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امليثاق نقلة نوعية يف تاريخ البحرين
اأكد العتزاز بالعالقات التاريخية مع الإمارات... جاللة امللك:

�ملنامة/�لظفرة - بنا: �لتقى عاهل �لبالد �ساحب 
�جلالل���ة �ملل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة ويل عهد 
�أبوظب���ي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�س���لحة بدولة 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة �س���احب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ز�يد �آل نهيان �أم�س يف منطقة �لظفرة.
و�سارك عاهل �لبالد �س���احب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�ي���د �آل نهيان ريا�س���ة �ل�س���يد بال�س���قور �إحياء 

للموروث و�لتقاليد �لعربية �الأ�سيلة.
ولدى ع���ودة عاهل �لب���الد، ��س���تقبل جاللته �أم�س 
ع�س���و �ملجل����س �لوطن���ي �الحت���ادي �الإمار�ت���ي حممد 
�لعامري، و�الأمني �لعام جلائزة حممد بن ر��سد للت�سامح 
�أحمد �لظاهري، مبنا�س���بة م�ساركتهما يف موؤمتر ميثاق 
�لعمل �لوطني )�آفاق �مل�ستقبل... و�لتنمية �مل�ستد�مة 
و�ل�سالم(. و�أكد عاهل �لبالد �عتز�زه بالعالقات �الأخوية 

�لتاريخية �لوثيقة �ملتميزة �لتي جتمع �لبلدين.
و�أ�س���اد جاللته باالإجن���از�ت �ملهمة �لت���ي حققتها 
مملك���ة �لبحرين يف ظ���ل ميثاق �لعم���ل �لوطني، �لذي 
�س���كل نقل���ة نوعية يف تاري���خ �لبحري���ن، منوها جاللته 

باملكا�س���ب �ملتعددة �لتي حققتها �مل�س���رية 
�لربملانية و�لت�رصيعية.

�صمو ال�صيخ عي�صى بن علي ي�صل 
م�صقط مل�صاندة �صباب ال�صلة

م�س���قط - �لوفد �الإعالمي: �أكد رئي�س 
�الحتاد �لبحريني لكرة �ل�سلة �سمو �ل�سيخ 
عي�س���ى ب���ن عل���ي ب���ن خليف���ة �آل خليفة 
وقوفه �لد�ئم مع منتخبنا �لوطني لل�سباب 
�لتع���اون  جمل����س  بطول���ة  يف  �مل�س���ارك 
�خلليج���ي، الفت���ا �س���موه �إل���ى �أن رعايته 
�ملتو��س���لة للمجموعة �ل�سابة ياأتي �إميانا 
من �س���موه باأهمي���ة دعم �لالعب���ني �لذين 
ي�س���كلون ن���و�ة �مل�س���تقبل لكرة �ل�س���لة 

�لبحرينية.

وكان �سمو �ل�س���يخ عي�سى بن علي �آل 
خليفة و�سل م�ساء �أم�س للعا�سمة �لعمانية 
)م�س���قط(؛ ملتابع���ة �جلول���ة �خلتامية من 
�لبطولة وم�س���اندة العبي منتخبنا �لوطني 
�ملنتخ���ب  �أم���ام  �حلا�س���مة  �ملو�جه���ة  يف 

�ل�سعودي �ل�سقيق.
و�أ�سار �سموه يف ت�رصيح له فور و�سوله 
�إل���ى �أن منتخبنا �لوطني لل�س���باب جنح يف 
تقدمي م�س���توى طيب للغاي���ة منذ �جلولة 

�الأولى للبطولة.
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�أك���د وزي���ر �الإ�س���كان با�س���م �حلم���ر �أن���ه 
يت���م ت�س���ليم جمي���ع �لوح���د�ت يف �مل�رصوعات 
�الإ�س���كانية فور توفر كل �خلدمات يف �مل�رصوع 

لتمكن �ملو�طن من �ل�سكن.
ولف���ت يف رده عل���ى �ل�س���وؤ�ل �لربمل���اين 
للنائ���ب جم���ال د�ود �إل���ى �أن د�س���تور مملكة 
�لبحرين ن�س على �أن تعمل �لدولة على توفري 
�ل�س���كن لذوي �لدخل �ملحدود من �ملو�طنني 
ممن تق���ل رو�تبهم ع���ن 1500 دين���ار. وبني 
�أن قان���ون �الإ�س���كان رق���م 10 ل�س���نة 1976 

