالق مطعم كاتسويا في “األفنيوز”

توفير اللغة الصينية بأجهزة صراف “بيتك”
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ن����رت الفنان���ة اللبناني���ة ن���وال الزغبي، �ص���ورة لها عرب 
ح�صابها اخلا�ص على اأحد مواقع التوا�صل االجتماعي وارفقت 
ال�ص���ورة بتعلي���ق من كلم���ات اأغنيته���ا القدمية “اآخ���ر مرة” 
وقال���ت: “�ص���عبان عل���ي اللحنا يا عمري و�ص���لنا ل���ه لكن ده 

ح���ل اكيد ومافي����ص حل بداله... ل���و عندك اع���ذار وفرها ديه 
نهاي���ة وخليتني اختارها ال هكم���ل وال قادرة احتمل” .... بهذه 
الطريقة الالفتة واملميزة قامت نوال باإحياء اأغنيتها القدمية. 

وظهرت يف اطاللة رائعة باال�صود واملاكياج االنيق والناعم.
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 1258
امل�����غ�����ول ب���ق���ي���ادة 
ه����والك����و ي��دخ��ل��ون 
ب����غ����داد وي��ق��ت��ل��ون 
امل�صتع�صم  اخلليفة 
ب���اهلل اإي���ذاًن���ا ب���زوال 
يف  العبا�صية  اخلالفة 

بغداد.

 1778
التوقيع على التحالف 
االأمريكي  الع�صكري 
اأن  بعد  الفرن�صي   /

دعمت فرن�صا 
الثالث  امل�صتعمرات 
خالل  االأم��ريك��ي��ة  ع�ر 
ا�صتقاللها �صد  حرب 

اململكة املتحدة

 1817
االأرجنتيني  ال��ق��ائ��د 
���ص��ان  دي  خ��و���ص��ي��ه 
جبال  ي��ع��رب  م��ارت��ن 
جي�صه  م���ع  االأن����دي����ز 
من  ت�صيلي  لتحرير 

االحتالل االإ�صباين. 

 1820
ج��م��ع��ي��ة اال���ص��ت��ع��م��ار 
اأول  تر�صل  االأمريكية 
اأ���ص��ودا  اأم��ريك��ي��ا   86
الإن�صاء م�صتعمرة فيما 
اأ���ص��ب��ح الح��ًق��ا يعرف 
وذلك  ليبرييا  با�صم 
يف بداية موجة الإعادة 

ال�صود اإلى اإفريقيا.

 1840
ن��ي��وزي��ل��ن��دا ت��دخ��ل 
امل�صتعمرات  �صمن 

الربيطانية.

مسافات

بدء بيع تذاكر “ملحمة جلجامش”

تقام يوم 25 فبراير الجاري
على مسرح البحرين الوطني

العروض التي يقدمها المسرح التجاري... مهزلة

الحمدان يتحدث عن “الكوميديا في المسرح” بأسرة األدباء

اأعلنت هيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار عن بدء بيع تذاكر 
االأم�صية املو�ص���يقية )ملحمة جلجام�ص( التي تقام يوم االأحد 
25 فرباي���ر اجلاري على م����رح البحرين الوطني. وتاأتي هذه 
االأم�ص���ية املو�ص���يقية مبنا�ص���بة يوم ال�ص���ياحة العربي الذي 
اأطلقت���ه املنامة حن كانت عا�ص���مة ال�ص���ياحة العربية العام 

2013 وتزامناً مع ذكرى ميالد الرحالة العربي ابن بطوطة.
يق���دم م����رح البحري���ن الوطني عم���اًل مو�ص���يقياً غنائياً 
م�ص���توحى من ملحم���ة جلجام�ص، االأ�ص���طورة التاريخية االأكرث 
�ص���هرة لبالد الرافدين القدمية والتي ازدهرت الأكرث من األف 
عام يف بابل واآ�ص���ور وانتقلت يف اأنحاء ال�رق االأو�ص���ط. األفها 
وكتب كلماتها عابد عازريه، وهي تتبع ق�صة �صداقة تكونت 
يف التناف����ص ومن���ت يف خو����ص املخاطر واملاآثر امل�ص���رتكة، 

وانته���ت مب���وت ماأ�ص���اوي، كم���ا تتن���اول من���وذج غطر�ص���ة 
البطل ال���ذي ال يدرك الوقت املنا�ص���ب للتوقف عن حتقيق 

