
رقم الت�سجيل   ISSN 1985-8566ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

منتجاتنا قادرة على املناف�سة يف الأ�سواق الدولية
التنوع قاعدة االقت�ساد القوي وال�سناعة اأهم م�سادره... �سمو رئي�س الوزراء:
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السنة العاشرة - العدد 3403 
األربعاء

7 فبراير 2018 
21 جمادى األولى 1439 مروة خمي�س

ت�سجيل املكاتب 
العقارية... اإلزامي

�ملنام���ة - موؤ�س�س���ة �لتنظي���م �لعق���اري: �أكد 
�لرئي����س �لتنفي���ذي ملوؤ�س�س���ة �لتنظي���م �لعقاري 
�ل�سيخ حممد ب���ن خليفة �آل خليف���ة وجوب ت�سجيل 
�ملكات���ب �لعقاري���ة كل ح�س���ب تخ�س�س���ه ومهنته 
)و�سط���اء عقاري���ون، مثمن���ون عقاري���ون، مدي���رو 
�أم���اك( يف �ملرحل���ة �ملقبلة. و�لتق���ى �ل�سيخ حممد 
بن خليفة �أم�س �أع�ساء جمعية �لعقاريني �لبحرينية، 

و�لو�سطاء �لعقاري���ني، و�أطلعهم على كل 
ما يتعلق مبجريات تطبيق �لقانون.

 

عو�يل - �ملحافظة �جلنوبية: ز�ر حمافظ 
�جلنوبي���ة �سم���و �ل�سي���خ خليفة ب���ن علي �آل 
خليف���ة مدينة خليفة و�سملت �لزيارة مناطق 
ع�سك���ر وج���و، �طلع م���ن خالها �سم���وه على 
عدد م���ن �ملو�ق���ع �خلدمية وم���دى تلبيتها 
ين�سده���ا  �لت���ي  و�لتطلع���ات  لاحتياج���ات 
�الأه���ايل. وتهدف زي���ارة �سموه �إل���ى متابعة 
توجيه �سمو رئي�س �ل���وزر�ء يف جل�سة جمل�س 
�ل���وزر�ء لوز�رة �س���وؤون �ل�سب���اب و�لريا�سة 
ل�سيانة و��ستكمال �ملر�فق �لريا�سية يف جو 
وع�سك���ر، وكذلك م�ساه���دة و�قع �ملاحظات 

قب���ل  م���ن  و�ملقدم���ة  �ملر�س���ودة 
�الأهايل ب�ساأنها.

متابعة لتوجيه �سمو رئي�س الوزراء

�سمو حمافظ اجلنوبية يتفقد احتياجات ع�سكر وجو اخلدمية

• �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي  يتفقد �حتياجات ع�سكر وجو �خلدمية	

�سح مواد الدفان يرفع الأ�سعار 100 % الرقمي” “البنك  الإ�سالمي” يد�سن  “البحرين 
قفزت �أ�سعار مو�د �لدفان و�حل�سى �إلى 
�ل�سعف �إثر توقف معظم �الإمد�د�ت �ملحلية 
من منطق���ة �لتحجري يف حف���رية؛ ب�سبب منع 
وز�رة �الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات �ملقاولني 
م���ن �لو�سول �إل���ى مناطق عمله���م، يف �إطار 
عملي���ة ت�سحي���ح قانونية تقوده���ا �لوز�رة. 
وذكر عامل���ون يف جمال �حلفريات �أن �أ�سعار 
�لدفان �رتفعت من نحو 60 دينار� �إلى قر�بة 

120 دين���ار� لل�سحنة �سع���ة 20 مرت� مكعبا، 
وبالط���ن �رتف���ع �ل�سعر م���ن دينارين للطن 
�إلى 4 دنان���ري للطن �لو�حد، يف حني ماز�لت 
مو�ق���ع �لعمل متوقفة �إل���ى حلظة كتابة هذ� 
�لتقري���ر. وع���ر مقاولون ع���ن خ�سيتهم من 
تكب���د خ�سائ���ر فادحة مع ع���دم ��ستطاعتهم 
�لو�س���ول �إلى خمزونهم من مو�د �لدفان، يف 
�لوقت �لذي �أك���دو� فيه وقوفهم �إلى جانب 

�س���وؤون �لبلدي���ات لتنظي���م �س���وق 
�لتحجري و�لدفان.

        اأمل احلامد من املنامة

ك�سف �لرئي�س �لتنفيذي لبنك �لبحرين 
�الإ�سامي ح�سان ج���ر�ر عن نية �لبنك �فتتاح 
�أول ف���رع رقمي ل���ه يف �لبحرين بنهاية �سهر 
مار����س �ملقب���ل، و�ل���ذي ميّك���ن �لعميل من 
�إجن���از جمي���ع �ملعامات �لتي تت���م يف �لفرع 
�لتقلي���دي. و�أو�سح لل�سحافي���ني �أن �لفرع 
�جلدي���د، �ل���ذي �سيك���ون يف منطق���ة �لزجن، 
رقم���ي �إلك���رتوين بالكام���ل، فيم���ا يتو�ف���ر 

موظفو �إر�ساد، موؤكد� �أن �لبنك بذلك يو�كب 
�مل�ستقبل؛ كون �الأجي���ال �لقادمة ترغب يف 

�ل�سريفة �لرقمية بح�سب و�سفه.
وكان �لبن���ك ق���د �أعلن موؤخًر� ع���ن �إطاقه 
للخدم���ات �مل�رصفي���ة �الإلكرتوني���ة �ملط���ورة 
متا�سي���اً  وذل���ك  �الإلك���رتوين”،  “�الإ�سام���ي 
�إل���ى  �لع���ودة  )�إ����رص�ق-  ��سرت�تيجيت���ه  م���ع 
�الأ�سا�سي���ات( و�لت���ي ت�سم���ل �لرتكي���ز عل���ى 

�لرقمن���ة و�لتمي���ز م���ن خ���ال تقدمي 
9خدمات متقدمة للزبائن. 11

جمل�س علماء باك�ستان ي�ستنكر حماولة 
قطر تدويل ملف احلج

فعاليات وطنية لـ “$”: م�ساعي تدويل 
االأرا�سي املقد�سة “زوبعات” فارغة

الزعيم املنامي يوؤكد تفوقه على 
الن�سر االأهالوي
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ما ق�سة جناح اأغنية “3 دقات” 
لـ“اأبو وي�سرا”؟

مسافات البالد
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علي الفردان

افتتاح املحطة التجريبية 
لطاقة الرياح خالل �سهرين

       زينب العكري من ال�سناب�س

ك�س���ف وزير �لدولة ل�سوؤون �لكهرب���اء و�ملاء عبد�حل�سني 
مريز� عن �أن �مل�رصوع �لتجريبي لطاقة �لرياح �ملتجددة بطاقة 
2 ميغاواط �شيتم افتتاحه خالل �شهرين جنوب حمطة الدور.

و�أ�ساف �أن �لطاقة تعمل بن�سبة 100 % على م�سدر �لغاز 
�لطبيع���ي، لذ� قررت �حلكومة �أن يكون 5 % منها يعتمد على  
�لطاقة �ملتج���ددة بحلول 2025 و10 % بحلول �لعام 2035، 
وكذل���ك رفع كف���اءة �لطاقة بالرت�سي���د و�لتقنية 6 % بحلول 
�لع���ام 2025. جاء ذلك عل���ى هام�س �فتت���اح معر�س �خلليج 
لل�سناع���ة 2018 �أم�س، فيم���ا �أكد �لرئي����س �لتنفيذي لهيئة 
�لبحري���ن للمعار����س و�ملوؤمت���ر�ت �ل�سيخ خالد ب���ن حمود �آل 

خليف���ة �أن م�ساحة �ملعر�س ز�دت بن�سبة 21 % مقارنة 
بالعام �ملا�سي. 

خمالفون  اأجنبي  األف   60
لقانون االإقامة

و�ف���ق جمل����س �لنو�ب عل���ى �إحال���ة تو�سيات جلنة 
�لتحقيق �لرملانية يف ظاه���رة �لعمالة �ل�سائبة )�لفري 
في���ز�( �إلى �حلكوم���ة. و�أ�سار �لرئي����س �لتنفيذي لهيئة 
تنظي���م �سوق �لعم���ل �أ�سامة �لعب�سي �إل���ى وجود 2200 
ت�رصيح عمل مرن حتى �ليوم منذ تطبيقه، وال يوجد عامل 
مرن يعمل ب� “�لب�سطات”. وقال �لنائب عادل �لع�سومي 

�إنه يوجد يف �لبحرين �أكرث من 520 �ألف عامل، 
منهم 60 �ألف عامل �أجنبي خمالفون.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء يفتتح معر�س �خلليج لل�سناعة 	

�ملنام���ة - بن���ا: �أكد رئي�س 
�لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�الأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان �آل 
خليف���ة �أن منتجاتن���ا �ل�سناعية 
�لوطنية و�خلليجية قادرة على 
�ملناف�س���ة يف �الأ�سو�ق �لدولية، 
و�أن ت�سويقها وترويجها �أ�سبح 
����رصورة، لذل���ك نحر����س عل���ى 
رعاي���ة �ملعار����س �ملتخ�س�سة 

ودعمها.
و�سّدد �سم���وه، لدى تف�ّسله 
�خللي���ج  معر����س  بافتت���اح 
�لبحري���ن  مرك���ز  يف  لل�سناع���ة 
�ل���دويل للمعار����س و�ملوؤمتر�ت 
�أم�س، عل���ى �أن �القت�ساد �لقوي 
هو ذل���ك �القت�ساد �لذي ي�ستند 
عل���ى قاع���دة م�س���ادر متنوع���ة 

يف  �ل�سناعة  وتكون 
3�أعلى �سلم م�سادره. 2
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���ا ون���ع���م���ل ع���ل���ى حت���ق���ي���ق امل���زي���د  البحرين”ن���ف���خ���ر يف ال���ب���ح���ري���ن مب����ا حت���ق���ق ����ش���ن���اع���يًّ يف  “�شنع  ����ش���ع���ار  ت�����روي�����ج  ن�������ش���ت���ه���دف  ع����ب����دال����رح����م����ن:  ج�������ران 

دع������م ال�������ش���ن���اع���ات ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى االب����ت����ك����ار وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا احل���دي���ث���ة م������ا راأي��������ن��������اه م������ن ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا ����ش���ن���اع���ي���ة ب����امل����ع����ر�����س حم������ل اإع�����ج�����اب

منتجاتنـــــا ال�سناعيـــــة قـادرة علــــــــى املنافـ�سـة يف الأ�سواق الدوليـة
مفتتًحا معر�س اخلليج لل�شناعة... �شمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: لدى تف�ّشل �شموه بافتتاح 
معر�س اخلليج لل�ش���ناعة، اأكد رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة اأن منتجاتن���ا ال�ش���ناعية الوطني���ة 
واخلليجية قادرة على املناف�ش���ة يف االأ�شواق 
الدولي���ة، واأن ت�ش���ويقها وترويجه���ا اأ�ش���بح 
����رورة، لذلك نحر�س عل���ى رعاية املعار�س 
املتخ�ش�ش���ة ودعمها، م�ش���يًدا �شموه بدورها 
يف الرتوي���ج والتعري���ف بامل�ش���توى املتقدم 
للمنتج ال�شناعي البحريني واخلليجي وتعزيز 
ثقة امل�ش���تهلك في���ه، ولل�ركات ال�ش���ناعية 
من احلكومة كامل الدعم وامل�ش���اندة لدورها 
وكان  الوطن���ي.  االقت�ش���اد  ركائ���ز  كاإح���دى 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء، قد 
تف�ّش���ل بافتت���اح فعالي���ات معر����س اخلليج 
لل�ش���ناعة يف دورت���ه احلادي���ة ع����رة، والذي 
نظمته �ركة الهالل للموؤمترات واملعار�س يف 
مركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات، 
مب�ش���اركة نخب���ة م���ن العار�ش���ن املحلي���ن 

والدولين.
وق���ام �ش���موه بجولة يف اأق�ش���ام املعر�س 
اطلع خاللها على ما ي�ش���مه من تكنولوجيات 
�ش���ناعية متط���ورة يف قطاع���ات االأملني���وم، 
والطاقة ال�شم�ش���ية، وحماية البيئة، واملعادن 
ال�ش���ناعية، واخلدمات اللوج�شتية، واملرافق 
والتدري���ب  وال�ش���المة  واالأم���ن  ال�ش���ناعية 

ال�شناعي.
واأعرب �شموه عن اإعجابه مبا ي�شتمل عليه 
املعر�س من تكنولوجيا �ش���ناعية من خمتلف 
اأنح���اء الع���امل، االأمر الذي يوؤكد م���دى االإقبال 
املتزاي���د عل���ى املعر����س والثق���ة واملكان���ة 
الكبرية التي بات يحتلها من قبل العار�شن 

وامل�شاركن.
وخالل اجلولة اأكد �ش���احب ال�شمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء حر�س احلكومة عل���ى تكامل 
القطاع���ات االقت�ش���ادية وتطويعها يف خدمة 

التنمي���ة و�ش���مان دميومته���ا، وقال �ش���موه 
“اإن ا�ش���ت�راف امل�ش���تقبل يرّجح كفة القطاع 
حر�ش���ت  املنطل���ق  ه���ذا  وم���ن  ال�ش���ناعي، 
احلكومة على دعم وت�ش���جيع اإقامة املعار�س 
يف  الأهميته���ا  ال�ش���ناعة  يف  املتخ�ش�ش���ة 
ا�شتقطاب ال�ركات ال�شناعية واال�شتثمارات 

يف هذا املجال وبناء ال�راكات”.
و�ش���ّدد �شموه على دعم احلكومة للتو�شع 
يف الن�ص���اط ال�ص���ناعي وخا�ص���ة ال�ص���ناعات 
القائمة على االبت���كار والتكنولوجيا احلديثة 
م���ن خالل توفري املقوم���ات الالزمة من البنية 
التحتي���ة وم���وارد الطاق���ة وتهيئ���ة االأي���دي 

العاملة البحرينية باملهارات الفنية وغريها.
كما �ش���ّدد �شاحب ال�ش���مو امللكي رئي�س 

ال���وزراء عل���ى اأن االقت�ش���اد الق���وي هو ذلك 
االقت�ش���اد الذي ي�ش���تند على قاعدة م�شادر 
اأعل���ى �ش���لم  متنوع���ة وتك���ون ال�ش���ناعة يف 
م�شادره، فاالأمم املتطورة ُخلدت مبا �شنعت 
وقدمت للب�رية وهذا يعك�س اأهمية ال�شناعة 
يف تعزي���ز موقع ال���دول يف خارطة االقت�ش���اد 
العاملي، الفًتا �ش���موه اإلى اأننا نفخر يف مملكة 
البحري���ن مب���ا حتق���ق عل���ى �ش���عيد القط���اع 
ال�شناعي ونعمل على حتقيق املزيد على هذا 

ال�شعيد.
ونّوه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
بالدور الذي ت�شطلع به املعار�س والفعاليات 
املتخ�ش�ش���ة يف القطاع ال�شناعي يف الرتويج 
للميزات واحلوافز والبنية التحتية ال�ش���ناعية 

البحرينية املتطورة وتعزيز اال�شتثمار يف هذا 
اجلانب، �ش���اكًرا �شموه للقائمن على معر�س 

اخلليج لل�شناعة جهودهم يف هذا اجلانب.
وق���ام �ش���اح��ب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء خالل املعر�س بت�شغيل �شعار “�شن” 
ال���ذي ي�ش���تمد طاقت���ه م���ن �ش���جرة الطاق���ة 

ال�شم�شية.
من جانبه، اأع���رب املدير التنفيذي ل�ركة 
املنظم���ة  واملعار����س  للموؤمت���رات  اله���الل 
للمعر����س ج���ران عبدالرحم���ن، ع���ن خال�س 
تقدي���ره وامتنان���ه لرئي����س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأم���ري خليفة بن �ش���لمان اآل 
خليفة على دعمه الكرمي واملتوا�شل ملعر�س 
اخلليج لل�شناعة ولتف�شله بافتتاح املعر�س.

واأ�ش���ار جران اإل���ى اأن �ركات الت�ش���نيع 
ت�ش���تهدف ترويج �شعار “�ش���نع يف البحرين” 
وت�ش���ليط ال�ش���وء على االإمكانيات التي تزخر 
به���ا الب���الد، ف�ش���ال ع���ن التعري���ف باملرافق 
ال�ش���ناعية عاملية امل�ش���توى التي من �شاأنها 
وج���ذب  اململك���ة  االأعم���ال يف  بيئ���ة  تعزي���ز 

امل�شتثمرين الدولين واالإقليمين.
ومتث���ل ال����ركات العار�ش���ة باملعر����س 
قطاعات االأملنيوم، والطاق���ة وحماية البيئة، 
واملعادن ال�ش���ناعية، والعمليات ال�ش���ناعية 
والت�ش���نيع، واملوان���ئ واخلدم���ات البحري���ة، 
واملرافق ال�ش���ناعية واخلدمات اللوج�ش���تية، 
واالأم���ن  ال�ش���ناعي،  التدري���ب  ع���ن  ف�ش���ال 

وال�شالمة يف القطاع ال�شناعي.

•  �شمو رئي�س الوزراء يفتتح معر�س اخلليج لل�شناعة	
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�سمو حمافظ اجلنوبية يتفقد احتياجات ع�سكر وجو اخلدمية

حري�ســــون على دعـــم الربامـــج والأن�سطــــة اخلرييــــة

متابعة لتوجيه �سمو رئي�س الوزراء 

لدى رعاية �سموه حفل الزواج اجلماعي باملحافظة اجلنوبية... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة:  زار حمافظ 
اجلنوبي���ة �سمو ال�سيخ خليف���ة بن علي اآل خليفة 
مدينة خليفة و�سمل���ت مناطق ع�سكر وجو، اطلع 
من خالله���ا �سموه على عدد من املواقع اخلدمية 
وم���دى تلبيتها لالحتياج���ات والتطلع���ات التي 

ين�سدها الأهايل.
وته���دف زي���ارة �سموه اإل���ى متابع���ة توجيه 
�سم���و رئي�س الوزراء خالل جل�س���ة جمل�س الوزراء 
ل���وزارة �س���وؤون ال�سب���اب والريا�س���ة ل�سيان���ة 
وا�ستكم���ال املراف���ق الريا�سية يف ج���و وع�سكر، 
وكذل���ك م�ساه���دة واقع املالحظ���ات املر�سودة 
واملقدمة م���ن قبل الأهايل ب�ساأنه���ا، بدًءا مبركز 
�سب���اب ع�سكر، حي���ث اطلع �سموه خ���الل الزيارة 
عل���ى الو�س���ع احل���ايل للمرك���ز واأه���م متطلبات 
�سيانته وتطويره واحتياجات الأهايل من خدمات 
ريا�سي���ة، وذلك ل�ستكم���ال التن�سي���ق امل�سبق 
والتع���اون امل�س���رك القائ���م م���ع وزارة �سوؤون 
ال�سباب والريا�سة للتباحث حول �سبل ت�سغيلية 
وفق التطلعات التي تت�س���ق مع توجيهات �سمو 
رئي����س الوزراء ومبا يلبي تطلعات وطموح اأهايل 

ع�سكر. 
ثم اأك���د �سمو حماف���ظ املحافظ���ة اجلنوبية 

����رورة متابع���ة نتائ���ج م���ا و�سلت اإلي���ه مراحل 
املتابع���ات املتوا�سلة ب���ن املحافظة اجلنوبية 
م���ع وزارة ال�سح���ة ح���ول اخلط���ة ال�سراتيجي���ة 
لإن�س���اء املرك���ز ال�سحي واأولوي���ة تنفيذ الوزارة 
للمراح���ل الأولى والتي م���ن �ساأنها و�سع احللول 
الكفيل���ة ب�سمان اأف�سل �سب���ل الرعاية ال�سحية 

للمواطنن يف هذه املناطق.
واأ�سار �سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة 
خالل جولة تفقدية قام بها اإلى عدد من املواقع 
التاريخي���ة يف جو اإلى ا�ستغ���راب �سموه من عدم 
ني���ل تل���ك املواق���ع التاريخي���ة الأثري���ة اهتمام 
ورعاي���ة اجلهات املعنية ال���كايف وبال�سكل الذي 

يلي���ق مبكانتها وعظمه���ا التاريخ���ي العائد اإلى 
اأكرث من قرنن من الزمان. 

واأكد �سم���وه اأهمية تلك املواق���ع التاريخية 
وم���ا متثله م���ن جزء رئي�س���ي ومرحل���ة مهمة من 
تاري���خ البحرين تعبرّ عن عم���ق واأ�سالة الأحداث 
ا �سمو  ً التاريخي���ة يف املحافظ���ة اجلنوبية، مع���برّ

حمافظ املحافظ���ة اجلنوبية عن �سع���ي ومبادرة 
املحافظة اجلنوبية ال���دوؤوب يف احلفاظ وتطوير 
هذه املواق���ع التاريخية والأثري���ة بالتن�سيق مع 
اجلهات املعنية تخليًدا لتلك املواقع ملا ت�سكله 
م���ن اإرث تاريخي عري���ق م�رف يعت���ز ويفخر يف 

وجوده اأهايل املحافظة اجلنوبية.

املنامة - بن����ا: رعى حماف����ظ اجلنوبية �سمو 
ال�سي����خ خليف����ة بن عل����ي اآل خليفة حف����ل الزواج 
اجلماعي بح�سور رئي�س جمل�����س الأوقاف ال�سنية 
ال�سيخ را�سد بن حممد الهاجري؛ يف �سالة �سيخان 
الفار�سي، ال����ذي اأقيم لعدد من �سباب املحافظة 

اجلنوبية.
واأكد �سمو حماف����ظ اجلنوبية حر�س واهتمام 
املحافظ����ة على دع����م ورعاية مثل تل����ك الأعمال 
اخلريي����ة العائ����دة بالنف����ع واخلري عل����ى املجتمع 
مبختل����ف فئات����ه مبب����ادرات م�سرك����ة ت�سب يف 

م�سلحة املواطنن.
واأ�س����ار �سم����وه اإل����ى الأهمية الت����ي ي�سكلها 
الوط����ن  وم�ستقب����ل  نه�س����ة  بن����اء  يف  ال�سب����اب 
واإلى �����رورة العمل عل����ى تلبية الرغب����ات واإزالة 
التحديات التي تواجه م�ستقبلهم من خالل و�سع 
اخلطط والبام����ج املتنوعة امل�ستدامة بالتن�سيق 

مع اجلهات املخت�سة لتوفري كل مقومات النجاح 
والتق����دم للمراحل التي مير به����ا ال�سباب ليكون 

خري من ميثل اأهله ووطنه.

وهناأ �سمو حمافظ اجلنوبية ال�سباب املقبلن 
على الزواج من اأبن����اء املحافظة اجلنوبية، متمنًيا 
له����م حي����اة اأ�ري����ة كرمي����ة ملوؤه����ا املحب����ة والب 

والتق����وى والعمل ال�سالح، م�س����رًيا �سموه اإلى ما 
ميثل����ه الزواج اجلماع����ي من اأبهى �س����ور التالحم 
والتكافل بن املجتمع وم����ا ي�سكله من حت�سن 

وجانب معزز يف قوة املجتمع ورفعته.
 كما اأ�س����اد �سمو حماف����ظ اجلنوبية باجلهود 
التي بذلتها اإدارة الأوقاف ال�سنية يف تنظيم هذا 
احلف����ل، موؤكًدا اأهمية مثل ه����ذه الأعمال اخلريية 
يف زي����ادة الراب����ط الأ�����ري وتاأكي����د امل�سوؤولية 
املجتمعي����ة وما توؤثره من م�س����اع خمل�سة يف دعم 
املقبلن على الزواج وتعزيز التوا�سل والتقارب 

بن �رائح جمتمع املحافظة كافة.
من جانبه، عب رئي�س جمل�س الأوقاف ال�سنية 
عن �سكره وتقديره لتف�سل ورعاية �سمو حمافظ 
اجلنوبي����ة حفل ال����زواج اجلماعي، م�سي����ًدا بالدور 
واجلهود التي تقوم بها املحافظة من توا�سل مع 
جميع الفئات العمري����ة باملجتمع لتقدمي اأف�سل 
املب����ادرات اخلريية من اأن�سطة وبرامج ت�ساهم يف 
ن�ر العم����ل اخلريي العائد بالنف����ع والفائدة على 

املواطنن.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي خالل زيارته مدينة خليفة	

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي يرعى حفل الزواج اجلماعي	
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�سمو ويل العهد يتبادل التهاين مع حمد بن حممد 

جاللــة امللـك قدوتنــا ومثلنـا الأعلى

تعزيز ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية بني املنامة ووا�سنطن

كّرم اجلالهمة والنعيمي وكبار امل�سوؤولني يف اليوبيل الذهبي لـ “الدفاع”... القائد العام: 

ا اإجنازات قوة الدفاع اأمام كبار امل�سوؤولني الأمريكيني... عبداهلل بن را�سد: م�ستعر�سً

الرفاع - قوة الدفـــاع: رعى القائد العام 
لقـــوة دفاع  البحرين امل�ســـري الركن ال�ســـيخ 
خليفـــة بـــن اأحمـــد اآل خليفـــة حفـــل توزيـــع 
الأو�ســـمة التي تف�ســـل عاهل البـــالد القائد 
الأعلى �ساحـــب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة مبنحها لوزير �سوؤون الدفاع الفريق 
الركن يو�سف اجلالهمة ورئي�س هيئة الأركان 
الفريـــق الركن ذياب النعيمـــي ووكيل وزارة 
الدفاع اللواء الركن ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل 
خليفة وعـــدد من كبار امل�سوؤولـــني مبنا�سبة 
احتفال قوة دفاع البحرين بالذكرى اخلم�سني 

على تاأ�سي�سها.
وجــــرت مرا�ســــم توزيــــع الأو�سمــــة، حيث 
تف�ّســــل لقائــــد العام لقــــوة دفــــاع البحرين، 
بتقــــدمي و�سام القــــوة لوزير �ســــوؤون الدفاع 
ورئي�ــــس هيئة الأركان ووكيــــل وزارة الدفاع 
وعدد مــــن كبار امل�سوؤولني، كمــــا قلد و�سام 
البحريــــن من الدرجة الأولــــى والدرجة الثانية 
لعــــدد مــــن كبــــار امل�سوؤولــــني وعــــدد مــــن 
الق����ادة وامل����دراء وكب����ار ال�سب����اط كما �سلم 
و�سام الكفــــاءة من الدرجــــة الأولى لعدد من 
احلا�سلني على درجة املاج�ستري والدكتوراه 
الوطنــــي،  والدفــــاع  الع�سكريــــة  العلــــوم  يف 

واجلامعات املدنية من كبار ال�سباط. 
وبــــنّي امل�سري اأن “�ساحــــب اجلاللة قّدم 
الكثري وحتقق بف�سله الكثري من املنجزات، 
وهو جاللته مثلنا الأعلى الذي نحتذي به لهذا 

البلد الكرمي”. 
ونــــّوه مب�رشوعني اأ�سا�سيني هما: امل�رشوع 

الإ�سالحــــي الذي �سمــــل املواطنني وكل من 
علــــى اأر�س مملكة البحريــــن، حيث ثبت بهذا 
امل�ــــرشوع عروبــــة مملكــــة البحريــــن وانتماءها 
اخلليجي، وبهذا امل�رشوع مت حتقيق النت�سار 
يف جميــــع املحافــــل واملنا�سبــــات الدوليــــة، 
اأمــــا امل�رشوع الآخــــر فهو تاأ�سي�ــــس قوة دفاع 
البحرين، هذا ال�رشح الكبري الذي متكن خالل 
م�سريتــــه الق�ســــرية مــــن حتقيــــق الإجنازات 
ا  امل�رشفة يف جميع امليادين واملواقع خ�سو�سً
يف العمليات الع�سكرية والتحالفات الدولية، 
وما كان هذا اأن يتحقق لول رجال قوة الدفاع 
املخل�سني وكفاءتهم من اأعلى قائد اإلى اآخر 
جندي منذ تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين وحتى 

يومنا هذا”.
وقــــال اإنه خــــالل ن�سف قرن مــــن الزمان 
و�سلت قوة دفاع البحرين اإلى هذا امل�ستوى 
املتقدم وتطورت وحداتها واأ�سلحتها الربية 
واجلويــــة والبحريــــة، واأ�سبحت قــــوة دفاعية 
ع�رشيــــة حديثة متتلك مــــن ال�ســــالح والعتاد 
والرجال ما ي�ساهي اأحدث اجليو�س يف الدول 

املتقدمة.
هــــذا، وقد ُقدمت هديــــة تذكارية للقائد 
العــــام لقــــوة دفــــاع البحريــــن من قبــــل وزير 
�سوؤون الدفــــاع وذلك مبنا�سبــــة احتفال قوة 
دفــــاع البحريــــن بالذكــــرى اخلم�ســــني علــــى 

تاأ�سي�سها. 

املنامة - بنـــا: رفع �سفري مملكة البحرين 
لـــدى الوليـــات املتحـــدة الأمريكيـــة ال�سيخ 
عبداهلل بن را�سد اآل خليفة اأ�سمى اآيات التهاين 
والتربيـــكات اإلـــى مقام عاهل البـــالد �ساحب 
اجلاللـــة امللـــك حمـــد بـــن عي�ســـى اآل خليفة، 
ورئي�س الـــوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �سلمان ال خليفة، وويل العهد نائب 
القائـــد الأعلـــى النائـــب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري �سلمان 
بـــن حمد اآل خليفـــة، واإلى القائـــد العام لقوة 
دفاع البحرين امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفـــة؛ مبنا�سبة مبرور خم�سني عاماً 

على تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين.
جـــاء ذلـــك خـــالل ماأدبـــة ع�ســـاء اأقامهـــا 
ال�سفري احتفالً مبـــرور 50 عاماً على تاأ�سي�س 
قـــوة دفـــاع البحريـــن، ومـــرور 70 عامـــاً على 
العالقـــات الع�سكريـــة البحرينيـــة الأمريكية، 
ح�رشهـــا وكيل وزارة البحريـــة توما�س موديل، 
والأدمـــريال الأمريكـــي كيفن دونـــكان، وهو 
قائـــد الأ�سطـــول اخلام�س ال�سابـــق، وعدد من 
كبـــار امل�سوؤولـــني يف وزارة الدفاع واخلارجية 
والبحرية الأمريكية، وبع�س اخلرباء والباحثني 
يف املجـــالت الدفاعية، وذلـــك بالتن�سيق مع 
امللحق الع�سكري ب�سفـــارة مملكة البحرين يف 
وا�سنطن العا�سمة العميد الركن طارق غايل.

وخـــالل الكلمة التي األقاهـــا ال�سفري رحب 
الإجنـــازات  وا�ستعر�ـــس  باحل�ســـور،  فيهـــا 
العديـــدة التـــي حققتهـــا قوة دفـــاع البحرين 
يف ظل الروؤية احلكيمـــة والرعاية الكرمية من 
لـــدن �ساحب اجلاللة امللك حتى اأ�سبحت قوة 
دفـــاع البحرين مثالً يحتـــذى به يف الحرتافية 

والفاعلية واجلهازية القتالية.
كما هناأ احل�سور على مـــرور �سبعني عاماً 

علـــى العالقات الع�سكرية بني مملكة البحرين 
والوليـــات املتحـــدة الأمريكية، م�ســـدداً على 
اأهمية تعزيـــز ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية البحرينية 
الأمريكيـــة املتميزة ملا فيـــه من خري ومنفعة 

متبادلة للبلدين ال�سديقني. 
وا�ستغل ال�سفـــري املنا�سبـــة لي�ستعر�س 
العمليات امل�سرتكة التـــي قامت بها القوات 
البحرينيـــة والأمريكيـــة؛ بهـــدف احلفاظ على 
الأمـــن وال�ستقـــرار الإقليمـــي والـــدويل، مبا 
يف ذلـــك م�ساركتهم يف حتريـــر دولة الكويت 
ال�سقيقة ويف التحالف الدويل ملحاربة تنظيم 
داع�س الإرهابي، ومكافحة الإرهاب والقر�سنة 
يف اخلليـــج العربـــي وبحـــر العـــرب واملحيـــط 

الهندي.
واألقى الأدمريال كيفن دونكان كلمة هناأ 
فيها مملكة البحرين علـــى الذكرى اخلم�سني 
لتاأ�سي�ـــس قوة دفاع البحريـــن ومرور �سبعني 
عاماً على بدء العالقات الع�سكرية بني مملكة 
البحرين والوليات املتحدة الأمريكية، واأ�ساد 
فيهـــا بعمق ال�رشاكة البحرينية الأمريكية التي 

و�سفها باأنها قوية وم�ستمرة ومتفردة.
واأ�سار يف حديثـــه اإلى حكمة وقيادة جاللة 
امللك التي اأ�س�ست قوة دفاع البحرين، واأدت 

اإلى تطورها. و�سكر الأدمريال دونغان القائد 
العام على الدعم الذي قدمته قوة الدفاع اإلى 
الأ�سطول اخلام�س والقيادة املركزية البحرية، 
كمـــا �سكر وزيـــر الداخليـــة ال�سيـــخ را�سد بن 
عبداهلل اآل خليفة علـــى التزام مملكة البحرين 
يف توفري احلماية والأمـــن للجنود الأمريكيني 

وعوائلهم.
واأ�ســـاف الأدمـــريال دونـــكان اأن مملكـــة 
البحريـــن اأ�سبحـــت �رشيكاً للوليـــات املتحدة 
الأمريكية يف �سون الأمن البحري الإقليمي مبا 
يف ذلـــك مكافحة القر�سنـــة. و�سدد الأدمريال 
علـــى اأن مملكـــة البحريـــن كانـــت اأول دولـــة 
ت�سارك الوليات املتحدة الأمريكية يف حماربة 
تنظيـــم داع�ـــس الإرهابـــي، وظلـــت احلليـــف 
الوحيد يف التحالف الأمريكـــي ملدة 54 يوماً، 
حيـــث انطلقت معظم الهجمـــات من اأرا�سيها 
اأو مـــن ال�سفن الأمريكية املتواجدة يف اخلليج 

العربي.
من جانبهـــم، اأ�ساد احل�ســـور بالحرتافية 
واجلهازية التي تتمتع بها قوة دفاع البحرين، 
والدور الأ�سا�س الذي تقوم به مملكة البحرين 
كحليـــف اأمريكي مهم من خـــارج منظمة حلف 

�سمال الأطل�سي )الناتو(.

• جانب من التكرمي	

• رئي�س هيئة الأركان  م�ستقبالً قائد قوات درع اجلزيرة امل�سرتكة	

• خالل ماأدبة الع�ساء	

املنامة - بنا: تلقـــى عاهل البالد 
�ساحـــب اجلاللة امللك حمـــد بن عي�سى 
اآل خليفـــة برقية تهنئة من وزير العمل 
والتنميـــة الجتماعيـــة جميـــل حميدان، 
الذكـــرى اخلم�ســـني  وذلـــك مبنا�سبـــة 
)اليوبيل الذهبي( لتاأ�سي�س قوة دفاع 

البحرين، هذا ن�سها:
ح�رشة �ساحـــب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين املفدى، القائد 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�رشفنـــي اأن اأرفع ملقـــام جاللتكـــم، اأ�سمى اآيات 
التهـــاين مبنا�سبـــة اليوبيـــل الذهبـــي لتاأ�سي�ـــس قوة 
دفاع البحرين، حيث ن�ستذكـــر بكل فخر واعتزاز ذلك 
اليـــوم الـــذي تف�سلتـــم به جاللتكـــم لو�ســـع اللبنات 
الأ�سا�سيـــة لت�سكيل احل�سن املنيـــع ململكة البحرين، 
حيث اجتمعت اإرادتكم ال�ساميـــة وتخطيطكم املتقن 
نحو بنـــاء �رشح ع�سكري يحمى تراب الوطن ويذود عن 
حدوده بكل �سمم واقتـــدار، حمافًظا على املكت�سبات 
احل�ساريـــة التـــي حققتهـــا مملكـــة البحريـــن طـــوال 

اخلم�سني عاًما.
لقـــد كانت وما زالـــت قوة دفـــاع البحرين عماًدا 
حتر�س حـــدود الوطن بـــرًّا، وت�سون جغرافيتـــه بحًرا، 
وتـــذود عـــن �سمائـــه جـــوًّا، مـــزودة باأحـــدث تقنيات 
الت�سليح لتوفري الأمن والأمان حلدود مملكة البحرين 
الإقليميـــة، وذلك بف�سل توجيهاتكـــم ال�سديدة، كما 
ل نن�سى دور قوة دفـــاع البحرين مع اأ�سقائها يف دول 
جمل�ـــس التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـــة وامل�ساهمة 

الفعالة يف الدفاع عن اأمن و�سالمة دول املجل�س.
واإننـــا اإذ ن�ستذكر بكل فخـــر املهمات الع�سكرية 
التي قامت بها قوة دفاع البحرين للذود عن امل�سالح 
الوطني���ة، فاإن���ه ال يفوتن���ا التنويه بالن�س���اط املدين 
لهذه املوؤ�س�ســـة الوطنية العريقـــة وتقدمي خدماتها 
املختلفة انطالًقـــا من ال�رشاكة املجتمعيـــة التي تعّزز 
روح العالقـــة احلميميـــة التـــي تربـــط اأبنـــاء ال�سعـــب 
بقواته امل�سلحة، ويتجلى ذلك باخلدمات الطبية التي 
تقدمهـــا قـــوة دفاع البحريـــن، ورعايتهـــا للعديد من 
الفعاليـــات الوطنية، والتي تنبع مـــن حر�س القيادة 
العامـــة لقوة الدفـــاع على تر�سيـــخ القيـــم الإن�سانية 

النبيلة مع االلتزام بكامل االن�سباط الع�سكري.
اأجـــّدد  اأن  اإل  املنا�سبـــة  هـــذه  يف  ي�سعنـــي  ول 
لكم عهـــد الـــولء والوفـــاء لقيادتكم احلكيمـــة التي 
ا�ستطاعت الرتقـــاء مدنيًّا مبملكـــة البحرين وحتقيق 
اإجنـــازات تنمويـــة غري م�سبوقـــة، والرتقـــاء مبنظومة 
الدفـــاع الوطني مبا يحفظ �سالمـــة الوطن وا�ستقراره 

ورفعته يف خمتلف املجالت.
�سائلني املولى عّز وجّل اأن يوفقنا ملا فيه اخلري 
وال�ســـالح، واأن يحفظكـــم ويقـــود علـــى دروب اخلري 

خطاكم.
جميل بن حممد علي حميدان

وزير العمل والتنمية الجتماعية

وتلقـــى رئي�ـــس الـــوزراء �ساحب ال�سمـــو امللكي 
الأمـــري خليفة بن �سلمـــان ال خليفة برقيـــة تهنئة من 
وزير العمـــل والتنميـــة الجتماعية، مبنا�سبـــة الذكرى 
اخلم�ســـني )اليوبيـــل الذهبـــي( لتاأ�سي�س قـــوة دفاع 

البحرين، هذا ن�سها:
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة رئي�س الوزراء املوقر، حفظه اهلل ورعاه
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ي�رشفنـــي يا �ساحـــب ال�سمو امللكـــي اأن اأرفع اإلى 
مقامكـــم الكـــرمي اأ�سمى اآيـــات التهـــاين والتربيكات 
مبنا�سبة ذكرى مـــرور خم�سني عاًما )اليوبيل الذهبي( 

على تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين البا�سلة.
اإن دعـــم �سموكـــم امل�ستمر لقوة دفـــاع البحرين 
�ساهم يف و�سولها لهذا امل�ستوى امل�رشف والذي مّكنها 
مـــن القيام بدورها الكبري يف حتقيق الأمن وال�ستقرار 
لوطننـــا العزيز وا�ستقرار املنطقة مب�ساركتها الفعالة 
مـــع القـــوات امل�سلحة بالـــدول ال�سقيقـــة وال�سديقة، 
كقـــوة �ساخمة وركن مـــن اأركان الوطن خلو�س م�سرية 

التطور والنماء.
اإن قـــوة دفاع البحرين تعد اليوم احلار�س الأمني 
علـــى منجزات الوطن وحمايـــة مكت�سباته التي حتققت 
بف�سل الإرادة امللكيـــة ال�سامية والنهج ال�سديد التي 
�ســـارت عليـــه احلكومة املوقـــرة يف حتقيـــق تطلعات 

الأمـــن والأمان  املواطنني ون�رش 
الغاليـــة  اأر�سنـــا  ربـــوع  علـــى 
بتكاتـــف جميع الأجهـــزة الأمنية 
التـــي �سهـــرت للمحافظـــة على 
تلك املنجزات. �سائلني املولى 
عـــّز وجـــّل اأن يوفقنـــا ملـــا فيه 
واأن يحفظكم  وال�ســـالح،  اخلري 
اخلـــري  دروب  علـــى  ويقـــود 
خطاكم، واأن يدمي على �سموكم 
موفـــور ال�سحة وال�سعـــادة والعمر 
املديـــد، ويحفظكـــم ذخـــًرا و�سنـــًدا ململكتنـــا الغالية 

و�سعبها العزيز.
جميل بن حممد علي حميدان

وزير العمل والتنمية الجتماعية

كمـــا تلقى ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�ـــس جمل�ـــس الوزراء �ساحـــب ال�سمو امللكي 
الأمـــري �سلمـــان بن حمـــد اآل خليفـــة برقيـــة تهنئة من 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة الجتماعيـــة جميـــل حميدان، 
وذلـــك مبنا�سبة الذكرى اخلم�ســـني )اليوبيل الذهبي( 

لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�سها:
�سـاحــــب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة حفظكم اهلل ورعاكم
ويل العهد ، نائب القائد الأعلى

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

ي�رشفني بكل الفخر والعتزاز اأن اأرفع اإلى مقامكم 
الكـــرمي اأ�سمـــى اآيات التهـــاين والتربيـــكات مبنا�سبة 
ذكرى مـــرور خم�ســـني عاًمـــا )اليوبيل الذهبـــي( على 

تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين البا�سلة.
اإن م�ستـــوى اجلاهزية امل�رشف الـــذي و�سلت اإليه 
قـــوة دفاع البحرين جـــاء بف�ســـل اهلل �سبحانه وتعالى، 
ثـــم الرعايـــة ال�سامية من لـــدن ح�رشة �ساحـــب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ســـى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى 
القائـــد الأعلى، حفظـــه اهلل ورعـــاه، وتوجيهات ودعم 
�سموكـــم حفظكم اهلل، حيث �ساهم هذا الدعم امل�ستمر 
يف و�ســـول قوة دفاع البحرين لهـــذا امل�ستوى امل�رشف 
والذي مكنها من القيام بدورها الكبري يف حتقيق الأمن 

وال�ستقرار لوطننا العزيز وا�ستقرار املنطقة.
�سائلني املولى عّز وجّل اأن يوفقنا ملا فيه اخلري 
وال�ســـالح، واأن يحفظكـــم ويقـــود علـــى دروب اخلـــري 
خطاكـــم، واأن يعيد على �سموكم الكرمي هذه املنا�سبة 
العزيـــزة واأنتـــم يـــا �ساحب ال�سمـــو تنعمـــون مبوفور 
ال�سحـــة وال�سعادة، وعلى وطننـــا العزيز باخلري والأمن 

وال�ستقرار.
جميل بن حممد علي حميدان

وزير العمل والتنمية الجتماعية

وتلقى القائد العام لقـــوة دفاع البحرين امل�سري 
الركـــن ال�سيخ خليفة بن اأحمـــد اآل خليفة برقية تهنئة 
مـــن وزير العمل والتنمية الجتماعية، مبنا�سبة الذكرى 
اخلم�ســـني )اليوبيـــل الذهبـــي( لتاأ�سي�ـــس قـــوة دفاع 

البحرين، هذا ن�سها:
معـــايل امل�سري الركن ال�سيخ خليفـــة بن اأحمد اآل 

خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

يطيـــب يل اأن اأرفـــع اإلـــى معاليكم اأ�سمـــى اآيات 
التهاين، مبنا�سبة اليوبيل الذهبي لقوة دفاع البحرين، 
حيث ي�ستذكر الوطن يف هـــذه املنا�سبة و�سع اللبنات 
الأولـــى لتاأ�سي�س هـــذا ال�رشح ال�سامخ الـــذي دافع عن 

تراب الوطن واأمن املواطنني.
لقـــد حققت قـــوة دفاع البحرين خـــالل اخلم�سني 
عاًما املا�سيـــة، وبف�سل قيادة ح�ـــرشة �ساحب اجلاللة 
امللـــك حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، 
القائـــد الأعلـــى، حفظـــه اهلل ورعاه، اإجنـــازات متعددة 
�ساهمـــت يف ا�ستقرار واأمن مملكـــة البحرين، وقد كان 
جلهودكـــم والرعيـــل الأول اإ�سهامات جليلـــة يف عملية 
تاأ�سي�ـــس وتطويـــر قوة دفـــاع البحرين، حيـــث قدمتم 
معاليكم وجميع منت�سبي قوة دفاع البحرين املخل�سني 

اأروع الأمثلة يف الإخال�س والولء والت�سحية والفداء.
�سائـــاًل اهلل العلـــي القدير اأن ميـــن على معاليكم 
بطول بال�سحـــة والعافية وطول العمـــر ملوا�سلة هذه 
امل�سرية اخلرية، واأن يوفقنـــا ملا فيه اخلري وال�سالح، 

ويحفظكم ويقود على دروب اخلري خطاكم.
جميل بن حممد علي حميدان

وزير العمل والتنمية الجتماعية

املنامـــة - بنا: تلقـــى ويل العهد نائـــب القائد 
الأعلى النائـــب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة برقية 
تهنئة مـــن �سمو ال�سيـــخ حمد بن حممد بـــن �سلمان 
اآل خليفـــة، مبنا�سبـــة الذكـــرى اخلم�ســـني )اليوبيل 

الذهبي( لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�سها:
�ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأخ العزيـــز الأمـــري 
�سلمان بن حمد بن عي�سى اآل خليفة ويل العهد نائب 
القائـــد الأعلى النائـــب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

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

ي�ـــرشين وي�رشفنـــي اأن اأرفـــع اإلى مقـــام �سموكم 
التهـــاين  اأطيـــب  ورعاكـــم  اهلل  حفظكـــم  الكـــرمي 
والتربيكات مبنا�سبة عيد قوة دفاع مملكة البحرين 
وذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين اخلم�سون، �سائالً 
املولى العلي القديـــر اأن ينعم على �سموكم الكرمي 
بطـــول العمـــر وال�سحـــة والعافيـــة واأن يـــدمي نعمة 
الأمن والأمان ململكتنـــا العزيزة حفظها اهلل من كل 
�ـــرش وفتنة واأن يعيد هـــذه املنا�سبة الوطنية الغالية 
علينـــا جميًعا وعلى �سعب البحرين الويف من كل عام 
مبزيد من التقدم والزدهار. وتف�سلوا بقبول فائق 

التحية والحرتام. ودمتم بحفظ اهلل �ساملني
اأخوكم / حمد بن حممد بن �سلمان اآل خليفة.