و�س���ع �لقو�عد �لعامة لهذ� �حلق �لد�س���توري 
�ملكف���ول للمو�طن وبني �أن���و�ع �خلدمة �لتي 
متكن �ملو�طن من �حل�سول على �سكن مالئم 

له والأفر�د ��رصته يف �ملادة �الأولى منه.
�لوز�ري���ة  �لق���ر�ر�ت  �أن  �إل���ى  ولف���ت 
��ستقرت على متكني �ملو�طن حمدود �لدخل 
وم�س���اعدته للح�س���ول على �ل�سكن �ملالئم له 
والأ�رصته من خالل عدة خدمات هي خدمة متليك 
وحدة �سكنية )بيت �أو �سقة( وخدمة �لق�سائم 
�ل�س���كنية وخدمة �لتمويل باأنو�عه �لثالثة �رص�ء 

وبناء وترميم وخدمة �ل�سكن �ملوؤقت 
وخدمة �ل�سكن �الجتماعي )مز�يا(.

ت�سليم جميع الوحدات فور توافر اخلدمات فيها... احلمر:

�صكن لكل مواطن يقل راتبه عن 1500 دينار

• وزير �الإ�سكان	

• يخو�س منتخبنا �لوطني لكرة �ل�سلة لل�سباب بال�ساعة �خلام�سة م�ساء �للقاء �خلتامي �أمام �ملنتخب 	
�ل�سعودي �ل�سقيق يف �لبطولة �خلليجية �ل�ساد�سة ع�رصة لل�سباب �ملقامة يف �لعا�سمة �لعمانية )م�سقط(.

• معدل �إ�سغال �لفنادق: �لنمو �ملتوقع خالل 5 �سنوات )نقاط مئوية(	

منو قطاع الفنادق 5.7 % �سنوًيا

بالبحرين  ال�صياحية  التحتية  البنية  قيمة  دوالر  مليار   13
توقعت در��س���ة بحثية حديث���ة ل�رصكة “كولريز 
�إنرتنا�سيونال” منو قطاع �لفنادق يف �لبحرين خالل 
�ل�س���نو�ت �خلم����س �ملقبلة )معدل �س���نوي مركب( 
بو�ق���ع 5.7 %، فيما �س���ينمو معدل �الإ�س���غال 3.6 
نقطة مئوية.  وقّدرت �ل�رصك���ة قيمة �لبنية �لتحتية 

�ل�سياحية يف �ململكة بنحو 13 مليار دوالر.
�لعالم���ات  ذ�ت  �لفن���ادق  �لدر��س���ة  وت�س���مل 

�لتجارية �لعاملية فقط.
وتوق���ع �لتقري���ر �أن تك���ون �ململك���ة �لعربي���ة 
�ل�س���عودية مركز جذب مهم���ا يف �ملنطقة ملا تتمتع 
ب���ه م���ن فر����س و�إمكانات جدي���دة متع���ددة ميكن 

11�إدخالها �إلى �ل�سوق، مع �أ�سعار تناف�سية.
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مهمة الظفر بالكاأ�س اخلليجية

• جاللة �مللك مغادر� �الإمار�ت ويف ود�عه �سمو ويل عهد �أبوظبي	

ال�ســـــعوديـــــة: اإر�ســــــــــــاء اأول عقـــــــود 
“نيـــــوم”

منح اإجازة 60 يوما بعد الإجها�ض اأو ولدة 
جنني ميت 

طاولة البحرين على من�سة التتويج 
مبواجهة موؤتة الأردين 

اقتصاد البالد
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اأوال  مهـــــرجـــان  “�سغــــــف” تفتتـــح 
امل�ســــرحــــي الدولــــي الـ 11

مسافات البالد
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• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي لدى و�سوله �إلى م�سقط �أم�س	

ليلى مال اهلل
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جاللة امللك ي�صارك ويل عهد اأبوظبي ال�صيد بال�صقور
تبادال االأحاديث الودية واأكدا حر�س البلدين على تعزيز وتطوير العالقات