انت�صاراته املتتالية وينتهي به املطاف نائالً غ�صب االآلهة.
تق���ام االأم�ص���ية املو�ص���يقية بقيادة اآالن جوت���ار، برفقة 
جوق���ة جامعة �ص���يدة اللوي���زة - لبن���ان، وجمموع���ة وتريات 
باري�ص، وفرقة حممد بن فار����ص من مملكة البحرين. وميكن 
����راء التذاكر م���ن حمالت فريجن ميجا �ص���تور مبجمع �ص���تي 

�صنرت البحرين اأو من خالل موقعهم االإلكرتوين. 
يذك���ر اأن امل���دن العربية حتتفل بيوم ال�ص���ياحة العربي 
وال���ذي يوافق مولد الرحال���ة العربي بن بطوط���ة 24 فرباير 
للع���ام اخلام�ص عل���ى التوايل مبب���ادرة من املنظم���ة العربية 

لل�صياحة. 

إيرادات األفالم العربية.. رامز جالل يكتسح بفيلم “رغدة متوحشة”

حقق فيلم الكوميديا اجلديد”رغدة متوح�ص����ة” للنجم 
امل�ري رامز جالل ايرادات كبرية موؤخرا يف م�ر بعد طرحه 
يف ال�ص����ينمات هناك منذ حوايل اأ�صبوعن، وقبل عر�صه يف 
البحرين وباقي الدول املجاورة، وت�صفه ال�صحافة املهتمة 
باأنه الفيلم االأكرث اإيرادات يف م�صوار رامز ال�صينمائي حتى 

اليوم.
فيلم “رغدة متوح�صة” بطولة رامز جالل وريهام حجاج 
وانت�ص����ار، بيومي فوؤاد، حممد ثروت، اأحمد فتحي، تاأليف 
ل����وؤي ال�ص����يد، واإخراج حممود كرمي، وكان اآخ����ر اأعمال رامز 
يف ال�ص����ينما فيلم “كنغر حبنا”، و�ص����ارك يف بطولته ح�صن 
ح�صني، اإدوارد، �صارة �صالمة، لطفي لبيب، هيامت، بيومي 

فوؤاد، واآخرون، تاأليف لوؤي ال�صيد، اإخراج، اأحمد البدري.
وح����ل بع����ده يف املرك����ز الث����اين الفيلم الكب����ري “طلق 
�ص����ناعي” للنجم الكب����ري ماجد الكدواين حي����ث حقق حتى 
االآن حوايل 9 مالين جنيه وت�صاركه النجمة حورية فرغلي، 
وج����اء يف املركز الثالث فيلم “عق����دة اخلواجة” من بطولة 
ح�ص����ن الرداد وهنا الزاه����د، وحقق 7 مالين جنيه، وجاء يف 
املرك����ز الرابع فيلم “اإطلعويل ب����رة” للفنان كرمي حممود 

عبدالعزيز، حيث حقق حوايل 3 مالين حتى االآن.  

مشاركة بحرينية بملتقى ُعمان الدولي للتصوير الفوتوغرافي
امل�ص���وران  املا�ص���ي  اجلمع���ة  ي���وم  غ���ادر 
الفوتوغرافي���ان ح�ص���ن املوؤم���ن وح�ص���ن الطي���ف 
مل�صقط؛ للم�ص���اركة مبلتقى ُعمان الدويل للت�صوير 
الفوتوغ���رايف، وال���ذي افتت���ح موؤخرا مب�ص���اركة 70 

م�صور موزعن على 4 معار�ص.
6 �ص���ور للمعر����ص  وي�ص���ارك البحريني���ان ب���� 
الرئي�صي للملتقى “معر�ص امل�صاركن”، حيث ي�صم 
املعر�ص 4 �صور للم�صور ح�صن الطيف، و�صورتن 
للم�ص���ور ح�ص���ن املوؤم���ن. وقامت اللجن���ة املنظمة 
للملتق���ى بتنظي���م برنامج للم�ص���اركن على مدار 5 
اأيام للم�صاركن الذي ي�صم 21 م�صورا عمانيا و13 
م�صورا دوليا، وبداية الربنامج يوم ال�صبت املا�صي 
بافتت���اح امللتقى ومعر�ص امل�ص���اركن باالإ�ص���افة 

لرحلة ت�صوير ملهرجان م�صقط.
ويوم االأحد بداأ الربنامج برحلة ت�صوير ملحافظة 
الداخلي���ة وافتت���اح معر����ص فريق بهالء للت�ص���وير 
ال�ص���وئي، وي���وم الغد االثن���ن يتوجه امل�ص���اركون 
لرحل���ة ت�ص���وير ملحافظة جن���وب الباطن���ة، ومن ثم 
افتت���اح معر�ص مرب���ع. اما يوم���ا الثالث���اء واالأربعاء 
ف�ص���يكون رحلة الت�ص���وير للم�ص���اركن يف حمافظة 
م�ص���قط، وي���وم الثالث���اء يفتت���ح املعر����ص االأخ���ري 
“معر�ص م�ص���ابقة ال�ص���باب”، و�ص���يتخلله جل�ص���ات 