وبعـــث ويل العهد نائب القائـــد الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�ـــس الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمـــري �سلمان بن حمد اآل خليفة برقية �سكر جوابية 
اإلى �سمو ال�سيخ حمد بن حممد بن �سلمان اآل خليفة، 

هذا ن�سها:
�سمـــو الأخ العزيـــز ال�سيـــخ حمـــد بـــن حممد اآل 

خليفـة حفظه اهلل
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

برقيتكـــم  والتقديـــر  ال�سكـــر  ببالـــغ  تلقيـــت 
الكرميـــة املهنئة لنـــا مبنا�سبة الحتفـــال بالذكرى 
اخلم�سني )اليوبيل الذهبي( الذي ي�سادف اخلام�س 
مـــن فرباير علـــى تاأ�سي�س قوة دفـــاع البحرين، واإنه 
لي�سعـــدين اأن اأبادلكم التهـــاين والتربيكات �ساكًرا 
لكـــم نبـــل م�ساعركـــم ال�سادقـــة، �سائـــاًل اهلل العلي 
القدير اأن يعيـد علينا هذه املنا�سبة العزيزة ووطننا 
ينعـــم مبزيد مـــن التطور والرخـــاء يف ظـــل القيادة 
احلكيمـــة ل�سيدي ح�رشة �ساحـــب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ســـى اآل خليفة عاهـــل البالد املفـــدى القائد 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم �ساملني موفقني

اأخوكم/ �ســلمان بـن حمـد اآل خليفـة
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول ملجل�س الوزراء

الرفـــاع - قـــوة الدفـــاع: ا�ستقبل القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
امل�ســـري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة يف مكتبه بالقيادة العامة 

�سباح اأم�س، رئي�س حترير الزميلة �سحيفة “الأيام” عي�سى ال�سايجي.
وخـــالل اللقاء، رحب القائد العام لقوة دفـــاع البحرين برئي�س حترير 
�سحيفـــة “الأيـــام”، مثنًيا على اجلهـــود الإعالمية الفاعلـــة لهذه اجلريدة 

الغراء، وم�سيًدا بالزدهار الذي ت�سهده دائًما ال�سحافة البحرينية.

الرفـــاع - قوة الدفاع: ا�ستقبل رئي�س هيئة الأركان الفريق الركن ذياب 
النعيمـــي مبكتبـــه يف القيـــادة العامة �سبـــاح اأم�س، قائد قـــوات درع اجلزيرة 
امل�سرتكـــة اللـــواء الركن وليـــد الظاهري.  وخـــالل اللقاء، رحـــب رئي�س هيئة 
الأركان بقائـــد قوات درع اجلزيـــرة امل�سرتكة، م�سيًدا باجلهـــود الطيبة التي 
تبذلهـــا قوات درع اجلزيرة امل�سرتكة يف تر�سيخ وحدة الهدف وامل�سري الذي 

يربط دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 

• جميل حميدان	

رئي�س الأركان ي�سيد بجهود “درع اجلزيرة”القائد العام ي�سيد بازدهار ال�سحافة البحرينية

• القائد العام م�ستقبالً رئي�س حترير �سحيفة “الأيام”	

حميدان: جاللة امللك بنى “الدفاع” باإرادة �سامية
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تبادل اخلربات مع اليابان باملجال اجلمركي

“الداخلية” ت�سارك يف “ا�ست�رشاف امل�ستقبل” باأبوظبي

“املرور” تطلق م�سابقة فن اخلطابة 

معاينة حريق بيت بني جمرة مع اجلهات املعنية 

الكويت مب�ساف الدول املتقدمة على جميع امل�ستويات 
لدى م�ساركتها يف حفل افتتاح “عبداهلل ال�سامل”... مي بنت حممد:

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار: 
�سارك���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآثار 
ال�سيخ���ة م���ي بنت حمم���د اآل خليفة يف حف���ل افتتاح 
مركز عبداهلل ال�س���امل الثقايف بالعا�سم���ة الكويتية، 
وال���ذي اأقيم م�ساء الثنني املن����رم برعاية وح�سور 
اأم���ر دولة الكويت ال�سقيقة �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ 
�سب���اح الأحمد اجلابر ال�سباح، ووزير �سوؤون الديوان 
الأمري رئي�س اللجنة العليا للمراكز الثقافية، وعدٍد 
م���ن ال���وزراء وامل�سوؤولني و�سخ�سي���اٍت دبلوما�سية 
وثقافيٍة مرموقة. وح���ول م�ساركتها يف حفل افتتاح 
مرك���ز عب���داهلل ال�سامل الثق���ايف �رّح���ت ال�سيخة مي 
بالقول: »�ساركنا خالل العام 2016 يف حفل افتتاح 
مرك���ز جابر الثق���ايف، حني كان���ت الكوي���ت عا�سمًة 
للثقافة الإ�سالمية، الي���وم ن�سهد افتتاح �رٍح ثقايٍف 
اآخر يعزز م���ن احلراك الثقايف العرب���ي، ويربز اأهمية 

دولة الكويت التاريخية واحل�سارية«.
واأ�ساف���ت »نثّم���ن ما تق���وم به دول���ة الكويت 
بقيادة اأمرها من جهوٍد وا�سحة يف النهو�س بالبنية 
التحتية الثقافي���ة لي�س فقط على امل�ستوى املحلي 
بل على م�ست���وى املنطقة، كما ن�سيد بدعم واهتمام 
�سم���و اأمر الكوي���ت �سخ�سيًّا بو�س���ع دولة الكويت 

ب�س���كٍل خا����س ودول اخلليج العربي ب�س���كٍل عام يف 
م�س���اف ال���دول املتقدمة عل���ى جمي���ع امل�ستويات 

ل�سّيما امل�ستوى الثقايف«. 
يذكر اأن مرك���ز عبداهلل ال�س���امل الثقايف، الواقع 

مبنطق���ة ال�ِسعب يف حمافظة العا�سمة الكويت، وهو 
�رٌح ثق���ايٌف مميز، ي�س���م جمموعة متاح���ف وقاعات 
عر�ٍس، وم�رٍح، ومرافق اأخرى، ليكون بذلكم من اأهم 

واأكرب املجمعات الثقافية يف املنطقة.

• �سمو اأمر الكويت م�ستقبالً رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار 	

املنام���ة - بن���ا: اأ�س���اد رئي����س اجلمارك 
ال�سي���خ اأحم���د بن حم���د اآل خليف���ة يف تطوير 
العالق���ات الثنائي���ة ب���ني البحري���ن واليابان 
ب�سكل عام، والتعاون اجلمركي ب�سكل خا�س، 
منوًها اإلى اأهمي���ة العمل على تعزيز التعاون 

وتبادل اخلربات امل�سرتكة.
كم���ا اأ�ساد بالربام���ج التدريبية وخربات 
الأم���ن اجلمركي املتاحة لدى اليابان، م�سدًدا 
الياباني���ة يف جم���ال  التجرب���ة  اأهمي���ة  عل���ى 
التدري���ب والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف 

عملية التفتي�س عرب املنافذ اجلمركية.

جاء ذلك، ل���دى ا�ستقباله �سفر اليابان 
اأ�ساك���و،  البحري���ن  كيو�س���ي  ل���دى مملك���ة 

مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله �سفًرا لبالده.
م���ن  ع���دد  بح���ث  اللق���اء،  خ���الل  ومت 
امل�س���رتك يف  الهتم���ام  ذات  املو�سوع���ات 
املج���ال اجلمركي. م���ن جهته، اأع���رب �سفر 
اليابان عن ترحيبه بالتعاون مع جمارك مملكة 
البحري���ن للو�س���ول اإلى اأف�س���ل املمار�سات 
اجلمركية، يف اإطار العمل على تبادل اخلربات 
وال�ستف���ادة من التج���ارب ب���ني البلدين يف 

املجال اجلمركي والأمني.

املنام���ة - وزارة الداخلية: �سارك وكيل 
وزارة الداخلي���ة ال�سيخ نا�ر ب���ن عبدالرحمن 
اآل خليف���ة يف موؤمت���ر “البت���كار وا�ست����راف 
امل�ستقب���ل” ال���ذي عقد يف اأبوظب���ي، برعاية 
نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء وزي���ر الداخلية 
بدولة الإمارات العربية املتحدة الفريق �سمو 

ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان. 
كم���ا �س���ارك وكي���ل وزارة الداخلي���ة يف 
الجتم���اع الأول لعام 2018 ملجل�س ال�سعادة 

والإيجابية.
وترك���زت اأعم���ال املوؤمتر عل���ى البتكار 

ال�رط���ي  العم���ل  يف  ال�سطناع���ي  وال���ذكاء 
الرقمي���ة  البت���كارات  اأح���دث  وا�ستخ���دام 
للحكومة الذكية، واأمن الإنرتنت، حيث يهدف 
املوؤمتر اإلى تطوير ال�سرتاتيجيات واخلطط 
لو�س���ع حل���ول م�ستقبلية و�سم���ان التطوير 
الدائ���م ملواجه���ة التحديات يف جم���ال العمل 
ال�رط���ي ودع���م مب���ادرات ا�ستباقي���ة ترتكز 
على ا�ست�راف امل�ستقبل، كما اأقيمت حلقات 
نقا�سي���ة ل�ستخ���دام التكنولوجي���ا املبتكرة 
مل�ساريع املدينة الذكية والآمنة، وا�ست�راف 

امل�ستقبل يف العمل ال�رطي. 

املنام���ة - بنا: اأكمل���ت الإدارة العامة 
للمرور، كافة ا�ستعداداتها لإطالق م�سابقة 
ف���ن اخلطابة لع���ام 2018 �سمن فعاليات 
اأ�سبوع املرور اخلليجي، والذي يعقد حتت 
�سعار )حياتك اأمانة( حيث تهدف امل�سابقة 
اإل���ى بيان دور اخلطاب���ة يف توعية املجتمع 
واأهمية ال�سالمة عل���ى الطريق، وخلق جيل 
ينب���ذ ال�سلوكي���ات اخلاطئ���ة، ف�س���اًل ع���ن 

اكت�ساب ال�سباب املهارات اخلطابية.
واأكد مدي���ر اإدارة الثقاف���ة املرورية، 
اأهمي���ة طرح امل�سابق���ة يف ن�سختها الثالثة 
على م�ست���وى البحرين لتاأكيد روؤية الإدارة 
يف طرق اأكرث �سالمة وم�ستخدمني للطريق، 
اأكرث وعًيا، مثمًنا دور املحكمني واملنظمني 

للم�سابقة اأع�ساء نادي التو�ستما�سرتز.
واأو�س���ح اأن الإدارة العام���ة للم���رور، 
ر�س���دت جوائز قيمة للفائزي���ن باملراكز 
الثالثة بامل�سابق���ة، جمموعها األف دينار، 
مب���ا يهدف اإل���ى تهيئ���ة اأج���واء تناف�سية 
امل�شارك���ة  ����روط  وم���ن  امل�شابق���ة.  يف 
بامل�سابق���ة، اأن يك���ون مو�س���وع اخلطاب 
يهدف اإلى تعزيز روح الثقافة املرورية يف 
مملكة البحري���ن، واأن يكون ن�س اخلطاب 
اأ�سي���اًل غر مقتب����س ويق���دم يف فرتة ما 
بني 5 اإل���ى7 دقائق، واأن يكون امل�سارك 
جت���اوز 18 �سنة، اإذ �سيك���ون هنالك جلنة 
حتكيم م���ن ذوي اخل���ربة وامل�سهود لهم 

بالكفاءة. 

البديع - جمل����س بلدي ال�سمالية: قامت 
النائ���ب البل���دي واملمث���ل للدائ���رة الثاني���ة 
باملحافظة ال�سمالي���ة فاطمة القطري بتفقد 
املن���زل الواق���ع مبجم���ع 539 يف منطقة بني 
جم���رة، وال���ذي تعر����س للحريق م�س���اء يوم 
ال�سب���ت 4 فرباي���ر اجل���اري، حي���ث اأتى على 
اأغل���ب الدور الأر�سي من املن���زل دون وقوع 

اإ�سابات لل�سكان القاطنني فيه.
و�رحت القط���ري باأنها قام���ت مبتابعة 
احلال���ة العام���ة للعائل���ة والطمئن���ان عل���ى 
�سحتهم و�سالمتهم بالتن�سيق مع املخت�سني 
ب���اإدارة التنمي���ة احل�ري���ة ب���وزارة الأ�سغال 
و�س���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين ومع 
وزارة العم���ل والتنمي���ة الجتماعية وامللكية 
اخلري���ة اإ�سافة اإل���ى الدفاع امل���دين بوزارة 
الداخلية وموظفي ق�سم تنمية املدن والقرى 

باأمانة �ر املجل�س البلدي.
ومتابع���ة لذلك قام���ت بزي���ارة تفقدية 
للمن���زل املت����رر برفقة فريق ق�س���م تنمية 
املدن والق���رى لالطمئنان على اأفراد العائلة 
املت�ررة والوقوف على احلال العامة للمنزل 
وح�ر الأ�رار العام���ة التي طالت جميع غرف 
ومراف���ق ال���دور الأر�سي، ومتابع���ة احلاجات 
الطارئة للعائلة ومن ثم التن�سيق مع خمتلف 
اجلهات اخلدمي���ة جلرب الأ�رار ب�سورة عاجلة 
ومراع���اة احلال���ة الإن�ساني���ة للعائل���ة.  وق���د 
مت التن�سي���ق فعليًّا م���ع امل�سوؤول���ني باإدارة 
التنمية احل�رية ب���وزارة الأ�سغال والبلديات 
لزيارة املنزل املح���رتق ملعاينة وح�ر كافة 
الأ�رار التي طالت جميع غرف ومرافق الدور 
الأر�سي وجزء من الدور الأول وذلك للبدء يف 

ر�سد وحتديد الأ�رار هند�سيًّا وفنيًّا.

و”التنمية االقت�سادية” تعزيز التعاون بني “الثقافة” 
للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة   - املنام���ة 
والآث���ار: ا�ستقبل���ت رئي�سة هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة والآثار ال�سيخة م���ي بنت حممد اآل 
خليفة يف مكتبها اأم����س، الرئي�س التنفيذي 
ملجل�س التنمية القت�سادية خالد الرميحي، 
حي���ث تباح���ث الطرف���ان حول �سب���ل تعزيز 
العمل امل�سرتك من اأج���ل الرتقاء بامل�سهد 

الثقايف ململكة البحرين.

وخ���الل اللقاء اأ�س���ادت ال�سيخ���ة مي اآل 
خليفة بالتعاون الدائ���م الذي يبديه جمل�س 
الرميح���ي  �ساك���رة  القت�سادي���ة،  التنمي���ة 
جله���وده امل�ستم���رة يف دع���م م�ساريع هيئة 
البحري���ن للثقافة والآثار. واأ�س���ارت اإلى اأن 
التعاون امل�س���رتك ما بني الهيئة واملجل�س 
���ا على �سكل مو�سٍم �سنوي  اأثمر نتاًجا ثقافيًّ
ه���و ربي���ع الّثقافة، ال���ذي يق���ّدم للجمهور 

ن�ساًطا كبًرا ل�سهري���ن متتاليني يف ن�سخته 
الحتف���اء  م���ع  واملتزامن���ة  ع����رة،  الثالث���ة 
باملحّرق عا�سمة للثقافة الإ�سالمية.  وياأتي   
اللق���اء يف وقت تقرتب فيه هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة والآثار من اإع���الن برنامج مهرجان 
ربي���ع الثقاف���ة لع���ام 2018م، وذلك خالل 
موؤمت���ر �سحايف يتزامن م���ع الذكرى العا�رة 

لتاأ�سي�س متحف موقع قلعة البحرين.  

من امل�رشوعات االإ�سكانية زيادة ح�سة “اخلا�ص” 

يجب ت�سجيل املكاتب العقارية كل ح�سب تخ�س�سه ومهنته

تقليل احلد الأدنى للمر�سحني لال�ستفادة من “مزايا”... احلمر:

اأطلع اجلمعية على ما يتعلق بتطبيق القانون اجلديد... حممد بن خليفة:

املنام����ة - وزارة الإ�سكان: اأك����د وزير الإ�سكان 
با�سم احلمر اأنه تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التن�سيقية 
برئا�س����ة ويل العه����د نائ����ب القائد الأعل����ى النائب 
الأول لرئي�����س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر �سلمان بن حم����د اآل خليفة بتعزيز ال�راكة مع 
القط����اع اخلا�س لت�ريع توف����ر الوحدات الإ�سكانية 
للمواطنني، واللتزام مببادئ ال�ستدامة والتناف�سية 
والعدال����ة يف تق����دمي خدم����ات القط����اع وتنويعه����ا 
وتلبيته����ا للمواطن����ني امل�ستحق����ني عل����ى امل����دى 
الطوي����ل مبا يت�سق م����ع امل�سرة التنموي����ة ال�ساملة 
التي يقودها عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد 
ب����ن عي�سى اآل خليفة اأن ال����وزارة ت�سعى من يف روؤية 
احلكومة اإلى زيادة م�ساهمة القطاع اخلا�س ك�ريك 
ا�سرتاتيجي يف توفر اخلدمات الإ�سكانية، خ�سو�سا 
بعد النجاح الكبر الذي حققته مبادرات ال�راكة مع 
القطاع اخلا�س منذ نهاية العام 2012 وحتى اليوم. 
جاء ذلك، ل����دى اجتماع الوزير احلم����ر اأم�س، مع عدد 
م����ن �ركات التطوي����ر العقاري لبح����ث فر�س زيادة 
املعرو�����س من امل�ساري����ع الإ�سكاني����ة التي ينفذها 
القطاع اخلا�����س باململكة، ومواكب����ة التطوير الذي 

ت�سعى الوزارة اإلى تطبيقه لربنامج “مزايا”.
واأ�س����اف الوزير اأنه مت يف ه����ذا ال�سياق تفعيل 
3 مب����ادرات على اأر�س الواق����ع، بداأت ببناء م�ساريع 

اإ�سكاني����ة على اأرا�����س حكومية باملدين����ة ال�سمالية 
واإ�س����كان الل����وزي، ثم برنام����ج مزايا ال����ذي جنح يف 
تلبية 2500 طلب اإ�سكاين منذ العام 2014، و�سولً 
اإل����ى توقي����ع اتفاقية تنفي����ذ 3100 وح����دة �سكنية 
بال�راك����ة بني وزارة الإ�سكان و�رك����ة ديار املحرق، 
وه����و امل�روع ال����ذي اأطلق علي����ه “دي����رة العيون”، 
والتي ج����اءت حتقيًقا لروؤى �ساح����ب ال�سمو امللكي 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء يف تعزيز ال�راكة بني القطاعني العام 
واخلا�س، ل �سيما يف توفر اخلدمات الإ�سكانية من 
خالل البناء والتمويل وتلبية احتياجات املواطنني . 
واأردف اأنه من خالل ذلك عّززت الوزارة من توا�سلها 

م����ع القطاع اخلا�����س بهدف بحث اخلي����ارات الالزمة 
لزي����ادة املعرو�����س م����ن الوح����دات ال�سكني����ة التي 
تنتجها �����ركات التطوي����ر العق����اري، وبحث تقدمي 
كاف����ة الت�سهي����الت، وت�ري����ع دورة الإج����راءات، مبا 

يكفل ا�ستدامة هذا التوجه.
وق����ال اإن وزارة الإ�س����كان وبالتع����اون م����ع بنك 
����ا عل����ى اإع����داد الدرا�س����ات  الإ�س����كان تعك����ف حاليًّ
الت����ي ته����دف اإلى تقلي����ل احلد الأدن����ى للمر�سحني 
لال�ستفادة من الربنامج، لزيادة عدد املوؤهلني على 
قوائ����م النتظار لال�ستفادة من الربنامج، الأمر الذي 
يجب اأن يواكب����ه زيادة يف املعرو�����س من الوحدات 

ال�سكنية، حتى يتنا�سب العر�س مع الطلب.

املنام���ة - موؤ�س�س���ة التنظي���م العق���اري: اأك���د 
الرئي����س التنفي���ذي ملوؤ�س�س���ة التنظي���م العق���اري 
ال�سي���خ حممد بن خليف���ة اآل خليفة وج���وب ت�سجيل 
املكات���ب العقاري���ة كل ح�س���ب تخ�س�س���ه ومهنت���ه 
)و�سطاء عقاريون، مثمنون عقاريون، مديرو اأمالك( 

يف املرحلة املقبلة.
والتق���ى ال�سيخ حمم���د بن خليفة اأم����س اأع�ساء 
جمعي���ة العقاريني البحرينية، والو�سطاء العقاريني، 
اإذ اأطلعه���م عل���ى كل م���ا يتعل���ق مبجري���ات تطبيق 
القان���ون رق���م )27( ل�سن���ة 2017 باإ�س���دار قانون 
التنظي���م القط���اع العق���اري، و�س���ر عم���ل موؤ�س�سة 
التنظي���م العق���اري وال���دور املن���اط به���ا يف تنفيذ 
املنظم���ة،  القانوني���ة  الأدوات  وو�س���ع  القان���ون 
خ�سو�سا فيما يتعلق بالو�سطاء العقاريني، ومديري 

الأمالك، واملثمنني العقاريني.
و�س���دد عل���ى اأهمي���ة امله���ن والتخ�س�سات يف 
قان���ون التنظيم العقاري، ودوره���ا املقبل يف تنمية 
القط���اع، منوه���اً ب����رورة التدري���ب خلل���ق و�سطاء 
ومثمنني ومدي���ري اأمالك عقاري���ني اأ�سحاب مهنية 

واحرتافية عالية، تعزز من ثقة امل�ستثمر واملتعامل 
يف ال�ساأن العق���اري، خ�سو�سا اأن التخ�س�سات متثل 
همزة الو�سل بني املت���داول وامل�سرتي وامل�ستثمر 

واملطور العقاري.
وق���ال اإن »هناك دورا مهما بالإم���كان اأن يلعبه 
الو�سي���ط العق���اري واملثمن ومدي���ر الأمالك يف خلق 
بيئة ا�ستثمارية حمفزة بزرع الثقة التي �سيمنحونها 
بوا�سطة عالقاتهم ومهنيتهم مع امل�ستثمر اخلارجي 
والداخل���ي، وتوعي���ة امل�سرتي���ن وتوجيهه���م نح���و 
الت���داول الآمن، وعدم ال�ستثم���ار اأو �راء عقارات اإل 
م���ن املطورين املعتمدي���ن واملرخ�سني وامل�ساريع 

املرخ�سة لدى موؤ�س�سة التنظيم العقاري«.
واأردف اأن »الدع���وة للق���اء لي�س���ت م���ن اأج���ل 
اإطالعكم على ما هو واجب عليكم وح�سب بل من اأجل 
اإطالعك���م على حقوقكم، ودورك���م املهم يف املرحلة 
املقبلة ك�ركاء حقيقيني، لذا اأتينا بكم لن�ستمع اإلى 
اآرائكم ومالحظاتكم ولن�ستفيد من خرباتكم الطويلة 
فاأنت���م م���ن يتلم����س ال�س���وق واإيجابيات���ه وم�ساكله 
ب�سكل مبا�ر ويومي، فف���ي املرحلة املقبلة �سنعمل 
على تعزيز الثق���ة بالو�سيط العقاري بو�سفه �ريكا 
اأ�سا�س���ا يف عملي���ة البي���ع وال����راء، والت�سجي���ع على 

التداول من خالله«.

• وزير الإ�سكان يجتمع مع عدد من �ركات التطوير العقاري	

•  ال�سيخ حممد بن خليفة يف لقاء مع اأع�ساء جمعية العقاريني البحرينية والو�سطاء العقاريني	



ضعف شديد

30 �ألـف متعـاٍط و150 دينـارا كلفـة الـعالج يـومـًيا
4 اآالف حالة طالق يف عام... املحفوظ:

نوه النائب جالل املحفوظ باأن الق�ضايا 
يف ازي���اد من���ذ العام 2013 اإل���ى 2016، اإذ 
يوجد 30 �ألف متع���اط و8 اآالأف يعاجلون يف 
م�ست�سف���ى �لطب �لنف�س���ي، و�أن �ملتعاطي 

يكلف 120 اإلى 150 دينارا يومياً.
وق���ال: “نت�س���اءل ع���ن حل���ول مل�ساكل 
�لطالق و�لتفكك �لأ����ري، حيث �إن هناك 4 
اآالف حالة طالق يف 2016، و�إن دورنا ك�سلطة 
ت�ريعية ه���و �إيجاد حل���ول للمو�طنني، و�إن 

�سبب �لطالق هو غالء �ملعي�سة و�ملادة”.
وبنينَّ �أن رجال �لدين �ن�سغلو� بال�سيا�سة 

وترك���و� ق�ساي���ا �ملجتم���ع، و�لت���ي �سببت 
�لتف���كك �لأ����ري، �إل���ى جانب ب���اأن يف حالة 
�لطالق حتظى �لزوج���ة بعالوة �سكن وعالوة 
غالء ونفقة ت�سل �إلى �أكرث من 450 دينارا.

واأردف اأن بع����ض الق�ضايا  يف املحاكم 
تاأخ���ذ ب�سنو�ت طويلة، فهل عدد �لق�ساة ل 

يتنا�سب مع عدد �لق�سايا؟
و�أ�ساف: �ل���دور �لرقابي للق�سايا �لتي 
تالم����س �ملو�طن �لبحريني، مثل عدم �رف 
رو�ت���ب حي���ث يتفاق���م �إل���ى 6 اآالف ع���دد 
�لق�سايا بعدم �رف �لرو�تب، �إلى جانب �أن 

هناك �ركات ت����رح كل �لبحرينيني، وتلجاأ 
تلك �لق�سايا للمحاكم.

و�ل�س���وؤون  �لع���دل  وزي���ر  وحت���دث 
�لإ�سالمي���ة و�لأوقاف �ل�سي���خ خالد بن علي 
�آل خليف���ة عن وجود 20 �ألف ق�سية جنائية 
، و25 �أل���ف ق�سية مدني���ة و6 اآالف ق�ضية 

�رعية.
تتعل���ق  لي�س���ت  �لعد�ل���ة  �أن  وب���نينَّ 
بالق�ساي���ا يف �ملحاكم فقط، ولكن �لعد�لة 
تعني �لعمل من �جلمي���ع على �أل تاأتي مثل 

هذه �لنز�عات �إلى �ملحاكم.

60 �ألف �أجنبي خمالفون لقانون �لإقامة
2200 ت�ريح عمل مرن حتى �ليوم

و�فق جمل�س �لن���و�ب على �إحالة تو�سيات جلنة 
�لتحقي���ق �لربملاني���ة يف ظاه���رة �لعمال���ة �ل�سائب���ة 

)�لفري فيز�( �إلى �حلكومة.
و�أ�س���ار �لرئي�س �لتنفي���ذي لهيئة تنظيم �سوق 
�لعمل �أ�سامة �لعب�سي �إلى وجود 2200 ت�ريح عمل 
مرن حت���ى �ليوم منذ تطبيق���ه، ول يوجد عامل مرن 
يعمل ب� “�لب�سطات”. وقال �لنائب عادل �لع�سومي 
�إنه يوجد يف �لبحرين �أكرث من 520 �ألف عامل، منهم 
60 �ألف عامل �أجنبي خمالفون لقانون �لإقامة ح�سب 
�إح�س���اء�ت هيئة تنظي���م �سوق �لعم���ل، �إ�سافة �إلى 

وجود �أكرث  من 80 �ألف �سجل جتاري ن�سطة.
و�أ�س���ار �إلى �أن هناك �سعفا �سديد� لدى �لهيئة 

مبر�قب���ة �لعمال���ة �لو�فدة، حيث ل متل���ك �سوى 64 
موظفا فقط ملر�قبة �أكرث من ن�سف مليون عامل.

و�نتقد تق���اذف �مل�سوؤولية ب���ني �جلهات ذ�ت 

�لعالق���ة وعدم وج���ود جهة معينة معني���ة بح�ر عدد 
�لعمال���ة �ل�سائب���ة، وقال �إن مركز �لإي���و�ء غري كاف، 
و�إن هذه �إحدى �ملعوقات �لتي تعرتف بها �حلكومة.
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•  �مل�ست�سار �لقانوين بوز�رة �لعدل �ل�سيخة نورة 	
بنت خليفة �آل خليفة

�لنجار: �رشوط “تهرِّب” متربعي �مل�ساجد

�لأجنبي ل يودع �سمانا ماليا

تهنئة بذكرى تاأ�سي�س “الدفاع”

8 �ساعات لعالج “�سكلريات” ول خ�سو�سية بالطو�رئ 

مركز�ن جديد�ن باأم �ملدن و13 طبيبا مبركز احلد

3 �أيام حل�سول �ملري�سة على �رير... بن حويل:

بوعلي: �إغالق عيادة �لأمر��س �ملزمنة... �ل�سالح:

حتدثت وزيرة �ل�سحة فائفة �ل�سالح عن وجود 
بروتوكول عالجي موح����د لتقدمي �خلدمات �لعالجية 
�إلى �لذكور و�لإن����اث من مر�سى �ل�سكلر، �إذ �إن عدد 
�ملر�س����ى �لإناث يفوق ع����دد ممر�سى �لذكور، �لأمر 
�ل����ذي يحتم تق����دمي �خلدم����ات �ل�سحي����ة للمر�سى 
�لذكور ب�س����كل �أ�رع. و�أردف����ت �أن هناك �أكرث من 8 
�آلف مري�س لفق����ر �لدم �ملنجل����ي يف �لبحرين، و�أن 
�ل����وز�رة عل����ى �أمت �ل�ستع����د�د ملعاجل����ة م�ساكلهم، 
للمرك����ز  ودوري����ة  �سخ�سي����ة  زي����ار�ت  هن����اك  �إذ 

و�مل�ست�سفى؛ للتعرف على �حتياجات �ملر�سى.
م����ن جهته، نبه �لنائب عب����د�هلل بن حويل لتميز 

وز�رة �ل�سح����ة بع����الج مر�سى �ل�سكل����ر و�لإناث عند 
تلقيهم �لعالج يف جممع �ل�سلمانية �لطبي.

وق����ال: “�إن �ملر�س����ى �لذكور يتلق����ون �لعالج 
خالل 25 دقيق����ة كحد �أق�سى، بينم����ا حتتاج �لإناث 
لأكرث م����ن 8 �ساعات؛ من �أج����ل �حل�سول على خدمة 

�لعالج”.
واأردف “�أ�ستغ����رب م����ن م����دة �نتظ����ار �لإن����اث 
للح�سول على �ري����ر د�خل �لأجنحة، و�لذي ميتد من 
يومني اإلى 3 �أيام، فهو �أمر �سادم وغري مقبول �أبد�ً، 
وح�سبم����ا ذكر لن����ا، فاإن �ملري�س����ات يتلقني �لعالج 
يف ق�س����م �لط����و�رئ، �لأم����ر �ل����ذي يحتم ع����دم وجود 
خ�سو�سية لديه����ن، بخالف �لذك����ور �لذين يتلقون 

�لعالج يف مركز �أمر��س �لدم �لور�ثية”.

ك�سف���ت وزي���رة �ل�سح���ة فائق���ة �ل�سال���ح عن 
�إن�س���اء مركزي���ن �سحي���ني �أحدهم���ا يف ����رق �حل���د 
و�لث���اين يف قاليل؛ لتخفيف �ل�سغ���ط على مركز بنك 
�لبحري���ن و�لكويت �ل�سحي. وقالت: “اطماأن النائب 
عبد�لرحمن بوعلي باأن مت �إ�سافة 3 �أطباء يف �ملركز، 
و�أ�سب���ح �إجمايل ع���دد �لأطب���اء 13 طبيب���ا، وذلك ما 
�سيحدث يف بقية �ملر�كز �ل�سحية من �إ�سافة �أطباء”. 
وقال���ت: “�إن م����روع �ل�سم���ان �ل�سح���ي و�لت�سي���ري 
�لذ�تي �سيح���ل �لكثري من �مل�س���اكل �لتي يعانونها 
النا����ض”. وق���ال �لنائب عبد�لرحم���ن بوعلي �إن عدد 
�لأطب���اء �مل�سجلني على مركز بنك �لبحرين و�لكويت 
�ل�سحي مبدين���ة �حلد 10 �أطب���اء، و�إن �لفعليني هم 
5 �أطب���اء فقط، طبيبان يف �إج���ازة وو�حد يعمل بدو�م 

جزئي وطبيبة تغطي رئي�سة �ملركز.

و�أردف: م���ن غ���ري �ملعقول �أن يعم���ل �ملركز يف 
�حلد ب� 5 �أطباء فقط يف ظل زيادة عدد �ملر�جعني يف 

�حلد خ�سو�سا مع وجود م�روع �إ�سكاين.
وخاط���ب �لوزيرة، �سائال: “هل تعلمني ملاذ� مت 
�إغالق عي���ادة �لأمر��س �ملزمن���ة، �إذ مت حتويل جهاز 

�لكولي�سرتول ل�ستخد�مه يف حملة �حم قلبك؟”.
وق���ال: مت �إغ���الق �لعي���ادة ب�سب���ب ع���دم وجود 
�جله���از �ل���ذي ن�ستطي���ع ك�س���ف �ملبكر عن���ه، ولكن 
�جلهاز حالي���اَ يتو�جد مع �حلملة وكت���ب عليه حرفياً 

�أنه من “مركز بنك �لبحرين و�لكويت �ل�سحي”.

لفت �لنائب عبد�حلمي���د �لنجار �إلى 
�أن �إد�رت���ي �لأوقاف �ل�سني���ة و�جلعفرية 
تتبع���ان جه���ة و�حدة ومع ذل���ك كل جهة 

تتحدث عن ممتلكاتها ب�سكل خمتلف.
وب���نينَّ �أن ميز�ني���ة �إعم���ار �مل�ساجد 
تتغ���ري،  دين���ار، مل  �أل���ف   145 �لبالغ���ة 
و�لدول���ة ل تبن���ي م�ساج���د، �إذ تبني على 
�سال���ح �ملتربعني، و�أن �لأوقاف تفر�س 
�روط���ا تعجيزي���ة، مب���ا ي���وؤدي له���روب 
�ملتربع���ني. و�أ�س���ار لوج���ود خمالف���ات 
بتقرير دي���و�ن �لرقابة �ملالية و�لإد�رية 

عن �لأوقافني.

لف���ت النائ���ب ع���ادل حمي���د بع���دم 
تفعيل �لن�سو����س �لقانونية �لو�ردة يف 
قانون االأجانب “�لهجرة و�لإقامة” ب�ساأن 
تقدمي �لأجنبي ل�سمان مايل باإيد�ع مبلغ 
ل���دى و�سول���ه ململك���ة �لبحري���ن ميكن 
�ل�ستن���اد �إليه���ا يف �إج���ر�ء�ت �أو ترحيله 

وع���دم حتمي���ل �لدول���ة له���ذه �لنفقات 
و�لتكاليف.

من جهته، قال وزير �لعمل و�لتنمية 
�لجتماعية جمي���ل حميد�ن ب���اأن �لوز�رة 
رفع���ت عدد �ملفت�س���ني يف هيئة تنظيم 

�ضوق العمل اإلى 75 مفت�ساً.

�أق���ر جمل����س �لن���و�ب �إ�س���د�ر بيان 
لالإ�س���ادة بالرعاي���ة �ل�سعودية للحرمني 
�ل�ريفني و��ستنكار دع���وة قطر تدويل 
�حلرمني. وخ���ّول �ملجل�س هيئة �ملكتب 

باإعد�د �لبيان و�إ�سد�ره.

كما و�فق �ملجل�س على �إ�سد�ر بيان 
مبنا�سب���ة �لذكرى �ل���� 50 لتاأ�سي�س قوة 
دفاع �لبحرين، وق���رر �ملجل�س �ملو�فقة 
�لبي���ان وتخوي���ل هيئ���ة  �إ�س���د�ر  عل���ى 

�ملكتب باإعد�ده و�إ�سد�ره.