الظف����رة - بن����ا: التق����ى عاه����ل البالد 
�ش����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل 
خليف����ة ويل عه����د اأبوظب����ي نائ����ب القائد 
االأعلى للقوات امل�ش����لحة بدول����ة االمارات 
العربية املتحدة �ش����احب ال�ش����مو ال�ش����يخ 
حمم����د بن زاي����د اآل نهيان اأم�����س يف منطقة 

الظفرة.
وج����رى يف اللق����اء - ال����ذي ح�رضه ممثل 
احلاك����م يف منطق����ة الظفرة �ش����مو ال�ش����يخ 
تب����ادل   - نهي����ان  اآل  زاي����د  ب����ن  حم����دان 
الت����ي عك�ش����ت عم����ق  الودي����ة  االأحادي����ث 
العالق����ات االأخوية والتاريخية بني البلدين 
وال�ش����عبني ال�ش����قيقني وحر�����س قيادتي 
البلدين على تعزيزها وتطويرها مبا يخدم 

امل�شلحة امل�شرتكة.
و�ش����ارك عاهل البالد �ش����احب ال�ش����مو 
ال�ش����يخ حممد ب����ن زايد اآل نهيان ريا�ش����ة 

ال�شيد بال�شقور اإحياء للموروث والتقاليد 
العربية االأ�شيلة.

ح�رض اللقاء ممث����ل جاللة امللك لالأعمال 
اخلريية و�ش����وؤون ال�ش����باب رئي�س املجل�س 
االأعلى لل�ش����باب والريا�ش����ة رئي�س اللجنة 
االوملبي����ة �ش����مو ال�ش����يخ نا�رض ب����ن حمد اآل 
خليف����ة والنائ����ب االأول لرئي�����س املجل�����س 
االعلى لل�ش����باب والريا�ش����ة رئي�س االحتاد 
البحريني الألعاب القوى �ش����مو ال�شيخ خالد 
بن حمد اآل خليفة، واأع�ش����اء الوفد املرافق 
جلاللة املل����ك وعدد من كبار امل�ش����وؤولني 

بدولة االمارات ال�شقيقة.
وغادر عاه����ل البالد بعد زيارة خا�ش����ة 
لدولة االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة، 
وكان يف وداعه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان، و�شمو ال�شيخ حمدان بن 

زايد اآل نهيان.

• جاللة امللك ي�شارك �شمو ويل عهد اأبوظبي ريا�شة ال�شيد بال�شقور اإحياء للموروث والتقاليد العربية االأ�شيلة	

امليثـــاق �صكـــل نقلــــة نوعيـــة فـــي تاريـــخ البحريـــن
نعتز بالعالقات التاريخية الوثيقة مع االإمارات... جاللة امللك:

املنام���ة - بنا: عاد عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة اأم�س 
اإل���ى اأر�س الوط���ن قادما من دول���ة االمارات 

العربية املتحدة ال�شقيقة بعد زيارة خا�شة.
ولدى عودة عاهل البالد ا�ش���تقبل جاللته 
اأم�س ع�ش���و املجل�س الوطني االحتادي بدولة 
االم���ارات العربي���ة املتحدة حمم���د العامري، 
واأمني عام جائزة حممد بن را�ش���د للت�ش���امح  
م�ش���اركتهما   مبنا�ش���بة  الظاه���ري،  اأحم���د 
)اآف���اق  الوطن���ي  العم���ل  يف موؤمت���ر ميث���اق 
امل�ش���تقبل... والتنمية امل�شتدامة وال�شالم(، 
ال���ذي يعقد حت���ت رعاية �ش���امية م���ن جاللة 
املل���ك، وينظمه جمل�س الن���واب بالتعاون مع 
املعهد الدويل لل�شالم، والذي ياأتي تزامناً مع 
احتفاالت مملكة البحرين بالذكرى ال�ش���ابعة 

ع�رضة الإقرار ميثاق العمل الوطني.
بالعام���ري  اجلالل���ة  �ش���احب  ورح���ب 
والظاه���ري، منوهاً مب�ش���اركتهما يف املوؤمتر 
امله���م، والتي تعك�س عم���ق الروابط االأخوية 
امل�ش���رتكة وما و�ش���ل اإليه التعاون الثنائي 
بني البلدين ال�شقيقني من تطور وازدهار يف 

كل امليادين.