فوتوغرافية.
ويغادر امل�صاركون الدوليون يوم اخلمي�ص بعد 
ختام ملتقى ُعمان للت�صوير ال�صوئي، واأبرز االأماكن 
التي �صيزورونها م�صنع الفخار، قلعة الر�صتاق، عن 
الك�صفة، اجلامع االأكرب، دار االأوبرا ال�صلطانية و�صوق 

مطرح.

    BUZZ      
أحداث

ال تبذل اأي جهد لتحقق خطوة ا�صتباقية 

تخلق من ال �صيء �صيئاً، وهذه �صفة مميزة 

اإجنازات باجلملة يف جمال عملك تولد مزيدا 
من احلركة 

ال حتاول ان ت�صتبق االمور، بل انتظر 

خالف���ات عاب���رة مع الزم���الء عل���ى اأولويات 
العمل

عليك اإيجاد الوقت املالئم للقيام بتمارين 
ريا�صية 

عليك اأن تبادر اإلى اإج���راء تعديالت جذرية 
لتخطي ذلك

قّلة النوم ت�صبب لك اجلهد والتعب 

�رب املياه مبعدالت عالية �روري من اجل 
ال�صحة 

ال تنزع���ج م���ن االإر�ص���ادات الغذائي���ة التي 
عليك اتباعها 

اإ�رافك ينعك�ص �صلباً على و�صعك ال�صحي 

حاول االبتع���اد قدر االإمكان ع���ن التدخن 
واالإجهاد

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

اأقامت اأ�رة االأدباء والكتاب و�ص����من برناجمها 
اال�صبوعي يوم اأم�ص االأول ندوة بعنوان “الكوميديا 
يف امل�����رح” حتدث فيه����ا الناقد واملخرج يو�ص����ف 
احلمدان و�صط ح�صور عدد من املهتمن والفنانن. 
احلم����دان �ص����خ�ص يف الن����دوة احلال����ة الكوميدية يف 
امل�����رح البحريني وطرح عدة ت�ص����اوؤالت كما توقف 
عند اأبرز التجارب الكوميدي����ة يف امل�رح البحريني، 

وفيما يلي اأبرز ما جاء يف الندوة.. يقول احلمدان:
الكوميدي����ة يف امل�����رح  احل����ال  اإن ت�ص����خي�ص 
البحريني، يقت�ص����ي منا اأوال اأن نطرح على اأنف�ص����نا 
هذه االأ�ص����ئلة: هل يوج����د م�روع م�رح����ي كوميدي 
يف امل�����رح البحرين����ي؟ واإذا كانت هن����اك نواة لهذا 
امل�روع، فلماذا مل تت�ص����كل لت�صبح م�روعا م�رحيا 
كوميديا، له ف�صاوؤه الفني املتناغم بدءا من نا�صج 
العر�����ص وانته����اء باملتف����رج؟ ثم هل يج����در بنا اأن 
نعت����رب الكوميدي����ا يف حالتنا امل�رحي����ة يف البحرين 
عموما، نوع����ا فنيا موازيا لالأن����واع االأخرى يف حراكنا 
امل�رح����ي حت����ى ي�ص����تحق اأن يكون م�روع����ا م�رحيا 

جديرا باالهتمام؟ اأم نوعا طارئا واآنيا؟ 
فل����و األقين����ا النظ����ر قلي����ال، عل����ى ه����ذه احلال 
امل�رحي����ة، �صن�ص����ل اإل����ى اأن الكوميدي����ا يف امل�رح 
البحريني مل تكن م�روعا يف االأ�صا�ص، هياأت له فرقة 
اأو جماعة، اأو موؤ�ص�صة م�رحية، والدليل هو اأن فرقنا 

امل�رحية كلها ولي�ص بع�ص����ها اأو اأغلبها، مل متنح 
الكوميدي����ا، مقارن����ة باالأنواع االأخ����رى يف امل�رح، 

كب����ري اهتمامها اأو بع�ص����ه، اإال فيما ندر، رمبا 
كانت اال�صكت�ص����ات امل�رحية اأو التمثيلية 