• �لع�سومي متو�سحا مبنا�سبة يوم قوة �لدفاع	

• •وزير �لعدل	 جالل املحفوظ	

•  �أ�سامة �لعب�سي	

• عبد�هلل بن حويل	

• •وزيرة �ل�سحة	 عبد�لرحمن بوعلي	

• عبد�حلميد �لنجار	
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مريزا يرعى “املباين امل�ستدامة” 11 فرباير

“بيبا”: اإطالق برنامج “خدمة العمالء” 

“ريتز كارلتون” يفوز بجائزة اأجمل تزيني للمباين

فارغة م�ساعي تدويل الأرا�سي املقد�سة “زوبعات” 
امل�شاريع الإيرانية باتت مك�شوفة على امللأ.. فعاليات وطنية لـ “$”: 

قالـــت فعاليـــات وطنيـــة اإن �شعـــوب العاملني 
العربي والإ�شلمي يعون جيدا نوايا ايران وما يفعله 
ال�شا�شـــة الإيرانيـــون، مو�شحـــني بـــاأن املقد�شـــات 
الإ�شلميـــة خـــط اأحمر، لـــن ت�شمح اأمـــة املليار ونيف 
مب�شا�ـــس �شـــر منهـــا، وبـــاأن علـــى اإيـــران، والقاره 

ال�شغرية اأن يعيا خطورة ما يفعلن.
واأو�شحت الفعاليات خـــلل حديثها لـ “البلد” 
اأن “تدويـــل املقد�شـــات الإ�شلميـــة م�ـــروع فـــارغ 
الهـــدف وامل�شمـــون والنتيجـــة، والهـــدف الرئي�س 
– ممـــا يجـــري- هو ت�شليـــط الأ�شواء علـــى اململكة 
العربيـــة ال�شعوديـــة، وحماولة ابتزازهـــا، واملزايدة 
على مواقفهـــا، وثرواتها، وكذلك مواقفها العروبية 
الثابتـــة والرا�شخـــة يف املطالبـــة بحقـــوق ال�شعـــوب 

و�شون كرامتها”.

نوايا معروفة
وقـــال رئي�س جلنـــة ال�شوؤون اخلارجيـــة والدفاع 
والأمن الوطني مبجل�س النواب عبداهلل بن حويل باأن 
الأطمـــاع الإيرانية التاريخية بت�شدر الهرم الإ�شلمي 
العاملـــي، كبديل عن اململكـــة العربيـــة ال�شعودية، 
ومن خـــلل ال�شيطـــرة وو�شع اليد علـــى املقد�شات 
الإ�شلمية، جمـــرد وهم، و�شياع وقـــت، مو�شحاً باأن 
“املقد�شـــات الإ�شلميـــة خـــط اأحمر، لـــن ت�شمح اأمة 
املليار ونيف مب�شا�س �شر منها”. واأو�شح بن حويل 
بت�ريحه لـ “البلد” بـــاأن “�شعوب العاملني العربي 
والإ�شلمي يعون جيداً نوايا ايران وما يفعله ال�شا�شة 
الإيرانيـــون، ولقـــد تك�شف مـــا تك�شف مبـــا �شمي بـ 
“ربيع العـــرب” من الأجندات املارقـــة التي يقودها 
النظـــام الإيـــراين باملنطقـــة العربيـــة، واملفاهيـــم 
احلقيقية لت�شديـــر الثورة اخلمينيـــة، والتي ترتكز 
علـــى �شحق ال�شعـــوب، واق�شائها، ونهـــب ثرواتها، 

وبناء الدويلت اله�شة على اأطللها”.
واأردف “لـــن تنجـــح اأي دولـــة يف املنطقـــة، باأن 
تكون حار�شا وهراوة ينفذ من خللها اأجندات اإيران، 
اأو بقيـــة الدول ال�شتعماريـــة الأخرى، ونحن ن�شطف 
جميعاً خلـــف قادتنـــا، وحكوماتنـــا، يف كل القرارات 
التي ت�شري من خللها، والرامية حلفظ الأمن وال�شلم 
الوطنـــي والإقليمـــي والعربـــي، وعلى الـــدول التي 
تفتعل الأزمات مع جريانها اأن تعيد ح�شاباتها جيداً، 

واأن تقراأ الواقع ب�شكل عميق”.

شواهد تاريخية
اإلـــى ذلـــك، اأكـــد ع�شو جمل�ـــس النـــواب خليفة 
الغامن بـــاأن “�شيا�شـــة ال�شفافيـــة واملكا�شفة التي 
تتبعهـــا اململكـــة العربيـــة ال�شعودية، منـــذ و�شول 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز ل�شدة احلكم، وو�شوحها 
بالتعامل مـــع الأزمات، والتحرك الفـــوري حللحلتها، 
ال�شعـــودي،  القت�شـــاد  و�شـــع  يف  اجلـــاد  والنظـــر 
وتطويـــره، والنه�شة بالقـــوات امل�شلحة وعلى كافة 
امل�شتويـــات، والنفتـــاح علـــى العامل، و�شـــع الدول 
ال�شتعماريـــة، واإيـــران، واجلارة ال�شغـــرية بو�شع ل 
يح�شـــدون عليه”. واأردف الغامن “تدويل املقد�شات 
الإ�شلمية م�روع فارغ الهدف وامل�شمون والنتيجة، 
والهـــدف الرئي�س – مما يجري- هو ت�شليط الأ�شواء 
على اململكة العربيـــة ال�شعودية، وحماولة ابتزازها، 
واملزايدة على مواقفها، وثرواتها، وكذلك مواقفها 
العروبيـــة الثابتـــة والرا�شخـــة يف املطالبـــة بحقـــوق 
ال�شعـــوب و�شون كرامتها، والكل يعلـــم باأن النجاح 
با�شتهـــداف اململكـــة، �شي�شيب العاملـــني العربي 

والإ�شلمي مبقتل، وهو ما لن ن�شمح به اأبداً”.
ال�شغـــرية،  اجلـــارة  مناو�شـــات  واأ�شـــاف” 
وحماولتها ملناطحـــة ال�شعودية، �شيفقدها ما تبقى 
لها مـــن احرتام لدول العاملني العربـــي والإ�شلمي، 
وعلـــى ال�شا�شة هنالك باأن يتوقفـــوا عن زج بلدهم 

و�شعبهم يف هاوية ال�شياع والأكاذيب، وبيع الوهم، 
وكل امل�شاهـــدات التاريخيـــة توؤكـــد بـــاأن ا�شتعداء 
اململكة العربية ال�شعودية لن يولد للدول املعادية 

لها، ال اخل�ران”.

زوبعات فارغة
من جهته، قـــال املحلل ال�شيا�شـــي عبدالرحمن 
الباكـــر اإن “اإيـــران ومنـــذ بدايـــة الثـــورة اخلمينيـــة 
العـــام 1979 وبعـــد اأن بـــداأت العمـــل علـــى م�روع 
ت�شديـــر الثورة خلـــارج ال�شواحل واحلـــدود، كان يف 
�شلـــب اأهدافهـــا ال�شيطـــرة على الأماكـــن املقد�شة 
بال�شعودية، وتزايد الأمر ب�شكل مطرد عر جتيي�شها 
وجتنيدهـــا احلجاج الإيرانيـــني؛ لفتعال املظاهرات 
وامل�شريات، واإحداث اأعمال ال�شغب، ورفع ال�شعارات 
الثوريـــة، والتـــي كان منها )الراءة مـــن اأمريكا(، يف 

حني اأنهم اأكر حلفاء لها”.
وتابع “احلكومة ال�شعوديـــة كانت حكيمة دائماً 
يف التعامـــل مـــع امل�شاغبـــات الإيرانية املثـــارة اأيام 
احلـــج، وكان الغر�س الرئي�س من هـــذه ال�شلوكيات 
املمنهجة، هو اإثارة الأمر باملحافل اخلارجية، واإقناع 
املجتمع الدويل باأن ال�شعودية غري قادرة على اإدارة 
وت�شيري ملف احلج، وبقية املنا�شبات الدينية، وهي 
حمـــاولت بـــاءت بالف�شـــل لأ�شباب عـــدة، مبقدمتها 
جناح ال�شعودية الباهر يف اإدارة املقد�شات، وت�شخري 

كل املوارد اللزمة لذلك”.
وزاد الباكر “املحاولت املثارة حالياً، ل تتخطى 
بكونهـــا ت�شيداً باملاء العكـــر، ول اأعتقد باأن هنالك 
دولة عاقلة �شت�شطف جلانب اإيران �شد ال�شعودية، 
وهي احلا�شنة ملوؤمتر العـــامل الإ�شلمي، وامل�شاندة 

الأولى لدول العاملـــني العربي والإ�شلمي باأزماتها، 
وعليـــه، فالأمر ل يتعدى كونـــه “زوبعات” غري ذات 

تاأثري، �سيخلفها احباط اإيراين جديد”. 

القانون مستقر
فريـــد  وامل�ـــرع  املحامـــي  اأو�شـــح  بال�شيـــاق، 
غـــازي اأنـــه “منذ بـــدء اخلليقـــة والدولـــة ال�شعودية 
ترعـــى الأماكن املقد�شة، وتقـــدم اخلدمات للحجيج 
واملعتمرين باأعلى جودتها العاملية”. وعلى م�شتوى 
القانون الـــدويل، قال “ل يوجد به مـــا يلزم بتدويل 
الأماكـــن املقد�شة يف العـــامل، واملناطق املقد�شة ل 
تخ�شع للتدويل، واإمنـــا لهتمام ورعاية الدولة التي 
تقع فيهـــا هذه املقد�شات، اأمـــا اإذا حتدثنا عن مكة 
املكرمة واملدينـــة املنورة وبقية املقد�شات، فهذه 
م�شاألـــة اإ�شلميـــة بحته، لي�ـــس لها علقـــة بالقانون 
الدولـــة، اأو بالعامل الغربي غـــري الإ�شلمي، واإمنا هو 
اأمـــر حتكمه ال�ريعـــة الإ�شلمي، والجمـــاع الإ�شلمي، 
ممثـــًل اأولُ بهيئة العلمـــاء الأجلء باململكـــة العربية 
الـــدول  ويف  الإ�شلمـــي،  املوؤمتـــر  ويف  ال�شعوديـــة، 
الإ�شلميـــة قاطبة”. واأردف غـــازي” الدعوة م�شي�شة، 
والأخـــلق  تتفـــق  ل  دنيئـــة  �شيا�شيـــة  ولأغرا�ـــس 
واملبادئ الإ�شلمية، وبالتـــايل هذه الأغرا�س الآنية، 
هـــي لتحقيق مـــاآرب يف ال�شيا�شة للأ�ـــرار باململكة 
العربيـــة ال�شعوديـــة، وهـــو كيـــد �شيعـــود عليهـــم، 
ومبـــاأرب لـــن يتحقق، بف�شل من اهلل عـــز وجل، ومن 
ثـــم متا�شـــك العامل الإ�شلمـــي، والـــذي يرف�س مثل 
هـــذه املمار�شات جملة وتف�شيـــًل، والقانون الدويل 
امل�شتقر ل ميكن لـــه اأن يتدخل بهذه امل�شاألة ل من 

قريب ول من بعيد”.

الكهربـــاء  �شـــوؤون  وزارة   - املنامـــة 
واملـــاء: يرعى وزيـــر �شوؤون الكهربـــاء واملاء 
عبداحل�شني مـــريزا املوؤمتر الـــدويل للمباين 
امل�شتدامـــة والطاقة املتجددة والذي تنظمه 
جامعة اململكـــة بالتعاون مع ال�شبكة الدولية 
باململكـــة   WREN املتجـــددة  للطاقـــة 
املتحدة للعام الثاين على التوايل حتت �شعار 
“املدن اخل�راء” يف 11 و12 فراير اجلاري.
يحا�ـــر يف املوؤمتـــر متحدثون حمرتفون 
مـــن مملكة البحرين وعـــدة دول مثل اململكة 
العربيـــة ال�شعوديـــة، ال�شـــودان، بريطانيـــا، 
اإيطاليـــا، رومانيـــا وماليزيـــا، و�شريكـــز هذا 
املوؤمتـــر علـــى عر�ـــس الأبحـــاث والدرا�شات 
امل�شتمـــرة يف اجلامعـــات ومراكـــز الأبحـــاث 
يف العـــامل لتطوير نظـــم البنـــاء املتوافق مع 
املتطلبـــات البيئية احلديثـــة، وكذلك �شوف 
ي�شـــارك يف املوؤمتـــر نخبة مـــن الأكادمييني 

واملتخ�ش�شـــني واملهتمني لعر�س جتاربهم 
الناجحـــة وتبادل اخلرات العلمية وامليدانية 
يف هـــذا املجـــال ومب�شاركـــة جمموعـــات من 
�ركات �شناعية وهيئات حكومية يف البحرين.

املنامة - بنا: قـــال املدير العام ملعهد 
الإدارة العامة “بيبـــا” رائد �شم�س اإن برنامج 
خدمـــة العملء يعتر من الرامـــج النوعية يف 
اإطـــار امل�شاعي التـــي يبذلهـــا املعهد خللق 
كـــوادر وطنية قـــادرة على تلبيـــة احتياجات 
العملء، موؤكًدا اأهمية تطوير موظفي القطاع 
احلكومـــي؛ ل�شمـــان رفـــع جـــودة اخلدمـــات 
احلكومية مبا يواكب التطلعات، والعمل على 
حتقيـــق موؤ�ـــرات عالية من الر�شـــا عن هذه 
اخلدمات؛ وذلك من خلل اإعداد �شف اأول من 

مقدمي اخلدمات احلكوميـــة قادر على تلبية 
احتياجات املواطنني بكل كفاءة ومتيز.

واأ�شـــار - خـــلل انطلق الدفعـــة الأولى 
مـــن الرنامج - اإلـــى اأن برنامج خدمة العملء 
ياأتي بال�راكة مع هيئة املعلومات واحلكومة 
ثقـــة  تعزيـــز  اإلـــى  ويهـــدف  الإلكرتونيـــة 
املواطنني والأفـــراد باخلدمات التي تقدمها 
املوؤ�ش�شـــات احلكومية، بال�شورة التي جتعل 
هـــذه اخلدمـــات يف منزلـــة ل تقل عـــن جودة 

اخلدمات التي يقدمها القطاع اخلا�س.

املنامـــة - بنـــا: �شلم حمافـــظ العا�شمة 
ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن اآل خليفة جائزة 
املركز الأول يف م�شابقة اأجمل تزيني للمباين 
لفئـــة  واخلا�شـــة  احلكوميـــة  واملوؤ�ش�شـــات 
القطـــاع اخلا�س مبنا�شبـــة الأعيـــاد الوطنية 
للعـــام املا�شـــي، اإلـــى املدير العـــام لفندق 
ريتـــز كارلتـــون البحريـــن جان بـــول دانتيل، 
بح�شـــور عدد من كبار امل�شوؤولني يف الفندق 

واملحافظة.
وبهذه املنا�شبة، هنـــاأ املحافظ، املدير 
العام والقائمـــني على عملية جتميل وتزيني 

فندق ريتز كارلتون لتحقيقهم املركز الأول 
للمـــرة الرابعة علـــى التوايل يف فئـــة املباين 
اخلا�شـــة بامل�شابقـــة، نظـــري اجلهـــود التـــي 
بذلوها يف تزيني الفندق، اإذ عك�شت ال�شورة 
الفنيـــة التـــي ظهـــرت بهـــا معـــامل الحتفال 
بالأعيـــاد واملنا�شبـــات الوطنيـــة للمملكـــة، 
منوها اإلى اأن ا�شتمـــرار م�شابقة اأجمل تزيني 
للمباين احلكومية واخلا�شة للعام ال�شابع على 
التـــوايل ياأتي بهـــدف اإبراز الوجـــه احل�شاري 
والعمـــراين ملحافظة العا�شمة، واإبراز الفرحة 

بالأعياد الوطنية.

ا ا جّدً ا جّدً البلطجي الصغير جّدً
 

لي�ـــس خافًيا علـــى اأحد، ممار�شات حكومـــة الدوحة، يف املنطقـــة العربية واخلليج 
حتديـــًدا، والتي تتفاوت ما بني ت�شدير البارود، وال�شلح، والدم، اإلى ت�شخري “مكنة” 

الإعلم الأ�شفر، لتقوي�س ازدهار ال�شعوب، لهدم الأنظمة وحتطيمها.
ويعي اجلميـــع اأي�ًشا، باأن ال�شتمرار بهذه املمار�شـــات، والإ�رار عليها، هو نتاج 
خ�شـــوع دويلة الغـــاز لإرادة الدول العظمى، تنفيًذا لأجنداتهـــا املعروفة يف الأرا�شي 

العربية.
الدويلة اجلارة، ولأ�شباب ترتبط بالهوية، وامل�شاحة، والتاريخ، حتاول بكد وجهد 
ومرارة اأن تناطـــح الكبـــار، مبنطلق “الندية” والتعامل باملثل، وب�شيناريو ل يتخطى 

ــ بواقعه ـــ زوبعة غبار، لإ�شفاء واقع زائف، يخالف حقيقة احلجم، والوجود.
خرجـــت لنا دويلة الغاز موؤخـــًرا، ب�شيناريو تدويل الأماكـــن املقد�شة، وهو م�روع 
فا�شـــل، لطاملا نادت به اإيران، وبطموح منها لرتوؤ�ـــس الهرم الإ�شلمي العاملي، بدل 

من اململكة العربية ال�شعودية.
اللعـــب مـــع الكبـــار، نتائجه موجعـــة، ولطاملا كان اآيـــة للدول الأخـــرى لأن تراجع 
ا اأن الكبـــار ل ين�شون،  ح�شاباتهـــا جيًدا، قبـــل اأن تدخل مب�شاحات الآخريـــن، خ�شو�شً
نف�شهـــم طويل؟ نعم، ولكن حقوق الأوطان، ل ميكن املزايدة عليها، اأو الت�شامح بها، 

اأو التنازل عن كرامتها.
اإن ال�شقيقـــة الكـــرى، والتـــي ت�رّف عاهلها بـــاأن يحمل م�شمـــى “خادم احلرمني 
ال�ريفني” لهي اأكر واأ�شمى من النزول مل�شتوى �شبية دويلة الغاز، والذين قوقعوا 
مـــن مكانة بلدهم كبلطجي �شغري، يراهن على الأموال، كو�شيلة مثلى لفتح الأبواب، 

وتغيري القناعات.
ولطاملا قال التاريخ باأنه لي�س كل �شيء ي�شرتى باملال، واإن غًدا لناظره لقريب. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• عبداحل�شني مريزا	

اإبراهيم النهام

�شعوب العاملني العربي 
والإ�شـلمـي تعي جيــدا 

نوايــــــا طهـــــــــران

املحـــــاولت املثـــارة 
ت�شّيـد باملــــــــاء 

العكــــــــر

تدويل املقد�شات الإ�شلمية 
م�شـــــــروع فـــــــارغ الهــــــدف 

وامل�شمـون والنتيجـــة

القانون الدويل امل�شتقـــر 
ل ميكن له اأن يتدخل بهذه 

امل�شـاألـة امل�شــي�شــة

عبداهلل بن حويل:

عبدالرحمن الباكر:

خليفة الغامن:

فريد غازي:

الرميحي: تدويل احلرمني �سقطات اأخالقية واإفال�س �سيا�سي
املنامـــة - بنا: اأ�شـــاد وزير الإعـــلم البحريني 
رئي�ـــس جمل�ـــس اأمنـــاء معهـــد البحريـــن للتنميـــة 
ال�شيا�شيـــة علي الرميحي باخلدمات العظيمة التي 
تقدمهـــا اململكـــة العربيـــة ال�شعوديـــة ال�شقيقـــة 
بقيـــادة خادم احلرمـــني ال�ريفني امللـــك �شلمان 
بـــن عبدالعزيز اآل �شعود يف رعاية �شيوف الرحمن، 
وتاأمـــني اأداء منا�شكهـــم يف راحـــة وطماأنينة وي�ر، 
م�شتنكًرا اأي دعـــوات خبيثة للإ�شـــاءة اإلى اململكة 
اأو النتقا�س من تاريخها امل�رف يف خدمة الإ�شلم 
وامل�شلمني، اأو حماولة ت�شيي�ـــس ال�شعائر الدينية 
اأو تدويـــل احلرمـــني ال�ريفني. واأكـــد الرميحي يف 
ت�ريحات لـ “ال�رق الأو�شط” اأن ما تبذله اململكة 
العربية ال�شعودية مـــن ت�شهيلت وخدمات �شاملة 
خلدمة وراحـــة زوار بيت اهلل احلرام وم�شجد ر�شوله 
الكـــرمي من احلجـــاج واملعتمرين هـــي حمل تقدير 
واعتـــزاز يف وجـــدان العـــامل الإ�شلمـــي كلـــه، واأن 

املليـــني يلم�شون عاًما بعد عـــام حجم امل�روعات 
املنجـــزة لتو�شعة احلرمني ال�ريفـــني، وما تقدمه 
البـــلد مـــن خدمـــات اأمنيـــة وتنظيميـــة واإ�شكانية 

ومروريـــة و�شحيـــة ومتوينيـــة راقيـــة ومتكاملـــة 
لراحـــة �شيوف الرحمن و�شمـــان اأمنهم و�شلمتهم 
وتاأدية منا�شكهم يف اأجـــواء اإميانية روحانية اأخوية 
رغـــم املخططات ال�شيطانية لرتـــكاب اأعمال عنف 
واإرهاب واإثـــارة للفنت والقلقل. و�شـــّدد على اأن 
اجلهـــود ال�شعوديـــة اجلليلـــة ل ينكرهـــا اإل جاحـــد 
اأو حاقـــد اأو مـــن ل يريـــد خـــرًيا للأمـــة الإ�شلميـــة 
ووحدتها ومتا�شكها وتقدمهـــا، وو�شف الدعوات 
امل�شبوهة اإلـــى “تدويل احلرمني ال�ريفني” باأنها 
�شقطـــات اأخلقية تنم عن حقـــد واإفل�س �شيا�شي 
وجهل بحقيقة الـــدور التاريخـــي للمملكة العربية 
ال�شعوديـــة يف خدمـــة �شيـــوف الرحمـــن، واأياديها 
البي�شـــاء داخـــل البـــلد وخارجهـــا يف ن�ـــر الدعوة 
الإ�شلميـــة وقيـــم الو�شطيـــة والعتـــدال، واإن�شـــاء 
املراكز الإ�شلمية والتعليمية وتقدمي امل�شاعدات 

الإن�شانية والإغاثية يف خمتلف اأنحاء املعمورة.

• علي الرميحي	



26 مليون دينار ل�صكوك 
تاأجري ق�صرية الأجل

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 150 املرك���زي اأنه متت تغطية الإ�صدار رقم
BH00080691L6( من �صكوك التاأجري الإ�صالمية 
احلكومي���ة ق�ص���رية الأجل الت���ي ي�صدره���ا امل�رصف 
نيابة ع���ن حكومة البحرين. وتبلغ قيم���ة الإ�صدار 26 
ملي���ون دينار لف���رة ا�صتحقاق 182 يوم���اً تبداأ يف 8 
فرباير2018 اإل���ى 9 اأغ�صط����س 2018. ويبلغ العائد 
املتوقع لهذه ال�صكوك 3.27 % مقارنة ب�صعر 3.15 
% لالإ�صدار ال�صابق بتاريخ 11 يناير 2018، علما اأنه 

قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

الريال الإيراين يوا�صل هبوطه

طه���ران - وكالت: تراج���ع �صع���ر الري���ال الإي���راين 3.3 % منذ بداية الع���ام من م�صتوى 
35750 ريالً مقابل الدولر الأمريكي اإلى 36957 وفقاً لإغالق اأم�س، وبن�صبة بلغت 6.7 % 

خالل الأ�صهر الثالثة املا�صية.
وتاأت���ي تلك الراجعات على خلفية القالقل الداخلية الت���ي �صهدتها اإيران منذ دي�صمرب 
املا�ص���ي والتهدي���دات الأمريكي���ة بالراجع عن التف���اق النووي املربم م���ع القوى اخلم�س 
العظم���ى يف الع���امل، علماً اأن تراجع الدولر مقابل العمالت الرئي�صة حول العامل خفف من حدة 

تراجع التومان مقابل العملة الأمريكية.
وكان الري���ال الإي���راين قد �صهد تراجع �صنويا بن�صب���ة 14 % هبوطاً من م�صتوى 32411 
ري���الً مقابل الدولر الواح���د اإلى 36957 حالياً، بينما تتج���اوز اخل�صائر نحو 16 % منذ تويل 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الرئا�صة الأمريكية.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
�ســح املعـرو�ض يرفـع اأ�سعـار مواد الدفـان 100 % 

120 ديناًرا لل�صحنة.. وانتظار الطلبات لبدء ال�صترياد

قف����زت اأ�صع����ار م����واد الدف����ان واحل�ص����ى اإلى 
ال�صع����ف اإثر توق����ف معظم الإم����دادات املحلية من 
منطق����ة التحجري يف منطقة حفرية؛ ب�صبب منع وزارة 
الأ�صغال و�صوؤون البلديات املقاولني من الو�صول 
اإل����ى مناطق عملهم، يف اإطار عملية ت�صحيح قانونية 
تقوده����ا الوزارة. وذكر عامل����ون يف جمال احلفريات 
اأن اأ�صع����ار الدف����ان قف����زت من نحو 60 دين����ارا اإلى 
قراب����ة 120 دين����ارا لل�صحنة �صعة 20 م����را مكعبا، 
وبالط����ن ارتفع ال�صعر من ديناري����ن للطن اإلى اأربع 
دنان����ري للطن الواحد، يف ح����ني مازالت مواقع العمل 

متوقفة اإلى حلظة كتابة هذا التقرير.
وع����رب مقاولون عن خ�صيتهم م����ن تكبد خ�صائر 
فادح����ة مع ع����دم و�صولهم اإلى خمزونه����م من مواد 
الدف����ان، يف الوقت ال����ذي اأكدوا في����ه وقوفهم اإلى 
جان����ب وزارة الأ�صغ����ال ووزارة البلدي����ات لتنظي����م 
�صوق التحجري والدف����ان خ�صو�صا مع دخول الكثري 
من “الدخالء” على حد و�صفهم ممن ا�صتغلوا غياب 

التنظيم.
اإل����ى ذل����ك، قال مدي����ر ع����ام �رصك����ة “يو�صكو” 
الدي����ر التنفيذي ل�رصك����ة يوكو للمق����اولت البحرية 
حمم����د امل�صلم اإن ال�رصكة عل����ى ا�صتعداد تام لتلبية 

احتياج����ات ال�صوق من م����واد الدفان واحلج����ارة، اإل 
اأن����ه ل اأح����د تق����دم لل�رصك����ة بطلبية للح�ص����ول على 
م����واد الدف����ان، والتي عادة جتلب م����ن راأ�س اخليمة 
بالإم����ارات. واأ�صار امل�صلم اإل����ى اأن ال�رصكة ت�صتخدم 
50 % فق����ط م����ن طاق����ة املحج����ر احلالي����ة، موؤكدا 
اأنه����ا تري����د طلب����ات مبا�رصة قب����ل ا�صت����رياد كميات 
من احلج����ارة اأو الدفان، لفتاً اإل����ى اأن ال�رصكة قامت 
قب����ل اأعوام با�صترياد كميات كبرية من الدفان؛ من 
اأج����ل طرحها بال�صوق ال����ذي كان ي�صتك����ي من اأزمة 
م����واد دفان وحج����ارة، اإل اأن الكمي����ات التي وفرتها 
“يو�صكو” مل يتق����دم اأحد ل�رصائها رغم قيام ال�رصكة 
بالت�ص����ال مب����ن كان ي�صتكي من ع����دم وجود مواد 

الدفان.
وبخ�صو�����س م����ا اإذا كان التف����اوت يف الأ�صعار 
بني الدفان م����ن جانب املزودي����ن املحليني وذلك 
امل�صت����ورد، اأف����اد امل�صلم اأنه م����ن الطبيعي اأن يتم 
احت�ص����اب تكاليف النقل البح����ري والتحميل وغريها 

من التكاليف.
واأ�ص����ار امل�صل����م اإل����ى اأن منتج����ات احلجارة من 
راأ�س اخليمة متتاز بجودتها العالية، مقرحاً اأن يتم 
اعتماد موا�صفات معينة للدف����ان واعتماد منتجات 
راأ�����س اخليم����ة يف امل�رصوعات ك�صبيل حل����ث القطاع 
اخلا�س على ال�صترياد م����ع ا�صتنفاذ طاقة املحجر، 

خ�صو�صا مع احلديث اأن ال�صترياد اأمر ل مفر منه.
وبخ�صو�����س ال�رصك����ة التي كان يج����ري احلديث 
عنها  قبل �صنوات ل�صترياد مواد احل�صى واحلجارة 
م����ن اخلارج م����ع ا�صمح����الل طاقة املحج����ر احلكومي 
احلايل ونف����اذه يف الفرة املقبلة، ق����ال امل�صلم اإن 
احلديث بخ�صو�س هذه ال�رصكة توقف. وفيما يتعلق 
بتاأثري اإمدادات الكنكري املرتبطة بن�شاط املحاجر، 
اأفاد امل�صل����م اأن وزارة ال�صغ����ال تعتمد موا�صفات 

حمددة للكنكري امل�صتخدم يف اخلر�صانة والطابوق 
والبن����اء، وهذه الكمي����ات باملوا�صفات املحددة مي 
ا�صترياده����ا م����ن الإمارات، يف ح����ني ي�صتخدم بع�س 
الكمي����ات املحلي����ة يف بع�����س اأعمال تهيئ����ة الطرق 
والأعمال الب�صيطة، موؤك����داً اأن �صعر الكنكري مازال 
م�صتقرا  عند 7 دنانري للطن يف اأ�صعار التجزئة، واأنه 

مل يتاأثر باأي اأحدث طارئة يف الوقت الراهن.
وذك����رت وزارة الأ�صغ����ال و�ص����وؤون البلدي����ات 

والتخطيط العمراين يف وقت �صابق يف معر�س ردها 
عل����ى تقرير ل����� “البالد”،  اأن����ه ومنذ اإع����ادة افتتاح 
املحج����ر احلكومي يف منت�صف العام 2016 مت اإنتاج 
م����ا يقارب 5 مالي����ني طن، اإل اأن ال�رصك����ة التي تدير 
املحجر متكنت من بيع نحو 2 مليون طن، 75 % من 
هذه الكمية هي �صخور حماية، وباقي الكمية موزعة 
م����ا بني دفان عام و�صخ����ور متدرجة. ول يزال هناك 
نحو 3 مالي����ني طن من مواد الدفان املكد�صة داخل 
املحجر مل يتمكن امل�صغ����ل احلايل من بيعها، وذلك 
ب�صبب عمليات التحجري غري القانوين الذي متار�صه 

بع�س اجلهات املخالفة للقانون.
واأفادت الوزارة اأن قيام اجلهات املعنية بحجز 
امل����واد واملعدات اخلا�ص����ة باملقاولني بالقرب من 
حفرية، متت يف اإطار تنظي����م ا�صتخدام الأرا�صي يف 
منطق����ة املحجر واملناط����ق املحيطة، حي����ث ي�صغل 
ه����ذه الأرا�صي ع����دد من ال�رصكات من����ذ فرة طويلة 
لتخزي����ن ومعاجلة م����واد الدف����ان دون ترخي�س من 
اجله����ات املعني����ة، اإ�صاف����ة اإلى ذلك هن����اك �رصورة 
للتاأكد من م�صادر املواد املخزنة، واأنها لي�صت عن 
طريق التحجري غ����ري القانوين، وفور التاأكد من اأنها 
م����ن م�صادر مقبولة، �صيتم ال�صم����اح لهذه ال�رصكات 
باإخ����راج امل����واد اخلا�صة واإخالء املوق����ع وفق جدول 

زمني.

• املقاولون يخ�صون تكبد خ�صائر فادحة مع عدم و�صولهم اإلى خمزونهم من مواد الدفان	

علي الفردان

“اأمربير الربازيلية” ت�سارك يف “البحرين للطريان 2018”
وزير املوا�صالت: املبنى اجلديد باملطار ب�صعة 14 مليون م�صافر

املنام���ة – املوا�صالت والت�ص���الت: وقع وزير 
املوا�صالت والت�صالت نائ���ب رئي�س اللجنة العليا 
املنظمة ملعر����س البحرين ال���دويل للطريان، كمال 
ب���ن اأحم���د حمم���د، اتفاقية م���ع الرئي����س التنفيذي 
ل�رصكة اأمربير الربازيلي���ة ل�صناعة الطائرات النفاذة 
مل�صاركة ال�رصكة يف معر�س البحرين للطريان 2018. 
Si -  مما مت الجتم���اع مع الرئي�س التنفيذي ل�رصكة

وه���ي   gapore Technology Engineering
اأح���دى اك���رب ال����رصكات العاملي���ة يف توف���ري خدمات 
ال�صيان���ة وقط���ع الغي���ار، ومت مناق�ص���ة �صب���ل دعم 
وتعزيز التعاون القائم بني ال�رصكة والبحرين و�صبل 
تطويره���ا يف امل�صتقبل، خا�ص���ة واأن ال�رصكة اتفقت 
موؤخراً عل���ى توفري خدمات قطع الغيار وال�صيانة مع 
�رصكة طريان اخللي���ج متتد ملدة 10 �صنوات، واأبدت 
ال�رصك���ة STE رغبته���ا يف امل�صارك���ة يف املعر����س 

القادم يف البحرين. 
ج���اء ذل���ك ل���دى م�صارك���ة وزي���ر املوا�ص���الت 
والت�صالت يف افتت���اح منتدى قادة العامل للطريان 
ال���ذي نظم على هام����س معر�س �صنغاف���ورة الدويل 
للط���ريان الذي اأقيم خالل الف���رة من 6 - 9 فرباير 
2018 وافتتح���ه نائب رئي�س ال���وزراء ال�صنغافوري. 
واأج���رى وزي���ر املوا�ص���الت والت�ص���الت حمادثات 
مع وزي���ر املوا�ص���الت والبني���ة التحتي���ة بجمهورية 
�صنغاف���ورة،Khaw Boon Wan، ومت خالل اللقاء 
ا�صتعرا����س جمالت التعاون والتن�صيق بني البلدين 
فيما يتعلق مبجالت النق���ل والت�صالت، بالإ�صافة 
اإلى الأمور ذات الهتم���ام امل�صرك ملا فيه م�صلحة 

البلدين.
املوا�ص���الت  وزي���ر  حت���دث  املنت���دى  وخ���الل 
والت�صالت عن ما ي�صهده قطاع الطريان يف البحرين 
من تطور ومنو خ���الل ال�صنوات املا�صية والتحديات 

الت���ي واجهة هذه التط���ورات واملتغريات والظروف 
التي متر على هذه املنطق���ة. واأكد الوزير اأن م�رصوع 
تطوي���ر مطار البحرين الدويل يع���د من اأكرب م�صاريع 
البني���ة التحتية يف البحرين اذ ي�صمل بناء مبنى جديد 
للم�صافرين ب�صعة وقدرها 14 مليون م�صافر اجنز ما 
يع���ادل من 50 % من من�صاآته حتى ال�صاعة، ومواقف 
جدي���دة للطائرات وج�ص���ور اجلوية لن�صي���اب حركة 
و�ص���ول ومغ���ادرة امل�صافري���ن من واإل���ى الطائرات 
باأ����رصع وقت ممك���ن، ورب���ط املبني اجلدي���د ب�صبكة 
طرقات اململك���ة واخلدمات اللوج�صتي���ة الأ�صا�صية 
التي حتقق التجان�س بني خمتلف القطاعات و�صمان 
اأمن و�صالمة كافة املن�صاآت والأفراد، مما �صيعزز من 
مكانة اململك���ة على ال�صعيدي���ن القليمي والدويل 
يف قط���اع الط���ريان ع���رب تنامي احلرك���ة اجلوية بني 

اململك���ة ودول الع���امل خ���الل العقدي���ن القادمني. 
واأ�ص���ار اإل���ى اخلط���ط التطويري���ة الت���ي �صت�صهدها 
طريان اخلليج خ���الل ال�صنوات اخلم����س املقبلة جداً 
طموحة تزامناً مع ا�صتالم الطائرات احلديثة من طراز 
البوين���غ درمي ليرن B787 خالل �صهر ابريل املقبل 
والت���ي ناأمل م���ن خ���ال ت�شغيلها يف تعزي���ز خطوط 
الت�صغي���ل املربح���ة وتقلي���ل التكلف���ة الت�صغيلي���ة 
وزي���ادة الطاق���ة ال�صتيعابي���ة للم�صافرين وتقدمي 
خدم���ات ذات جودة عالي���ة تكون الختي���ار الأف�صل 
لعمالئن���ا، وهي حتديات تواجه عدد كبري من �رصكات 
الط���ريان يف العامل . وا�صاف اأن ارتفاع ا�صعار النفط 
له ايجابياته على الدول و�صلبياته على كافة �رصكات 
الطريان للمحافظة على ارباحها الت�صغيلية وتقدمي 

ا�صعار تناف�صية.

• “انتخابات الغرفة” تدعو الأع�ساء لتجديد �سجالتهم والع�سويةاأثناء توقيع التفاقية مع “اأمربير الربازيلية” 	
جلن���ة  دع���ت  الغرف���ة:  ال�صناب����س- 
النتخاب���ات للدورة )29( ملجل�س اإدارة غرفة 
جت���ارة و�صناعة البحرين جميع اأع�صاء الغرفة 
اإل���ى املب���ادرة بتجدي���د �صجالته���م التجارية 
وع�صويته���م بالغرفة ممن �صينتهي �صجلهم 
اأو قب���ل املوع���د املق���رر  اأو ع�صويته���م يف 
لإجراء النتخابات؛ ليت�صن���ى اإدراج اأ�صمائهم 
وبياناته���م بج���دول النتخ���اب ال���ذي �صين�رص 
باملوقع الإلكروين للغرفة بتاريخ 9 فرباير 

.2018
وا�صاف���ت “اأن���ه وفقاً للم���ادة )51( من 
الالئح���ة التنفيذية لقان���ون الغرفة ال�صادرة 
بالق���رار رقم )156( ل�صنة 2013 �صيتم فتح 

باب تقدمي الطلبات لإدراج الأ�صماء وحتديث 
وت�صحي���ح البيان���ات بج���دول النتخاب لهذه 
ال���دورة اعتباراً م���ن يوم الأح���د املوافق 11 
فرباي���ر 2018 ولغاية ي���وم الثالثاء املوافق 
20 فرباير 2018 م���ن ال�صاعة 8.00 �صباحاً 
ولغاي���ة ال�صاع���ة 2.00 ظه���را يف مبنى “بيت 
“با�صتطاع���ة  اللجن���ة  واأو�صح���ت  التج���ار”. 
اأع�ص���اء الغرفة الذي���ن �صتنتهي ع�صوياتهم 
اأو �صجالته���م التجاري���ة  يف اأو قبل تاريخ 10 
مار����س 2018 املبادرة بتجدي���د ع�صوياتهم 
و�صجالته���م طبقاً للقيد التج���اري لدى وزارة 
ال�صناع���ة والتجارة وال�صياحة، تفاديا لعملية 

الإدراج والت�صحيح”.

“ممتلكات ت�ستحوذ” على اأ�سول عقارية جتارية باأمريكا
املنام���ة -ممتل���كات: ا�صتح���وذت �رصكة 
ممتل���كات البحري���ن القاب�ص���ة “ممتلكات”، 
ع مكاتب جتارية يف رايل – دورهام،  َمّ على جمجُ
�صم���ال كارولينا، بال�رصاكة مع �رصكة �صينتينل 

لال�صتثمار العقاري.
وتعت���رب ه���ذه اأول �رصاكة م���ع �صينتينل، 
وه���ي �رصك���ة لإدارة ال�صتثم���ارات العقاري���ة 
مقره���ا نيويورك ولها �صجل حافل يف خمتلف 
القطاع���ات يف جميع اأنح���اء الوليات املتحدة 
الأمريكية. ومَتّ توقيع التفاقية يف مقر �رصكة 
ممتل���كات اأم����س الثالث���اء 6 فرباي���ر 2018. 
���ع امل�صم���م بتقني���ة عالي���ة  ���ف املجُجَمّ ويجُ�صَنّ
ر بالكامل  اجلودة �صمن الفئة “A”، وهو موؤَجّ
عل���ى �رصك���ة لينوف���و “Lenovo”، الرائ���دة 
يف جم���ال التكنولوجي���ا العاملي���ة وامل�صنفة 

�صم���ن قائم���ة اأك���رب 500 �رصك���ة يف الع���امل 
“فورت�صن 500” واإحدى اأكرب �صانعي اأجهزة 
ع يف و�صط  الكمبيوت���ر يف العامل. ويق���ع املجُجَمّ
Research Tr -“  دديقة مثل���ث البح���وث
angle Park” ذات م�صاح���ة ت�صل اإلى اأكرث 
م���ن 28 كيلومًرا مربًع���ا، وهي حديقة بحثية 
متخ�ص�صة يف الوليات املتحدة، وتجُعد واحدة 
من كربى احلدائ���ق العلمية والتكنولوجية يف 
ع تدفقات نقدية جمدية،  ر املجُجَمّ وِفّ العامل. ويجُ
عائ���دات جّذاب���ة، ومنو اإيجاري ق���وي. وت�صم 
حديق���ة مثل���ث البحوث اأكرث م���ن 250 �رصكة 
يعم���ل فيها اأكرث من 50 األ���ف �صخ�س، وهي 
م�صتم���رة يف التوظيف واملحافظ���ة على بقاء 
بع����س ال����رصكات الرائدة يف الع���امل و�رصكات 

التكنولوجيا والبتكار املتنامية.