واأك���د عاه���ل الب���الد اعت���زازه بالعالقات 
االأخوي���ة التاريخي���ة الوثيقة املتمي���زة التي 
جتم���ع مملك���ة البحري���ن، و�ش���قيقتها دول���ة 

االإمارات العربية املتحدة واحلر�س املتبادل 
عل���ى توثيقه���ا ومنائها مبا يخدم امل�ش���الح 

امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

ويف اللقاء، اأ�ش���اد جاللة امللك باالإجنازات 
املهمة التي حققته���ا مملكة البحرين يف ظل 
ميثاق العمل الوطني، الذي �شكل نقلة نوعية 

يف تاري���خ البحري���ن واأر�ش���ى قواع���د الدولة 
الع�رضية احلديث���ة وحتديث النظم والقوانني 
الد�ش���تورية، منوه���ا جاللت���ه  واملوؤ�ش�ش���ات 
كذل���ك باملكا�ش���ب املتعددة الت���ي حققتها 
امل�ش���رية الربملانية والت�رضيعي���ة يف اململكة 

من اأجل تقدم ورقي البحرين ورخاء �شعبها.
كم���ا اأع���رب جالل���ة املل���ك ع���ن تقديره 
واعت���زازه بال���دور الفاع���ل لدول���ة االإم���ارات 
العربي���ة املتح���دة ال�ش���قيقة بقي���ادة رئي�س 
الدولة �ش���احب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان، ونائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دبي �ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، وويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة �شاحب 
ال�ش���مو ال�ش���يخ حمم���د ب���ن زاي���د اآل نهيان، 
وجهودها يف تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك 
والدف���اع ع���ن الق�ش���ايا وامل�ش���الح العربية 
واال�شالمية، وخدمة ق�شايا االأمن واال�شتقرار 

يف املنطقة.
ح����رض اللقاء القائم باأعمال �ش���فارة دولة 
االمارات العربية املتحدة لدى مملكة البحرين 

يا�رض النقبي.

• جاللة امللك م�شتقبال وفد االإمارات امل�شارك يف موؤمتر ميثاق العمل الوطني	
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احلمـر: �سعـي حكومـي ال�ستدامـة ال�سكـن االجتماعـي
اهتمام القيادة كان الدافع لتحقيق املكت�سبات على مدى 5 عقود

املنامة - بنا: وا�س���ل وفد مملكة البحرين 
امل�س���ارك يف اأعمال املنت���دى احل�رضي العاملي 
املاليزي���ة  العا�س���مة  يف  املنعق���د  التا�س���ع 
كوالملبور برئا�س���ة وزير الإ�سكان با�سم احلمر 
ح�س���ور الفعالي���ات واجلل�س���ات احلوارية التي 
ي�س���هدها املنتدى، والتي تتمحور حول تنفيذ 

خمرجات اخلطة احل�رضية اجلديدة.
واأكد وزير الإ�س���كان لدى م�ساركته والوفد 
املراف���ق يف اأعم���ال املنت���دى اأن حكومة مملكة 
ا لل�سكن الجتماعي  البحرين اأولت اهتماًما خا�سً
ملواطنيه���ا من ذوي الدخ���ل املحدود، وركزت 
براجمه���ا يف ه���ذا الجت���اه عرب م�س���رة امتدت 
مل���ا يق���ارب 60 عام���اً، ومتكن���ت م���ن حتقيق 
جناح���ات ب���ارزة يف توف���ر الوحدات ال�س���كنية 
لع�رضات الآلف من الأ�رض البحرينية من خالل بناء 
امل�س���اريع الإ�س���كانية الكبرة واملدن وتوفر 
الدعم املايل والجتماعي لهم يف �سكل وحدات 
�سكنية ومتويل وق�سائم �سكنية وعالوة ال�سكن 

التي كان اجلزء الأكرب منها مدعوًما.
حتقي���ق  توا�س���ل  اململك���ة  اأن  واأ�س���اف 
املكت�س���بات الإ�س���كانية حتت مظلة توجيهات 
عاه���ل الب���الد �س���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة ببناء 40 األف وحدة �س���كنية، 
�س���يتم النتهاء من 25 األف وحدة �سكنية منها 

بحل���ول نهاي���ة الع���ام 2018 و15 األ���ف وحدة 
�س���كنية اأخرى �س���وف تتبعها يف ال�سنوات التي 
تعقبه���ا، مبيناً اأن معظم الوحدات ال�س���كنية يف 

مدن جديدة ت�س���مل جميع املراف���ق واخلدمات 
الت���ي ميكن توقعها من منطقة ح�رضية �س���املة 

واآمنة ومرنة وم�ستدامة.