االأربعيني����ة واخلم�ص����ينية يف البحرين، 
نواة حل����راك كوميدي م�رحي، نظرا 

االجتماع����ي  لعبوره����ا 
ال�ص����اخر عل����ى بع�ص 

الق�صايا التي تالم�ص هموم املواطن ومعاناته.
ويف ه����ذه ال�ص����انحة ال ميكن اأن نبخ�����ص الفنان 
الكب����ري حممد عواد اأحد اأه����م رواد احلركة امل�رحية 
يف البحرين، نبخ�ص����ه حق����ه الريادي يف هذا ال�ص����اأن، 
عندما قام بتاأليف واإخراج م�رحية فرقة اأوال االأولى 
)كر�ص����ي عتيق( واأعقبها بالثاني����ة )ماالن وانك�ر(، 
هاتن امل�رحيتن اللتن اتكاأتا على ح�ص كوميدي 
�ص����عبي ناجم عن اعتجان يف خمترب االرجتال العفوي 
االأويل يف مدر�ص����ة االأندية، متكن من اأن يبلور �صكل 
الكوميديا وف�صائها االأول يف امل�رح البحريني، واأن 
يخلق مبوازاته����ا جمهورا للم�رح 

الكوميدي ال�صاخر. 
وي�صيف احلمدان:

ولك����ن م����اذا بع����د 
التجربت����ن؟  هات����ن 
هل حتق����ق امل�روع الذي 
يحل����م بتجليات����ه الفن����ان 
حممد عواد وبع�ص اأقرانه 
اأم  وزمالئ����ه؟ 
توزع����ت نواته 
تداخلت  حتى 
جت����ارب  يف 
حي����ة  م�ر
ى  خر اأ

للفرقة، بالرغ����م من اأهميتها الفني����ة والفكرية، اإال 
اأنها مل جت����اور يف اأهميتها امل�����روع الذي ينبغي اأن 
تبن����ى على لبنات����ه لبنات اأكرث ن�ص����جا ور�ص����وخا يف 
ف�ص����ح الكوميديا االجتماعية ال�صاخرة لفرتة لي�صت 

بق�صرية طبعا.
بالرغ����م من كم االأعم����ال امل�رحي����ة الكوميدية 
التي قدمها امل�رح البحريني، بدءا من ال�صبعينيات 
وحت����ى يومنا ه����ذا، اإال اأنها مل تتمك����ن من اأن حتظى 
بحيز تراكمي يدفع القارئ للتجربة بر�صد حتوالتها 
الفني����ة  ومقرتحاته����ا  روؤاه����ا  واأن����واع  وتطوراته����ا 
والفكري����ة عل����ى امل�رح واملتف����رج معا، با�ص����تثناء 
جتربتن جديرت����ن بالوقوف واالهتم����ام، تتمثالن 
يف التجربة الن�ص����ية يف الكوميديا للكاتب امل�رحي 
عقيل �صوار والكاتب والروائي وال�صيناري�صت اأمن 

�صالح. 
ن�صو�ص �ص����وار كانت فتحا كوميديا جديدا يف 
حراكن����ا امل�رحي عرب فرقة اأوال امل�رحية، وخا�ص����ة 
م�رحية الرباحة و�صوق املقا�صي�ص وبنت النوخذة، 
التي اأعادت ال����روح الكوميدية اإلى حراكنا امل�رحي 
بعد ان�����راف وانقطاع عنه����ا جتاوز العق����د تقريبا، 
كم����ا حفزت احل�����ص الكوميدي ال�ص����عبي الذي انغمر 
به فنانو ال�ص����بعينيات الذين عاي�ص و�صارك اأغلبهم 
يف التج����ارب الكوميدي����ة االأولى الت����ي قدمها م�رح 
اأوال، م����ن بينه����ا م�رحيتي )كر�ص����ي عتي����ق( و)ما 
الن وانك�����ر(، وم����ن بن ه����وؤالء الفنان����ن، املخرج 
عبداهلل يو�ص����ف وابراهيم البنك����ي، ابراهيم الغامن، 
املرحوم جا�صم �ريدة، �صامي القوز، املرحوم حممد 
البهده����ي، جا�ص����م ال�ص����ائغ، اأحمد عي�ص����ى، حممود 

املال، ابراهيم بحر، عبداهلل وليد، اإلى جانب املاكيري 
القدير عزيز مندي.

اأما ن�ص����و�ص الكاتب اأمن �ص����الح الكوميدية، 
فقد اأخذت بعدا مغايرا متاما لن�صو�ص �صوار.