النامليتي: من حق اأي �ساحب �سجل جتاري امل�ساركة بانتخابات “الغرفة” 
جمل����س  ع�صوي���ة  لنتخاب���ات  املر�ص���ح  ق���ال 
اإدارة غرف���ة جت���ارة و�صناعة البحرين حمم���ود اأحمد 
النامليت���ي اإن���ه م���ن ح���ق اأي �صاحب �صج���ل جتاري 
امل�صاركة يف تلك النتخابات املقررة يوم العا�رص من 
مار����س املقبل، معربا عن ا�صتغراب���ه من دعوة جلنة 
النتخاب���ات اأ�صحاب ال�صجالت اإل���ى تقدمي الطلبات 
لإدراج الأ�صم���اء وحتديث وت�صحيح البيانات بجدول 
النتخ���اب. واأ�صاف النامليت���ي اأن اإلزامية الع�صوية 
يف الغرفة جتع���ل من اأي �صاحب �صجل جتاري ع�صوا 
يف الغرف���ة ب�صكل تلقائ���ي، فعند قي���ام اأي �صخ�س 
باإ�ص���دار �صج���ل جت���اري اأو جتديد ال�صج���ل يف وزارة 
ال�صناع���ة والتج���ارة يتم مبا�رصة ا�صتقط���اع مبلغ 20 

دينارا منه كر�صوم ع�صوية للغرفة، مبعنى اأنه اأ�صبح 
ع�صوا بالغرفة، وعليه كل الواجبات وله كل احلقوق، 
وم���ن بينها حقه بح�صور اجلمعية العمومية، وحقه يف 

امل�صاركة بانتخابات جمل�س الإدارة.
وتاب���ع اأن���ه بن���اء على ذلك م���ن املمك���ن للجنة 
النتخابات يف الغرفة بب�صاط���ة احل�صول على قائمة 
باأ�صم���اء اأ�صحاب ال�صجالت التجاري���ة املفعلة، وعند 
ح�ص���ور التاج���ر لالنتخاب يت���م التاأكد م���ن اأن ا�صمه 
�صم���ن هذا القائمة ب���� “كب�صة زر” كم���ا يقال، دون 

احلاجة لتعقيدات اأخرى نحن بغنى عنها.
وقال النامليت���ي اإن جلنة النتخابات قد حددت 
ثالثة اأيام من اأجل اإدراج الأ�صماء وحتديث وت�صحيح 

البيانات بجدول النتخاب لهذه الدورة، م�صيفا “نحن 
بالكاد قادرون على اإقن���اع الأخوة التجار بامل�صاركة 
يف يوم النتخابات، مدركني ما �صيتحملونه من م�صقة 
احل�صول على موقف �صيارة، وانتظار، وغريها، والآن 
علين���ا اأي�صا اإقناعه���م بالذهاب اإلى غرف���ة التجارة، 
حيث ل تتوفر مواقف �صي���ارات اإطالقا، والتاأكد من 
اأن اأ�صماءه���م �صحيحة يف جدول النتخابات، واإل كان 
عليه���م احل�صول على اإف���ادة من جلن���ة النتخابات، 
ث���م التوجه اإل���ى وزارة ال�صناع���ة، ومتابعة طلبهم”. 
وا�صتط���رد اأن جلن���ة النتخابات تربر دع���وة اأع�صاء 
الغرف���ة لت�صحي���ح البيانات بج���دول النتخاب لهذه 
الدورة باملادة )51( م���ن الالئحة التنفيذية لقانون 

الغرفة ال�صادرة بالقرار رق���م )156( ل�صنة 2013، 
م�صت���دركا “نحن نتفهم حر�س جلنة النتخابات على 
التم�ص���ك بالقان���ون خوفا م���ن الطع���ون النتخابية، 
ع  ولك���ن يج���ب اأن ن���درك اأن ه���ذا القانون ق���د وجُ�صِ
ليخدم التجار، ولي�س العك�س”، واأكد يف هذا ال�صياق 
“ال�رصورة الق�ص���وى لتعديل هذا القانون اأو تغيريه 

كامال يف الدورة القادمة للغرفة”.
التعقي���دات  تل���ك  اأن  م���ن  النامليت���ي  وح���ذر 
النتخابي���ة �صتوؤدي اإلى ردود فعل غا�صبة من جانب 
عدد من املر�صحني، وت�صكيك يف الإجراءات، وحتميل 
القائمني عل���ى النتخاب���ات امل�صوؤولي���ة كاملة عند 
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ق����ال امل�ؤ�ش�����س وم�شت�شار جمل�����س الإدارة يف 
�رشكة الفنار لال�شتثمار القاب�شة عبدالنبي ال�شعلة 
اإن م�شارك����ة ال�رشك����ة يف معر�س اخللي����ج لل�شناعة 
متت����د من����ذ �شن�����ات، مبيًنا اأن����ه يجب عل����ى جميع 
ال�����رشكات اأن تهت����م ملثل ه����ذه الفعالي����ات، واأن 
ت�ش����ارك فيها لإظه����ار ال�ش�رة احلقيقي����ة ل�شعة 
ومدى �لن�ضاط �ل�ضناع����ي يف �لبحرين. و�أ�ضاف �أن 
هن����اك الكثري م����ن ال�شناعات الق�ي����ة يف اململكة 
الت����ي هي بحاج����ة ملثل ه����ذه الفعالي����ات لإظهار 
ق�����ة القت�ش����اد ال�طني م����ن الناحي����ة ال�شناعية 
والإمكان����ات الت����ي تتط�����ر �شن�ي����ا، اإذ اإن وج�����د 
البحريني����ن امل�شارك����ن والفاعل����ن يف القطاع 
ال�شناع����ي هي اأك����ر دليل على ذل����ك، اإلى جانب 
ذل����ك، فاإن هذا  املعر�س ميث����ل فر�شة للت�ش�يق 
للم�ؤ�ش�ش����ات والتعريف باأن�شطتها وك�شب املزيد 
من الزبائن، وبالتايل ت�شبح هذه املعار�س من�شة 

للت�ا�شل.
واأو�ش����ح ال�شعل����ة يف ت�رشي����ح ل� “الب����الد” اأن 
اأه����م م����ا ت�شارك ب����ه ال�رشكة هذا الع����ام ه� ق�شية 
املدخالت والتكن�ل�جيا لل�شناعات املختلفة مثل 
الأملني�����م والبرتوكيماوي����ات، وتعر�����س �رشكات 
كثرية منتجات يف هذا املجال، كما ت�شارك �رشكات 
باأحدث ما لديها من مدخالت التكن�ل�جيا لتط�ير 
اأنظمة املعل�مات وفيما يتعلق بالإدارة ال�شناعية 
للم�شاريع، والتي اأ�شبحت مهمة جدا حاليا، وتعتر 
اأ�شا�شية لدعم ال�شناعة، وكذلك اأجهزة النقل مثل 
امل�شاع����د اخلا�شة بامل�شاري����ع ال�شناعية، اإ�شافة 

اإلى اأجهزة الرفع والنقل للمعدات والأجهزة.
وعن تاأثر القطاع ال�شناعي بانخفا�س اأ�شعار 
النف����ط، قال ال�شعل����ة “اأعتقد اأنه يج����ب اأن تك�ن 
ال�شناع����ات ق����ادرة على التفاعل م����ع املتغريات، 
فه����ي متر ح�����ل دائ����رة به����ا انخفا�����س وارتفاع، 
فه����ذا ن�ع من الدرو�����س الأ�شا�شي����ة التي ت�شفي 
امل�ج�دي����ن يف ال�ش�ق، وبالت����ايل �شيعرف الق�ي 

من ال�شعيف واملتعرث، ل �شك اأنه اأمر م�ؤمل اأحيانا، 
ولكنه طبيعي، اإذ يجب على امل�ؤ�ش�شات اأن حت�شب 
ح�شابه����ا عندم����ا ت����دور الدائ����رة عليه����ا، اإذ يق�د 

النخفا�س اإلى معرفة ما العمل التي يجب فعله يف 
تلك احلالة، حيث اإن القت�شاد له متغريات، وعلى 
ه����ذا الأ�شا�س لبد م����ن تط�ير اأنف�شن����ا، ون�شتعد 

ونراق����ب ق�شاي����ا امل�شاريف والتكالي����ف ونط�ر 
الأداء، ونزيد الإنتاجي����ة، فجميعها قد حان وقتها 

الآن”.
وب�ش����اأن ال�شع�ب����ات امل�ج�����دة يف القط����اع، 
اأ�شار اإل����ى اأنه من ال�شع�ب����ات امل�ج�دة يف جمال 
الأي����دي العاملة وكيفية احل�ش�����ل على الكفاءات 
املطل�ب����ة، وق�شاي����ا التدريب، لفت����ا اإلى �رشورة 
وج�����د الن�شي����اب بن ال����دول والتح����رك، ويجب 
اأن يت����م ت�شهي����ل عملي����ات الندم����اج يف ال�ش�����ق 
ال�شع�دي����ة مث����ال حرك����ة اجل�����رش، وت�شهي����ل عملية 
التنق����ل والنتقال، فه����ي عملية مهمة ج����دا، واأن 
م�����رشوع القط����ار �شيك�����ن له����ا اث����ار اإيجابية على 
حرك����ة ال�شناعة، وتنق����ل الب�شائع كله����ا مع بقية 
�لدول �لأخرى، �إذ جميعها عنا�رص �أ�ضا�ضية لتطوير 
ال�شناع����ة وم�اجهة التحديات، حي����ث اإن ال�شناعة 
اخلليجية والبحريني����ة بالذات تهتم جدا بالأ�ش�اق 
اخلارجي����ة، وهناك �شناع����ات يف البحري����ن تعتمد 

تقريبا 100 % على الت�شدير للخارج.

ال�صعلة: امل�صاركة الفّعالة لل�رشكات تعزز الن�صاط ال�صناعي بالبحرين
املعر�س ميثل فر�شة لت�ش�يق املنتجات وك�شب الزبائن

• ال�شعلة م�رشحا ل� “ $” 	

“جمال” توقع اتفاًقا مع “برودواي” ال�صينية 
ت�صغيل “اخلط ال�صاد�س” 2019 وينتج 540 األف طن مرتي �صنوًيا

“األبا” تخف�س نفقاتها 60 ملي�ن دولر يف 2018.. دعيج بن �شلمان:

اأك���د رئي�س جمل����س اإدارة �رشك���ة اأملني�م 
البحري���ن “األب���ا” ال�شيخ دعيج ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة اأن ال�رشك���ة �شتخف�س نح���� 60 ملي�ن 
دولر م���ن النفق���ات الت�شغيلي���ة خ���الل العام 
 Titan( 2018، وذل���ك �شمن برنام���ج تاينت
م���ع  للتكي���ف  النفق���ات  لتخفي����س   )DNA
الزيادة ال�شن�ية لأ�شعار الغاز الطبيعي وزيادة 
اإنتاجها ال�شن����ي اإلى ملي�ن طن مرتي بنهاية 
الع���ام اجل���اري. واأو�شح خالل ت�رشي���ح له على 
هام����س معر�س اخللي���ج لل�شناع���ة اأن ال�رشكة 
ت�شعى لت�فري 60 دولًرا للطن املرتي ال�احد 

حتى نهاية العام 2018.
وقال اإن برنامج تاينت الذي بداأت ال�رشكة 
بتطبيق���ه يف العام 2014 خلف����س التكاليف، 
ُيعد اأم���ًرا بال���غ الأهمي���ة لتحقي���ق ال�شتدامة 
وخطط النم� امل�شتقبلي���ة لل�رشكة، كما رفعت 
الهيئ���ة ال�طني���ة للنف���ط والغاز �شع���ر الغاز 
الطبيعي م���ن 2.25 دولرا ل���كل ملي�ن وحدة 
حرارة بريطانية اإل���ى 2.50 دولرا لكل ملي�ن 
وحدة حرارة بريطانية منذ مطلع اأبريل 2015، 
على اأن يزيد �شعر الغاز الطبيعي �شن�يا بقيمة 
0.25 دولر لكل ملي�ن وحدة حرارة بريطانية 
م���ن كل عام حتى يبلغ �شع���ر الغاز 4 دولرات 
لكل ملي�ن وح���دة حرارة بريطاني���ة بتاريخ 1 

اأبريل 2021.
وعن ت�قعاته لأ�شع���ار الأملني�م يف العام 
الأملني����م  اأ�شع���ار  اأن  اأك���د   ،2018 اجل���اري 
العاملي���ة حت�شنت ب�شكل لف���ت، حيث قفزت 
م���ن 1700 دولر للط���ن امل���رتي لتبل���غ نح���� 
2400 دولر للط���ن، عازي���ا ذل���ك اإل���ى النم���� 
القت�شادي العاملي ال���ذي يدفع الطلب على 
املنتجات الأولي���ة، اإلى جانب انخفا�س الإنتاج 
ال�شين���ي من���ذ �شه���ر �شبتم���ر املا�شي حتى 
اأبري���ل املقبل يف خطة بيئي���ة معلنة من جانب 

احلك�م���ة ال�شيني���ة. وب���ن اأن ال�رشكة حققت 
رقًما قيا�شًيا �شن�ًي���ا ي�شل اإلى 981 األف طن 
مرتي �شن�ًيا، بزي���ادة ن�شبتها 1 % ه� الأعلى 
يف تاري���خ ال�رشكة حت���ى الآن، رغ���م التحديات 

التي واجهتها “األبا” خالل العام 2017.
وح�ل م�شتج���دات م����رشوع الت��شعة خلط 
ال�شه���ر ال�شاد�س، قال ال�شيخ دعيج اإن اأعمال 
الإن�ش���اءات يف امل����رشوع ت�شري وف���ق الرنامج 
الزمني املخطط له، ومن املت�قع البدء باإنتاج 
540 األف طن مرتي �شن�ياً مطلع العام املقبل 
2019، وه���� م���ا ي�ش���كل اأكرث م���ن 50 % من 

الإنتاج احلايل.
واأك���د اأن اأعمال الإن�ش���اءات م�شتمرة، واأن 
ن�شب���ة الإجن���از الكلي���ة يف امل�رشوع ت�ش���ل اإلى 
نح���� 40 %، م�شرًيا اإل���ى اأن الإجناز يف الأعمال 
الهند�شي���ة بلغ 75 % والعق����د وامل�شرتيات 
بن�شب���ة 94 %، وبلغت اأعم���ال الإن�شاء نح� 13 

% حالًيا.
وت�ش���ري املعل�م���ات اإل���ى نح���� 30 �رشكة 
مق���اولت تعمل يف م�قع امل����رشوع للعمل على 
تنفيذ 38 عقًدا، وا�شتكملت اأكرث من 5 مالين 

�شاعة عمل دون اأي اإ�شابات م�شيعة لل�قت.
وح����ل ع���دد ال�ظائ���ف اجلدي���دة الت���ي 
�شي�فرها م�رشوع اخلط ال�شاد�س، قال الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رشك���ة “األبا” اإن امل����رشوع �شيخلق 

500 وظيف���ة داخ���ل ال�رشك���ة، و�شي�شيف نح� 
3 اآلف وظيف���ة لقط���اع �شناع���ة الأملني�م يف 
البحري���ن، م�شرًيا اإل���ى اأن ال�رشكة وظفت 300 
م�ظف، فيم���ا �شيتم ت�ظي���ف 200 اآخرين يف 
الفرتة املقبلة، ليك�ن الكادر ال�ظيفي جاهًزا 
لت�شغي���ل خ���ط ال�شه���ر ال�شاد����س املفرت�س 

ت�شغيله بحل�ل العام 2019.
وجنحت �رشكة اأملني����م البحرين “األبا” يف 
اإغالق ت�شهيالت القر�س امل�شرتك امل�ؤلف من 
ق�شمن، قر�س تقليدي واآخ���ر اإ�شالمي بقيمة 
1.5 مليار دولر يف اأكت�بر 2016، اإ�شافة اإلى 
الق�ش���م الأول من مت�يل ال�شادرات الئتمانية 
بقيم���ة نح���� 700 ملي����ن دولر للت�شهي���الت 
املدع�م���ة م���ن جان���ب اأولر هرم���ز و�شريف يف 
ي�لي���� 2017، وت�شدد قرو�س مت�يل امل�رشوع 

على مدى 12 عاًما.
من جه���ة �أخرى، قال �لرئي�س �لتنفيذي ل� 
“األبا” اإن كلفة الأعمال الإن�شائية والهند�شية 
مل�رشوع خط ال�شه���ر ال�شاد�س تبلغ 3 مليارات 
دولر، م��شح���ا اأن 45 % م���ن اإنت���اج “األب���ا” 
�شيك����ن لل����رشكات البحريني���ة، فيم���ا �شيتم 
ت�شدير 55 %، منه���ا 20 % اإلى دول الحتاد 
الأوروب���ي، و12 % اإل���ى ال�لي���ات املتح���دة 
الأمريكي���ة، و12 % اإل���ى دول اآ�شي���ا، و10 % 
يتم ت�شديرها اإلى اململكة العربية ال�شع�دية.

ك�شف الع�ش���� املنتدب ل�رشك���ة “جمال” 
للم�شت�دعات اأمن العري�س عن الت�قيع ي�م 
اأم����س يف معر�س اخلليج لل�شناع���ة 2018 مع 
�رشكة بحرينية �شينية، وهي )برودواي للتجارة 
واخلدمات( التي تعم���ل يف جمال اإعادة تدوير 
البال�شتي���ك يف البحرين. وق���ال اإن “برودواي” 
ا�شتاأجرت نح� األفي مرت مربع لإقامة م�شنعها 
ما يجعله���ا ثالث اأك���ر م�شتاأج���ر يف “جمال”، 
م��شح���ا اأن ال�رشك���ة �شت�ش���در نح���� 500 طن 

�شهريا من البال�شتيك املعاد تدويره.
واأ�ش���اف “نح���ن متحم�ش�ن مل���ا �شتخلقه 
ب���روداي للتج���ارة واخلدمات م���ن فر�س عمل 
جدي���دة واإ�شاف���ة قيم���ة لالقت�ش���اد املحلي، 
م�ؤكدا اأن اختيار ب���رودواي للتجارة واخلدمات 
ل�رشكة “جمال” كمقر لعملياتها يعزز من م�قع 
ال�رشك���ة كمزود للمرافق ال�شناعية يف اململكة. 
ولف���ت اإلى اأن �رشك���ة “جمال” تخ���دم نح� 40 
م�شتاأج���را من ال�رشكات ال�شغ���رية واملت��شطة 
الت���ي تخ���دم البحري���ن واملنطق���ة ال�رشقية يف 
ال�شع�دية منذ ب���دء عملياتها يف 2009 وحتى 
الآن مب�شاح���ات ت�شل اإل���ى 60 األف مرت مربع، 
وهي متثل م�قع���ا اإ�شرتاتيجيا لل�رشكات التي 

تخدم منطقة اخلليج.
وع���ن الت��شع يف ال�رشكة، اأ�ش���ار العري�س 
اإلى اأن القب���ال املتزايد والطلب الإيجابي من 
خالل ت�قيع التفاق���ات ي�شاهم يف البدء بهذه 
اخلط����ة، مت�قًع���ا اأن ت�شيف ال�رشك���ة نح� 12 

األف م���رت مربع مل�شاحاتها خ���الل العام 2018 
يف م�اق���ع خمتلفة، حي���ث مت ا�شتيفاء اأرا�شي 

ال�رشكة املت�فرة يف احلد.
ب���دوره، اأكد م�ؤ�ش����س ب���رودواي للتجارة 
واخلدم���ات، دونق لي���ان، اأن اختي���ار “جمال” 
جاء نتيجة ملا تتمت���ع به من ج�دة، م�شيفا اأنه 

يعتر �رشكة “جمال” �رشيكا.
واأ�شاف: “م�قع )جمال( مثايل اأي�شا؛ لأنه 
ي�فر لنا �شه�ل���ة ال��ش�ل اإلى كل من امليناء 
والطريق ال�رشيع امل����ؤدي اإلى اململكة العربية 
ال�شع�دية، واأن فريق العمل يف “جمال” ميتلك 
طريقة عمل احرتافي���ة وودية مما ي�شاعد على 
تاأ�شي����س عالقة عمل ق�ي���ة”. واأو�شح “نخطط 
للت��ش���ع يف امل�شتقب���ل، ونت�ق���ع اأن ت�شاع���د 

جمال يف ت�شهيل وم�شاعدة من�نا”.
يذكر اأن �رشكة برودواي للتجارة واخلدمات 
تاأ�ش�شت يف الع���ام 2011، وهي متخ�ش�شة يف 
�رشاء املع���دات الثقيلة لقط���اع النفط والغاز، 
وتق�م حاليا بتثبي���ت اآلت العمل يف “جمال”، 
والت���ي �شتتخ�ش����س يف حت�ي���ل البال�شتي���ك 
من النفاي���ات اإلى م�اد جاه���زة للت�شدير اإلى 
ال�ش���ن وك�ري���ا، يف ح���ن اأن امل����اد الأولية 
امل�شتخدم���ة يف الت�شنيع ت�شت�رد من اململكة 
العربي���ة ال�شع�دية ، وتق����م ال�رشكة بت�شنيع 
وت�شدي���ر املنتج���ات امل�شنع���ة يف البحري���ن، 
ويت�ق���ع اأن يق�م امل�شن���ع بت�ظيف عدد من 

البحرينين.

مريزا: افتتاح املحطة التجريبية لطاقة الرياح خالل �صهرين
خالد بن حم�د: زيادة 21 % من م�شاحة “اخلليج لل�شناعة 2018”

زينب العكري من ال�صناب�س

البحري����ن  لهيئ����ة  التنفي����ذي  الرئي�����س  ق����ال 
للمعار�����س وامل�ؤمترات، ال�شيخ خال����د بن حم�د اآل 
خليفة، اإن م�شاحة معر�����س اخلليج لل�شناعة 2018 
زادت 21 % مقارن����ة بالع����ام املا�ش����ي. واأ�ش����اف 
اأن رعاي����ة �شم����� رئي�س ال�����زراء للمعر�س وح�ش�ره 
ودعم����ه �شاه����م كث����ريا يف ا�شتقط����اب العدي����د من 
ال�رشكات العاملية، ونطمح اأن يك�ن املعر�س من�شة 
لل�شناعات ليك�ن هناك تبادل جتاري بن ال�رشكات 
امل�شاركة. وت�قع اأن يبلغ عدد زوار املعر�س ح�ايل 
4 اآلف زائ����ر وع����دد كب����ري منه����م م����ن دول اخلليج 
خ�ش��شا من املنطقة ال�رشقي����ة، لفتا اإلى اأن وج�د 
العار�ش����ن وامل�شارك����ن يف املعر�����س والزائرين 
القت�شادي����ة  احلرك����ة  تن�شي����ط  يف  �شي�شاهم�����ن 

للمملكة.

وق����ال: “ناأمل من ه����ذه املعار�����س التي تقام 
ب�ش����كل �شن�����ي وبنم� عام����ا بع����د ع����ام ال�شتمرار، 
ونتمن����ى روؤيته����ا يف مبنى مرك����ز املعار�س اجلديد 
ال����ذي �شيتم بدء العم����ل يف عملي����ات ان�شائه نهاية 

العام اجلاري وي�شتغرق عامن لإن�شائه”.
 م����ن جانب����ه، ق����ال وزير النف����ط ال�شي����خ حممد 
ب����ن خليف����ة اآل خليف����ة، اإن قطاع ال�شناع����ة ي�شيف 
للمنتج����ات القيمة امل�شافة، مبين����ا احلاجة للرتكيز 
اأكرث على الت�شنيع يف امل�شتقبل خ�ش��شا ما ي�شمى 
ب�”الداون �شرتمي”، حيث اإن القيمة امل�شافة تخلق 
فر�����س عمل اأك����رث وكذلك حت����رك القت�شاد ب�شكل 
اأك����ر. واأ�ش����اف اأن النف����ط يف ال�قت احل����ايل لي�س 
�شلعة لل�ق�د وامل�ا�شالت فح�شب ولكن م�شتقاته 
م�ج�����دة يف املالب�����س وال�شحة وغريه����ا واأن هناك 
�شناعات دخلت يف ال�شناع����ات التح�يلية لذا يجب 
علين����ا اإعادة الرتكي����ز عليها فمثل ه����ذه املعار�س 
تع����زز اأهمية القطاع ال�شناع����ي، وحتث على ت�شجيع 

الت�شني����ع  يف  لال�شتم����رار  البحرين����ي  امل�شتثم����ر 
والت�شدير.

 ب����دوره، ق����ال وزير الدول����ة ل�ش�����ؤون الكهرباء 

وامل����اء، عبداحل�شن م����ريزا، اإن امل�����رشوع التجريبي 
لطاقة الري����اح املتجددة بطاق����ة 2 ميغاو�ط �ضيتم 

افتتاحها خالل �شهرين يف جن�ب حمطة الدور.

واأ�ش����اف اأن ن�شبة الطاقة تعم����ل 100 % على 
م�شدر الغ����از الطبيعي لذا قررت احلك�مة اأن يك�ن 
5 % من م�شدر الطاقة املتجددة بحل�ل 2025 و10 
% بحل�����ل العام 2035، وكذلك رفع كفاءة الطاقة 
بالرت�شي����د والتقني����ة 6 % بحل�����ل الع����ام 2025. 
واأو�شح اأن احلك�م����ة وافقت يف يناير املا�شي على 
تركي����ب الطاق����ة ال�شم�شي����ة يف املن����ازل وي�شتطيع 
امل�اطنن امل�شاركة بتلك الطاقة املنتجة بال�شبكة 
احلك�مي����ة، و�شي�شتفيد امل�اطن من ذلك يف تقليل 
كلفة الكهرباء با�شتخدام جزء من الطاقة ال�شم�شية.
ولف����ت اإل����ى اأن الطاق����ة املتجددة له����ا ف�ائد 
كث����رية اأهمها اأنها نظيفة ول ت�ؤث����ر على البيئة كما 
اأنه����ا م�شتدام����ة وكلفتها اأ�شبح����ت مناف�شة للطاقة 
الحف�ري����ة مث����ل الغ����از وتخلق فر�س عم����ل جديدة 
و�شت�ف����ر للحك�م����ة كميات الغاز اإذ اإن����ه با�شتخدام 
الطاق����ة ال�شم�شية لن يتم الحتي����اج للغاز حيث اإنه 

ي�شتخدم لإنتاج الكهرباء. 

• جانب من افتتاح معر�س اخلليج لل�شناعة 2018  	

املحرر االقت�صادي

املحرر االقت�صادي

ت�صوير: ر�صول احلجريي
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“بن فقيه” ت�سلم “The Treasure” اإلى امُلالك

�أعلن���ت �رشك���ة ب���ن فقي���ه لال�ستثمار 
 The“ م����رشوع  ت�سليمه���ا  ع���ن  �لعق���اري 
Treasure” �لو�ق���ع يف جزي���رة دملونيا، 
وذل���ك يف حفل خا�ص �أقيم بهذه �ملنا�سبة 
يف مبنى �مل�رشوع �لو�قع يف جزيرة دملونيا، 
بح�س���ور مدي���ر ع���ام �ل�رشك���ة وع���دد م���ن 
�مل�سوؤولني و�ملهند�س���ني �لقائمني على 

�مل�رشوع بالإ�سافة �إلى �ملالك.
�أول   ”The Treasure“ ويعت���ر 
م����رشوع عق���اري يجه���ز ويت���م ت�سليمه يف 
جزي���رة دملوني���ا، ويتكون م���ن 232 �سقة 
فاخرة، �إذ يعد م�رشوع���اً �سكنياً من �لدرجة 
�لأول���ى مت ت�سميمه؛ به���دف خلق �أ�سلوب 
حي���اة متو�زن؛ م���ن �أجل �إعط���اء �لقاطنني 
�ملزيد من �لوقت لال�ستمتاع بالأمور �لتي 
ت�ستح���ق ذل���ك. ويق���دم �مل����رشوع وحد�ت 
�سكني���ة ذ�ت غرف���ة و�ح���دة، وغرفت���ني، 
وث���الث غ���رف، وبنتهاو����ص. كم���ا يوف���ر 
�لعديد م���ن �ملر�فق �لتي تتيح للقاطنني 
�ل�ستمت���اع مع عائالتهم و�أ�سدقائهم مثل 
برك���ة �ل�سباحة �خلارجي���ة، وغرفة �لألعاب، 
�إ�ساف���ة �إلى �سينما د�خلية خا�سة. وتتمتع 
 ”The Treasure“ يف  �ل�سق���ق  جمي���ع 
ببلكون���ات مطل���ة عل���ى �لبح���ر؛ م���ن �أجل 

�ل�سرتخاء بعد يوم عمل طويل.
�ل�رشك���ة  �إد�رة  جمل����ص  رئي����ص  ق���ال 
في�سل فقيه “نتقدم بخال�ص �لتهاين �إلى 
�ملالك �لذي���ن ��ستلمو� وحد�تهم �ل�سكنية 

�لفاخرة يف هذ� �مل�رشوع �ملتميز. لقد �سهد 
The Treasure �إقب���ال كب���ر� من جانب 
�مل�سرتي���ن؛ نظر� للممي���ز�ت �لر�ئعة �لتي 
يقدمه���ا، حي���ث يتميز مب�ست���وى عال من 
�لفخامة �إ�سافة �إل���ى موقعه �لإ�سرت�تيجي 
لي�سبح وجهة مثالية لل�سكن و�ل�سرتخاء. 
و�إنني على ثقة تامة باأن عمالئنا �سيكونون 
�سعد�ء باختيارهم هذ� �مل�رشوع، وي�رشين �أن 
�أتق���دم له���م بخال�ص �ل�سك���ر على ثقتهم 

�لكبرة يف �رشكة بن فقيه”.
�لف���رتة  �سهدن���ا يف  “لق���د  و�أو�س���ح 
�لأخرة �زدياد ملحوظ يف �لإقبال على �رش�ء 
�ل�سق���ق �ل�سكنية يف �ل�سوق �ملحلية، حيث 
بد�أ �لعديد من �مل�سرتين بالتوجه نحو هذ� 
�خلي���ار �لعق���اري �لناجح؛ نظ���ر� ملميز�ت 
�لإ�سافية �لتي تقدمه���ا �لأبر�ج �ل�سكنية، 
حي���ث �إننا نحر�ص عند ت�سمي���م �أي م�رشوع 
على �حتو�ئه على عنا����رش متكاملة ليتمتع 

�لقاطنني بجميع متطلبات �لر�حة”.
وتاب���ع “�إنن���ا نعت���ز با�ستحو�ذنا على 
ثقة �لعديد م���ن �مل�ستثمري���ن و�ل�رشكات 
�لنجاح���ات  بف�س���ل  وذل���ك  و�لأف���ر�د 
و�لإجناز�ت �لعديد �لتي حققتها �رشكة بن 
فقي���ه خالل �لفرتة �ملا�سي���ة. و�سنو��سل 
م�سرتن���ا �مل�رشفة عر تق���دمي �ملزيد من 
�مل�ساري���ع �لر�ئ���دة مما ي�ساه���م يف تعزيز 
�لقطاع �لعقاري، وبث �ملزيد من �حليوية 

�إلى �لقت�ساد”.

“البحرين الإ�سالمي” يد�سن “البنك الرقمي” باململكة 
مار�ص �ملقبل.. وبفرع �إلكرتوين يف �لزجن 

اأمل احلامد من املنامة

ك�س���ف �لرئي����ص �لتنفي���ذي لبن���ك �لبحري���ن 
�لإ�سالم���ي ح�سان جر�ر عن نية �لبن���ك �فتتاح �أول 
ف���رع رقمي ل���ه يف �لبحري���ن بنهاية �سه���ر مار�ص 
�ملقب���ل، و�ل���ذي ميّكن �لعمي���ل من �إجن���از جميع 

�ملعامالت �لتي تتم يف �لفرع �لتقليدي.
و�أو�سح لل�سحافي���ني �أن �لفرع �جلديد �لذي 
�سيكون يف منطقة �لزجن، رقمي �إلكرتوين بالكامل، 
فيما يتو�فر موظفو �إر�ساد، موؤكد� �أن �لبنك بذلك 
يو�كب �مل�ستقبل، كون �لأجيال �لقادمة ترغب يف 

�ل�سرفة �لرقمية بح�سب و�سفه.
وكان �لبن���ك ق���د �أعل���ن موؤخ���ًر� ع���ن �إطالقه 
�ملط���ورة  �لإلكرتوني���ة  �مل�رشفي���ة  للخدم���ات 
م���ع  متا�سي���اً  وذل���ك  �لإلك���رتوين”،  “�لإ�سالم���ي 
��سرت�تيجيته )�إ�رش�ق- �لع���ودة �إلى �لأ�سا�سيات( 
و�لتي ت�سم���ل �لرتكيز على �لرقمن���ة و�لتميز من 

خالل تقدمي خدمات متقدمة للزبائن.
مظل���ة  �لإلك���رتوين(  )�لإ�سالم���ي  ويعت���ر 
ملجموع���ة م���ن �خلدم���ات �لإلكرتوني���ة �ملتطورة 
�لتي يقدمها بن���ك �لبحرين �لإ�سالم���ي، مت�سمنة 
�خلدم���ات �مل�رشفي���ة �لإلكرتونية ع���ر �لإنرتنت، 
�خلدمات �مل�رشفية عر تطبي���ق �لهو�تف �لذكية 

و�خلدمات �مل�رشفية �ملرئية.

دراسة “البلوك تشين” كسجالت إلكترونية 
وفيم���ا يتعل���ق بر�أي���ه بالعم���الت �لرقمية 

مث���ل “�لبيتكوين”، �أكد جر�ر ����رشورة �أن تكون 
�لعمالت �لرقمي���ة كال�”�لبيتكوين” منظمة من 
�جله���ات �لت�رشيعي���ة يف �لبحرين، قب���ل �أن تبد�أ 
باعتمادها �لبنوك، )...( و�أنهم يدر�سون �لعملة 
د�خلي���ا، لفًتا �إلى �أن �لبنك يدر�ص �أمًر� �أهم من 
 Block“ )لبيتكوين” �أل وهو )�لبلوك ت�سني�“
ك�سج���ل  ��ستخد�م���ه  ميك���ن  �ل���ذي   ”Chain
�إلك���رتوين لإدخ���ال �ملعامالت ب���دل �ملعامالت 

�لورقية.
و�أ�س���اف �أننا ننظ���ر �لآن يف تقنية “�لبلوك 
ت�سني” ك�سجالت �إلكرتونية لإدخال �ملعلومات، 
ويف ح���ال طبق���ت فاإنها �ستوؤدي �إل���ى �سفافية 
�أك���ر د�خ���ل �لبن���ك وم���ع �لعم���الء، و�جله���ات 
�حلكومية، ولكن هذ� يتطلب �أن تفهم �جلهات 

���ا �ملحاك���م و�لق�س���اء هذه  �حلكومي���ة خ�سو�سً
�لتقنية.

انخفاض بالتسهيالت المتعثرة
وفيما يتعلق بالنتائج �ملالية للبنك، �أعرب 
جر�ر عن تفاوؤل���ه بالنتائج �ملالية للعام 2017 
لوج���ود حت�سن ملمو����ص يف معظ���م �ملوؤ�رش�ت، 
�إ�ساف���ة �إلى �نخفا�ص ملمو����ص �أي�سا و�سفه ب� 
“�لتاريخ���ي” يف �لت�سهيالت �ملتعرة، وكذلك 
�لأم���ر بالن�سبة لالأ�سول غر �مل���درة لالأرباح، ما 

يعني باملح�سلة �رتفاعا لالأرباح.
وكان �لبن���ك ق���د �أعل���ن يف �سه���ر نوفم���ر 
�ملا�سي عن حتقيقه �أرب���اح �سافية بلغت 5.4 
ملي���ون دين���ار يف �لأ�سه���ر �لت�سع���ة �لأولى من 
2017، وذل���ك بع���د خ�سم �س���ايف خم�س�سات 
قدرها 7.5 مليون دينار مقارنة مع �سايف �أرباح 
قدره���ا 4.3 ملي���ون دين���ار لنف����ص �لفرتة من 

�لعام 2016.
وبلغ���ت �لأرب���اح �لت�سغيلية للبن���ك يف �أول 
9 �أ�سه���ر من �لعام �ملا�س���ي 13 مليون دينار 
مقارن���ة م���ع 10.2 مليون دين���ار لنف�ص �لفرتة 

من �لعام 2016. 
وباملقارنة مع نهاية �لعام 2016، �سهدت 
�لتمويالت �لإ�سالمية منًو� بن�سبة 10 % للت�سعة 
�لزبائ���ن  ح�ساب���ات  وز�دت  �لأول���ى،  �لأ�سه���ر 

�ل�ستثمارية بن�سبة 13.9 %.

ت�سني” “�لبلوك  �������س�����ت�����خ�����د�م  ن������در�������ص  ج������������ر�ر: 

• ح�سان جر�ر	
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“احلو�سبة ال�سحابية” تقلل كلفة حفظ البيانات وحمايتها

بنك �لبحرين و�لكويت ر�عًيا رئي�ًسا

 مع خماطر ��ستخد�مها من ناحية �خل�سو�سية �أو �ل�رشية

�ملنام���ة - بن���ك �لبحرين و�لكوي���ت: �ن�سم 
بنك �لبحرين و�لكويت �أم����ص للرعاة �لرئي�سيني 
للمنت���دى �ملايل �ل�سن���وي �ل�سابع ل���دول جمل�ص 
�لتع���اون �خلليج���ي. وينعقد �ملنت���دى يومي 21 
و20 فر�ي���ر �جل���اري بفن���دق �لف���ور �سيزون���ز، 
ويتوقع �أن يجمع �أك���ر من 700 �سخ�سية رفيعة 
�مل�ست���وى. ويعت���ر هذ� �حل���دث مبثاب���ة من�سة 
مهمة للوف���ود للتعرف على �لفر����ص �لتمويلية 
�مل�ستقبلية لدول جمل����ص �لتعاون �خلليجي عر 
نقا�سات �خلر�ء �ملاليني �لإقليميني و�لدوليني 

وقادة �لأعمال و�سناع �ل�سيا�سات.
�أول���ى م���ن نوعه���ا للمنت���دى،  ويف مب���ادرة 
�سيتناول كب���ر �مل�ست�ساري���ن �لقت�ساديني يف 

�أليانز، حمم���د �لعريان، �أ�سئلة �حل�س���ور، مر�فقاً 
م���ع �لرئي�ص �لتنفيذي ملجل����ص �لبحرين للتنمية 
�لقت�س���ادي، خال���د �لرميح���ي، حماف���ظ م����رشف 
�لبحري���ن �ملركزي، ر�سيد حمم���د �ملعر�ج، ووزير 

�ملالية،�ل�سيخ �أحمد بن حممد �آل خليفة.
وق���ال �لرئي����ص �لتنفي���ذي للبن���ك، ريا�ص 
�ساتر “نوؤكد فخرن���ا مرة �أخرى برعايتنا �ملنتدى 
�مل���ايل �ل�سابع لدول جمل�ص �لتعاون �خلليجي يف 
عامه �ل�ساب���ع، ود�ئماً ما نبح���ث يف بنك �لبحرين 
و�لكويت ع���ن �لنه���ج �ملبتكرة لتق���دمي جتربة 
م�رشفية مثالية مل�ستقبل �أكر �إ�رش�قاً، ومن خالل 
�رش�كتن���ا مع هذ� �ملنتدى رفي���ع �مل�ستوى نقدم 
�أف���كار�ً قيم���ة لتنويع حل���ول �لأعم���ال ومناق�سة 

�لتحدي���ات �حلالي���ة يف �لأ�س���و�ق �ملالي���ة لدول 
جمل�ص �لتعاون �خلليج���ي، ف�سال عن ��ستك�ساف 
�لفر����ص �لنا�سئ���ة ع���ن �ل�سط���ر�ب �لرقمي يف 

�لقطاع �ملايل �لعاملي “.
من جانبها، قالت مدير “موؤمتر�ت يوروموين” 
�ل�رشق �لأو�سط و�إفريقيا، فيكتوريا بيهن “نتطلع 
�إل���ى �لع���ودة �إل���ى �لبحري���ن للعمل م���ع �رشكائنا 
�لرئي�سيني، مب���ا يف ذلك بنك �لبحرين و�لكويت. 
كما �أن ت�سكيلة �ملتحدثني لهذ� �لعام �أف�سل من 
�أي وق���ت م�س���ى، و�ملو�سوع �لع���ام �ل�سيق وهو 
�لبتكار وم�ستقبل �خلدمات �ملالية �سي�ساهم يف 
خل���ق جل�سات مليئة باملعلوم���ات لهذه �لفعالية 

�ملرتقبة و�لتي ل ميكن تفويتها”. 