يف هات����ن التجربتن ل�ص����الح، يت�ص����كل فريق 
اآخر من ال�ص����باب يقتحم حقل الكوميديا، من بينهم 
الفنان����ن ح�ص����ن حمم����د، م�ص����طفى ر�ص����يد، اأمن 
ال�ص����ائغ، اأحمد جملي، علي الغري����ر، خليل الرميثي، 
اأحمد مبارك، هاين الدالل، و�ص����امي ر�ص����دان وح�صن 
الع�صفور، بل اإن بع�ص����هم انفرد بتجارب كوميدية 
مل يكت����ب له بعدها اال�ص����تمرار يف احلفر يف جمالها، 
م����ن اأمث����ال الفن����ان واملخرج م�ص����طفى ر�ص����يد يف 
م�رحيت����ه املتمي����زة )كوكتي����ل( وه����اين الدالل يف 

م�رحيته )اوراق(.
وهناك مناذج لها ح�ص����ورها الكوميدي املميز 
والالف����ت، م����ن اأمث����ال الفنان����ة ال�ص����عبية القدي����رة 
�ص����لوى بخيت والفنانة �صعاد علي والفنان ال�صعبي 
املمثل واملخرج نا�ر القالف، والفنان املخرج اأحمد 
ال�ص����ائغ، والفنان �صعد البوعينن، والفنان عبداهلل 
ملك الذي اأخرج �ص����وق املقا�ص����ي�ص لعقيل �صوار، 
ولكن وكما اأ�صلفت فاإن غياب امل�روع هو ما يجعل 

اأوراقنا الكوميدية يف امل�رح مبعرثة.
ويتابع احلمدان:

يف البحري����ن االآن، جتربة م�رحي����ة كاريكاتريية 
مهم����ة، متى ما مت ا�ص����تثمارها جي����دا والبناء عليها، 
وهي جتربة م�رح البيادر يف عر�ص����يه )بالليط( التي 
ح����از فيها الفنان ال�ص����عبي ال�ص����اب املتدفق عادل 
جوهر جائزة اأف�صل ممثل دور اأول يف مهرجان الفرق 

امل�رحية االهلية اخلليجية الذي اأقيم العام املا�صي 
ب�ص����اللة �ص����لطنة عمان، و)ديايه لو ط����ارت( والتي 

اأي�صا قام بدور حمورها االأ�صا�ص الفنان نف�صه. 
هذان العر�صان ممكن اأن يكونا م�روعا م�رحيا 
كوميدي����ا مهم����ا يف البحري����ن واخلليج العرب����ي، اإذا 
ا�ص����توعب فري����ق العر�ص اأف����ق ما يتبناه م����ن روؤية 
له����ذا امل�رح، واإذا ما كر�ص جمال ال�ص����قر واملخرج 
ج����ل  )اأحم����د جا�ص����م(، خا�ص����ة،  باللي����ط  مل�رحي����ة 

اهتمامهما بهذا التوجه.
العرو�����ص املنا�ص����باتية، ا�ص����تطاعت اأن تخلق 
جنوم �ص����باك، ولكنه����ا مل ت�ص����تطع اأن تخلق م�روعا 
م�رحي����ا كوميديا، يتكئ وينطلق من روؤية عميقة يف 

امل�رح واحلياة.
امل�صكلة االأكرب، اأن من يتبنى م�روع الكوميديا 
يف م�رحنا االآن هو املنتج التجاري الذي يعتا�ص على 
اآالم الب�ر وي�ص����طح طموحاتهم واأحالمهم، بت�صذيجه 
للق�ص����ايا االجتماعية وال�صيا�صية عرب ال�صحك على 

من يوؤدي الدور.
اإن طبيع����ة العرو�����ص التي يقدمه����ا يف الغالب 
امل�����رح التج����اري، ال تختل����ف عن �ص����مات املهزلة، 
وهن����اك فرق ب����ن املهزلة واملله����اة اأو الكوميديا، 
ولنا يف هذه ال�صانحة اأن نتوقف عند مهرجان الريف 
امل�رحي التا�ص����ع لالأعم����ال الكوميدية ال����ذي اأقيم 
يف اأغ�ص����ط�ص ع����ام 2017، وهو بال �ص����ك يعترب اأول 
مهرج����ان م�رحي يحتف����ي بالكوميديا وجمهورها يف 

مملكة البحرين.

اأ�سامة املاجد

طارق البحار

خا�ص
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خلل مغناطي�سي يهدد الأر�ض
ح���ذر علماء من اأن احلياة على وجه الأر�ض ق���د تتغري ب�شكل جذري، مع تغري طبيعة 
حق���ل الق�ى املغناطي�شية املحيط بالأر�ض، مما ي����ؤدي اإلى تدمري الأقمار ال�شطناعية 

والكهرباء، والت�شبب ب�رسطانات واإنهاء حياة كثري من احلي�انات.
و����رسح العلم���اء هذه النظرية، باأنه ي�ج���د اأ�شفل الق�رسة الأر�شي���ة، طبقة من احلديد 
ال�شائ���ل، الذي يذوب بفعل احل���رارة امل�ج�دة يف باطن الأر����ض. وتعمل طبقة احلديد 

ال�شائل هذه كق�ة مغناطي�شية هائلة.
وي�ش���ل تاأثري هذا احلق���ل املغناطي�شي لع����رسات اآلف الأمي���ال يف الف�شاء، ويعمل 
كطبقة حتم���ي الأر�ض من اأ�شعة ال�شم����ض، وتيارات م�شح�نة بالطاق���ة تعرف ب�"الرياح 

ال�شم�شية".
وم���ن �شف���ات طبق���ة احلدي���د ال�شائ���ل اأنها غ���ري ثابتة، وق���د عك�ض حق���ل الطاقة 

املغناطي�شية اخلا�ض بها، عك�ض نف�شه متاما خالل اآلف ال�شن�ات التي م�شت.
وم���ن املعتق���د اأن ه���ذه العملي���ة )اأن يعك�ض حقل الطاق���ة نف�ش���ه( ت�شتغرق اآلف 
ال�شن����ات، ويرى العلم���اء اأنها بداأت بالفعل، وفق ما ذكر م�ق���ع "ديلي ميل". و�شعف 
احلق���ل املغناطي�شي اخلا�ض بالأر����ض ب�رسعة اأكرب ب� 10 مرات من امل���دة التي تخيلها 
العلماء، لت�شل اإلى 5 % كل عقد من الزمن، بح�شب بيانات من وكالة الف�شاء الأوروبية.

اأوكرانيان ير�سمان ترامب بالعمالت املعدنية

تقديـر” الأطبـاء “عـدم  ب�سبـب  بريطانيـا  “اأزمـة” يف 
يتخل���ى اأطباء املمار�ش���ة العامة يف بريطانيا 
عن مهنتهم مبعدلت متزايدة، ب�شبب �شع�رهم 
“بعدم التقدير الكايف”، وه� الأمر الذي يغذي ما 
و�شفته رابطة الأطباء الربيطانيني باأنه “اأزمة”.

وت��شل���ت درا�ش���ة، اأجري���ت يف كلية الطب 
بجامع���ة اإك�ش���ر الربيطاني���ة، اإل���ى اأن الأطب���اء 
املمار�شني “�شاأم�ا” ب�شبب “الطلب الالحمدود” 
على خدماتهم. وحت���دث اأطباء عن خماوف ب�شاأن 
خماط���ر التعر����ض للمقا�ش���اة، وخم���اوف ب�شاأن 

�ضالمتهم ال�ضحية ب�ضبب �ضغوط العمل. وتقول 
احلك�م���ة الربيطانية اإنها ملتزمة بت�فري 5 اآلف 
طبيب ممار�ض اإ�شايف، بحل�ل عام 2020. ويق�ل 
ري�شتارد ف�تري، رئي�ض جلنة الأطباء املمار�شني 
يف رابط���ة الأطب���اء الربيطانيني، اإن “ه���ذه اأزمة 

نحاول لفت النظر اإليها منذ عدة �شن�ات”. 
واأ�ش���اف اأن رابطة الأطب���اء تتلقى ات�شالت 
على نح� متكرر م���ن اأطباء ممار�شني من خمتلف 
اأنح�ء البلد، يعربون عن خم�وفهم ب�ض�أن �ضغوط 

واأعباء العم���ل. وتابع “اإنهم ي�شع���رون اأنهم غري 
قادرين على ت�فري رعاية اآمنة للمر�شى”.

وانخف�ض ع���دد الأطب���اء املمار�شني، الذين 
يعمل����ن بدوام كامل، بنح���� 1193 طبيبا، خالل 
الع���ام ال���ذي انته���ى يف اأكت�ب���ر 2017، مقارنة 
بانخفا����ض بنح� 97 طبيبا خالل الع���ام ال�شابق، 
وذل���ك وفق���ا لأرق���ام هيئ���ة التاأم���ني ال�شح���ي 

الربيطانية. 
واأج���رى باحث�ن من جامع���ة اإك�شر مقابالت 

مع اأطب���اء ومهنيني اآخرين، لهم خ���ربات مبا�رسة 
بق�شايا الق�ى العاملة م���ن الأطباء املمار�شني، 

يف منطقة بجن�ب غرب اإجنلرا.
 ويق�ل ج�ن كامبل امل�رسف على الدرا�شة، 
وه���� طبيب عام اأي�شا، اإن “احلك�مة ا�شتثمرت 
بالفع���ل مبال���غ كب���رية للغاية، لك���ن احلقيقة 
هي اأن تلك املبالغ غ���ري كافية، لأن احتياجات 
ال�ش���كان تتزايد، ب�شكل اأ�رسع مم���ا تلبيه م�ارد 

املنظ�مة ال�شحية”.