�ملنام���ة - جمعية �مل�س���ارف: نظمت جلنة 
�لتح���ول �لرقم���ي و�لأمن �ل�سي���ر�ين يف جمعية 
موؤ�س�س���ة  م���ع  بالتع���اون  �لبحري���ن  م�س���ارف 
“جارت���ر”  �لعاملي���ة  و�لأبح���اث  �لدر��س���ات 
ن���دوة ح���ول تطبيق���ات �حلو�سب���ة �ل�سحابية يف 
�ملوؤ�س�سات �ملالي���ة و�مل�رشفية، وذلك يف مقر 
جمموع���ة �لرك���ة �مل�رشفية وبح�س���ور عدد من 
�مل�سوؤولني �لتنفيذي���ني من بنوك وموؤ�س�سات 

مالية بحرينية.
وحا����رش يف �لن���دوة مدير �لأبح���اث و�ملحلل 
�مل���ايل �لب���ارز يف موؤ�س�س���ة “جارت���ر”، �ستيف 
ريلي، وحتدث عن �ملخاطر �حلالية و�مل�ستقبلية 
للحو�سب���ة �ل�سحابي���ة، و�أم���ن وحتدي���ات ه���ذه 
�لتطبيق���ات �جلديدة، م���ع ��ستعر�����ص مناذج 

عاملية يف هذ� �ملجال.
وج���رى خالل �لن���دوة �حلديث ع���ن مميز�ت 
��ستخ���د�م �حلو�سب���ة �ل�سحابية لناحي���ة تقليل 
كلفة حفظ �لبيانات ونظم حمياتها، مع �لإ�سارة 
يف �لوق���ت ذ�ت���ه �إلى خماط���ر ه���ذ� �ل�ستخد�م 
لناحية �خل�سو�سية �أو �ل�رشية، خا�سة و�أن بع�ص 
وحد�ت �لتخزين توجد يف دول خارجية خمتلفة، 
وبالتايل هناك �سعوبة يف ��ستعادة �لبيانات يف 

حال ح�سول �أي خطر.
م�س���ارف  جلمعي���ة  �لتنفي���ذي  �لرئي����ص 
�لبحرين وحيد �لقا�سم قال �إن هذه �لندوة تاأتي 
يف �إطار حر�ص �جلمعية على �إبقاء �أع�سائها على 
�طالع على �أح���دث �لتطور�ت يف جمال �ل�سناعة 
�ملالي���ة و�مل�رشفية، و�مل�سي قدما نحو مو�كبة 
تكنولوجي���ا  جم���ال  يف  �لعاملي���ة  �لتط���ور�ت 
�ملعلوم���ات و�لت�سالت وتعزي���ز ��ستخد�مات 

�لتقنية �لفرت��سية �حلديثة.
و�أ�ساف �لقا�س���م �أن �لندوة تناق�ص كيفية 
�حلو�سب���ة  نظ���ام  م���ن  �لق�س���وى  �ل�ستف���ادة 
�ل�سحابي���ة، �لت���ي ت�ساع���د �أق�س���ام تكنولوجيا 
�ملعلوم���ات يف �لبن���وك عل���ى حف���ظ بياناته���ا 
بطريق���ة �أكر فعالية ومرون���ة من جهة وحتقق 
وفر� يف �لتكاليف من جهة �أخرى، و�لتعرف على 
�سيا�سات حماي���ة �لبيانات وتاأمينها با�ستخد�م 
تكنولوجيا �حلو�سبة �ل�سحابية، وكيفية �لتعامل 
مع �لبيانات �لتي يتم تد�ولها من خالل خدمات 
�حلو�سبة �ل�سحابية، ومبا ي�سهم يف �حلفاظ على 
�رشية �ملعام���الت �مل�رشفية وخ�سو�سية بيانات 
�لعم���الء، وخف����ص �لتكالي���ف وزي���ادة �لكفاءة 

و�لتناف�سية.
م���ن جانب���ه، �أو�س���ح رئي����ص جلن���ة �لتحول 
�لرقم���ي و�لأمن �ل�سي���ر�ين يف �جلمعي���ة �أحمد 
�لبلو�سي �أن ه���ذه �لندوة تاأتي يف �إطار �سل�سلة 
من �لفعاليات �مل�سابه���ة �لتي تنظمها �للجنة، 
وذلك �سم���ن برنام���ج عملها عل���ى ��ستك�ساف 
جو�ن���ب �لتط���ور�ت �حلديثة يف قط���اع �لتقنية 

وتوطينها يف �لبحرين.
و�أك���د �أهمي���ة �ل�ستفادة م���ن �ملز�يا �لتي 
تتيحه���ا �حلو�سب���ة �ل�سحابية و��ستثم���ار مو�رد 
�لبن���وك �ل�ستثمار �لأمثل مبا يعود بالنفع على 
�ملوظف���ني و�لعمالء يف �آن و�ح���د، لفتا �إلى �أن 
�لتح���ول نحو �ل�سحابة �لعام���ة �أو �خلا�سة �أ�سبح 
�أمر� �رشوري���ا للبنوك، خا�س���ة و�ن بناء �لنظمة 
�لتي ت�ساعد �لبنوك عل���ى �متام �عمالها يحتاج 
�لى �م���و�ل طائلة وميكن تر�سيد هذه �لنفقات 

بالعتماد على �حلو�سبة �ل�سحابية.
ب���دوره، �أ�س���ار نائ���ب رئي�ص جلن���ة �لتحول 
�لرقمي و�لأمن �ل�سي���ر�ين يف �جلمعية، يو�سف 
�ملا����ص �إل���ى �أن �لغر����ص من هذه �لن���دوة هو 
�لتعري���ف بالتقنيات �جلديدة م���ن خالل حلول 
�حلو�سب���ة �ل�سحابي���ة، مب���ا ي�ساعد عل���ى توفر 
�لوق���ت و�جله���د للعامل���ني يف �لقط���اع �ملايل 
و�مل����رشيف م���ن خ���الل تق���دمي حل���ول تنا�سب 
�أعماله���م �س���و�ء من خ���الل �حلو�سب���ة �ل�سحابية 
�لعام���ة �و �خلا�سة و��ستخد�مه���ا يف �لتعامالت 

�لبنكية ب�سكل فعال و�آمن.

•  �ستيف ريلي يحا�رش ب�ساأن تطبيقات �حلو�سبة �ل�سحابية 	

سوق البسطة
ج���اءت كلمة الب�سطة من قي���ام البائع بو�سع ب�ساعته ف���وق الب�ساط على الأر�ض 
�أم���ام �مُل�سرتين لبيعه���ا، وتختلف �ملنتج���ات �ملعرو�سة من ب�سطة �إل���ى �أخرى، ومن 
يتج���ول يف �أرجاء �سوق �لب�سطة يرى �لعديد م���ن هذه �ملنتجات من ماأكولت وحاجات 
منزلية متعددة و�ألب�سة وغره���ا �لكثر. ولهذه �ل�سوق �لكثر من �جلو�نب و�لأهد�ف 
�لقت�سادي���ة و�لجتماعي���ة بجانب ما يوف���ره من �أجو�ء وبر�م���ج ترفيهية بنكهة تر�ث 

�لبحرين �لقدمي �جلميل. 
وم���ن �أه���م �لفو�ئد �لقت�سادي���ة �أن كل َمن ُي�س���ارك يف �لب�سطة م���ن �لعار�سني 
يك���ون �إنتاجه مبثابة م�رشوع �قت�س���ادي، �ذ يبد�أ �سغًر� ثم ي�سب���ح متو�سًطا، فكبًر� 
يف �مل�ستقب���ل. وبقدر ما ُيبذل �ساحبه م���ن ُجهد ينمو �أكر و�أكر، بجانب ما يلقاه من 
رعاي���ة �لدولة لي�ستمر يف �لبقاء. فهذ� �جُلهد و�لدعم م���ن قبل �لدولة و�مل�ستهلكني 
يوؤدي �إلى ��ستمر�رية هذه �مل�ساري���ع وبقائها كاقت�ساد ُمنتج للبلد وُمربح ل�ساحبه. 
و�أي�ًس���ا ف���اإن هوؤلء �مُلنتج���ني �ل�سغار �لذي���ن يعر�سون �سلعه���م ومنتجاتهم خلقو� 
لأنف�سهم فر�ص عمل جادة ُمنتجة وُمربحة حتقق لهم ما يوؤمن �ُسبل �ملعي�سة �لكرمية. 
وفائ���دة �أخرى تكمن يف �سوق �لب�سطة �أن ��ستد�متها �سنة بعد �أخرى يجعل منها مكاًنا 
ُمتمي���ًز� لل�سياحة لأهل �لبحرين و�مُلقيمني وللقادمني م���ن �خلارج، وهي بذلك ترز 
�ل�س���ورة �حل�سارية �لتي تتمت���ع بها �ململكة خا�سة �أن ه���ذه �ل�سوق تتجمل بالرت�ث 

�لبحريني يف �لبناء و�لت�سميم.
�إن م�سارك���ة �لأ�رش �لبحرينية �ملنتج���ة و�أ�سحاب �مل�ساريع و�ملب���ادر�ت �لإنتاجية 
و�ملح���الت �لتجاري���ة يف �س���وق �لب�سطة مُيث���ل �رش�ك���ة جمتمعية يف �حل���ر�ك �لتجاري 
�لقت�سادي �لبحريني، مما يعمل على تالقي �مُلنتجني و�مُل�ستهلكني و�أفر�د �ملجتمع 
من خالل عر�ص جميع �مل�ساركني من خمتلف حمافظات �لبحرين ملنتجاتهم بال�سوق. 
ومن خالل �رش�ء �مُل�ستهلكني ملنتجات �مل�ساركني من �ل�سباب و�لأ�رش �ملنتجة ُي�ساهم 
ذل���ك يف متكني ��ستمر�ر عملهم �لإنتاجي �لذي يعمل على زيادة دخولهم ومكا�سبهم 

وزيادة �حلر�ك لالقت�سادي �لوطني. 
�إن رعاية �لدولة ودعمها ل�سوق �لب�سطة ياأتي من خالل متكني �لبحريني وتاأهيله 
للعم���ل يف ال�سوق املحلي، وذلك من خالل مبادرات���ه يف اختيار الن�ساط الإنتاجي الذي 
يعم���ل ب���ه، ويف ت�سجيع �ملنتجات �لوطني���ة �لتي يتم �إنتاجها يف �ملن���ازل �أو يف ور�ص 
�لعم���ل �ملخ�س�سة لها. وهي ر�سالة جمتمعية �إلى �أه���ل �لبحرين مفادها ت�سجيع هذه 
�ل�سناعات �لوطنية �ملتنوعة �لتي تعر�ص يف هذه �ل�سوق. كما �أنها ر�سالة �إلى �سباب 
�لبحري���ن مبختلف م�ستوياتهم �لتعليمية و�لجتماعي���ة �لذين مل ي�ستطيعو� �حل�سول 
على �لوظيفة �حلكومية �أو يف �لقطاع �خلا�ص باأنهم ي�ستطيعون ومببادر�تهم �لذ�تية 
وباإبد�عاته���م �أن يختارو� �أي ُمنتج ويعملو� فيه، و�ستقوم �لدولة وموؤ�س�ساتها بتوفر 

�لدعم �ملمكن لهم، وتوفر �ملكان �ملنا�سب لبيع منتجاتهم. 
�إن �لتنمي���ة �لوطني���ة ل تعتم���د فق���ط على �ملوظف���ني و�أ�سحاب �مله���ن �لُعليا 
و�ملتخ�س�سة فح�سب، بل تعتمد �أي�سا على كافة �ل�سو�عد �مُلنتجة يف �لعمل �لإنتاجي 
و�خلدم���ات. فالبحرين حتتاج كثًر� �إلى �ل�سباب �مُلتميزين يف منتوجاتهم و�ملبدعني 
يف �أعماله���م، وهناك من �ملنتجات �لتي يبدعها �ل�سباب �لبحريني من �لذكور و�لإناث 
ل تقل جودة و�إتقاًنا عن �ل�سلع �لتي يتم ��ستر�دها من �خلارج. �إن هذه �ل�سوق متثل 
�نطالق���ة جيدة وبد�ية حقيقية لكل �أ�سحاب �ملنتج���ات وخمتلف �لإبد�عات �لتي يتم 
عر�سها عل���ى مد�ر �ل�سنو�ت �ل�سابقة، و�أن �جتهادهم وت�سجيع �لدولة لهم ورعايتهم 
و�لتف���اف �مل�ستهلكني حول منتجاتهم ب�رش�ئها هو �مليل �لأول من م�سو�ر �لألف ميل 
ل�ستمر�ري���ة تو�جدهم يف �ل�سوق و��ستنها����ص �إنتاجهم وتطويره، ولن يكون ذلك �إل 

بتقدمي �لأف�سل �لذي هو معيار �لنجاح و�ل�ستمر�رية.

عبدعلي الغسرة

اقصاديات
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التاريخ: 05/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 - 19144( 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: فاضل عبدالعزيز احمد ناصر الشويخ
االسم التجاري احلالي: عطورات وهدايا العزيز

االسم التجاري املطلوب: عبايات النور
األنشطة التجارية املطلوبة: 1- جتارة/بيع امللبوسات واالحذية واالصناف اجللدية.

2- جتارة/بيع العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة
3- تفصيل وخياطة وحياكة املالبس

إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركة خباز  تقدم إلى 
اسم  اضافة  بطلب   ،53971 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  ذ.م.م  جهرمي 

مجموعة كالتالي:
شركة مطعم جهرمي ذ.م.م

JAHRAMI RESTURANT CO. W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

التاريخ: 5/2/2018
اعالن بشأن تغيير االسم التجاري

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املصفي  شمس  عبداهلل  حاجيه  حاجيه  عبداهلل  محمود   / السيد  إليها 
 90650 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م،   انترير  ملبار  لشركة  القانوني 
وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالباً 
من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2011

التاريخ: 6/2/2018
قيد: 90650

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )9914( لسنة 2017
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية

تقدم إلينا السيد: عبداحلسني عباس عبدالرحمن اسيري بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي الى السيد / اصغر عباس عبدالرحمن علي 

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

تاريخ: 4/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2018-17509( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

58191-1
مصنع اسيري لالملنيوم

االسم التجاريرقم القيد

صنع املنتجات املعدنية 
اإلنشائية - مصنع

االسم التجاري

التاريخ :5/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم CR2018-19141   -   تنازل –عن احملل التجاري

التجاري  احملل  السيدة شفيقه سلمان علي محمد بطلب حتويل   : أدناه  املعلن  إلينا  تقدم 
التالي الى السيد : نضال عدنان احمد برقاوي

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

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(

جمل�س علماء باك�شتان ي�شتنكر حماولة قطر تدويل ملف احلج
دبي - العربية.نت: 

ا�شتنك���ر جمل�س علماء باك�شتان حماوالت قطر اجلديدة اإثارة ملف التدويل، الذي �شعت 
له يف مو�شم احلج املا�شي. واأو�شح رئي�س جمل�س علماء باك�شتان ال�شيخ طاهر حممود االأ�رشيف 
اأن حماول���ة تدويل ملف احل���ج واحلرمني ال�رشيفني موؤامرة خطرية ت���دل على �شري قطر على 
خطى اإيران، التي دعت من قبل اإلى هذه املحاولة اخلبيثة. وقال االأ�رشيف، يف بيان �شحايف، اإن 
علماء باك�شتان يعتربون حماول���ة تدويل ملف احلج واحلرمني ال�رشيفني موؤامرة خطرية على 

املقد�شات االإ�شالمية، وال ميكن اعتبارها اإال مبثابة احلرب على احلرمني ال�رشيفني. 
كم���ا اأ�شاف اأن���ه يجب على الدوحة جتن���ب ا�شتخدام احلج واحلرم���ني ال�رشيفني لتحقيق 
اأهداف �شيا�شية، موؤكداً اأن االأمة االإ�شالمية تثق يف قيادة و�شعب اململكة العربية ال�شعودية، 

وقدرتها على اإدارة احلج بالطريقة املثلى.
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

بحث نائ���ب رئي�س االإم���ارات ال�شيخ 
حمم���د ب���ن را�ش���د اآل مكت���وم، وويل عهد 
اأبوظبي ال�شيخ حممد ب���ن زايد اآل نهيان، 
مع الرئي�س امل�رشي، عبدالفتاح ال�شي�شي، 
اأم�س الثالثاء، تعزيز العالقات االأخوية بني 
البلدي���ن، وع���ددا من الق�شاي���ا االإقليمية 
والدولي���ة. وكان ال�شي���خ حمم���د بن را�شد 
وال�شي���خ حمم���د ب���ن زاي���د يف ا�شتقب���ال 
الرئي����س امل����رشي والوف���د املرافق لدى 
و�شول���ه اإلى مط���ار الرئا�ش���ة يف اأبوظبي، 
وفقا لوكالة اأنب���اء االإمارات )وام(. وتاأتي 
زي���ارة الرئي����س ال�شي�ش���ي الأبوظبي عقب 
خت���ام زيارت���ه اإل���ى �شلطن���ة عم���ان تلبية 

لدعوة من ال�شلطان قابو�س بن �شعيد.

أربيل – وكاالت: 
كرد�شت���ان  اإقلي���م  حكوم���ة  قال���ت 
العراق، اأم�س الثالث���اء، اإن القوات االأمنية 
الكردي���ة حتتجز نح���و اأربع���ة اآالف مقاتل 
من تنظيم داع�س االإرهابي، بينهم اأجانب 

�شلمت اثنني منهم لبلدانهم.
واأو�شح من�شق التو�شيات الدولية يف 
حكوم���ة اإقليم كرد�شتان الع���راق، ديندار 
زيباري، يف موؤمتر �شحايف باأربيل اأنه "منذ 
الع���ام 2014 وحتى العام 2017، اعتقلت 
الق���وات االأمني���ة والب�شمرك���ة نحو 2500 

�شخ�س من  املنتمني لداع�س".
واأ�شاف زيب���اري "اأنه مع بدء عمليات 
حترير احلويجة، �شلم األف �شخ�س اأنف�شهم 
لق���وات البي�شمرك���ة، فيم���ا اعتق���ل 350 

�شخ�شا يف منطقة كركوك".
اإقلي���م  االأم���ن يف   وكان���ت مديري���ة 
كرد�شت���ان العراق، قد اأعلن���ت اجلمعة يف 
وقت �شابق زوال اخلطر الذي كان ي�شكله 
تنظيم داع�س االإرهابي على �شكان منطقة 
حلبجة، موؤكدة اعتق���ال اإرهابي وم�شادرة 

كميات من االأ�شلحة.

بيروت – رويترز:

اته���م الرئي�س اللبن���اين مي�شال عون 
ورئي����س ال���وزراء �شعد احلري���ري ورئي�س 
الربملان نبيه بري اإ�رشائي���ل اأم�س الثالثاء 
بتهديد ا�شتق���رار املنطقة احلدودية بني 
البلدين، و�شط تزايد التوتر ب�شاأن احلدود 
الربية والبحري���ة. واتفق الزعم���اء الثالثة 
على العمل على منع اإ�رشائيل من بناء جدار 
حدودي على اأر����س لبنانية والتعدي على 
امتياز للطاقة يف مي���اه متنازع عليها بني 
البلدين. وقالوا يف بيان اإنهم اتفقوا على 
اتخاذ اإجراءات "عل���ى خمتلف امل�شتويات 
االإقليمية والدولية، ملنع اإ�رشائيل من بناء 
اجلدار االأ�شمنت���ي داخل احلدود اللبنانية، 
وم���ن احتمال تعديها على الرثوة النفطية 

والغازية يف املياه االإقليمية اللبنانية".
وتابع البيان اأن عون وبري واحلريري 
�شيطرح���ون ع���دة اإج���راءات عل���ى جمل�س 
الدف���اع االأعلى وم�شوؤويل االأم���ن يف لبنان 

اليوم االأربعاء.

وارسو – رويترز:

ذكر الرئي�س البولن���دي اأندريه دودا 
اأم�س الثالثاء اأنه �شيوقع على م�رشوع قانون 
يعاقب بال�شجن من ي�شري �إلى تورط بالده 
يف املح���ارق النازية متحديا احتجاجات من 

ن�شطاء يف اإ�رشائيل والواليات املتحدة.
دودا  اأندري���ه  البولن���دي  الرئي����س 
يتح���دث اإل���ى و�شائ���ل االع���الم يف ق����رش 
الرئا�ش���ة يف وار�ش���و ي���وم الثالث���اء ب�شاأن 
ق���راره بالتوقيع على م�رشوع قانون يتعلق 
مبح���ارق الن���ازي. �ش���ورة لروي���رتز يحظر 
ا�شتخدامه���ا يف بولندا. يحظ���ر كذلك بيع 
ال�شورة لال�شتخ���دام يف احلمالت التجارية 

او التحريرية يف بولندا
ويق�ش���ي القان���ون اجلدي���د بال�شجن 
ملدد ت�ش���ل اإلى 3 �شن���وات كعقوبة ملن 
يذكر تعبري "مع�شكرات املوت البولندية" 
اأو ي�شري "علنا مب���ا ينايف احلقائق" اإلى اأن 
بولندا �شاركت يف جرائم النازية االأملانية.

وتق���ول اإ�رشائي���ل اإن القانون �شيقيد 
حري���ة التعب���ري، ويج���رم حقائ���ق تاريخية 
اأ�شا�شي���ة ومينع مناق�شة ال���دور الذي قام 
ب���ه بع����س البولنديني يف جرائ���م النازية. 
ويق���ول ن�شط���اء اإن اإقرار م����رشوع القانون 

�شي�شجع على زيادة معاداة ال�شامية.

قمة اإماراتية م�رشية يف 
اأبوظبي

العراق.. 4 اآالف "داع�شي" 
ب�شجون كرد�شتان

الزعماء اللبنانيون: اإ�رشائيل 
تهدد ا�شتقرار احلدود

رئي�س بولندا يتحدى 
اإ�رشائيل بقانون املحارق

ع�رشات القتلى املدنيني يف غارات كثيفة على الغوطة ال�رشقية
طائرات النظام ال�شوري ق�شفت بلدات حر�شتا وحمورية ودوما

واأك���د م�ش���در ع�شكري يف ق���وات النظام ن�رش 
وح���دات دف���اع جوي جدي���دة و�شواري���خ م�شادة 
للطائ���ر�ت يف �خلط���وط �لأمامي���ة بريف���ي حل���ب 

واإدلب.
 وق���ال امل�شدر لروي���رتز، اإن وحدات الدفاع 
اجلوي اجلديدة �شتغطي املجال اجلوي يف �شمال 

�شوريا. كما و�شف االإجراء باأنه ر�شالة للجميع.
  وكثف���ت ق���وات النظام اأم����س غاراتها على 
منطق���ة الغوطة ال�رشقية املحا����رشة قرب دم�شق، 
مت�شبب���ة مبقت���ل واإ�شاب���ة ع����رشات املدنيني، يف 
وقت تواجه دم�شق اتهام���ات دولية متزايدة اإزاء 

ا�شتخدامها ال�شالح الكيميائي يف هجمات عدة.
 واأ�شي���ب ج���راء الغ���ارات الت���ي ا�شتهدفت 
مناط���ق عدة يف الغوطة ال�رشقي���ة نحو 200 مدين، 
وف���ق املر�شد ال���ذي لفت اإلى اأن اأع���داد القتلى 
مر�شح���ة لالرتف���اع نتيج���ة االإ�شاب���ات اخلط���رية 

ووجود مفقودين حتت االأنقا�س.
 وتتعر����س مناطق عدة يف الغوط���ة ال�رشقية 
لق�شف جوي ومدفعي �شبه يومي، ت�شبب االثنني 

مبقتل 31 مدنياً على االأقل.
 يف مدين���ة �شقب���ا، �شاه���د م�ش���ور لفران����س 
بر����س متطوع���ني م���ن الدف���اع امل���دين )اخل���وذ 
البي�شاء( يحملون طفلة تغطي الدماء خديها بعد 

�شحبها من حتت االأنقا�س يف وقت عملت جمموعة 
اأخ���رى على �شح���ب جرحى بينهم رج���ل وامراأة من 

حتت ركام مبنى مدمر.
 وكثفت الف�شائل املقاتلة بدورها ق�شفها 

الأحي���اء يف العا�شم���ة بالقذائ���ف يف االأ�شبوع���ني 
االأخريين.

 واأف���ادت وكال���ة االأنب���اء ال�شوري���ة الر�شمية 
"�شان���ا" عن مقت���ل 3 مدنيني واإ�شاب���ة 8 اآخرين 
يف ق�ش���ف بالقذائف على حي ب���اب توما يف �رشق 

دم�شق.
 وياأتي ت�شعيد الق�شف على الغوطة ال�رشقية 
بع���د �شاعات م���ن دعوة ممثل���ي منظم���ات االأمم 
املتح���دة العاملة يف �شوريا يف بي���ان م�شرتك اإلى 
"وقف ف���وري لالأعمال العدائية ملدة �شهر كامل 
على االأقل يف جمي���ع اأنحاء البالد لل�شماح باإي�شال 
امل�شاعدات واخلدمات االإن�شانية، واإجالء احلاالت 

احلرجة من املر�شى واجلرحى".
 وحذرت االأمم املتحدة "من العواقب الوخيمة 
املرتتبة عل���ى تفاقم االأزم���ة االإن�شانية"، م�شرية 
اإلى اأن اخلطة الت���ي تق�شي باإي�شال امل�شاعدات 
تبق���ى "معطلة ب�شب���ب القي���ود املفرو�شة على 
الو�ش���ول، اأو ع���دم التواف���ق ح���ول املناط���ق اأو 

امل�شاعدات اأو عدد امل�شتفيدين".

• رجال اإنقاذ �شوريون ينقلون اجلرحى اثر غارات على بلدة كفر بطنا قرب دم�شق اأم�س )اأ ف ب(	

بيروت – رويترز/أ ف ب:
قال املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، اإن ع�سرات الأ�سخا�ص قتلوا يف �سربات جوية ا�ستهدفت 

الغوطة ال�سرقية قرب  دم�سق، اأم�ص الثالثاء، فيما قال نا�سطون يف املنطقة اإن عدد �سحايا الغارات 

يف الغوطة ارتفع اإىل 63 قتيال.

 وقال املر�سد، ومقره بريطانيا، اإن طائرات النظام ال�سوري ق�سفت بلدات حر�ستا وحمورية 

اأم�ص  ال�سوري،  الئللتللالف  واجتمع  العا�سمة.   قللرب  ال�سرقية  الغوطة  اأخللرى من  واأجلللزاء  ودومللا 

الثالثاء، مع احلكومة املوؤقتة واجلي�ص احلر ملواجهة ت�سعيد النظام ورو�سيا على الغوطة ال�سرقية 

واإدلب، وفق ما اأعلن رئي�ص دائرة الإعالم يف الئتالف، اأحمد رم�سان.

االأمم املتحدة تفتح “حتقيق الكلور” يف �شوريا
 عواصم – وكاالت:

 قال حمقق من االأم���م املتحدة، اأم�س 
اإن فريق���ه يحق���ق يف تقاري���ر  الثالث���اء، 
تفيد باأن قنابل حتت���وى على غاز الكلور 

ا�شتخدمت يف واقعتني موؤخرا يف �شوريا.
 وقال رئي�س جلنة التحقيق يف �شوريا 
باول���و بينه���ريو اإن اللجنة تلق���ت تقارير 
متع���ددة، وه���ي تق���وم بالتحقي���ق فيها 
حالي���ا، ب�شاأن هجمات يف بل���دة �رشاقب يف 
حمافظة اإدلب، ودوم���ا يف منطقة الغوطة 

ال�رشقية بالقرب من دم�شق.

 واأعرب بينهريو يف بيان له عن “قلقه 
العمي���ق” اإزاء ت�شاع���د العن���ف يف اإدل���ب 
والغوط���ة ال�رشقية مم���ا اأ�شفر ع���ن م�رشع 
ع�رشات االأ�شخا����س وق�شف ما ال يقل عن 
3 م�شت�شفيات يف االأيام القليلة املا�شية.

 وق���ال بينهريو “هذه التقارير مثرية 
للقلق للغاية، وت�شخر مما ي�شمى مبناطق 

خف�س الت�شعيد”.
تفر�ش���ه  ال���ذي  احل�ش���ار  وو�ش���ف   
احلكومة على الغوط���ة ال�رشقية والق�شف 

الع�شوائي باأنه “جرائم دولية”.

دبي – العربية.نت:

توا�شل ق���وات اجلي�س اليمني تقدمها يف 
منطق���ة مندبة �شمال حمافظ���ة �شعدة، والتي 
متكن���ت م���ن تاأمينه���ا ب�شكل كام���ل من خالل 
�شيطرته���ا عل���ى م�شاح���ات كبرية م���ن اجلبال 

والتباب باجتاه مركز مديرية باقم.
 وقال قائ���د اللواء اخلام����س حر�س حدود 
العميد �شالح قرو�س، اإن قوات اللواء متكنت 
اليوم من ال�شيط���رة التامة على التباب ال�شود 

وتب���ة الب���ي ام ب���ي وتبة ال���ربكان وع���دد من 
املرتفعات املحيطة مبندبة.

 واأكد قرو����س اأن ما ال يقل عن 30 عن�رشا 
من امليلي�شيات قد لقوا م�رشعهم فيما مت اأ�رش 

اثنني اآخرين، والذ البقية بالفرار.
 واأ�ش���ار قرو����س اإل���ى اأن ق���وات اجلي����س 
الثقيل���ة  االأ�شلح���ة  م���ن  كمي���ة  ا�شتع���ادت 
واملتو�شطة كانت م���ع امليلي�شيات من بينها 
“خم�شة معدالت اي كي، وقاذفات اآر بي جي مع 
ح�شواته���ا، و20 قطعة كال�شنيكوف، و�شفائح 

ذخائ���ر متنوعة”، كم���ا دمرت ق���وات التحالف 
العرب���ي ع���دة اآلي���ات م�شلح���ة م���ع تعزي���زات 

للميلي�شيات كانت قادمة من �شحيان.
 ه���ذا وتكم���ن اأهمي���ة املناط���ق املحررة 
كونها تط���ل على منطقة اأب���واب احلديد التي 
�شتنتق���ل م���ن خالله���ا املع���ارك الآل �شبحان 
املج���اورة ملركز املديرية ال���ذي بات يف�شله 
عن اجلي�س الوطني قرابة ثالثة اإلى اأربعة كلم 

فقط.

صعدة..الجيش اليمني يسيطر على مرتفعات إستراتيجية بمندبة
ال�شعودية تنفذ عمليات 

ع�شكرية �شد امليلي�شيات 
قبالة جازان
اليمن – العربية:

نف���ذت الق���وات ال�شعودي���ة امل�شرتكة 
عملي���ات ع�شكري���ة، �شب���اح اأم����س الثالثاء، 

قبالة حدودها يف منطقة جازان.
 واأفاد مرا�ش���ل “العربية” اأن مدفعيات 
الق���وات ال�شعودية متكنت م���ن ا�شتهداف 
اأوكار جديدة لعنا����رش امليلي�شيات احلوثية 
قبال���ة جب���ل املنب���ه اليمن���ي، املط���ل على 

احلدود ال�شعودية.
 فيما اأ�شار م�شدر ع�شكري ل�”العربية” 
اإل���ى اأن املدفعي���ات تعامل���ت م���ع عنا����رش 
مت�شللة، حاولت التمركز واملرور على �شفح 
اجلبل، لكن انته���ى االأمر مبقتلهم وعددهم 

7 عنا�رش.

• اجلي�س اليمني يف منطقة مندبة �شمال حمافظة �شعدة	
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أين كنا وأين 
أصبحنا؟

�شيا�شة دمرة، خناق����ات، خالفات، م�شادات، 
�شورى، نواب، ر�شوم، و�شائل توا�شل، �شائعات، 
مواطن����ون غا�شب����ون، مواطن����ون م�شككون، رمبا 
ه����ذا يبدو طبيعيا، لك����ن لو تاأملن����ا تاريخنا قبل 
ذلك لن يكون ذلك طبيعيا، لو قارنا اأنف�شنا مبن 
�شبقناهم من قبل و�شبقونا اليوم لن يكون الأمر 

طبيعيا وهنا مربط الفر�س.
ل����ن اأ�ش����كك يف امل�����روع الوطن����ي واأرجو األ 
ي�شط����اد بع�س اخلبثاء فيما �شاأقول لأنني اأعرف 
اأن هناك م����ن امل�شتفيدين من هدم املكت�شبات 
واملنجزات التي حققته����ا البحرين خالل �شنوات 
م����ا قبل امل�����روع الوطن����ي، هدفه����م ت�شوير ما 
�شاأقول����ه باأن����ه �ش����د ه����ذا امل�����روع، و�شب����ق من 
حر�����س وزور ما اأكتب����ه خالل ال�شن����وات الأخرية.. 
نع����م اأع����رف ب�شجاعة تامة طاملا اأن����ا على قناعة 
تام����ة باأن من ا�شتف����اد يف ال�شنوات اخلم�س ع�رة 
الأخرية هم الإرهابيون واملخربون باأنواعهم، من 
ح����رق ومن خرب �شيا�شياً ومن خ����رب اقت�شادياً، 
بالإ�شاف����ة لظهور طبق����ة م�شتنفع����ة وم�شرزقة 
لعب����ت دور الو�شيط واحلي����ادي وهم يف احلقيقة 
جت����ار �شيا�شة هدفهم ال�شتف����ادة من الأخطاء ل 

اإ�شالحها ولكن با�شتغاللها.
جل����ب  الوطن����ي  امل�����روع  اإن  اأق����ول  ح����ن 
الكث����ري م����ن الأخط����اء وا�شتف����اد من����ه الإره����اب 
واخلون����ة وعرقل التنمي����ة واأغن����ى امل�شتنفعن 
الذين ت�شلل����وا للواجهات وا�شتف����ادوا من اأدوار 
الو�شاط����ات ل يعني ذلك اأنن����ا �شد دولتنا و�شد 
وطننا كما �شوف يزعم بع�س املغر�شن، عندما 
اأق����ول ذلك قلبي يعت�����ره الأمل واأن����ا بعد ن�شف 
قرن م����ن ح�ش����ارة البحري����ن وتربعه����ا على قمة 
ه����رم املنطق����ة ال�شراتيج����ي اأ�شتذك����ر املركز 
املايل والثقايف وال�شياحي ال����ذي كنا فيه، واأرى 
اليوم مماحكات حول ال�ش����ورى والنواب ومعارك 
داخ����ل املجال�س البلدي����ة واإعالم����ا ر�شميا معطال 
وبرامج “بايتة”. عندم����ا اأقارن بحرين ال�شتينات 
وال�شبعين����ات والثمانين����ات وحت����ى الت�شعينات 
رغم موجة التخريب اخلمينية، اأرى �شمعة عاملية 
ومكا�شب ومنج����زات �شهد لها القا�شي والداين، 
وال�����ركات  وامل�شان����ع  والأعم����ال  امل����ال  اأرى 
العمالقة والبنوك وخطوط الطريان، اأرى الثقافة 
واملعار�����س واحلفالت والفن����ادق ممتلئة بن�شبة 
مئة باملئة، اأرى دولة ع�رية ت�شري ب�رعة ال�شوء 

وتخرق احلدود وتتع����دى ال�شعاب وتركب موج 
التح����دي فتحقق طف����رة هائل����ة يف كل املجالت 
رغ����م اإمكانياته����ا املحدودة، كان����ت لدينا يومها 
�شحيف����ة واح����دة واإذاع����ة واح����دة وقن����اة واحدة 
وكانت الأخبار والثقافة والإعالم اأقوى من اليوم، 
كان����ت هناك قوة اأمني����ة رمبا مل تزد على 400 اأو 
500 فرد لك����ن كانت القب�ش����ة الأمنية ل ت�شمح 
مب����رور خي����ط يف اإب����رة وكان كل م����ن يفكر بخرق 
القان����ون يفك����ر مئة األف م����رة، كنا نن����ام ونرك 
اأب����واب منازلن����ا مفتوح����ة، �شحيح تغ����ري الوقت 
وتغريت احلياة لكن يبقى جوهر الإن�شان والعقل 
وح�شن الإدارة اأمورا ثابتة وهذا ما ينق�شنا اليوم 
لالأ�شف، فكل ما تطالعن����ا به ال�شحف هو معارك 
وخالفات وم�ش����ادات وق����رارات ع�شوائية ت�شدر 
من قن����وات غريبة عل����ى تاريخن����ا العريق، ميكن 
�شن����ع املكا�شب والإجن����ازات بالع����ودة للقواعد 

الرا�شخة، ل ال�شيا�شة الدمرة.

 تنويرة:
 ل جت����ر نف�ش����ك عل����ى اإقناع غ����ريك لأنه يف 

الأ�شا�س غري مهتم براأيك.

شيرزاد شيخاني

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

م���ا مل جتد اجلهات املخت�شة �شيغا جديدة 
وفعالة يف حمارب���ة “القوار����س” التي انت�رت 
املنام���ة،  و�ش���وارع  اأحي���اء  يف  ب�ش���كل خمي���ف 
�شتنت����ر الأوبئ���ة والأمرا�س على نط���اق وا�شع 
و�شتتح���ول تل���ك الأحي���اء اإلى مناط���ق موبوءة، 
وبالت���ايل �شيكون م���ن ال�شع���ب الق�شاء على 
امل�شكل���ة، وبالرغم من ك�ش���ف ال�شحافة جميع 
الأخط���ار التي قد تنتج ع���ن انت�شار الفئران يف 
الأحياء، خ�شو�ش���ا نحن يف “البالد”، حيث �شبق 
اأن ح���ذرت يف هذه الزاوية م���ن انت�شار الفئران 
يف ال�شوق املرك���زي، وقبل اأيام ن�رت “البالد” 

اأي�ش���ا تقري���را ميداني���ا ع���ن اإح���كام الفئ���ران 
�شيطرته���ا عل���ى املنام���ة والنعي���م وال�ش���وق 
املركزي دون وجود اأي حترك جاد ر�شمي فعلي 
ملحاربته���ا، وتفاعل الكثري م���ن املواطنن مع 
التقري���ر و�ردوا حكايات عن امل�شكلة ولكن يف 
مناطق اأخرى، فاأحدهم يقول اإنه �شاهد الفئران 
يف مواق���ف جممع ال�شيف، واآخ���ر يقول يف احلد، 
وغريها، لكن امل�شكلة الأول���ى التي اأمامنا هي 
اأن الفئ���ران تتكاثر ب�رع���ة خميفة، وهذا يجعل 
من ال����روري الإ�راع يف و�شع خط���ة للمكافحة 
من قبل اجله���ات الر�شمي���ة خ�شو�شا “ال�شحة 

والبلدية” واملتابع���ة امل�شتمرة واملتقدمة عن 
طري���ق احلمالت الدورية ل���كل املناطق، لأن ما 
يح���دث الي���وم هو قي���ام املواط���ن بال�شتعانة 
ب�ركات مكافح���ة احل�رات والقوار�س من جيبه 
اخلا�س، يف حن اأن منبع ال�رر واخلطر لي�س يف 
منزله، اإمنا يف احلي اأو ال�شارع الذي يفر�س اأن 

يكون من م�شوؤولية اجلهات الر�شمية.
ق���د يك���ون العام���ل امل�شاع���د يف انت�ش���ار 
القوار����س يف اأحي���اء املنام���ة ه���و البيئ���ة غري 
النظيفة واأماكن �شكن العزاب الآ�شيوين التي 
متتلئ بالنفاي���ات وال�شك���راب، بالإ�شافة اإلى 

انت�ش���ار الأمرا����س املعدية يف ه���ذه البيوت 
الت���ي يتكد����س فيه���ا الع����رات، وكذل���ك 
طريقة عمل �ركة النظافة وغياب التفتي�س 
والرقاب���ة واتخ���اذ الإج���راءات ال�شارمة. كل 
هذه الق�شايا ت�ش���كل خطرا ماثال على �شحة 
املواطن���ن واملقيم���ن اإذا ا�شتمرت لوقت 
طوي���ل، ويجب اإعطاء امل�شاأل���ة اأهمية ب�شكل 
يت���الءم مع حج���م اخلطر الذي ي���زداد بوترية 
اأم���ام  مت�شارع���ة وع���دم الت�شاه���ل، فنح���ن 
م�شكل���ة �شحية تتعلق ب���اأرواح ب�ر ول جمال 

للبريوقراطية وتقاذف امل�شوؤوليات.