غــر  ثلجيــة  عا�ســفة 
م�سبوقة ت�سرب مو�سكو

خف���ت احلركة يف م��شك���� اأم�ض الإثنني بعد 
عا�شفة ثلجية �رسبتها خالل اإجازة نهاية الأ�شب�ع 
هي الأق�ى التي ت�شهدها العا�شمة الرو�شية منذ 
ب���دء ت�شجيل الأر�شاد اجل�ي���ة. اأوقعت العا�شفة 
قتي���ال واأ�شاع���ت الف��ش���ى يف حني بل���غ ارتفاع 
الثل���ج 43 �شنتمراً الثنني وت�شب���ب باإلغاء نح� 
100 رحلة يف مط���ارات م��شك� وبزحمة �شري يف 
العديد م���ن �ش�ارعها مع انخفا����ض احلرارة اإلى 
13 درج���ة حتت ال�شف���ر. وعمل قراب���ة 70 األف 
م�ظ���ف يف بلدي���ة م��شك� خالل نهاي���ة الأ�شب�ع 
على فت���ح الطرقات وعملت ف���رق خمت�شة على 
اإعادة الكهرباء اإلى و�شط م��شك� حيث ُحرم نح� 

60 األف �شخ�ض من التيار.

اأحدث م�ســاكل اآيفون.. 
عدم ا�ستقبال املكاملات

اأعلنت �رسكة اآبل اأنها تنظر يف م�شكلة جديدة 
تتعلق باأحدث ه�اتفها الذكية، اآيف�ن X، بعدما 
ا�شتكى املئ���ات من تاأخر ظه�ر الزر الفرا�شي 

الذي ت�شغط عليه ل�شتقبال املكاملات.
وا�شتكى امل�شتخدم����ن على م�قع "منتدى 
م�شتخدم���ي اآيف����ن X عل���ى الإنرن���ت م���ن اأنه 
ي�شمع����ن رنني الهات���ف لكنه���م ل ي�شتطيع�ن 
ا�شتقبال املكاملة لفرة قد ت�شل اإلى 10 ث�ان.

ورغ���م تاأكيد رئي�ض �رسك���ة اآبل تيم ك�ك اأن 
ر�ش���ا امل�شتهلكني عن هاتف اآيف�ن اجلديد بلغ 
96 % اإل اأن امل�شاكل تالحق الهاتف املميز منذ 

تاأخر م�عد اإطالقه �شبتمرب املا�شي.

منا�ســف املطبخ “خطرة 
جدا” على ال�سحة

ق���ال خ���رباء يف ال�شح���ة اإن خط���ر منا�ش���ف 
املطبخ كبري جدا على الإن�شان ك�نها ب�ؤرة لتجّمع 

اأن�اع خطرية من البكترييا.
واأجرى علم���اء من جامع���ة اأريزونا الأمريكية 
درا�شة على 82 من�شفة مطبخ )لليدين والأطباق 
والأ�شط���ح(، ماأخ�ذة من من���ازل عائالت خمتلفة 
يف خم�ش���ة مدن اأمريكي���ة وكندية، ووجدوا يف 89 
% منه���م جمم�عة م���ن البكتريي���ا اخلطرة على 
ال�شح���ة منها 25.6 % بكترييا ع�ش�ّية. وين�شح 
الباحث�ن بغ�شل منا�شف املطبخ ي�ميا لأن تركها 
لفرات ط�يلة دون تنظيف ي�شاعف من كميات 
هذه البكتريي���ا التي تنتمي لعائل���ة الع�ش�يات 
املع�ية، والتي ت�شب���ب اأمرا�ض متعددة خطرية، 