ماذا تنتظر الجهات الرسمية... انتشار 
األوبئة القاتلة بسبب “الفئران”؟

بع���د اأن جن���ح احل���زب ال�شيوع���ي الرو�ش���ي يف 
النقالب عل���ى ال�شلطة يف اأكتوب���ر  1917، رفع هذا 
احلزب �شعار وحدة الطبقة العاملة، وحتول اإلى حزب 
اأممي ي�شع���ى لتكري�س �شلطة الطبقة العاملة بجميع 
اأنحاء العامل، و�رعان م���ا تاأ�ش�شت فروع لهذا احلزب 
يف عدة دول، منها ال���دول العربية التي ن�شاأت فيها 
تدريجي���ا اأح���زاب �شيوعي���ة موالية لرو�شي���ا، ومنها 
الع���راق، وكانت هذه الفروع تعتر احلزب ال�شيوعي 
لن�ش���ال  والن�ش���ري  املله���م  ال�شوفيت���ي  بالحت���اد 
الطبق���ة العامل���ة، وربط���ت نف�شه���ا بالآيديولوجي���ا 
الأممية والتوجيه���ات ال�شادرة من املركز الرئي�شي 
مبو�شك���و، حتى راجت وقتها ن���كات طريفة بالن�شبة 

للح���زب ال�شيوع���ي العراقي، حن تن���در العراقيون 
بذيلي���ة احل���زب ال�شيوع���ي العراق���ي قائل���ن “اإن 
�شيوعيي العراق يرت���دون املعاطف ال�شميكة يف عز 
ال�شي���ف بالع���راق على اعتب���ار الطق����س يف مو�شكو 
ماط���را وباردا”! وحن تاأ�ش�س ح���زب البعث العربي 
ال�شراك���ي يف �شوريا على يد م�شيل عفلق ورفاقه، 
�رعان ما مت فتح فروع له يف بع�س البلدان العربية، 
منه���ا العراق، ثم لبن���ان واليمن وال�ش���ودان وبلدان 
اأخ���رى، وجن���ح هذا احل���زب يف تنفي���ذ انقالبن بكل 
من �شوريا والع���راق يف بداية ال�شتينات، وكاد يقود 
انقالب���ا اآخ���ر يف ال�ش���ودان لكن���ه اأخف���ق، واأعتقد اأنه 
مازال���ت هناك بقايا لهذه الف���روع يف بع�س البلدان 

حاليا وحتت م�شميات متعددة.
ويف م����ر بعد جناح ث���ورة يوليو بقي���ادة جمال 
عبدالنا�ر، انتع�شت اآمال القومية العربية واأ�شبحت 
النا�رية اآيديولوجيا قومية تلتزم بها بع�س القوى 
ال�شيا�شي���ة العربي���ة، ومازال���ت ه���ذه الآيديولوجيا 
موجودة عل���ى ال�شاحة ال�شيا�شي���ة العربية ومتار�س 
دوره���ا يف اإط���ار الدول���ة. وح���ن تاأ�ش����س احل���زب 
ال�شيوع���ي يف العراق بالأربعيني���ات، مل تلجاأ ال�شلطة 
امللكي���ة حينذاك اإل���ى ت�شفية اأع�شائ���ه على اعتبار 
اأنهم عمالء ملو�شكو اأو مرتبط���ون باأجندات خارجية، 
�شحي���ح اأن بع����س قي���ادات احلزب حوكم���وا وق�شم 
منه���م مت اإعدامه، لكن الدول���ة مل ت�شن احلرب على 

تنظيماته بحجة موالته���ا ملو�شكو، بل على العك�س 
اأجي���ز هذا احلزب ب�شكل ر�شمي م���ن قبل الدولة، بل 
�شاهم اأي�شا يف قيادة الدول���ة اأثناء حكم عبدالكرمي 
قا�ش���م. وحن جاء ح���زب البعث اإلى الع���راق، �شارك 
ممثلوه يف ال�شلطة وت�شلموا وزارات ومنا�شب رفيعة 
بالدول���ة ومتت���ع اأع�شاوؤه بحري���ة العم���ل ال�شيا�شي 
باإجازة م���ن احلكومة، ث���م متكنوا م���ن الو�شول اإلى 
ال�شلط���ة يف انق���الب 8 �شب���اط 1963، ومل تالحقهم 
ال�شلط���ات اجلمهوري���ة عل���ى اعتب���ار اأنه���م موالون 
حل���زب عفل���ق يف �شوريا، وهك���ذا احل���ال يف البلدان 
الأخرى التي تاأ�ش�ش���ت فيها فروع البعث مثل لبنان 
واليم���ن وال�شودان، ومنذ وف���اة عبدالنا�ر مل تالحق 

ال�شلط���ات امل�رية التنظي���م النا�ري، بل متتع هذا 
التنظي���م باحلرية والحرام ل���دى ال�شلطة وال�شعب، 
ومازال النا�ري���ون ي�شيطرون على جزء من امل�شهد 
ال�شيا�ش���ي بهذا البلد. اإذا، م�شاأل���ة املوالة والنتماء 
تري���را  ولي�ش���ت  عادي���ة  م�شاأل���ة  الآيديولوج���ي، 
لال�شطهاد والقم���ع و�شن احلروب اخلارجية، فهناك 
حتى اأحزاب اإ�شالمي���ة تدين باآيدولوجيات تعود اإلى 
ع����رات الق���رون ول حرج يف ذلك. ال�ش���وؤال هو ملاذا 
ت�ش���ن تركيا ه���ذه احلرب �ش���د فروع ح���زب العمال 
الكرد�شت���اين اأو املوال���ن لآيديولوجيت���ه بذريع���ة 
حماية الأمن القومي لركيا، كما يتجلى ذلك بو�شوح 

يف احلرب الدائرة حاليا مبدينة عفرين؟. “اإيالف”.

طقس موسكو وطقس عفرين )1(

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

 د. زهرة حرم

هل لم�شتم يوم���ا ج�شد اإن�شان ميت؟ 
هل �شع���رمت برودة هذا اجل�ش���د، اأو رمبا 
���ب اأو ق�ش���وة اأط���راف ه���ذا املي���ت؟  تخ�ُشّ
الغالبية منكم لديها هذه اخلرة، والإجابة 
ع���ن هذه احلالة ل حتت���اج اإلى ذكاء خارق؛ 
يو�ش���ح اأ�شبابها، فمن ل روح فيه؛ ل دفء 
في���ه، ل ح���رارة، ل نب����س، فق���ط �شك���ون 

وبرودة َمهيبتان!
ا مل  ه���ذه ق�شي���ة عرفناها، فم���اذا عمَّ
نعرفه؟ اأو رمبا نتجاهل���ه! هل اأنتم واعون 
اأو منتبه���ون اإلى ال���روح فيكم اليوم؟ هل 
تظنونها دافئ���ة؟ هل ترمز ب�شكل حقيقي 
اإلى ب����ر اأحي���اء؟ يتحرك���ون، ويتنف�شون، 
الالئ���ق،  بال�ش���كل  حياته���م  وميار�ش���ون 
واملري���ح، واملنا�ش���ب، والطبيع���ي! اإنني 
اأزع���م – والعه���دة عل���ّي - اأن املعادل���ة 
مقلوب���ة، فالروح اليوم ب���اردة، اأما اجل�شد 
فَعر�س مادي، قابل للت�شخن اأو التريد، 
ح�شب حالة الطق�س اخلارجية، ففي الزمن 
امل���ادي، ال���ذي نتكالب فيه عل���ى اأعمالنا 
الت���ي ل تنته���ي اليوم ول الغ���د، ويف ظل 
�شباقن���ا املحموم على اللح���اق مبواعيدنا 
عل���ى الطائ���رات، واحلاف���الت، واملطاعم، 
واملجمعات، واآخر طلبات العيال، والزوج، 

واملدام، كيف �شننتبه اإلى الروح!
قد نت�ش���دق باأنن���ا نغذيه���ا بال�شوم 
وال�ش���الة، ويت�ش���دق غرين���ا باملمار�شات 
الروحاني���ة، الت���ي يدفع���ون لأجلها مئات 
الدنان���ري يف تعلم اآخر �شيح���ات التدريب 
على التنف�س والتاأم���ل وغريها؛ للو�شول 
اإل���ى ح���الت )النريفانا( ال�شه���رية اليوم. 
ولك���ن – لالأ�ش���ف ال�شدي���د – الأثر وقتي 
وق�ش���ري جدا؛ فال���روح ترجع اإل���ى حالتها 
الب���اردة �ريعا، لنبداأ الك���ّرة يف البحث عن 

مدفاأة جديدة؛ تعيد لها الوهج واحلرارة.
يف ه���ذا الع���امل ال�شاخ���ب، ال�ش���اّج، 
واملت�ش���ارع، كل واح���د منا ُي�ش���كل رقما، 
يتحرك ب���ن اأرقام، تخيل���وا معي احلركة 
الكونية التي ن�شم���ع اأو نقراأ عنها، ل �شك 
اأنكم ت�ش���ورمت – مع���ي - دوران الأجرام 
والنجوم يف جمموعاتها ال�شم�شية، �شحيح؟ 
اإْن كان الأمر كذل���ك؛ هل لكل واحد منكم 
اأن يتخي���ل نف�ش���ه يف حال���ة دوران، وم���ن 
اأن ي�شع���ر، كم���ا يق���ول الفلكي���ون  دون 
والفيزيائيون! واإذا كانت الروح قد ُخلقت 
قبلن���ا – كم���ا ُيعتقد – يف ع���امل الَذّر؛ هذا 
العامل الغيبي الذي ل نعرف من اأمره �شيئا 
�ش���وى اأنه يعود اإلى زم���ن �شحيق، ل نقدر 
على ت�شور مدى بعده بال�شنوات ال�شوئية 
عن���ا، والذي ُيخيل اإلين���ا – من ا�شمه – اأنه 
عامل ذرّي، مكون من الذرات، األ يجعل هذا 
اأرواحنا اليوم يف حالة حركة ُم�شطربة، غري 
م�شتقرة، وغري هاجعة، األ يجعلها بالفعل 
تبحث عن الهدوء وال�شكينة! يخرج الواحد 
منا اإلى احلياة، ليعي�س مراحل عمره، وكاأن 
حالة بحٍث داخلية قائمة؛ تختلج يف نف�شه؛ 
لذل���ك جنده دائ���م ال�شفر، اأو الق���راءة، اأو 
الذك���ر، والتعل���م... اإلخ. وكاأن���ه يبحث عن 
�شيء مكنون ل يع���رف ماهيته، كاأنه يريد 
اللح���اق بقطار ل يعرف اأين نهاية حمطته، 
غري اأن الرك���وب �روري... رمبا هي الروح 

تبحث عن الدفء، وال�شكينة! ل ندري!.

ويسألونك عن الروح !

َوْخـَزُة ُحب

فاتن 
حمزة

رؤية مغايرة

احلديث عن قطر مل يعد من الأولويات 
يهتم  اأحد  يعد  فلم  املنطقة،  ت�شغل  التي 
بريقها  فقدت  التي  امل�شاألة  بهذه  كثرياً 
ب�شبب طول املدة، وبداأ النا�س الركيز على 
اأما  اأه��م،  وعاملية  وعربية  حملية  موا�شيع 
ال�شتفزازات التي نقراأها للفت الأنظار يف 
ت�شاريح قطر، والتي زادت وتريتها موؤخراً، 
بعد  تعي�شه  ال��ذي  الو�شع  حقيقة  تعك�س 
ورمبا  وال�شيا�شية.  االقت�شادية  ال�شغوط 
ال�شتكبارية  القوى  من  اأخ�ر  �شوء  هناك 
ُجل  خافية،  غري  لأ�شباب  للت�شعيد  لقطر 
ردود  �شياق  يف  تاأتي  ال��دوح��ة  �شلوكيات 
اأفعال جتاه ما ت�شميه بال� “ح�شار”، واخلوف 
اإلى  تدفعها  الهواج�س  هذه  الت�شعيد،  من 
م�شتفز  ب�شكل  ظهر  ع��دواين  �شلوك  نهج 
فال�شعور  ت�شاريحها،  يف  وقراأناه  �شمعناه 
رغم  ال��دف��اع  و�شع  ت��اأخ��ذ  جعلها  ب��اخل��وف 
اأ�شبحت  للخوف،  احلقيقية  الأ�شباب  غياب 
لإرهاب  النتفاخ  و�شع  ياأخذ  الذي  كالقط 
ال�شاعر  الآخر بقوته وا�شتعداده، وكما قال 
يزهدين  :مم��ا  عمار  اب��ن  اأبوبكر  الأندل�شي 
فيها  معت�شد  اأ�شماء  اأن��دل�����س...  اأر���س  يف 
مو�شعها...  غري  يف  مملكة  األقاب  ومعتمد، 
 ك��ال��ه��ر ي��ح��ك��ي ان��ت��ف��اخ��ا ���ش��ول��ة الأ���ش��د.

الطائرات  اع��را���س  من  قطر  به  تقوم  ما 
ل  باأنكم  ل��الآخ��ر  ر�شالة  لإي�����ش��ال  وغ��ريه��ا 
ونحن  تعرفونه،  ل  ت�شتطيعون هزمية عدو 
على ا�شتعداد لأية تطورات، بل ن�شعى اإلى 
افتعالها ثقة بقدراتنا، رغم اأنها يف النهاية 
الأ�شد،  انتفاخ  حتاكي  قطة  �شوى  لي�شت 
 كحليفتها “�ريفة” التي هي منر من ورق!
من  لها  املر�شوم  اخلط  على  ت�شري  الدوحة 
تنفذ  دمية  �شوى  ه��ي  فما  اأع��دائ��ن��ا،  قبل 
ي�شتقر،  اأن  للخليج  ي��ري��دون  ل  من  اإرادة 
على  تدل  الأخ��رية  العدوانية  و�شلوكياتها 
خالل  من  الت�شعيد  يف  يرغب  من  هناك  اأن 
قطر  تعباأ  ل  التي  الراهنة  الأزم��ة  ا�شتغالل 
لن ي�شيبها  اإن ح�شل  الدمار  لأن  بنتائجها 
يرغب  ما  اعتقادها، وهذا  بح�شب  يف مقتل 
اإعادة املنطقة  اأكرثهم يف  اأعداوؤنا وما  فيه 

�شنن اإلى الوراء.

قطر... قطة تحاكي 
 انتفاخ األسد !

fatin.hamza
@gmail.com



تغطية             اللجنة اإلعالمية

حقق منتخبنا الوطني فوزه الثاين عىل 
حس��اب املنتخب اإلمارايت بنتيجة 84 
مقاب��ل 66 يف الجولة الثانية من بطولة 
مجلس التعاون الخليجي لكرة الس��لة 
للش��باب املقام��ة حاليًّ��ا يف العاصمة 
العامني��ة - مس��قط، وذل��ك بعد أداء 
جامع��ي راق متّيز في��ه جميع الالعبني 

طوال الفرتات األربع.
وبه��ذه النتيجة تصدر منتخبنا الوطني 
البطولة مؤقًت��ا برصيد 4 نقاط، واضًعا 
نفس��ه بقوة يف إط��ار املنافس��ة عىل 
اللقب الخليج��ي، بانتظار اللقاء املهم 
الذي سيجمعه مساء اليوم مع منتخب 
قطر ال��ذي خرس مبارات��ه األوىل أيًضا 

أمام املنتخب اإلمارايت.
ب��األداء  البحرين��ي  املنتخ��ب  ومتي��ز 
الجامعي الراقي الذي أربك حس��ابات 
املنتخب اإلم��ارايت ومدربه عبدالحميد 
إبراهيم، حيث أمثرت الخطط املرسومة 
من قبل الجه��از الفني ملنتخبنا بقيادة 
س��لامن رمضان إىل نيل ه��ذه النقاط 

الثمينة. 
وأجرى رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة اتصاالً هاتفيًّا تحّدث 
فيه سموه مع الالعبني وبارك لهم األداء 
الراقي وتحقيق هذه النتيجة اإليجابية، 
مؤك��ًدا س��موه مواصلة الدع��م لهذا 

املنتخب الشاب.
وقد أبدى الالعبون س��عادتهم البالغة 
بهذه املكاملة الهاتفية من سمو الشيخ 
عي��ىس بن ع��يل آل خليف��ة، ومتابعة 

والالعبني،  للمنتخب  املس��تمرة  سموه 
مؤكدي��ن رغبتهم الج��ادة يف مواصلة 

األداء اإليجايب.
وحول اللقاء واملس��توى الذي ظهر به 
منتخبنا الوطن��ي يف كافة لحظاته، قال 
الكابنت حس��ني قاهري املس��اعد األول 
للم��درب إن نتيج��ة الفوز تع��ّزز من 
حظوظ منتخبنا الوطني نحو املنافسة 
عىل اللق��ب، بيد أن الالعب��ني البد أن 
يركزوا جيًدا عىل بقي��ة املباريات، وأن 
يكونوا عىل مستوى املسؤولية وااللتزام 

من أجل السري بصورة إيجابية.
وأوض��ح حس��ني قاه��ري أن الالعبني 
نجح��وا يف تطبي��ق الخط��ط الفني��ة 
املوضوعة له��م من قبل الجهاز الفني، 
واستطاعوا التعامل جيًدا مع مجريات 
اللق��اء، وبالتايل اس��تطاع املنتخب أن 

يحصد نقاط املباراة.

عبدالحميد: المنتخب ثمرة 
رعاية سمو الشيخ عيسى

ق��ال مدرب منتخب اإلم��ارات الكابنت 
منتخ��ب  إن  ابراهي��م  عبدالحمي��د 
البحرين اس��تحق الف��وز، وإنه تفاجأ 
باملستوى املرتفع لالعبي اململكة طوال 

مجريات اللقاء.
وأض��اف “أعتقد ش��خصيًّا إن جاهزية 
املنتخب الفني��ة هي مثرة الرعاية التي 
حظي بها من قبل س��مو الشيخ عيىس 
بن ع��يل بن خليفة ال��ذي منذ قيادته 
لالتحاد حق��ق طفرة فني��ة وتنظيمية 

عىل مختلف املستويات.

مصطفى: تركيزنا العالي 
وراء الفوز

أكد الالعب مصطفى حس��ني أن الفوز 
الذي تحقق عىل املنتخب اإلمارايت كان 

ا عطًفا عىل املس��توى املميز  مس��تحقًّ
الذي قدمه زمالؤه باملنتخب بعد أداء 

جامعي خالل فرتات اللقاء.
وأضاف “لقد تعاملنا مع املباراة بالرتكيز 
الع��ايل، ووفق تطبيق دقيق لتوجيهات 
الجهاز الفن��ي والخطط املعتمدة، كام 
نجحنا بالسيطرة عىل نقاط القوة لدى 
العب��ي اإلم��ارايت وعززنا م��ن الجانب 
الدفاع��ي والتكتيك الهجوم��ي الالزم، 
وبالتايل نجحنا بالخروج فائزين باللقاء 

يف نهاية املطاف”. 
حاليًّ��ا  “تركيزن��ا  بالق��ول  واسرتس��ل 
منصب عىل مواجه��ة منتخب قطر يف 
لقاء اليوم، وس��وف نعمل عىل تقديم 
املس��توى املتميز ذاته، وذلك من أجل 
أن يحق��ق األداء اإليج��ايب يف الخروج 
بالنق��اط املطلوب��ة لتعزي��ز الحظوظ 

باملنافسة”.

 عمران: عيوننا 
على نقاط اليوم

من جانبه، قال العب منتخبنا الوطني 
عامر عمران إن لق��اء اإلمارات كان 
صعًب��ا لقوة املنتخ��ب الخصم، لكن 
ذل��ك مل مينع املنتخ��ب الوطني من 
تحقي��ق الفوز بعد املس��توى الذي 
قدمه الالعبون طوال فرتات املباراة.

وأش��ار عم��ران إىل أن الالعب��ني من 
خالل توجيهات الجهاز الفني نجحوا 
يف التحكم مبجريات اللقاء والسيطرة 
عىل نقاط الق��وة باملنتخب اإلمارايت 
واس��تغالل جوانب الضع��ف لديه، 
باإلضاف��ة إىل ما ميتلك��ه العبونا من 
إرصار وعزمية للخروج بهذه النتيجة 

اإليجابية.
وأضاف “حاليًّا علين��ا نحن الالعبني 
نس��يان لق��اء املنتخ��ب اإلم��ارايت، 

والرتكيز عىل لق��اء اليوم مع قطر يف 
سبيل تحقيق الفوز والظفر بالنقاط 
لتعزي��ز الحظوظ، خصوًص��ا وإنهاء 
الجول��ة قب��ل األخرية م��ن البطولة 

الخليجية”.

 الدولي فاضل غلوم 
ا مراقًبا فنّيً

يش��ارك املراق��ب ال��دويل فاضل غلوم 
يف اللجن��ة الفنية بالبطول��ة الخليجية 
السادس��ة عرشة للشباب بصفته عضًوا 
دامئًا يف اللجنة التابعة للجنة التنظيمية 

الخليجية لكرة السلة.
ويع��د البحريني فاضل غلوم من خرية 
الفنيني املعتمدين الذين يتم االستفادة 
منه��م دامئً��ا يف مختل��ف البط��والت 
الخارجي��ة بفضل الخ��رة العالية التي 

ميتلكها.

منتخبنا يجتاز نظيره اإلماراتي ويتصدر خليجية السلة للشباب
سمو الشيخ عيسى بن علي أجرى اتصاال هاتفيا وبارك لالعبين الفوز

مسقط               الوفد اإلعالمي 

منتخبنا الوطني لكرة السلة يتصدر البطولة الخليجيةسمو الشيخ عيسى بن علي من لقاء منتخبنا الوطني والمنتخب اإلماراتي
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تفتت��ح الي��وم )األربع��اء( مباري��ات 
الجول��ة 12 ل��دوري الدرج��ة األوىل 
للكرة الطائرة، وذل��ك بإقامة لقاءين 
عىل صالة اتحاد الطائرة مبدينة عيىس 

الرياضية يف الرفاع.
يلعب عند 6 مس��اء فريق بني جمرة 
مع فريق داركليب، وعند 7.30 مساء 
يلتق��ي األهيل م��ع النجم��ة يف قمة 
الجولة. وتس��تكمل مباري��ات الجولة 
غدا )الخميس( بإقام��ة لقاءين أيضا: 
البسيتني مع النرص، واتحاد الريف مع 
املحرق. وبالعودة إىل مباريات اليوم، 
ف��إن فري��ق داركليب س��يكون عىل 
موعد لكسب فوز دون صعوبة حينام 

يالقي فريق بني جمرة.
داركلي��ب الذي تع��ر الجولة املاضية 
بالخس��ارة )3-0( أمام النجمة يسعى 
لتج��اوز آثار الخس��ارة، وحصد مزيد 

من النقاط يف سلم الرتتيب.
أم��ا فري��ق بن��ي جمرة ي��درك مدى 
اإلمكان��ات بينه وبني بط��ل البطولة 
الخليجية العام املايض، وبالتايل يسعى 
للخ��روج م��ن اللق��اء بأفضل ش��كل 
ممكن. يقود الطرفني مدربان وطنيان: 
فؤاد عبدالواحد مع داركليب، ومحمد 

الحمر مع بني جمرة.
ميل��ك داركليب )28( نقط��ة من 13 
مب��اراة، أم��ا بني جم��رة فيملك )6( 

نقاط من 12 مباراة.

ويف املباراة الثانية، فإن قمة مباريات 
الجولة ستش��عل ال��رصاع بني طرفني 
مرش��حني بقوة للتناف��س عىل اللقب 

هذا املوسم.
يدخل األهيل اللقاء بشعار التعويض، 
خصوصا أنه تعرض للخس��ارة الجولة 
املاضية أمام املحرق، وبال شك يهدف 

ملصالحة جامه��ريه بفوز أمام النجمة 
املتس��لح بنش��وة الف��وز الكبري عىل 
داركليب الجولة املاضية بواقع )0-3(.
ميل��ك األه��يل )35( نقط��ة م��ن 13 
مباراة، فيام النجم��ة )27( نقطة من 
11 مب��اراة. وي��رشف ع��ىل تدري��ب 
األهيل املدرب التونيس منري بن قارة، 

فيام النجمة املدرب الوطني مش��عل 
تريك.

لق��اء بالتأكيد س��تكون له حس��ابات 
مواجه��ة  ع��ن  ومغاي��رة  مختلف��ة 
الطرف��ني يف مرحلة الذه��اب، عالوة 
ع��ىل الحضور الجامه��ريي املتوقع يف 
صفوف الجانبني، فمن يظفر باملباراة؟

ينظم نادي راش��د للفروس��ية وسباق 
الخيل يوم بعد غٍد الجمعة الس��باق 
الخام��س ع��رش لهذا املوس��م والذي 
س��يقام ع��ىل ك��ؤوس مجموع��ة آل 
رشي��ف وكأس مصان��ع الت��اج وكأس 
الرشك��ة األيرلندي��ة لتس��ويق خيول 
الس��باق وكأس الواه��و وذل��ك عىل 
مضامر س��باق الن��ادي مبنطقة الرفة 

بالصخري.
وسيشهد السباق مش��اركة 59 جواداً 
بعد إج��راء التداخي��ل النهائية أمس 
وس��ط توقع��ات مبنافس��ات قوي��ة 
للف��وز بالك��ؤوس والجوائ��ز املالي��ة 
املرص��ودة للس��باق يف ظ��ل تق��ارب 
مس��تويات الجياد املرش��حة يف أغلب 
س��يصعب  م��ام  الس��بعة  األش��واط 
التكهن بالرتش��يحات وصورة املنافسة 
الت��ي س��تكون مفتوحة ع��ىل جميع 
االحت��امالت، حي��ث ج��اءت القامئة 

النهائي��ة للجياد املش��اركة عىل النحو 
الت��ايل: الش��وط األول يقام عىل كأس 
مصانع التاج لجي��اد الدرجتني الثالثة 
والرابع��ة واملبتدئات “نت��اج محيل” 
مس��افة 1600 م��رت والجائ��زة 2500 
دينار. الش��وط الث��اين يقام عىل كأس 

مصانع التاج لجي��اد جميع الدرجات 
و املبتدئات “مستورد” ملسافة 1400 

مرت والجائزة 2500 دينار.
الشوط الثالث يقام عىل كأس الواهو 
واملخصص للفئة الثالثة لجياد الدرجة 
األوىل م��ن خي��ل البحري��ن العربية 

األصيل��ة “الواهو” ملس��افة 1200 مرت 
والجائزة2000 دينار.

الشوط الرابع يقام عىل كأس مجموعة 
آل رشي��ف لجي��اد الفئ��ة الثانية من 
الدرجة األوىل “نتاج محيل” مس��افة 
1000 م��رت مس��تقيم والجائزة 3000 
دين��ار. الش��وط الخام��س يقام عىل 
لتس��ويق  األيرلندي��ة  الرشك��ة  كأس 
الس��باق واملخصص لس��باق  خي��ول 
التوازن”مستورد” مس��افة 1000 مرت 

مستقيم والجائزة 3000 دينار.
الش��وط الس��ادس يق��ام ع��ىل كأس 
مجموعة آل رشيف لجميع الدرجات 
واملبتدئ��ات “نت��اج محيل” مس��افة 

2000 مرت والجائزة 3000 دينار.
الشوط السابع واألخري يقام عىل كأس 
مجموعة آل رشيف لس��باق التوازن 
“مستورد” مسافة 1800 مرت مستقيم 

والجائزة 4000 دينار.

تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة، يسدل الستار اليوم عىل الرنامج التعليمي للقناص الصغري ضمن مسابقة نارص بن حمد للصقور والصيد.

وسيشهد اليوم الختامي نهاية الرنامج التعليمي بعد 3 أسابيع قىض فيها أكر من 100 مشارك من األشبال برنامج حافل بالتعليم للعديد من رياضات 
املوروث الشعبي.

ويأيت الرنامج التعليمي ضمن توجيهات سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بتهيئة األشبال لحمل إرث رياضات املوروث الشعبي، حيث وّجه سموه 
اللجنة املنظمة برئاسة خليفة عبدالله القعود بإعداد برنامج متكامل للقناص الصغري احتوى عىل العديد من الجوانب التعليمية لرياضات املوروث 

الشعبي منها رياضات ركوب الخيل وركوب اإلبل والصيد بالسلوقي والرماية والصقارة وحديث املجالس وركوب الهجن وكيفية العيش يف الر واالعتامد 
عىل النفس. وتواصل الرنامج التعليمي يف األسبوع األخري، حيث تجمع املشاركون يف اليوم الثاين من األسبوع الثالث أمس، وتواصلت الفعاليات التعليمية 

بإرشاف نخبة من املدربني واشتمل عىل العديد من الجوانب التطبيقية وإعطاء الحرية الكاملة لألشبال بإبراز مهاراتهم.

بني جمرة يالقي داركليب في افتتاح الجولة 12

األهلي يضرب موعًدا قوًيا مع النجمة بدوري الطائرة.. اليوم

منافســات منتظرة في الســباق الـ 15 للخيل

اليوم ختام البرنامج التعليمي للقناص الصغير

أحمد مهدي

الصخير              نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

فريق األهلي للكرة الطائرة

فريق النجمة للكرة الطائرة

لقطة من السباقات األسبوعية للخيل
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صقر بن سلمان رئيسا فخريا 
لنادي البحرين لهوكي الجليد

 أبرز موضوعات وقرارات 
اتحاد الكرة

رصح نادي البحرين لهويك الجليد 
أمس عن تعيني الشيخ صقر بن 

سلامن آل خليفة مبنصب الرئيس 
الفخري للنادي. وقد جاء ذلك خالل 
زيارة قام بها وفد من مجلس إدارة 

النادي إىل مكتب الشيخ صقر بن 
سلامن آل خليفة يوم أمس، بعد 

أن قام النادي بعرض تفاصيل عن 
رياضة هويك الجليد، وما وصل له النادي خالل السنوات 

السابقة، وعرض اإلنجازات يف الفرتة املاضية. 
وأضاف مجلس إدارة نادي البحرين لهويك الجليد أنه 

جاء ذلك القرار بعد اجتامع مجلس اإلدارة برئاسة 
عبدالله القاسمي رئيس مجلس اإلدارة، بتعيني الشيخ 

صقر بن سلامن آل خليفة رئيساً فخرياً لنادي البحرين 
لهويك الجليد؛ كونه أحد أبرز الداعمني للحركتني الشبابية 

والرياضية يف مملكة البحرين.
وشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الشيخ صقر 

بن سلامن آل خليفة عىل قبوله منصب الرئيس الفخري، 
متمنني له دوام الصحة والعافية، وتقديم الدعم الدائم 

والعطاء للشباب والرياضة.

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: عقد مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم، االجتامع السابع عرش، برئاسة رئيس 

االتحاد الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
وخالل االجتامع، بحث املجلس عددا من املوضوعات وجاءت 

أبرز القرارات كام ييل: أوالً: اعتمد مجلس اإلدارة الرنامج 
العام للمنتخبات الوطنية من مشاركات وتجمعات والتحضري 

واإلعداد باإلضافة إىل املباريات الودية.
ثانًيا: اعتمد االتحاد مشاركة منتخب الفتيات يف بطولة غرب 

آسيا تحت 15 عاًما، والتي ستقام يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة خالل الفرتة 7 وحتى 14 أبريل املقبل.

ثالًثا: اعتمد مجلس اإلدارة توصية رئيس لجنة الحكام باالتحاد 
خليفة الدورسي برتفيع عدد من الحكام من الدرجة الثانية إىل 

الدرجة األوىل، وهم:عيل سعد، محمد إبراهيم مرشد، أحمد 
محمد سيف، أحمد محمد خليل، أحمد عيل غريب وعيل 

جاسم.
رابًعا: اعتمد املجلس ترشيح رئيس قسم الشؤون الفنية 

باالتحاد عابد األنصاري لحضور املؤمتر الثاين لتدريب املدربني، 
والذي يقيمه االتحاد اآلسيوي يف العاصمة املاليزية )كواالملبور( 

خالل الفرتة 13 وحتى 15 مارس املقبل.
خامًسا: قرر املجلس رفع اإليقاف عن رئيس رابطة نادي 

املحرق سعد محبوب.

صقر بن سلمان

جانب من اجتماع مجلس اإلدارة

ضاحية السيف              اللجنة األولمبية البحرينية 

تعقد اللجنة املنظمة العليا ليوم 
البحرين الريايض يف الساعة 
التاسعة والنصف من صباح 

اليوم اجتامعها الثالث برئاسة 
األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة أمني 
عام اللجنة األوملبية البحرينية 

رئيس اللجنة عبدالرحمن عسكر 
وذلك بفندق “إليت غراند” 

بضاحية السيف.
جدول أعامل االجتامع يتضمن 

العديد من البنود التي سيتم 
مناقشتها بعد التصديق عىل 

محرض االجتامع الثاين واعتامدة 
من جانب أعضاء اللجنة الذين 

ميثلون العديد من الوزارات 
الحكومية وهيئات القطاعني 
العام والخاص، حيث سيتم 

التعرف عىل الرنامج النهايئ 
لكل وزارة وهيئة من املشاركني 
يف فعاليات اليوم الريايض، كام 

سيتم التعرف عىل آلية سري 
هذه الفعاليات وكيفية إدارتها 

الفنية وتغطيتها اإلعالمية.
كام سيقدم فريق العمل 

اإللكرتوين عرضا آلخر تطورات 
املوقع اإللكرتوين للفعالية، 

وكيفية استخداماته من جانب 
املشاركني واملتتبعني.

من جانب آخر، تم يوم أمس 
فتح باب االشرتاك إلكرتونيا عر 

sportsday. موقع الفعالية
bh. وفور اإلعالن عن فتح باب 

االشرتاك بدا املوقع يستقبل 
الراغبني يف املشاركة من األفراد 

واملؤسسات.

وعىل صعيد متصل، تتواصل 
اجتامعات اللجان الفرعية 

لهذه الفعالية؛ بغرض وضع 
اللمسات األخرية عىل املتطلبات 

التنظيمية يف مختلف املواقع 
التي ستحتضن الفعاليات 

الرياضية يوم الثالثاء املقبل 
وذلك بالتنسيق مع الوزارات 

والهيئات املشاركة.

لجنـة “يـوم البحريـن الرياضـي” تعقـد اجتماعهـا الثالـث

كرر فريق املنامة “حامل اللقب” 
انتصاره عىل غرميه التقليدي فريق 

األهيل، حينام فاز عليه بنتيجة 
)80/63(، يف لقاء “كالسيكو” كرة 
السلة البحرينية الذي أقيم بينهام 

مساء أمس الثالثاء، عىل صالة اتحاد 
اللعبة بأم الحصم، ضمن ختام 

منافسات الجولة ال�26 واألخرية من 
الدور التمهيدي لدوري زين.

وشهد اللقاء رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 
الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة آل 

خليفة، ويأيت حضور سموه الشخيص 
ومتابعته للمباريات من أرضية الصالة 

يف إطار االهتامم الكبري الذي يوليه 
سموه ملسابقات لعبة كرة السلة، 

وتأكيًدا لضامن توفري األجواء املثالية 
للعبة، إذ يحمل عىل عاتقيه تلبية 

احتياجات جميع األندية وتوفري 
األرضية الخصبة لنجاح املسابقات.

وعزز املنامة موقعه يف صدارة الرتيب 
رافًعا رصيده إىل 47 نقطة، فيام 

احتفظ األهيل مبركز الوصافة ب� 43 
نقطة. وبذلك، تأهل املنامة واألهيل 

مبارشة إىل املربع الذهبي، فيام انتقل 
املحرق، النويدرات، الرفاع والحالة 

إىل مرحلة التصفيات املؤهلة للدور 
الرباعي، إذ سيتواجه املحرق والحالة، 

النويدرات والرفاع، يف 3 لقاءات، 
يتأهل الفائز من لقاءين إلكامل أضالع 

املربع، فيام سينتقل الخارسان للعب 
يف الدوري الفيض.

الشوط األول

جاءت بداية املباراة متوسطة املستوى 
الفني بني الفريقني، وأخذ املنامة عصا 

السبق معوال عىل الرسعة يف التحول 
الهجومي والتصويب الثاليث بواسطة 

األمرييك واين وأحمد عزيز ليتقدم 
9/3. يف املقابل كان األهيل أكر هدوًءا 

وتركيزًا ومل يعِط الفرصة ملنافسه يف 
توسيع الفارق، إذ استطاع من تقليص 

النتيجة منتصف الربع األول 16/16 
معوال عىل تحركات واخرتاقات هشام 

رسحان. املنامة فاز يف الربع األول 
21/19 وعزز تقدمه مطلع الربع 

الثاين ب� 5 نقاط متتابعة، ليبدأ أداؤه 

بالرتاجع وسط إراحة مدربه ملحركات 
اللعب ميثم جميل وأحمد عزيز 

وحسن نوروز، قابله دفاع قوي من 
الجانب األهالوي الذي عززه باالرتداد 

الهجومي الرسيع عن طريق هشام 
رسحان وعيل عقيل، ومتكن من تعديل 

النتيجة 30/30، قبل أن مينح كاظم 
ماجد فريقه التقدم األول يف املباراة 

ب�5 نقاط متتالية 35/30، ويحسم 
الشوط األول ب�53/32.

الشوط الثاني

وفرض املنامة أفضليته يف املباراة مع 
بداية الربع الثالث الذي استعاد فيه 
التقدم مبكرًا ب�11 نقطة متتالية من 

تصويبة لألمرييك واين وثالث تصويبات 
ثالثية من ميثم جميل وحسن نوروز 

ومحمد قربان، قبل أن يوسع الفارق 
إىل 11 نقطة منتصف الفرتة 48/37.

وتأثر األهيل بكرة األخطاء الشخصية 
التي ساهمت يف رفع املنامة غلة 

النقاط ليحسم فوزًا مريًحا مع نهاية 
الفرتة الثالثة بفارق وصل إىل 20 

نقطة بواقع 66/44. وحافظ املنامة 
عىل فارق ال�20 نقطة حتى منتصف 
الربع األخري 74/54، قبل أن يسجل 
األهيل عودة قوية قّلص بها الفارق 

إىل 12 نقطة 74/62. واستفاد املنامة 
من الفارق الكبري الذي حققه يف الربع 

الثالث يف التحكم بباقي مجريات 
املباراة، ليخرج فائزًا بنتيجة 80/63.
أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من 

عبدالكريم شكيب، حسن أحمد 
وعبدالرضا عبدالحسني.

فوز البحرين

ويف اللقاء األول أمس، خرج البحرين 
بفوز معنوي عىل حساب الحد بنتيجة 

)86/59(، رافًعا رصيده إىل 32 نقطة 

يف املركز التاسع، فيام بقي رصيد الحد 
22 نقطة يف املركز األخري.

وفاز البحرين يف األشواط الثالثة األوىل 
ب�25/8، 24/22 و22/12، فيمل فاز 

الحد يف الربع األخري ب�17/15.

)تصوير: رسول الحجيري( من لقاء األهلي والمنامة  

سمو الشيخ عيسى بن علي خالل متابعته اللقاء

الزعيم المنامي يؤكد تفوقه على النسر األهالوي
في ختام منافسات تمهيدي دوري السلة

محمد الدرازي

من النوادر أن تسمع عن إقامة حفل اعتزال لالعب بحريني دويل سواء يف 
لعبة كرة القدم أو لعبة اليد أو الطائرة، ولنقل يف أسوأ األحوال لعبة “التيله”!

وعندما تسمع بهذا الحفل الذي ُيكرم فيه الالعب الدويل ماديا ومعنويا 
تقديرا لسنوات عطائه، فإنك ستكتشف الحقا أن هذا الالعب املتقاعد انتظر 
اليوم الذي سيحصل فيه عىل مكافأة نهاية خدماته الرياضية ردحا من الزمن 

متاما، كام ينتظر املواطن البحريني العادي موعد تسلمه “بيت األحالم”.
وميكن القول إن عدم إقامة حفل اعتزال لالعبينا الدوليني أصبح ظاهرة تشمل 

جميع األلعاب يف البحرين، رغم أن حفل االعتزال مسألة حضارية يتوجب 
تبنيها من جانب الجهات املعنية يف الرياضة، فال توجد مشاعر أكر رقيًّا من 

التعبري عن االمتنان والتقدير إىل من قدم خدمات جليلة إىل وطنه، ومثَّل 
بلده خري متثيل يف املحافل الدولية.

وحفل االعتزال هذا يعتر يف التعريف املدين ورقة نهاية خدمة، ولكنها ورقة 

ال يوجد من يوقع لتفعيلها، وتكمن املشكلة يف التفاصيل عندما نبدأ يف طرح 
التساؤالت: َمن الجهة املعنية بحفل االعتزال، النادي أم االتحاد؟ 

وعندما يكون النادي، فهل يعني بذلك النادي األم أم النادي الذي ختم فيه 
مسريته الرياضية؟

وإذا كان االتحاد، فهل يعني ذلك أن اللجنة األوملبية هي املسؤولة أيضا عن 
هذا املوضوع؟

وإذا قلنا إن اللجنة األوملبية مسؤولة، فهل يعني ذلك أن وزارة شؤون الشباب 
والرياضة معنية أيضا؟

وأمام هذا التقاطع من األسئلة املتفرعة عىل هذه الشاكلة، تنفتح أمامنا 
مسارات ضيقة، فتضيع اإلجابة يف الزقاق، وال يبقى لها أثر يف الوجود حتى 

وإن بحثت عنها يف “زنقه زنقه”!
غري أن هذه األسئلة تفتح أيضا باب الحديث عن ماهية القوانني التي من 

شأنها تنظيم هذه املسألة، وتعريف الجهات املعنية بواجباتها ومسؤولياتها، 
ابتداء باألندية، ومرورا باالتحادات، وانتهاء بالهيئات الرياضية األخرى. 

ويف ظل غياب املعرفة بالواجبات واملسؤوليات سواء يف الحياة بشكل عام 
وليس يف الرياضة فحسب، فإن ذلك من شأنه تقويض العزمية لفعل يشء 
بسبب االتكال عىل “االستيعاب االفرتايض” الذي يعني عدم التحرك دون 

طلب واضح ونفوذ، فيسكت النادي ويصمت االتحاد حتى يأيت الوقت الذي 
تتكرم فيه وزارة الشباب أو اللجنة األوملبية بالقيام بالواجب يف احتفالياتها 

السنوية!
وطاملا تحدثنا عن الواجبات، فمن الواجب هنا ونحن نختم هذه السطور أن 
نهنئ زميلنا العزيز راشد الغائب بتوقيعه عىل عقد قرانه واعتزاله العزوبية، 
وعىس أن تكون حياته الزوجية مليئة باملودة والرحمة، وأن تسكن السعادة 

األبدية يف قلبه.

أحمد كريم لقطة

حفل اعتزال الرياضيين... الغائب!

ahmed.kareem
@albiladpress.com
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يستهل نادي البسيتني أللعاب القوى 
مش��اركته الي��وم األربع��اء يف دورة 
ألع��اب األندية العربية للس��يدات، 
والتي تحتضنها إمارة الشارقة بدولة 
اإلمارات العربي��ة املتحدة حتى 13 
فرباير الجاري يف انطالق مسابقة “أم 
األلع��اب” التي س��تقام عىل مضامر 

نادي الثقة للمعاقني.
وتضم قامئة نادي البس��يتني أللعاب 
الق��وى كال م��ن: هاج��ر العم��ري، 
زينب عبدالحس��ني )مس��ابقة 100 
مرت ومسابقة 200 مرت عدو(، ايسوما 
جوزفني )مس��ابقة 400 م��رت(، مارتا 
م��رت(،  م��رت، 1500   800( هربات��و 
فطوم��ة جوارو، تاجيس��ت ميكونني 

)س��باق 5 آالف مرت/ س��باق 5 آالف 
مرت موان��ع(، منى جهاد عيل )الوثب 
ن��ورة  الث��اليث(،  الوث��ب  الطوي��ل/ 
جاس��م )دفع الكرة الحديدية/قذف 
القرص(، أمينة سلطان مبارك )إطاحة 

املطرقة(.
وكان نادي البس��يتني قد وصل أمس 
األول عىل دفعتني إىل الشارقة، وكان 
يف اس��تقبالهم الوف��د اإلداري، ك��ام 
عقد أم��س االجتامع الفن��ي والذي 
ش��هد حضور الطاقم الفني واإلداري 
ومدي��رة البعثة مريم م��رزا، حيث 
تم إلغ��اء مس��ابقة 3 آالف مرت، كام 
تم إلغ��اء مس��ابقة ق��ذف القرص، 
وس��تنطلق املس��ابقات ابت��داء من 

الس��اعة الخامس��ة ع��را )الرابعة 
بتوقيت مملكة البحرين(.

وتعول البعث��ة البحرينية عىل نادي 
البس��يتني أللعاب القوى للس��يدات؛ 
لتحقيق حصاد وفر من امليداليات يف 
املسابقة لزيادة غلة مملكة البحرين 
م��ن امليداليات، والت��ي بلغت حتى 
يوم أمس 12 ميدالية ملونة من بينها 
4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.
وش��اركت ألعاب الق��وى البحرينية 
املاضي��ة 2016 باس��م  النس��خة  يف 
وحصدت  البحريني��ة  الحال��ة  نادي 
أم األلع��اب 14 ميدالي��ة متنوع��ة، 
من بينه��ا 9 ذهبي��ات، و3 فضيات، 

وبرونزيتان.

نادي البسيتين أللعاب القوى يستهل مشواره وعينه على الذهب
دورة ألعــــاب األنـديـــــة العـربيـــــة الـرابعــــة للسيــــدات

نادي البسيتين أللعاب القوى للسيدات أثناء وصوله أمس للشارقة

الشارقة              الوفد اإلعالمي

أع��دت وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة اس��تقباالت رس��مية 
لألندي��ة الوطني��ة املش��اركة يف 
دورة ألع��اب األندي��ة العربي��ة 
للسيدات، والتي تحتضنها إمارة 
العربية  اإلمارات  الشارقة بدولة 
املتحدة لغاية 13 فرباير الجاري، 
حيث وجه وزير شؤون الشباب 
والرياضة هش��ام الج��ودر إدارة 
شؤون األندية مع باقي األقسام 
ذات العالقة يف ال��وزارة بإعداد 
لألندية  اس��تقبال رس��مي الئق 
العائ��دة م��ن الش��ارقة محملة 

بامليداليات امللونة.
ويأيت هذا االس��تقبال تقديرا من 
وزارة شؤون الش��باب والرياضة 

البحري��ن  مملك��ة  لبط��الت 
اللوايت متكن م��ن تحقيق مراكز 
متقدم��ة وميدالي��ات ملونة يف 

ال��دورة، حي��ث حظ��ي ن��ادي 
الحالة للمب��ارزة ونادي أكادميية 
البحري��ن للكاراتي��ه باس��تقبال 

رس��مي لدى عودته من الشارقة 
يف  وكان  األول،  أم��س  ي��وم 
املس��اعد  الوكي��ل  اس��تقبالهن 

لشؤون الرياضة واملنشآت خالد 
سليم الحاج، ومدير إدارة شؤون 
األندي��ة طارق الع��ريب، ورئيس 

قسم األندية فراس الحلواجي.
باس��تقبال  الوزارة  س��تقوم  كام 
جميع األندية املش��اركة صاحبة 
اإلنج��ازات تقدي��را وعرفان��ا مبا 
حققت��ه فتي��ات البحري��ن من 
ه��ذه  يف  متمي��زة  إنج��ازات 
مبارش  ودعم  بتوجيه  املش��اركة 
وزير  م��ن  مس��تمرة  ومتابع��ة 
شؤون الش��باب والرياضة الذي 
يحرص عىل متابع��ة كل صغرة 
وكبرة يف الدورة، وتقديم أشكال 
الدع��م لألندي��ة كاف��ة؛ بهدف 

إنجاح املشاركة البحرينية.

اسللتقباالت رسللمية لبطللالت البحرين

استقبال رسمي لناديي الحالة للمبارزة وأكاديمية البحرين للكاراتيه

 الدرازي: راضون 
عن النتائج والمستوى

الجابر: البحرين 
“تستاهل”

“مواهب السلة” 
يتطلعن لالنتصار الثالث

تدريبلللات منافسلللات 
المسلدس 25 متلللرا

 تدريللب صباحلي 
لطلللائللرة المحلللرق 

 سيدات طاولة 
البحرين والتعويض

أكد مدرب نادي 
الحالة للمبارزة املدرب 
الوطني أحمد الدرازي 
رضاه التام عن النتائج 
التي حققتها الالعبات 

مع ختام مشاركتهن 
بدورة األلعاب الرابعة 

لألندية العربية 
للسيدات وباملستوى الفني الذي قدمهن خالل 

منافسات الفلوريه وااليبيه، وشدد عىل أن األداء 
كان مرشف ويعكس روح اإلرصار وحب الوطن 

وتخطى كل الصعوبات من أجله، موضحا أن 
الالعبات قدمن مستوياتهن طيبة رغم قر 

فرتة التحضرات مام أهلهن للتواجد عىل منصة 
التتويج عىل مستوى الفردي والفرق.

مشددا عىل أنه ال يوجد أي قصور من اتحاد 
نت  اللعبة أو الجهات الرياضية األخرى التي أمَّ

املشاركة بالدورة ويف مقدمتها وزارة شؤون 
الشباب والرياضة، ولكن توقيت املنافسات 
والذي تزامن واالمتحانات النهائية للفصل 

الدرايس األول أثر عىل استمرار التحضرات 
بشكل منتظم.

وعن تباين النتائج باالستحقاق العريب قال 
الدرازي إن عدم االستعداد الجيد هو السبب 

الرئيس لهذا التباين رغم أن الطموح كان 
تحقيق الذهب إال أن مشاركة بطالت العرب 

ضمن الدورة أعطى مؤرش التجاه خارطة 
املنافسة قبل انطالقتها، منوها أن التدريبات 

بعد ختام االمتحانات الدراسية جاءت مكثفة 
وعىل فرتتني صباحية ومسائية؛ من أجل 

الوصول ألفضل الحاالت الفنية لالعبات، مشيداً 
بأداء الالعبات، وأن عامل الخربة كان له دور يف 
ترجيح كفة األندية املنافسة يف األدوار املتقدمة 

دون شك.

سجلت العبات نادي البحرين 
للقوس والسهم مشاركتهن الثانية 
بالدورة أسامئهن بالذهب عندما 

عانقن ذهب منافسات الفرق 
التي اختتمت مساء اإلثنني املايض 

بقاعة نادي الثقة للمعاقني 
بجانب حصول سارة املرزوقي 

عىل فضية مسابقة الفردي بعد 
الخسارة وبفارق ضئيل جداً من 
اإلماراتية سمية املنصوري، وعن 

تحقيق ذهبية الفرق قالت مريم 
فريد الجابر أن اإلرصار والعزمية 
شكلتا تحديا لالعبات أنفسهن؛ 
ألن البحرين “تستاهل”، ومن 
هذا املنطلق متكنا من تحقيق 

ذهب الفرق بعد موقعة كرثت 
فيها التعادالت مع نادي سيدات 

الشارقة، ونالت عىل استحسان 

املهتمني باللعبة والحضور، إذ 
كان للحضور الذهني لالعبات 

البحرينيات خالل املجريات 
والرتكيز العايل دور مهم يف 

تحقيق الذهب، وفيام يخص 
خسارتها يف الدور نصف النهايئ، 

ومواجهة تحديد املركزين الثالث 
والرابع ضمن منافسات الفردي 

قالت مريم الجابر أنها تعاين 
إصابة يف لوح الكتف، وهذا ما 
سبب لها بعض املتاعب خالل 

تلك املواجهتني، وأضافت أن 

هذه اإلصابة أثرت عىل التنفس 
الطبيعي خالل املنافسات، وحال 

دون املحافظة عىل الوضعية 
املالمئة عند أخذ هواء الشهيق، 
وتابعت الجابر قولها إن كرثت 
التعادالت يف نهايئ الفرق ويف 

النصف النهايئ ومواجهة الربونز 
شكل دائرة ضغط، وتعب عليها 

وزيادة الشعور بأمل اإلصابة، حيث 
ال توجد فرتة راحة كافية بني كل 

تلك املواجهات لالستشفاء، إذ 
كانت الجوالت متعاقبة بشكل 
رسيع، وأكدت يف نهاية حديثها 
للوفد اإلعالمي بأنها ستتخصص 

يف رياضة القوس والسهم بعد أن 
مثلت البحرين يف استحقاقات 
عدة يف رياضتي املبارزة وكرة 

السلة.

يخوض فريق مواهب وزارة 
شؤون الشباب والرياضة لكرة 

السلة للسيدات مواجهته الثالثة 
يف مسابقة كرة السلة بدورة 

ألعاب األندية العربية الرابعة 
للسيدات، والتي تحتضنها إمارة 
الشارقة بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة حتى 13 فرباير الجاري 

عندما يلتقي نادي الفتاة الكويتي 
الساعة 12 ظهرا )الحادية عرشة 
صباحا بتوقيت مملكة البحرين( 
عىل صالة نادي سيدات الشارقة؛ 

بهدف تحقيق االنتصار الثالث 
ملواصلة املشوار نحو اعتالء 

منصة التتويج. وميتلك منتخبنا 
يف رصيده 6 نقاط من فوزين 
حققهام عىل نادي مقديشيو 

الصومايل يف الجولة األوىل ونادي 

جدة يونايتد السعودي يف الجولة 
الثانية، بينام متثل مباراة اليوم 

أمام نادي الفتاة الكويتي مبثابة 
“ديريب خليجي” واختبار حقيقي 

لقدرات فريقنا بقيادة املدرب 
الوطني فاضل ميالد، حيث ميتلك 

الفريق الكويتي 3 نقاط بعد فوزه 
عىل نادي جدة يونايتد السعودي 

وخسارته من سبورتينج املري.
وضمن مباريات اليوم األربعاء 

يلتقي كذلك فريق شباب 
الفحيص األردين ونادي جدة 

يونايتد السعودي الساعة الثانية 
ظهرا، بينام يلعب يف املواجهة 

الثالثة فريق مقديشيو الصومايل 
وسبورتينج املري الساعة 

الرابعة.
املدرب فاضل ميالد يعتمد 

بالدرجة األوىل عىل املحرتفات 
 ”Alysha Janeen“ األمركيات

 tabytha”و ”brandie rene”و
donne” ملا ميتازون به من طول، 

وقدرة عىل تشكيل االخرتاقات 
الناجحة فوق الحلق والتصويب.

تستأنف اليوم تدريبات االندية املشاركة 
مبسابقة الرماية ضمن منافسات الدورة العربية 

بعد يوم من الراحة اإلجبارية، حيث تخوض 
الالعبات التدريبات الرسمية ملنافستي مسدس 

25 مرتا بطيئا، ومسدس 25 مرتا رسيعا، بدء 
من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت املحيل، 
وسيحتضن التدريبات الرسمية مضامر رماية 

نادي الذيد باإلمارة الباسمة الشارقة، وسيسبق 
التدريبات الرسمية فحص املعدات الخاصة 

بالالعبات ومطابقتها وفقا للموصفات واللوائح 
املتبعة.

وتسعى العبات نادي البحرين للرماية ممثل 
البحرين خالل منافسات املسدس ملسافة 25 

مرتا إلضافة ميداليات ملونة جديدة للبعثة 
البحرينية بعد أن اعتلني منصة التتويج يف 

منافسات املسدس الهوايئ والبندقية الهوائية 
ملسافة 10 أمتار، والتي إقيمت مبضامر نادي 

سيدات الشارقة بإحراز ثالث ميداليات ذهبية 
وميداليتني فضيتني، وهذه النتائج اإليجابية 

سيكون لها أطيب األثر عىل أداء العباتنا: مريم 
الغرير، لبنى عبدالعزيز، موزة عبدالرحيم 

وعائشة الربييك، والدفاع املعنوي الكبر لبلوغ 
منصة التتويج مرة آخرى بالنسخة الحالية 

للدورة يف ختام املنافسات يوم غد الخميس.

خاضت العبات طائرة املحرق يوم أمس تدريبا صباحيا 
عىل صالة مدرسة األندلس للبنات تحضرا للمواجهة 

الثالثة ضمن منافسات الدورة أمام نادي الدفاع 
الحسني املغريب يوم غد الخميس، إذ ركز الجهاز 

الفني للفريق بقيادة املدرب إبراهيم عيل الورقاء عىل 
تصحيح األخطاء التي وقعت فيها الالعبات يف الجولتني 

املاضيتني بجانب تطبيق الخطط الفنية التي تتناسب 
وأسلوب لعب الخصم يف الجولة الثالثة؛ بهدف 

تحقيق االنتصار األول واملحافظة عىل آمال التواجد 
عىل منصة التتويج. وضمن منافسات اليوم األربعاء 

تقام مواجهتان عىل صالة نادي سيدات الشارقة، 
تجمع األوىل كل من نادي صحار العامين ونادي الفتاة 
الكويتي متام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت املحيل، 

ويلتقي يف املواجهة الثانية نادي الوصل اإلمارايت مع 
نادي الدفاع الحسني املغريب الساعة السابعة.

يسعى فريق نادي البحرين لكرة الطاولة للسيدات 
لتعويض خسارته األوىل التي تلقاها من نادي الفتاة 

الكويتي بنتيجة 3 / 0 يف مستهل مشاركته يف مسابقة 
الفرق التي انطلقت يوم أمس األول عىل صالة نادي 

الشارقة )فرع الحزانة(، حيث يلتقي الفريق اليوم 
األربعاء أمام نادي مؤتة األردين الساعة العارشة 

صباحا )التاسعة صباحا بتوقيت مملكة البحرين(، 
والذي يعد واحدا من أقوى الفرق املنافسة عىل املركز 
األول وذهبية الفرق، وهو ما يتطلب تصحيح األخطاء 
يف املواجهة السابقة والرتكيز بصورة أكرب. كام سيلتقي 
نادي البحرين لكرة الطاولة يف املواجهة الثانية خالل 

الفرتة املسائية أمام نادي جدة األخرض السعودي 
الساعة الخامسة عرا )الرابعة عرا بتوقيت مملكة 
البحرين(. وضمن منافسات اليوم الثاين لكرة الطاولة 

يلتقي اليوم كذلك يف الفرتة الصباحية كال من نادي 
الشارقة اإلمارايت ونادي الفتاة الكويتي الساعة 

العارشة صباحا، وخالل الفرتة املسائية يتواجه كل من 
نادي الشارقة اإلمارايت ونادي مؤتة األردين الساعة 

الخامسة، فيام ستلغى جميع املواجهات التي سيكون 
فيها نادي جامعة جيبويت طرفا واملدرجة يف جدول 

املسابقة النسحابه الرسمي من الدورة.

أحمد الدرازي

مريم الجابر

الفريق يعول على المحترفات لتحقيق االنتصار



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

واإلنساين.
أن  الع��ايل  عب��اس  اإلعالم��ي  وأك��د 
مبادرة س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 

آل خليف��ة لدع��م م��رىض الرسط��ان 
تجّسد حرص س��موه عى تنفيذ رؤى 
وتوجيه��ات القيادة الرش��يدة الهادفة 
لتوف��ر حياة كرمية لجمي��ع املواطنني 
الس��يام مرىض الرسطان، عرب االهتامم 
بهم ومس��اندتهم ورفع املعاناة عنهم 
وتشجيعهم الجتياز محنة هذا املرض، 
مضيًف��ا أن س��موه س��باق ملثل هذه 
املب��ادرات لتحقي��ق ذلك ع��ى أرض 
الواقع من خالل العديد من املبادرات 
الت��ي أطلقها م��ن أبرزه��ا #تحدي_
خالد_بن_حمد_للسباحة، عندما قطع 
س��موه املسافة ما بني ش��اطئ نصف 
القم��ر باململك��ة العربية الس��عودية 
الس��وفوتيل-  فن��دق  ش��اطئ  وحتى 
الزالق مبملكة البحرين سباحة، وذلك 
من أجل تخصيص ري��ع ذلك التحدي 

لدعم مرىض الرسطان.
وقال العايل: “إن بطولة #أقوى_رجل_

بحرين��ي تعت��رب والدة جديدة إلحدى 
البطوالت املميزة التي س��تتجه أنظار 
الجميع نحوها الس��يام أنها تقام للمرة 
األوىل، فالفكرة رائدة من سمو الشيخ 
خالد ب��ن حم��د آل خليف��ة بتنظيم 
البطولة”، موضًحا أن مبادرات س��موه 
رضب��ت أروع األمثل��ة بدعم س��موه 
والشبايب  الريايض  البحريني  للش��باب 
واالجتامعي، مشرًا إىل أن سموه دامئًا 
ما يؤكد حرصه عى دعم الش��باب من 
خ��الل العديد من املبادرات الس��ابقة 

التي سجلت نجاًحا منقطع النظر.
وذكر اإلعالمي العايل أن هناك العديد 
م��ن املحط��ات املهم��ة يف املجتم��ع 
البحرين��ي التي س��جلت نجاًحا كبرًا 
ويقف خلفها س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة، حي��ث إن س��موه 
حرص عى دعم وتش��جيع الشباب يف 
مختل��ف املج��االت ومل تقت��ر فقط 

عى الرياضية إمنا انتقلت إىل الثقافية 
والعلمي��ة وغرها، مبيًن��ا أن البحرين 
تفخر برجاالتها التي تحرص عى دعم 
الش��باب وتجمعهم تحت قبة واحدة 

وجميع هذه املبادرات الرائدة تأيت من 
حنكة وقيادة سموه، مشيًدا كذلك مبا 
س��تخرج به البطولة من فنيات عالية 
م��ن املش��اركني، وتأكي��د أن الرياضة 

البحرينية تسر وفق اسرتاتيجية مميزة 
باألخص يف دعم الشباب الريايض.

وأك��د أن اللجن��ة املنظم��ة س��تكتب 
نجاًحا كبرًا بعد ختام البطولة، السيام 
وس��ط اإلقبال الكبر عى املشاركة من 
مختلف األع��امر، مبيًنا أن ذهاب ريع 
البطولة مل��رىض الرسطان يؤك��د نوايا 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بدعم كافة فئ��ات املجتمع البحريني، 
مثمًنا يف الوقت ذاته الخطوات الرائعة 
التي يقدمها س��موه يف خدمة الشباب 

البحريني.
ويف الختام، وّجه اإلعالمي عباس العايل 
الش��كر والتقدير لس��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة عى رؤيته املميزة 
يف خدمة وتش��جيع الشباب البحريني 
باالنخ��راط يف مث��ل ه��ذه الرياضات 
املميزة، متوقًعا أن تشهد البطولة إثارة 

كبرة بني املشاركني.

مبادرات خالد بن حمد ضربت أروع األمثلة في دعم الشباب
بطولة أقوى رجل بحريني والدة جديدة بفكرة رائدة من سموه... العالي:

اللجنة اإلعالمية              بطولة أقوى رجل بحريني

سمو الشيخ خالد بن حمد يكرم اإلعالمي عباس العالي
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سجل االتحاد البحريني للتنس نجاحا 
مبهرا عى املستويني التنظيمي 

واإلداري يف تجربته القامئة يف احتضان 
بطولة كأس االتحادية الدولية للتنس 
للسيدات للمجموعة الثانية اآلسيوية 

“فيد كاب”، التي تزور مملكة البحرين 
واملنطقة للمرة األوىل وينظمها 

اتحاد اللعبة تحت إرشاف االتحاد 
الدويل للتنس عى مالعبه النموذجية 

مبقر االتحاد بجامعة “بوليتينيك” 
البحرين مبدينة عيىس وذلك خالل 

الفرتة من 6 – 10 فرباير الجاري، 
وتحقق هذا النجاح املرشف ململكة 
البحرين عموما وللرياضة البحرينية 
ولعبة التنس خصوصا بفضل الجهود 
الطيبة واملتميزة لرجال هذا االتحاد 

وكوادره الشبابية وما يبذلونه من 
إعداد وتنسيق مسبق يف سبيل تحقيق 

أعى معدالت النجاح، كام شهدت 
منافسات الدورة التمهيدي يف اليوم 
األول من البطولة نجاحا فنيا عاليا 
بفضل تألق نجامت الكرة الصفراء 
اآلسيويات وأدائهن امللفت وحرص 
املنتخبات املشاركة يف البطولة عى 

حجز مقاعدهن مبكرا يف الدور الثاين، 
املتوقع له أن يكون أكرث حامسة وندية 

وإثارة بني الالعبات املشاركات الاليئ 
ميثلن 14 منتخبا آسيويا للسيدات. 

وحرص رئيس اللجنة املنظمة العليا 

للبطولة نائب رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني للتنس الشيخ 

عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة عى 
الحضور يف انطالق البطولة الذي شهد 

إقامة مجموعة كبرة من مباريات 
الدور التمهيدي خالل الفرتتني 

الصباحية واملسائية إىل جانب إخوانه 
من مجلس اإلدارة وعدد من سفراء 

الدول املشاركة يف البطولة ومنهم 
السفرين الفلبيني واإلندونييس لدى 
مملكة البحرين، إضافة إىل عدد كبر 

من املسؤولني الرياضيني والجمهور 
العاشق للعبة التنس ويف الوقت الذي 

سجل فيه الجمهور الفلبيني حضورا 
ملفتا ومأل املدرجات وتابع مباريات 

فريقه أوال بأول، وبفضل النجاح الذي 
تشهده البطولة منذ يومها األول 

أعربت الوفود املشاركة عن سعادتها 
باألجواء الطيبة والتنظيم املتميز، كام 
أعرب الجميع عن ارتياحهم للمستوى 

الراقي الذي وصلت إليه البحرين 
وقدرتها الفائقة يف احتضان مثل هذه 

التجمعات الرياضية الكبرة، ويف 
مساء أمس األول اجتمعت املنتخبات 

املشاركة عى مأدبة حفل العشاء 
الذي أقامته اللجنة املنظمة عى رشف 

الوفود املشاركة ومتيز الحفل بأجواء 
املحبة واالرتياح والثناء عى الخدمات 
املثالية التي يقدمها االتحاد البحريني 

للتنس لضيوف البحرين.

خطط لتطوير منتخبات السيدات للتنس
أعرب رئيس اللجنة املنظمة العليا 

للبطولة نائب رئيس االتحاد البحريني 
للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل 
خليفة عن سعادته بانطالق البطولة، 

مؤكدا أن البحرين تفخر كونها اول 
دولة يف غرب آسيا تستضيف هذه 
البطولة التي تحظى بأهمية كبرة 

وواسعة ضمن أجندة االتحاد اآلسيوي 
للعبة، وأضاف “أن استضافة البطولة 
يأيت ضمن توجهات القيادة الرشيدة 
بدعم املرأة يف مختلف املجاالت مبا 
فيها القطاع الريايض، واالتحاد قام 

بكل ما ميتلكه من إمكانيات من أجل 
نجاح البطولة وإظهارها باملستوى 

الذي يليق بسمعة مملكة البحرين 
التي تتميز بتنظيم أكرب املنافسات 

الرياضية.
وعن املنتخب البحريني املشارك 
يف البطولة قال إن املنتخب ميلك 

الحامس والرغبة يف تقديم مستويات 
مرشفة أمام البطالت اآلسيويات الاليئ 

ميتلكن تصنيفات دويل مختلفة، 
مشيدا باملستوى الذي قدمه الفريق 

يف ظهوره األول بالبطولة، وأكد أن 
االتحاد يعمل بالتعاون مع جميع 

الجهات املعنية واملهتمة باللعبة مثل 
اللجنة األوملبية البحرينية ونادي 

البحرين للتنس باإلضافة إىل بعض 
األندية التي تهتم باللعبة من أجل 

تطوير اللعبة بشكل عام ومن ضمنها 
تأسيس منتخبات نسائية قوية، مضيفا 

أن االتحاد يعمل أيضا عى تكثيف 
تنظيم البطوالت الخاصة باملرأة ضمن 
روزنامته السنوية، حيث يسعى أيضا 

إىل استضافة بطولة االتحاد الدويل 
ITF لألشبال يف شهر أكتوبر املقبل.

وتابع قائال إن االتحاد سينظم دوريني 
سنويا بدال من دوري واحد، حيث 

سينظم الدوري االجتامعي باإلضافة 
إىل دوري السوبر لالعبني املتميزين، 

ويصب ذلك يف مصلحة الالعبني 
والالعبات الذين يحتاجون إىل املزيد 

من البطوالت لتطوير مستوياتهم 
الفنية.

لقطات منوعة من منافسات اليوم األولعبدالعزيز بن مبارك خالل متابعته البطولة

استضافة “فيد كاب” تعكس توجهات القيادة لدعم المرأة
اتحاد التنس يسجل نجاًحا مبهرًا... عبدالعزيز بن مبارك: 

مدينة عيسى               االتحاد البحريني للتنس

الصخ��ر – حلبة البحري��ن الدولية: 
تنطل��ق عى مضامر حلب��ة البحرين 
الدولية “موطن رياضة الس��يارات يف 
الرشق األوس��ط” فعالية جديدة من 
فعاليات لي��ايل إبراهيم خليل كانو ل� 
)الدراغ والدرفت(، وهذه املرة سيقام 
ي��وم الخميس املواف��ق 8 فرباير عى 
مضامر الصخ��ر، إىل جانب الفعالية 
األك��رث إث��ارة “تجارب الدراغس��رت”، 
حي��ث ستش��هد الفعالي��ات إث��ارة 

ومتابعة كبرة من عشاق السيارات.
يف  الراغب��ني  إىل  الفرص��ة  وس��تتاح 
ودراجاته��م  بس��ياراتهم  املش��اركة 
النارية الخاصة املشاركة ضمن “ليايل 
الدراغ” وذلك عى مضامر الربع ميل 
يف حلبة البحري��ن الدولية بالصخر، 
حيث ستكون هذه التجربة حقيقية 
ويف  والتس��ابق.   الرسع��ة  لعش��اق 
الوقت نفسه ستشهد الحلبة انطالق 
فعالية “ليايل الدرفت”، والتي ستقام 

يف مواقف الس��يارات لحلبة البحرين 
الدولي��ة. وبإمكان املش��اركني قيادة 
س��ياراتهم الخاص��ة وذل��ك من أجل 
اختب��ار قدرته��م يف الس��يطرة عى 
املركب��ة خ��الل املنعطف��ات الحادة 
والحواج��ز التي س��توضع مع اختبار 
امله��ارات لكل مش��ارك وقدرته عى 

االن��زالق والتحكم بالس��يارة. وتتيح 
بإجراء االختبارات  للمشاركني  الحلبة 
يف واح��دة م��ن الفعاليت��ني املثرتني 
أو االثنتني معاً مس��اء اليوم، برس��وم 
اش��رتاك رمزية تبل��غ 10 دنانر لكال 
الفعاليتني، فيام تبلغ رس��وم االشرتاك 
لواحدة من الفعاليتني 7 دنانر فقط.

التنفيذي  تحت رعاي��ة الرئي��س 
لبن��ك البحري��ن والكويت رياض 
ساتر تنطلق عر اليوم منافسات 
النسخة الثالثة والعرشين لبطولة 
التنس،  لناش��ئي  املفتوحة   BBK
الت��ي ينظمه��ا ن��ادي البحري��ن 
للتن��س خالل الف��رتة من 7 - 21 
فرباير الجاري مبشاركة 150 العبا 
والعبة من أبن��اء البحرين وأبناء 
الجاليات املقيمة، إضافة إىل عدد 
من الالعب��ني من اململكة العربية 
مدى  ويتنافسون عى  السعودية 
أس��بوعني كامل��ني يف مس��ابقات 
البطول��ة املختلف��ة الت��ي تض��م 
العمرية  للفئة  الفردي  مسابقات 
أوالد  مش��رتك  س��نوات   10 و   8
وبن��ات والفردي للفئ��ة العمرية 
12 و 14 س��نة للناشئني ومسابقة 
الف��ردي للفئة العمرية 14 س��نة 

لآلنسات.

وبحس��ب الربنامج العام للبطولة 
مراس��يم  م��ن  االنته��اء  فبع��د 
حف��ل االفتتاح تق��ام 9 مباريات 
يف تصفي��ات الف��ردي للناش��ئني 
14 س��نة وأهمه��ا لق��اء دعي��ج 
عبدالعزيز آل خليفة مع الالعب 
فينيش ميتال ولقاء محمد الخان 

م��ع الالع��ب دارون ع��ي ولقاء 
فارس يوس��ف مع الالعب سوراج 
بال ولقاء مب��ارك عبد العزيز آل 
خليفة مع الالعب جوراش كادان، 
وأكد مجلس إدارة نادي البحرين 
للتن��س يف اجتامعه ال��ذي عقد 
مؤخ��را برئاس��ة خمي��س محمد 
املقلة عن اعت��زاز النادي بتنظيم 
العريق��ة للعام  البطول��ة  ه��ذه 
الثال��ث والعرشون ع��ى التوايل، 
وتقدم املقلة باس��مه ونيابة عن 
إخوان��ه بالش��كر إىل املس��ؤولني 
يف بن��ك البحري��ن والكوي��ت يف 
طليعتهم الرئيس التنفيذي رياض 
س��اتر عى مواصلة دعم البطولة 
س��نويا، ودعا املقل��ة يف تريحه 
عش��اق لعبة التنس إىل الحضور 
ومتابعة مباري��ات البطولة يوميا 
عى مالعب نادي البحرين للتنس 

بالجفر.

ساتر يرعى افتتاح بطولة BBK لناشئي التنسموعد جديد من فعاليات كانو لـ“الدراغ والدرفت”

رياض ساتر جانب من الفعاليات
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بذات رفض صدارة املسابقات األوروبية 
الكربى للتغيري، يرص ريال مدريد عىل تصدر 

العناوين أسبوعا بعد آخر.. وكلام قطع 
الفريق خطوة لألمام عاد اثنتني للخلف!

دائرة األزمة قابلة للتوسع، والهبوط يحيط 
بالكل، وبات واضحاً أن الشك ينخر يف 
جدران البيت أكرث من أي وقت مىض. 

ليس مثة العب أكرب من فريق، هذا متفق 
عليه يف عرف اللعبة، لكن “ملس” كريستيانو 

يف هذا التوقيت “القاتل” رمبا يفجر بقايا 
الثقة.. 

كل ما كان حليفاً لزيدان “انقلب عليه”، 
حتى الحظ “الصديق األكرب” -كام ُوصف يف 

املايض القريب-!

مورينيو سار باتجاه العرف، هذا الرجل ال 
يحظى بأصدقاء كرث.. 

فرضية “معاقبة” بوغبا غري واضحة، بيد أنها 
عىل األرجح كانت مؤرشاً لعدم توافق تجاه 

“اتفاق معني” يف وميبيل. 

هل عاقب غوارديوال رحيم باستبداله، بعد 
إهداره فرصة ال تضيع؟ 

نفي وتربير بيب طبيعي ومنتظر، لكن أحياناً 
لغة الجسد تفي بالغرض!

العقوبة األكرب كان يستحقها جون موس 
ومساعده يف مواجهة ليفربول- توتنهام.. 

لسوء حظهام أن املحادثة كانت مسموعة 
للماليني.. 

ميكن تصنيف ما دار كأسوأ حوار يف جوائز 
األوسكار! 

عىل طريقة نجوم هوليوود، وأكرث، احتفل 
نيامر بعيد ميالده الـ 26.. اللقطات التي 

تم بثها عرب منصات وسائل التواصل ترشح 
سبب اختيار نجم الربازيل األول لفريق 

فرنسا األول. 
نيامر يف باريس يعيش أي حياة أخرى، 
باستثناء حياة العب كرة قدم محرتف!

مسابقة دوري أبطال أوروبا عىل بعد 7 أيام 
من االستئناف.. بداية املشوار الحقيقي نحو 
منصة كييف: التنبؤات تبقى مرفوضة حتى 

ألكرث البطوالت وفاءاً للكبار!

االنتظار مؤمل والنسيان مؤمل ايضا، لكن 
معرفة أيهام تفعل هو أسوأ أنواع املعاناة. 

)باولو كويلو(

هاني اللؤلؤ

هاي اليت

celecao-9
@hotmail.com

@haniallulu

فرانكفورت- مايــنـــز
شالكه- فولفسبورغ

إشــبيليه- ليغانيس
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ريع النهائي

إياب نصف النهائي

ثمن النهائي

إعادة الدور 4
كأس إنجلترا

)وكاالت(: ذكرت تقارير إعالمية بريطانية 
أمــس الثالثاء أن مســتقبل املديــر الفني 
لنادي تشــيليس اإلنجليزي أنطونيو كونتي 
أصبح معلقا بخيط رفيع بعد هزمية فريقه 
الثقيلــة يــوم اإلثنني )4/1( أمــام مضيفه 

واتفورد يف مسابقة الدوري اإلنجليزي.
وقالــت صحيفة “ذا تاميــز” الربيطانية إن 
خســارة تشــيليس للمباراة، التــي اعرتف 
كونتي بأن أداء العبيه فيها كان مرتعشــا؛ 
ألنهــم افتقروا للشــخصية القوية، جاءت 
بعــد هزميــة ثقيلة أخــرى للفريــق أمام 
بورمنوث بثالثية نظيفة يف األسبوع املايض.
ورصح املدرب اإليطايل مؤخرا بأنه ال يلقى 
الدعم املناسب من إدارة ناديه، سواء فيام 
يتعلق بالعمل الذي يقوم به أو بالنســبة 
لالعبني الذين كان يرغب يف ضمهم طوال 

فرتة واليته.

وتــرى الصحيفة الربيطانيــة أنه إذا كانت 
إدارة نادي تشــيليس مرتددة بعض اليشء 
يف قــرار إقالــة كونتــي من منصبــه، فإن 
خسارة جديدة يف الجولة القادمة للدوري 
اإلنجليــزي أمام ويســت بروميتش بعد 6 
أيــام، قد تطيــح باملدرب اإليطــايل خارج 

أسوار تشيليس.
ويرى نجم ليفربول السابق جيمي كاراجر، 
الناقد الحايل يف قناة ســكاي سبورتس، ان 

كونتي “يخترب مجلس اإلدارة”.
وقال كاراجر يف ترصيحاتــه عقب املباراة 
:”ال أعتقــد أنه يريد أن تتــم إقالته، لكن 
ال يبــدو أن األمر ســيكون أســوأ يشء يف 
العامل بالنســبة له، يبدو أنه يخترب مجلس 

اإلدارة”.
وأضــاف “يبدو أن كونتــي تحت الضغط 
منذ املباراة األوىل يف املوســم أمام برينيل، 

إنه مدرب ال يخجل من أن تكون مشاعره 
معروفة”.

وتابــع: “عندما أســمع املدربني يتحدثون 
بهــذه الطريقة لوســائل اإلعــالم، فأعتقد 
أنه عذر قليل، هذه ليســت حالة تشيليس 

فقط، لكنها تقريًبا يف كل املجلس”.

ويواجــه البلــوز فريق وســت بروميتش 
ألبيون يوم اإلثنــني املقبل، ويقول كاراجر 
“هنــاك فرصة ألن يرحل كونتي قبل ذلك، 
اإليطايل يريد مــن املاك )أبراموفيتش( أن 
يدعمه، لكنه مل يفعل ذلك طوال 15 عاًما، 

ولن يظهر هذه املرة بالتأكيد”.

كونتي في خطر 

أنطونيو كونتي

)وكاالت(: اقتحــم مديــر مركــز التدريب 
بنادي باريس سان جريمان الفرنيس لويس 
فرنانديــز دائرة الجــدل املثار حول النجم 
نيــامر جونيور مهاجم الفريــق، والتقارير 
التــي ربطته باالنضامم لنادي ريال مدريد 
اإلســباين. ورصح فرنانديز إلذاعــة كادينا 
ســري: “ســأضع يدي يف النار.. أؤكد لكم، 
وعــىل مســؤوليتي، نيامر لــن يذهب إىل 
ريال مدريــد”. وأضاف: “ال صحة ملا ُيقال 
أن هنــاك خالفات بني نيامر وإدينســون 
كافاين، نيامر ســعيد معنا، والجميع يعرف 
أنــه النجم األهم يف الفريــق”. من ناحية 

أخرى، يعتقــد فرنانديــز أن ريال مدريد 
سيقاتل بكل قوة أمام باريس سان جريمان 
خــالل مواجهتهام املرتقبــة يف دور الـ 16 
مــن دوري أبطــال أوروبا، حيــث أكد أن 
املريينجي ســيحاول تقديم أفضل ما لديه، 
رغــم معاناته محلًيا يف الدوري اإلســباين. 
وأتم املدرب األســبق ألتلتيك بيلباو: “كل 
فريق ســيبذل أقىص ما لديــه، يقولون إن 
ريــال مدريد ليس يف أفضــل حاالته هذا 
املوســم، ولكني ال أصدق ذلك، رمبا األمور 
ال تسري عىل ما يرام بالنسبة لهم يف الليجا، 

ولكن دوري األبطال يشء مختلف”.

لن يرحل

نيمار 

الظهور األول 
)وكاالت(: يتأهب ياري مينا نجم برشلونة الجديد؛ للمشاركة 

يف مباراته األوىل مع البارسا بعد انضاممه للفريق الكتالوين 
خالل مريكاتو الشتاء.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن صاحب الـ 23 عاما 
الكولومبي ياري مينا بنسبة كبرية سيتشارك مع الفرنيس 

صامويل أومتيتي يف قلب دفاع البلوجرانا خالل مباراة يوم 
الخميس خارج األرض ضد فالنسيا ضمن إياب نصف نهايئ 
كأس ملك إسبانيا، مستفيدا من إصابة جريارد بيكيه، وعدم 

تعايف توماس فريمايلني.
وتم استدعاء الكولومبي الشاب يف قامئة برشلونة آلخر 4 

مباريات عىل التوايل بجميع املسابقات، إال أنه مل يشارك حتى 
اآلن. من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إىل أنه يف مباراة األحد 
ضد خيتايف بالليجا، فإن مينا قد يكون هو قلب الدفاع الوحيد 

املتاح لدى إرنستو فالفريدي؛ وذلك بسبب إيقاف أومتيتي، 
ويف حال عدم تعايف فريمايلني يف الوقت املناسب، فإن املدرب 

سيكون يف ورطة كبرية.

غياب ماتويدي 
)وكاالت(: أعلن نادي يوفنتوس 
حامل لقب الدوري اإليطايل أن 
العب خط وسطه بليز ماتويدي 

أصيب يف الفخذ، وهو ما يثري 
الشكوك حول مشاركته يف لقاء 

توتنهام هوتسبري اإلنجليزي يف دوري 
أبطال أوروبا األسبوع املقبل. وتم 
استبدال الالعب الفرنيس صاحب 

االلتحامات القوية، والذي ترك بصمة 
كبرية منذ انضاممه للفريق قادًما 

من باريس سان جريمان يف أغسطس 
املايض، خالل الشوط األول من 

مباراة يوم األحد املايض التي سحق 
فيها يوفنتوس منافسه ساسولو 7 - 

صفر. وذكر يوفنتوس يف بيان رسمي: 
“خضع بليز ماتويدي لفحوصات، 

كشفت عن وجود متزق يف العضالت 
القابضة يف الفخذ األيرس”. وأضاف 

البيان: “سيكون من الرضوري 
خضوعه ملزيد من الفحوصات؛ 

للتأكد من مدى اإلصابة”.

سقوط جديد 
)وكاالت(: رفضت أندية الدوري 
الربازييل املمتاز، استخدام تقنية 
إعادة الفيديو بعد خمسة أشهر 

من إعالن اتحاد الكرة املحيل 
عن نيته تطبيق هذا النظام. ومل 
يوضح االتحاد الربازييل السبب 
وراء رفض األندية تطبيق هذا 

النظام، لكن ذكرت تقارير إعالمية 
عدة أن نتيجة التصويت جاءت 

12 - 7، وأن السبب الرئيس يعود 
إىل ارتفاع التكاليف. وقال موقع 

جلوبو الربازييل عىل اإلنرتنت، إن 
االستعانة بتقنية إعادة الفيديو 

سيكلف كل فريق نحو )306 آالف 
دوالر(. لكن يف املقابل سيتحمل 

االتحاد الربازييل تكاليف استخدام 
هذا النظام يف بعض مباريات كأس 
الربازيل. وقال االتحاد الربازييل يف 
بيان: “تم مناقشة استخدام حكم 

الفيديو، وقررت األندية عدم تطبيق 
هذا النظام يف دوري الدرجة األوىل 
يف 2018”. ووعد االتحاد الربازييل 

بتطبيق هذا النظام يف بعض 
مباريات الدوري يف سبتمرب املايض، 
بعدما فاز كورينثيانز 1 - صفر عىل 
فاسكو دا جاما بفضل هدف أحرزه 

جو بعدما ملست الكرة ذراعه.

)وكاالت(: أثار رئيس االتحاد األرجنتيني 
لكرة القدم كالوديو تابيا جدال واسًعا 
بعد حضوره لحفل عيد ميالد مهاجم 

وأيقونة نادي بوكا جونيورز األرجنتيني، 
كارلوس تيفيز أمس.

وجاء حضور تابيا لحفل عيد ميالد 
النجم األرجنتيني الكبري بعد املباراة 

التي تعادل فيها بوكا جونيورز 1/1 مع 
سان لورينزو يف الدوري األرجنتيني، 

وهو اللقاء الذي شهد محاباة تحكيمية 
واضحة لفريق تيفيز.