بح�شب م�قع "ريجيم" ال�شحي.
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�سينية تبيع حليب ثديها لعالج ابنتها
تعر����ض اأم �شيني���ة حلي���ب ثديه���ا للبيع يف ال�ش���ارع من اأجل جم���ع املال لع���الج ابنتها 
امل�ج����دة يف العناية املركزة بامل�شت�شفى. وتق�ل الأم وزوجه���ا يف �ش�ر فيدي� ن�رست على 
م�ق���ع مياوب���اي اللك���روين ، اإنهما بحاج���ة اإلى مبلغ 100 األ���ف ي�ان )اأي اأك���ر من 11 األف 
دولر(، لعالج ابنتهما. وانت�رس الفيدي� على م�قع الت�ا�شل الجتماعي ال�شيني، ت�شاينا ويب�، 

و�شاهده اأكر من 2.4 ملي�ن �شخ�ض، وجذب اأكر من 5 اآلف تعليق.
وتق����ل الأم اإنه���ا تبيع حليب ثديها من اأجل جمع املال ال���كايف يف اأقرب وقت لأن اإحدى 

بناتها مري�شة يف العناية املركزة مب�شت�شفى باو اآن احلك�مي يف �شينزين.

ك�شف الفنان���ان الأوكرانيان دانييل غرين وداريا مار�شينك� يف مدينة ني�ي�رك 
بال�لي���ات املتح���دة، ع���ن ل�حة ل�ج���ه الرئي�ض الأمريك���ي دونالد ترام���ب م�شن�عة 

بالكامل من عمالت معدنية
وا�شتغ���رق اإجن���از الل�حة 3 اأ�شهر م���ن العمل املت�ا�شل. واخت���ار الفنانان �شنع 

الل�حة من فئات دنيا من العملة الأمريكية )البن�ض(.

 Social
mediaسالح يلبي اأمنية طفل�

لبى جنم املنتخب امل�رسي ولعب نادي ليفرب�ل الإجنليزي حممد �شالح طلب طفل 
من ع�شاق الفريق الأحمر.

ومن���ح �ش���الح الطف���ل القمي�ض ال���ذي خا�ض به مب���اراة فريقه م���ع ت�تنهام �شمن 
مناف�ش���ات اجل�لة ال�26 من الدوري الإجنليزي املمتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 
2-2 و�شجل �شالح خاللها هدفني. وكان الطفل قد حمل ط�ال املباراة التي دامت 90 
دقيق���ة لفتة كتب عليها ‘’م���� �شالح هل ميكنني احل�ش�ل عل���ى قمي�شك؟”. وتداول 
رواد م�اقع الت�ا�شل الجتماع���ي مقطع الفيدي� و�ش�ر الطفل ب�شكل كبري حتى جتاوز 
ع���دد التغري���دات التي حملت ا�ش���م حممد �ش���الح بالعربي���ة 30 األف تغري���دة وباللغة 
الإنكليزي���ة 253 األف تغريدة. وهذه لي�ش���ت اأول مرة يهدي فيها حممد �شالح قمي�شه. 
فبع���د انت�ش���ار �ش�رة طفل م�رسي يرت���دي جلبابا كتب عليه بالقل���م “حممد �شالح رقم 

10”، اأهدى �شالح القمي�ض الذي يرتديه مع ليفرب�ل اإلى الطفل.

�سرين ر�سا اأف�سل ممثلة

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ض معتدل ولكنه بارد ن�شبيا 
ورطب خالل الليل مع كميات متفاوتة 

من ال�شحب.

الرياح متقلبة 
الجتاه من 5 اإلى 

10 عقد.

ارتفاع امل�ج من قدم اإلى قدمني.
درجة احلرارة العظمى 23 وال�شغرى 11 

درجة مئ�ية.

 ف���ازت النجمة امل�رسية �شريين ر�شا بجائ���زة اأف�شل ممثلة دور اأول والتي منحتها لها جلنة حتكيم 
مهرج���ان جمعية الفيلم عن دورها يف فيلم ف�ت�ك�بي الذي ف���از اأي�شاً بجائزة اأف�شل عمل اأول ملخرجه 
تام���ر ع�رسي و�شهادة تقدير خا�شة للممثل اأحمد دا����ض. وناف�شت �شريين ر�شا م��شم رم�شان املا�شي 
مب�شل�ش���ل ل تطفئ ال�شم�ض، كم���ا قدمت م�شل�شل حجز جهنم الذي لقى جناح���اً جماهريياً كبرياً، وخالل 
2016 ح�شل���ت �شريين على جائ���زة اأف�شل ممثلة يف املهرجان الق�مي لل�شينما امل�رسية عن دورها يف 
فيل���م خارج اخلدم���ة للمخرج حمم�د كامل، وتعترب تلك هي اجلائزة الثاني���ة عن دورها يف الفيلم، حيث 

ح�شلت على جائزة اأف�شل ممثلة يف الدورة ال� 42 من مهرجان جمعية الفيلم.
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