وقال تابيا يف ترصيحات لشبكة 
“ريفادفيا” اإلذاعية بالعاصمة 

األرجنتينية بوينس آيرس: “أنا صديق 
لكارلوس، لو كان بوكا جونيورز قد 
خرس لكنت حرضت أيًضا، ملاذا ال 

أستطيع الذهاب لحفل عيد ميالد أحد 
األصدقاء؟”. وأقام تيفيز حفل عيد 

ميالده بعد ساعات قليلة من اللقاء، 
الذي شهد طرد اثنني من العبي سان 
لورينزو، وهام العب الوسط فاكوندو 

كوينيون، واملدافع جابرييل روخاس.
وواجه حكم املباراة سيلفيو تروكو 

انتقادات واسعة من جانب العبي سان 
لورينزو، خصوصا بعد البطاقة الحمراء 

التي أشهرها لروخاس، وبسبب عدم 
احتساب تسلل ضد تيفيز يف لعبة 

الهدف الوحيد لبوكا جونيورز يف اللقاء 

الذي أحرزه املهاجم املخرضم.
وقال رئيس نادي سان لورينزو ماتياس 
المينس يف ترصيحات لشبكة “يت واي 

يس” التليفزيونية األرجنتينية: “لقد 
شعرت بضيق لرؤية رئيس االتحاد 

األرجنتيني لكرة القدم، وهو يحرض 
حفل عيد ميالد أحد العبي بوكا 

جونيورز، عندما يكون أحدهم من 
أصحاب املسؤولية القيادية عليه أن 

يتعامل مع هذه األمور بحرص”.
وتتسم العالقة بني المينس وتابيا بالتوتر 

والتصعيد من آن إىل آخر، حتى من 
قبل أن يصبح األخري رئيًسا لالتحاد 

األرجنتيني لكرة القدم.
وأضاف المينس قائال: “ما رأيته أمس 

أقلقني كثريًا، الرضر مل يلحق فقط بسان 
لورينزو، ولكن بالكرة األرجنتينية كلها، 

جميعنا نرتكب األخطاء، ولكن هناك 
مواقف تثري الشبهات”.

ورد رئيس نادي بوكا جونيورز، دانيل 
أنخيلييس عىل نظريه يف سان لورينزو 

قائال: “إذا كان )المينس( لديه أدلة 
أو شبهات، فعليه أن يتقدم بشكوى 

لالتحاد األرجنتيني لكرة القدم”.
وقال املدير الفني لنادي ريفر بليت 

األرجنتيني مارسيلو جاياردو قبل بضعة 
أيام: “كون ماكري )الرئيس األرجنتيني( 

رئيًسا سابًقا لبوكا جونيورز، أو كون 
تابيا أحد أنصار بوكا، فهذا ال يجب أن 

يجعلنا نفرط يف الحذر”.

تيفيز يثير الشبهات 

كارلوس تيفيز

“الفتنة” تضرب أرسنال
)وكاالت(: يواجه نادي آرســنال اإلنجليزي 
يف الوقــت الحــايل، أول تحد لــه يف قضية 
إعادة هيكلة أجور العبيه، وذلك مبناســبة 
املفاوضــات الجارية بينــه والعبه الويلزي 
آرون راميس، إلقناع األخري بتمديد تعاقده.
وقالت صحيفــة “دييل ميــل” الربيطانية 
أن الفرنيس آرســني فينجــر، املدير الفني 
آلرســنال، أكد األســبوع املايض أن العقد 
الجديد لالعب األملاين مسعود أوزيل الذي 
سيتقاىض مبوجبه 350 ألف جنيه إسرتليني 
أسبوعًيا، لن يشكل أي صعوبات يف طريق 

النادي نحو االحتفاظ بنجومه الكبار.
يذكر أن آرســنال ضم مؤخرًا الالعبني بيري 

أوباميانــج وهرنيــك مخيرتيان،  إميريــك 
مقابــل راتب يصــل إىل 200 ألــف جنيه 

إسرتليني أسبوعًيا لكل منهام.
ويتبقــى لرامــيس، الــذي ســجل ثالثيــة 
إيفرتــون مطلــع  )هاتريــك( يف مرمــى 
األســبوع الجــاري، يف تعاقــده الحايل 18 
شــهرًا، ومل يصل إىل اتفاق بعــد مع إدارة 

آرسنال لتمديد تعاقده لفرتة أطول.
أن  إىل  الربيطانيــة  الصحيفــة  وأشــارت 
مســؤويل آرســنال يشــعرون بالقلق من 
إمكان أن يتســبب العقد الجديد ألوزيل 
يف عراقيل بالنســبة ملســألة إقنــاع النجم 

الويلزي بتمديد تعاقده.

وذكرت “ديــيل ميــل” أن املفاوضات مع 
راميس بــدأت بالفعــل، ولكــن تراجعت 

وتريتها يف الوقت الراهن.
وأوضحــت الصحيفة أن رامــيس يتقاىض 
110 آالف جنيــه إســرتليني يف األســبوع، 
ولكــن من املتوقع أن يطالب بزيادة كبرية 
يف راتبه عند التجديد، والســيام أنه سيأخذ 
يف اعتبــاره املبالــغ املاليــة الضخمة التي 
أنفقهــا النادي يف التعاقــدات التي أبرمها 
الشهر املايض. ويف الســياق نفسه، يواجه 
آرسنال تحدًيا مامثاًل فيام يتعلق بالتجديد 
لالعبــه داين ويلبيــك، الــذي يتبقى له يف 

تعاقده الحايل 18 شهرًا.
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تقدمها “إبراهيم خليل كانو” 

إزاحة النقاب عن لكزس RX350L ذات المقاعد السبعة 

“العربية للطيران” تسير رحالتها إلى “شيريميتيفو” في موسكو

ك�شف���ت �رشكة اإبراهيم خليل كانو الوكيل 
احل�رشي ل�شي���ارات لكز�س يف مملكة البحرين، 
النق���اب عن �شيارة لكز����س RX350L للعام 
لكز����س  م���ن  حمدث���ة  ن�شخ���ة  وه���ي   .2018
RX350 الناجح���ة وتتمي���ز باحتوائها على 7 

مقاعد.
وتط���ل �شي���ارة الكرو����س اأوف���ر الفاخرة 
ذات الت�شمي���م الديناميكي االأنيق، بزيادة يف 
الط���ول تبلغ 110 ملم ع���ن �شابقتها. وتتميز 
الن�شخة احلالية من لكز�س RX350 بتقدميها 
م�شتوي���ات اأعلى م���ن الرحاب���ة والراحة وذلك 
من خالل توفريها �شف���ا اإ�شافيا من املقاعد 
ميك���ن ا�شتخدامه من قبل ال���ركاب اأو لزيادة 

م�شاحة تخزين االأمتعة. 
وتاأتي لكز�س RX350L جمهزة بخا�شية 
الدخ���ول ال�شهل وهي تقنية تق���ع على جانب 
مقاع���د ال�شف الث���اين تعمل عل���ى زلق وطي 
مقاعد ال�شف الثاين لالأمام ب�شال�شة مما يتيح 

للركاب الو�شول لل�شف الثالث بكل ي�رش. 
ومن جمل���ة املزايا التي تتمتع بها لكز�س 
اجلدي���دة كلًي���ا هي ح�ش���ول ال�ش���ف الثالث 
للمقاعد عل���ى نظام هوائي م�شتق���ل؛ الإعطاء 
ح�ش���ب  املكي���ف  لتعدي���ل  اخلي���ار  ال���ركاب 

رغباتهم بكل �شهولة. 
من جانب���ه، ����رشح املدي���ر االأول لت�شويق 
لكز����س يف �رشك���ة اإبراهي���م خليل كان���و اأمين 

�شحادة قائاًل “ت�شتمر لكز�س يف رفع املعايري 
يف جم���ال اإنتاج ال�شيارات الفاخ���رة، اإذ تتمحو 
روؤية لكز�س حول خلق جتربة قيادة فريدة من 
نوعها لل�شائق والراكب مًع���ا. وتر�شخ �شيارة 
لكز����س RX350L مبيزاته���ا العدي���دة ه���ذا 
املفه���وم، اإذ ي�شف���ي �شف املقاع���د الثالث 
به���ذا املوديل املزي���د من العملي���ة لل�شيارة 
مم���ا يجعلها منا�شبة ل�رشيح���ة اأكرب من العمالء 
مثل العائالت الكبرية بجانب العمالء الباحثني 
على ال�شيارات التي جتمع بني الرحابة، واأناقة 
الت�شميم، اإ�شافة الأحدث التجهيزات التقنية 
الت���ي متكنه���م من االنط���الق بكل ثق���ة على 

الطرقات”.

اأعلن����ت العربي����ة للط����ريان ب����دء ت�شي����ري 
رحالتها اإل����ى مطار �شريمييتيف����و الدويل يف 
مو�شكو، وهو ثاين مطار يف العا�شمة الرو�شية 

ت�شري الناقلة رحالتها املنتظمة اإليها. 
وكان����ت الرحلة االفتتاحي����ة قد حطت يف 
مطار “�شريمييتوفو” ال����دويل يوم اخلمي�س 
1 فرباي����ر 2018، يف مت����ام ال�شاع����ة 13:35 
وف����د  متنه����ا  وعل����ى  املحل����ي،  بالتوقي����ت 
م����ن “العربي����ة للط����ريان” يرتاأ�ش����ه الرئي�س 
التنفي����ذي للمجموعة ع����ادل العلي، وكان يف 
ا�شتقب����ال الوفد ع����دد من كب����ار امل�شوؤولني 
يف مطار �شريمييتيفو ال����دويل الذين ح�رشوا 

لالحتفاء بالرحلة االفتتاحية للناقلة. 
 و�شت�شتهل “العربية للطريان” خدماتها 
اإلى مطار �شريمييتيف����و” الدويل ب�4 رحالت 
اأ�شبوعي����ة، اأي����ام الثالث����اء واخلمي�س واجلمعة 
واالأح����د، على اأن ت�شبح ه����ذه الرحالت يومية 
�شتقل����ع  اإذ   ،2018 مار�����س   1 م����ن  ابت����داء 
 G9 951 رحالت الذهاب التي حتم����ل الرقم
يف ه����ذه االأيام من مط����ار ال�شارقة الدويل يف 
مت����ام ال�شاعة 09:10 �شباًح����ا لتحط يف مطار 
�شريمييتيفو الدويل يف متام ال�شاعة 13:35 
من بعد الظهر بالتوقيت املحلي. بينما تقلع 
رحل����ة العودة التي حتمل الرقم G9 952 من 

مط����ار �شريمييتيفو الدويل يف مت����ام ال�شاعة 
14:35 لتح����ط يف ال�شارقة يف مت����ام ال�شاعة 

20:45 بالتوقيت املحلي. 
وق����ال الرئي�����س التنفيذي ع����ادل العلي 
للط����ريان  العربي����ة  وبا�ش����م  با�شم����ي  “اأود 
اأن اأتق����دم بال�شك����ر اجلزي����ل اإل����ى ال�شلطات 
الرو�شية واإدارة مط����ار �شريمييتيفو الدويل 
عل����ى اال�شتقبال واحلف����اوة البالغني اللذين 
لقيناهم����ا من����ذ قدومنا. تع����د مو�شكو مدينة 
عريق����ة غني����ة باإرثه����ا الثق����ايف واحل�شاري، 
وميث����ل مط����ار �شريمييتيف����و ال����دويل بوابة 

اإ�شافية تتيح لل�شي����اح والزوار خياًرا منا�شًبا 
ال�شتك�ش����اف ه����ذه املدين����ة املده�ش����ة. نحن 
ملتزم����ون بتوف����ري اأف�ش����ل جت����ارب ال�شف����ر 
لعمالئن����ا م����ن خالل خي����ارات ال�شف����ر املرنة، 
واالأ�شع����ار املنا�شب����ة، واخلدم����ات املتمي����زة 
احلائزة عل����ى اجلوائز التي توفره����ا العربية 
للط����ريان، ونحن على ثقة من اأن هذه الوجهة 
اجلدي����دة �شت�شه����م بالتكام����ل م����ع الرحالت 
الت����ي ن�شريه����ا اإل����ى مط����ار دوموديدوفو يف 
جعل مو�شك����و وجهة فري����دة ال تن�شى جلميع 

زوارها”. 

“زين” تحذر مشتركيها من الرسائل االحتيالية

“ساوند سبورت فري” ترتقي بمعايير سماعات الرأس 

حذرت �رشك����ة زين البحري����ن م�شرتكيها 
من الرد على الر�شائل االحتيالية التي انت�رش 

 .Whatsapp تداولها موؤخًرا عرب تطبيق
ويت�شمن حمت����وى ه����ذه الر�شائل اإبالغ 
امل�شرتكني بفوزهم بجوائز نقدية من �رشكة 
زي����ن البحري����ن وتطالبهم باإف�ش����اء معلومات 
�شخ�شي����ة مث����ل اأرق����ام الهوي����ة ال�شكاني����ة، 
كم����ا تطالبهم الر�شائل اأي�ًش����ا باإر�شال رموز 
 Whatsapp بتطبي����ق  اخلا�ش����ة  التحق����ق 

اخلا�س بهم بدعوى “التاأكيد”.
ويف ه����ذا ال�شدد، قال املدير التنفيذي 
وعالق����ات  املوؤ�ش�ش����ي  االت�ش����ال  الإدارة 
امل�شتثمري����ن يف �رشكة زي����ن البحرين ال�شيخ 
عب����داهلل بن خال����د اآل خليفة: “ن����ود اأن ُنذّكر 
م�شرتكين����ا ب����اأن �رشك����ة زي����ن البحري����ن ل����ن 
تطل����ب منه����م اإطالًق����ا اإف�ش����اء اأي معلومات 
�شخ�شي����ة اأو رم����وز حتق����ق �شواء ع����ن طريق 
الهات����ف اأو الر�شائ����ل الن�شي����ة الق�شرية اأو 
الربي����د االإلك����رتوين. وعالوة عل����ى ذلك، لن 
تت�ش����ل �رشكة زين البحري����ن بعمالئها مطلًقا 
ع����ن طري����ق اأي تطبيق����ات مث����ل Viber اأو 
Whatsapp، بل �شت�شتخدم دائًما قنواتها 
الر�شمي����ة املعتم����دة للتوا�ش����ل معهم. ومن 
منطل����ق حر�شن����ا البالغ على �شالم����ة عمالئنا 
واأمنهم، فلقد با�رشنا على الفور بالتحقيق يف 
هذا امل�شاألة والتعامل معها مبنتهى اجلدية؛ 
بو�شفه����ا ذات اأولوي����ة ق�ش����وى. كم����ا نحث 
عمالئنا عل����ى جتاهل ه����ذه الر�شائل واالإبالغ 

عنها”.
وت�شمل الر�شائ����ل االحتيالية التي يجب 
جتنبه����ا: الفوز بجوائز نقدية ترتاوح قيمتها 
من 50 دينارا اإل����ى 20 األف دينار واملطالبة 
باإر�ش����ال اأرق����ام الهوي����ة ال�شكاني����ة ورم����وز 
التحق����ق اخلا�شة بتطبيق Whatsapp؛ من 
اأج����ل الفوز باجلوائ����ز، كام ت�شم����ل املطالبة 
بزي����ارة املق����ر الرئي�س ل�رشكة زي����ن البحرين 

للح�شول على اجلوائز.
ولالإب����الغ ع����ن املكامل����ات اأو الر�شائ����ل 
االحتيالية يجب على العمالء االت�شال ب�رشكة 
زين البحرين على الرقم 107، كما يجب اأي�ًشا 
االت�شال باإدارة مكافحة اجلرائم االإلكرتونية 
على الف����ور لالإبالغ عنها ع����رب الرقم 992 اأو 

اخلط ال�شاخن العام 80008008.

اأعلنت �رشكة “Bose” اإثراء خط منتجاتها 
من �شماعات الراأ�س بطرح �شماعات “�شاوند 
�شب���ورت ف���ري” اجلدي���دة ل���الأذن والعاملة 

بتقنية البلوتوث. 
تتي���ح ال�شماع���ات اجلدي���دة اال�شتمتاع 
باأنغام املو�شيقى اأثن���اء ممار�شة التمرينات 
الريا�شية مبنتهى ال�شهولة، و�شتتوافر يف 7 

فرباير ب�شعر 119 دينارا. 
وقال مدي���ر املنتج���ات املحمولة براين 
ماجواي���ر “متث���ل �شاون���د �شبورت ف���ري حالً 
مثالي���اً مدعوم���اً بتكنولوجي���ا حديثة يحاكي 
تطلعات العم���الء حول �شماع���ات الراأ�س من 
خالل قطعتني �شغريت���ني ومريحتني لالأذن 
توف���ران �شوت���اً وا�شح���اً وا�شتخدام���اً �شهالً 

و�شعوراً مميزاً يف اآن معاً”. 
مت ت�شمي���م �شماع���ات “�شاوند �شبورت 
ف���ري” لتحقي���ق ت���وازن جدي���د ب���ني احلجم 

واالأداء والفاعلي���ة واال�شتمراري���ة م���ن خالل 
ت�شميم ال �شلكي ُمعّد خ�شي�شاً ليتما�شى مع 

ممار�شة الريا�شة. 
“�شت���ي  ذل���ك  ال�شماع���ات مب���ا  وت���زن 
ه���ري” StayHear 18 غرام���اً فق���ط، فيم���ا 
يبل���غ ارتفاعه���ا 3.125 �ش���م وعمقها 3 �شم 

وعر�شها 2.5 �شم. 
وتعتمد نظام ح�شا�ش���ات جديد للحفاظ 
على ات�شال قوي وفاعل مع بع�شها من جهة، 
وم���ع الهاتف اأو اجله���از اللوحي املقرتن بها 
من جهة اأخرى، �شواء كان اجلهاز على م�شافة 
30 قدماً اأم يف جيبك اأو يف احلقيبة الريا�شية 

اأو مثبتاً اإلى ذراعك. 
كم���ا تتي���ح اال�شتم���اع اإل���ى املو�شيقى 
اأو  ت�شوي����س  اأي  دون  والوا�شح���ة  القوي���ة 
تقّط���ع مل���دة ت�شل اإل���ى 5 �شاع���ات، وذلك 
بف�شل حزمة �شوتية م�شغرة تت�شمن تقنية 
“Bose”؛ ملعاجل���ة االإ�شارة الرقمية وموازن 
ليثيوم  وبطاري���ة  املع���زز  ال�شوت 
اأيون القابلة الإعادة ال�شحن.

• ال�شيخ عبداهلل بن خالد	

“بيتك” ينظم لقاءات مفتوحة لمنتسبيه “كريدي مكس” تقيم حفل الموظفين السنوي
نظ���م بيت التموي���ل الكويتي – 
البحري���ن املزيد من اللق���اءات جمع 
فيه���ا منت�شب���ي البن���ك م���ع الع�شو 
التنفي���ذي  والرئي����س  املنت���دب 
عبد احلكي���م اخلياط يف ن���ادي بيت 
التموي���ل الكويت���ي الكائن مبنطقة 

البديع.
اللق���اءات  ه���ذه  خ���الل  ومت 
االإدارات  اإجن���ازات  ا�شتعرا����س 
املختلفة يف البنك وامل�شتجدات ذات 
ال�شلة يف القطاع امل�رشيف، وتاأثريها 
على اأعمال البنك، كما متت مناق�شة 
اخلط���ط امل�شتقبلية للبنك؛ ملواكبة 
التغريات والتطورات يف هذا القطاع 
احلي���وي، عالوة عل���ى اإتاحة الفر�شة 
للموظفني لطرح اأفكارهم، وتقدمي 
تو�شياته���م ومقرتحاته���م؛ من اأجل 
متابع���ة م�ش���رية التطوي���ر امل�شتمر 

للبنك.
و�رشح الع�شو املنتدب والرئي�س 
التنفيذي عبداحلكيم اخلياط، قائالً: 
“اإننا نحر�س على عقد لقاءات دورية 
بني منت�شبي البنك كافة، وذلك من 
منطل���ق �شعينا اإل���ى املحافظة على 
�شفافي���ة التوا�ش���ل بني املوظفني 

نق���ل  باأهمي���ة  والإميانن���ا  واالإدارة 
ب�ش���كل  االإ�شرتاتيجي���ة  االأه���داف 
م�شتمر جلميع املوظفني ومتكينهم 

واإ�رشاكهم يف اتخاذ القرار”. 
“قام  واأ�ض���اف اخلي���اط قائ���اَل: 
املوظف���ون من خالل ه���ذه اللقاءات 
بطرح اأفكارمتميزة ومقرتحات بناءة 
ت�ش���ب يف م�شلح���ة بي���ت التموي���ل 
وم�شلح���ة  الكويتي-البحري���ن 
منت�شبيه وعمالئه. ونحن ن�شعى دوماَ 
لتنفي���ذ ه���ذه التو�شي���ات؛ من اأجل 
للموظفني  املثالي���ة  البيئ���ة  تعزيز 
وتقدمي اأف�شل اخلدمات واملنتجات 

لعمالئنا”.
املفتوح���ة  اللق���اءات  وتعت���رب 
م���ع الرئي����س التنفي���ذي ج���زءاً م���ن 
برنام���ج �شام���ل يه���دف اإل���ى تعزيز 
دور املوظفني يف امل�شاركة بعملية 
اتخ���اذ الق���رارات، واإث���راء معرفتهم 
ح���ول التوج���ه امل�شتقبل���ي للبن���ك، 
اإ�شاف���ة الى املحافظ���ة على قنوات 
واملفتوح���ة  املبا����رشة  االإت�ش���ال 
االإدارة  واأع�ش���اء  املوظف���ني  ب���ني 
التنفيذي���ة، وت�شهي���ل عملية تبادل 
املعلوم���ات واخل���ربات بني خمتلف 

اإدارات البنك.

اأقام���ت �رشك���ة كري���دي مك����س 
احلفل ال�شن���وي ملوظفيها يف فندق 
ف���ور �شي���زون يف 17 يناي���ر 2018، 
التنفي���ذي  الرئي����س  األق���ى  حي���ث 
يو�ش���ف م���ريزا كلم���ة افتتاحية عن 
اأه���م اإجن���ازات كري���دي مك�س خالل 
الع���ام 2017 و�شك���ر كادر العمل يف 
ال�رشكة، واأثنى على دورهم الكبري يف 
التطوي���ر امل�شتم���ر واملحافظة على 

مكانة كريدي مك�س يف اململكة. 
كما ت�شمن احلفل فقرة لالحتفاء 

االأكادميي���ة  املوظف���ني  باإجن���ازات 
خالل العام املا�شي، وتكرمي بع�س 
املوظفني لعدد �شن���وات خدماتهم 
الطويل���ة يف ال�رشكة التي تراوحت ما 

بني 5 �شنوات و35 �شنة. 
“�رشحن���ا  قائ���اًل  م���ريزا  وعل���ق 
�شابق���اً باأن العن�رش الب����رشي يعد من 
اأه���م ال���روات يف ال�رشك���ة، ولذل���ك 
نحر����س عل���ى مكافاأته���م واإظه���ار 
امتناننا وتقديرنا جلهودهم الكبرية 
ه���ذه  ومتث���ل  املتف���وق.  وعمله���م 

اللقاءات التي جتمع املوظفني دوراً 
مهماً يف اإتاح���ة الفر�شة اأمام اجلميع 
الإبراز اإجنازاتهم خالل العام، وتعزيز 
الرواب���ط االآخوي���ة بني اأف���راد عائلة 

كريدي َمك�س”.
ن�شاط���ات  احل���دث  و�ش���م 
وفعاليات �شارك فيها احل�شور، كما 
اأجري خ���الل الفعالي���ة �شحب فوري 
على بع�س اجلوائ���ز، وتلقى العديد 
م���ن املوظفني املحظوظ���ني هدايا 

قيمة. 
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و�سلت �أغنية “يا ليلي يا ليال” �لتون�سية �إلى 167 مليون 
م�س����اهدة، خالل 3 �أ�س����هر م����ن �إطالقه����ا على في�س����بوك. عدد 
�مل�س����اهد�ت �لذي حققته �لأغنية مل تتمكن �أي �أغنية تون�س����ية 
من قبل من �لو�س����ول �إليه. وحققت �لأغنية هذ� �لنت�س����ار بعد 

�لو�س����ول �إلى �لعاملية، �إذ ن�رش فنانون ع����رب فيديوهات لهم 
وهم يوؤدون �لقطعة. �لأغنية هي من �أد�ء فنان �لر�ب �لتون�سي 
بلتي، لكن �لطفل حمودة )12 �سنة( كان له �لف�سل �لكبري يف 

جناح �لأغنية، بف�سل �سوته و�أد�ئه �ملوؤثر للكلمات. 

  للتو��سل:  )ق�سم �ملنوعات: 17111479(              ق�سم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

tariq_albahhar

7 فبراير 
1882

������س�����دور د����س���ت���ور 
1882 يف م�رش.

 1947
�ل���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ون 
�مل�ستوطنون  و�ليهود 
يعلنون  فل�سطني  يف 
ب�������س���ك���ل م��ن��ف�����س��ل 
�لقرت�ح  �إلى  رف�سهم 
بتق�سيم  �ل��ري��ط��اين 
دولتني  �إلى  فل�سطني 
فل�سطينية  �لأول������ى 
عربية و�لأخرى يهودية 
حتت  �لقد�س  بقاء  مع 

�إ�رش�ف دويل.

1965
�مل����الك����م �لأم����ريك����ي 
يعلن  كالي  كا�سيو�س 
��سمه  وي��غ��ري  �إ���س��الم��ه 

�إلى حممد علي كالي.

 1986
 زع��ي��م��ة �مل��ع��ار���س��ة 
ك����ور�زون  �لفلبينية 
�أك�������ي�������ن�������و ت�����ف�����وز 
�لرئا�سية  بالنتخابات 
على �لرئي�س فرديناند 

ماركو�س.

 1990
�ل�سيوعي  �حل����زب   
يتنازل  �ل�سوفييتي 
�ل�سلطة  �حتكار  عن 
��ستمرت  هيمنة  بعد 

72 عاماً.

مسافات

الغرباوي بديال عن مهران لرئاسة لجنة 
تحكيم مهرجان أوال 

�أو�ل  م����رشح  رئي����س  �أو�س���ح 
�لفن���ان عب���د�هلل مل���ك يف ت�رشيح 
خا�س ل� “�لب���الد” �أن هناك تغري� 
ح���دث يف جلن���ة حتكي���م  طارئ���ا 
مهرجان �أو�ل �ل���دويل �لثاين ع�رش 
و�ل���ذي �س���تنطلق فعاليات���ه غًد� 
�خلمي�س على خ�س���بة م�رشح �سالة 
�لبحري���ن �لثقافية، حي���ث �عتذر 
�س���امح مهر�ن عن رئا�سة �للجنة؛ 
نظ���ر� لظ���روف خا�س���ة مرتبط���ة 
بعمله مبدي���ا خال�س �س���كره �إلى 
تفه���م  عل���ى  �ملهرج���ان  �إد�رة 

�لظ���روف و�لتوفيق جلميع �لفرق 
و�لنجاح.

وق���د �أ�س���ندت رئا�س���ة جلن���ة 
غرب���اوي  م���ازن  �إل���ى  �لتحكي���م 
�لذي �سيتحدث �أي�س���ا يف �لندوة 
�لفكرية �لتي �س���تقام بتاريخ 10 
فر�ي���ر.  و�أ�س���اف ملك “ن�س���كر 
م���ازن غرباوي على ه���ذ� �لتعاون 
وه���ذ� �إن دل فاإمن���ا ي���دل عل���ى 
حر����س �جلمي���ع على �إجن���اح هذه 
�لتظاهرة �مل�رشحية �لعربية”. من 
جان���ب �آخر �س���كر مل���ك �لإعالمية 

غادة كم���ال م���ن �إذ�عة �ل�س���باب 
يف �س���وت �لع���رب وزميلها و�ئل 

متابعته���م  عل���ى  �لدمنه���وري 
وتغطياتهم �مل�ستمرة للمهرجان.

مركز نوف بنت النصار يقيم ورشة تفاعلية 

��ست�س����افت مكتبة قطاف مبركز نوف بنت حمد �لن�س����ار 
�ملحامية ف�س����ة �خللف �ساحبة مبادرة �أعطني كتابك ، لتقدمي 

ور�سة تفاعلية بعنو�ن ملاذ� نقر�أ.
 ت�س����منت �لور�س����ة جمموعة من �لتماري����ن �لعملية لبيان 
�أهمية و�أهد�ف �لقر�ءة وحتفيز �لطالبات -�أ�س����دقاء �ملكتبة- 

بكرثة �ملطالعة ، ملا للقر�ءة من فو�ئد معرفية و�سلوكية. 
�رشحت م�رشفة �ملركز عائ�س����ة عي�سى باأن �لهدف من �إقامة 
�لور�����س �لتدريبية هو تفعيل لل����دور �لتعليمي و�لرتبوي بني 

�لبيت و�ملركز للت�سجيع على �لقر�ءة و�مل�ساركة يف �مل�سابقة 
�ل�س����هرية �لت����ي تنظمه����ا مكتب����ة قط����اف جلمي����ع �لطالب����ات 
�ملنت�س����بات ملركز ن����وف بنت حمد �لن�س����ار لتحفي����ظ �لقر�آن 

�لكرمي وتدري�س علومه. 
مم����ا يذكر مركز ن����وف بنت حمد �لن�س����ار لتحفيظ �لقر�ن 
�لك����رمي وتدري�����س علوم����ه �أ�س�����س يف �لع����ام 2013 وهو مركز 
مرخ�س من وز�رة �لعدل و�ل�سوؤون �لإ�سالمية وللمتابعة �ملركز 

.wnoufcenter على ح�ساب �لن�ستغر�م

�لطريف يف �لم����ر �ن �لغنية �لر�ئعة قد 
كتبت يف 6 �س����اعات فقط و�رتبطت �لأغنية 
مبهرج����ان �جلونة �ل�س����ينمائي يف م�رش حيث 
مت �نطالقها �أثن����اء فعالياته، وكانت جاهزًة 
قب����ل �ملهرجان ب� 3 �أ�س����هر ومت ت�س����ويرها 
�أثن����اء �ملهرجان مع عدد م����ن �لنجوم �لذين 
ح�����رشوه، وكان موزع �لأغنية هو �لذي �قرتح 
عر�سها على ي�رش� لت�ساركه فيها، ويظهر يف 
�لفيديو جمموعة من �لفنانني منهم �سريين 
ر�س����ا، وعزت �أبو عوف، وتامر حبيب، ونبيل 
عي�سى، و�أحمد مالك، وعمر �ل�سعيد، وجميلة 

عو�س، و�ملخرج عمرو �سالمة.
�لناجحة  �لغني����ة  ودخل مغني 

“ حممد �أب����و �لعينني “ �و كما 
هو مع����روف ب� “�أب����و” جمال 

2013 تارًكا  �لغناء �لع����ام 
عمله مبجال �لت�سويق بعد 
�أن ن�����رش �أغنيت����ه “نا�س ما 
ترحم�����س” عل����ى يوتيوب 

�سجعه  جناًحا  ولقت 
على �لتفرغ 

للغناء.

وموؤخر� �نت�����رشت يف �ل�س����حف و�ملو�قع 
خ����ر �ن �لغني����ة م�رشوقة! ورف�����س �ملطرب 
�ل�س����اب �تهامه ب�رشقة “3 دقات” من �أغنية 
�إ�س����بانية، وه����و �لته����ام �ل����ذي ت����ردد بعد 

�نت�سار �لأغنية باللغة �لإ�سبانية.
 و�أو�س����ح “�أبو” �حلقيق����ة يف ت�رشيحات 
�ملنت�����رشة  �لأغني����ة  �إن  قائ����ال  �س����حافية، 
بالإ�س����بانية هي ملطرب لبناين يدعى جوين 
ع����و�د، وه����و مدر�س لغ����ة �إ�س����بانية، وترجم 
�لأغني����ة لالإ�س����بانية بالتف����اق مع����ه، حلب����ه 
بالأغني����ة ورغبت����ه يف �نت�س����ارها يف �لع����امل، 
خ�سو�س����ا يف لبن����ان، م����ا جعل “�أب����و” يبدي 
مو�فقته وترحيبه بغنائها بلغات �أخرى. 
و��ستنكر “�أبو” �سائعة كون �لأغنية 
م�رشوق����ة، موؤك����د� �أن لدين����ا عقدة 
جتاه جناح �أي �أغنية، و�لت�س����كيك 

باأنها ماأخوذة من �أغنية �أجنبية.
�ما ق�س����ة �لغنية بالتف�سيل 
ب����د�أت يف �أكتوبر �ملا�س����ي، حيث 
كانت �ملرة �لأولى �لتي ر�أت فيها 
�لأغنية �لنور، �آنذ�ك قدمها “�أبو” 
مهرج����ان  لي����ايل  يف 
�ل�سينمائي  �جلونة 
�لذي عقد حينها 
�لأولى،  دورت����ه 
مب�ساركة عدد 
جن����وم  م����ن 
حة  ل�س����ا �

�مل�رشي����ة كم����ا ذكرن����ا، لتكون تل����ك مبثابة 
�رش�رة �لنطالقة لالأغنية �لتي قال �س����احبها 
�إنها مبنية على حالة �لرومان�س����ية �لب�س����يطة 

�لطبيعية �لقدمية.
 ومبجرد �أن �ألق����ت �لأغنية بظاللها على 
موقع “يوتي����وب” حتى �رتفعت �أ�س����همها، 
فخالل 24 �س����اعة، كانت قد حققت �أكرث من 
مليوين م�ساهدة، لتتجاوز �لآن وبعد �أقل من 
3 �أ�س����هر حاجز 120 مليون م�س����اهدة، وهو 
رق����م مل يتمكن �أي م����ن �لبوم����ات �لفنانني 
�لع����رب �لأخرية من �لو�س����ول �إليه، بح�س����ب 

�لإح�سائيات �لتي ن�رشت �أخري�ً.
�نتقل����ت �لغني����ة “3 دق����ات” �لى دول 
كثرية حول �لعامل، وو�س���لت �أمريكا، و�ي�سا 
�إل���ى �جلان���ب �لأ�س���يوي من �لع���امل، وكذلك 
�أوروب���ا، ومنطق���ة �خللي���ج �لعرب���ي ولق���ت 

�لنجاحات �ليوم وماز�لت يف �لبحرين.

كلمات األغنية
وقت غروب �ل�سم�س و�قف على �لبحر بعيد

عمال �أحكيله و�أ�سكيله و�أ�رشح و�أعيد 
فجاأة لقيتها وكنت فاكرها عرو�سة �لبحر

خارجة من �ملايه وطلتها �أقوى من �ل�سحر
ملا �سوفتها قلبي دق 3 دقات

و�لطبلة دخلت لعبت جو� دماغي حاجات
ملا �لرق دخل قلبي رق وحنيت
طب هعمل �إية روحت �أنا غنيت

�أمتى �حلب طال قلبي ول يف �خليال
عودك ده فيه يتقال مو�ل

ويا عيني يا �سيدي على �لأيام
ملا تهادي قلوبنا غر�م فجاأة يهون كل �للي فات
ولقيت جو�يا خناقة كبرية قامت على طول
عقلي يعقلني وقلبي يقويل روحلها قول
خمدت�س ثو�ين وكان قلبي طالع ك�سبان

روحت وقولتلها �إن �أنا ولهان
ومتر �سهور و�سنني على يومها وم�س نا�سني
�أنا �سوفتك �أمتى يا حب �لعمر و�سوفتك فني

وبنيجي �سو� نحكي حكايتنا هنا للبحر
عن ق�سة حب �أقوى من �ل�سحر

�أمتى �حلب طال قلبي ول يف �خليال
ع�سقك ده فيه يتقال مو�ل

ويا عيني يا �سيدي على �لأيام
ملا تهادي قلوبنا غ���ر�م فجاأة يهون كل 

�للي فات

    BUZZ      
أحداث

ل يب���دو �أن �لأ�س���ياء ت�س���ري ب�س���ورة جيدة 
�ليوم

�س���تلقى ترحيب���ا عارم���ا م���ن قب���ل كل من 
تقابلهم

ي�س���كل �لتوتر خطًر� على �س���حتك، فابحث 
عن خط و�سط

�إذ� قمت باأف�س���ل ما عندك ف�سوف حت�سل 
على �لنجاحات 

�س���وف  بثب���ات،  �لعم���ل  يف  و��س���لت  �إذ� 
تكت�سف �لنجاح 

�نظر �إلى م�س���تقبلك وخطط له على �ملدى 
�لقريب 

�ل�س���بيل  فه���ي  �مل�س���ي  ريا�س���ة  مار����س 
لتخلي�سك من �لدهون

لديك م�سكلة يف �لرتكيز على �ملهام 
�ليومية

قد يحالفك �حلظ وتف���وز بوظيفة تدر مال 
كثري� 

من �ملفيد �أن ت�س���تمع �إلى ن�س���ائح �لكبار 
و�حلكماء 

عندما ت�س���تعيد هدوئك وت�سبح �أكرث ثقة، 
�سوف تتح�سن �لأمور 

�بح���ث ع���ن �حلل���ول للتناق�س���ات و�س���وء 
�لتفاهم بينكما 
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التي ت�سنف كاأغنية رومان�سية  لـ”اأبو وي�رسا”  من منا مل ي�سمع اأغنية “3 دقات” 
تتحدث عن احلب، ولقاء الأحباء على �ساطئ البحر و�سط اأجواء ال�سيف، والتي 

ا�سبحت اليوم منت�رسة كثريا عند اجلميع ويف الذاعات واحلفالت، وحطمت 
حاجز الـ90 مليون م�ساهدة على موقع يوتيوب للفيديو، وبلغ عدد م�ساهديها 

90 مليون و825 األف م�ساهد خالل نحو �سهرين من طرحها وهي من كلمات 
ال�سيناري�ست تامر حبيب، واأحلان اأبو، وتوزيع رامي �سمري.

طارق البحار

ما قصة نجاح أغنية “3 دقات” لـ”أبو ويسرا”؟

• مازن غرباوي 	 • عبد�هلل ملك 	
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

ال�سكري ُيعّجل بانقطاع الطمث
 قالت ع�سو اجلمعية الأملانية لل�سكري الربوفي�سورة بيرتا �سوم-دريجر اإن داء ال�سكري 
ُيعّج���ل بانقطاع الطمث؛ حيث ت�س���ل مري�سات ال�سكري اإلى ه���ذه املرحلة احلرجة من العمر 

املعروفة “ب�سن الياأ�س” مبكرا مقارنة باأقرانهن، اللواتي ل يعانني من ال�سكري.
 واأو�سح���ت اأن خم���زون البوي�سات ين�سب لدى املري�سات ب�سكل اأ����رع، م�سرية اإلى اأنه 
م���ع عجز املباي�س عادة م���ا يتدهور هرم���ون “الأ�سرتوجني” ب�سدة، مما يوؤث���ر بال�سلب على 
امت�سا����س الأن�سولني، وهو ما ي�سفر عن تقلبات مفاجئة يف م�ستوى ال�سكر بالدم، حتى لدى 

املري�سات، اللواتي يكون م�ستوى ال�سكر لديهن م�سبوطا.
 وبالإ�ساف���ة اإل���ى ذلك، يرتف���ع لدى مري�س���ات ال�سكري يف مرحلة انقط���اع الطمث خطر 
الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية مقارنة باأقرانهن، اللواتي ل يعانني من ال�سكري.

 ولتجن���ب ه���ذه املخاطر، تن�سح الربوفي�س���ورة الأملانية مري�سات ال�سك���ري با�ست�سارة 
طبيب اأمرا�س ن�ساء ب�سفة دورية.

 Social
media

ال�سريفني”  احلرمني  “#اال 
االأكرث تداوال يف اخلليج

ت�سدر ها�ستاغ “#ال_احلرمني_ال�ريفني” لئحة الو�سوم الأكرث تداول يف جميع 
دول اخلليج، اإذ ظهرا يف اأكرث من 130 األف تغريدة على مدار 24 �ساعة املا�سية.

 واأث���ار ها�ست���اغ يطال���ب ب�”تدوي���ل احلرم���ني” �سج���ال �ساخنا عل���ى “تويرت”. 
فبع���د انت�س���ار احلملة يف قطر وظهوره���ا يف اأكرث من 15 األف تغري���دة، ردت الدول 
الأربع الداعي���ة ملكافحة الإرهاب؛ البحرين وال�سعودي���ة والإمارات وم�ر� مبوجة من 
التغري���دات عل���ى ها�ست���اغ #ال_احلرمني_ال�ريفني وا�سفني النقا����س باأنه “خط 

اأحمر” يف الأزمة. 
ويف حني ادعى القطريون اأن الأزمة اخلليجية وتبعاتها تعيق زيارتهم للمنطقة، 
و�سف���ت الدول الأربع الها�ستاغ باأنه “عدوان” قط���ري وحماولة “فا�سلة” للم�سا�س 
باململك���ة العربية ال�سعودية.  وت���داول املغردون على “تويرت” مقطع فيديو �سابق 
لوزي���ر اخلارجية ال�سعودي ع���ادل اجلبري حول مطالب تدوي���ل احلرمني، و�سف فيه 

اخلطوة باأنها مبثابة “اإعالن حرب على اململكة”.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

جمل يرق�ص مع �ش��احبه يف اليوم الأخري من مهرجان كيال رايبور الريا�ش��ي، واملعروف با�ش��م الألعاب الأوملبية الريفية، والذي يقام على م�شارف مدينة لوديانا 
بولية البنجاب الهندية )اأ ف ب(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
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الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س بارد ن�سبيا ورطب مع كميات متفاوتة من ال�سحب 
وفر�سة لت�سكل �سباب خفيف يف بع�س املناطق عند 

ال�سباح الباكر ويتحول اإلى دافئ خالل النهار.

الرياح متقلبة 
الجتاه من 5 
اإلى 10 عقد.

اإرتفاع املوج قدم ون�سف اأو 
اقل. درجة احلرارة العظمى 26 

وال�سغرى 11 درجة مئوية.
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