وق���ال الوزي���ر اإن���ه بالإ�س���افة اإل���ى ذلك، 
اإ�س���كانياً جدي���داً  ال���وزارة برناجم���اً  اعتم���دت 
د�س���ن حتت م�س���مى “مزايا”، ُيوفر للمواطنني 

املوؤهل���ني اإم���كان احل�س���ول عل���ى متويل من 
القطاع اخلا�ص، مدعوًما مب�ساهمة من احلكومة، 
لل�س���ماح للمواطنني ب�رضاء وحدات �س���كنية من 
القطاع اخلا�ص. وتلقى الربنامج اإقبالً ملحوًظا 
لي�ص فقط من ِقبل املواطنني واإمنا اأي�ًس���ا من 

القطاع املايل واملطورين العقاريني.
و�سدد احلمر على اأن مملكة البحرين عاقدة 
العزم عل���ى امل�س���ي قدًما يف تنفي���ذ براجمها 
الرامية اإلى تعزيز م�س���تويات املعي�سة للجميع 
وو�سع الإ�س���كان يف �سميمه ومتا�س���يها متاًما 
مع ج���دول الأعمال احل�رضي اجلديد، ويف الوقت 
نف�سه الت�سهيل على القطاع اخلا�ص للعب دور 

اأكرب.
كم���ا ن���وه اإل���ى اأن وزارة الإ�س���كان �رضع���ت 
يف مراجع���ة �سيا�س���ة وا�س���راتيجية الإ�س���كان 
من خ���الل وثيقة تع���اون بني حكوم���ة البحرين 
وبرنام���ج الأم���م املتح���دة الإمنائ���ي ومكت���ب 
الأم���م املتحدة للم�س���توطنات الب�رضية، لر�س���م 
املالمح امل�س���تقبلية خلريطة قطاع الإ�س���كان، 
واأن���ه ومن املتوق���ع اأن ت�س���تمر نتيجة ذلك يف 
و�سع امل�س���اكن يف املركز وتعزيز الإ�سالحات 
اأ�س���حاب  لتمك���ني  واملوؤ�س�س���ية  القانوني���ة 
امل�س���لحة املتعددي���ن م���ن اإنت���اج امل�س���اكن 

وتقدميها.

• وزير الإ�سكان ي�سارك يف اأعمال املنتدى احل�رضي العاملي التا�سع املنعقد يف كوالملبور	

�سـكــن لكــل مـواطــن يقـــل راتبــــه عـــن 1500 دينـــار

1772 م�ستفيــدا حتـى 2004 يف الدائــرة 12 بال�سماليــة

ت�سليم جميع الوحدات فور توافر اخلدمات فيها... احلمر:

1993 طلبا اأقدمها يعود ل� للعام 1999... احلمر:

اأك���د وزي���ر الإ�س���كان با�س���م احلم���ر اأن���ه 
يت���م ت�س���ليم جمي���ع الوح���دات يف امل�رضوعات 
الإ�س���كانية فور توفر كل اخلدمات يف امل�رضوع 

لتمكن املواطن من ال�سكن.
ولفت الى اأن د�ستور مملكة البحرين ن�ص 
على اأن تعمل الدولة على توفر ال�سكن لذوي 
الدخ���ل املح���دود م���ن املواطنني مم���ن تقل 

رواتبهم عن 1500 دينار.
 وبني اأن قانون الإ�س���كان رقم 10 ل�س���نة 
1976 و�س���ع القواع���د العام���ة له���ذا احل���ق 
اأنواع  الد�س���توري املكف���ول للمواطن وب���ني 
اخلدمة التي متكن املواطن من احل�سول على 
�س���كن مالئم له ولأفراد ا�رضته وذلك يف املادة 

الأولى منه.
وتابع “ ن�ست املادة الأولى على اأن تتولى 
وزارة الإ�سكان اإن�ساء امل�ساكن التي تخ�س�ص 
للتوزيع على املواطنني عن طريق التمليك او 
التاأجر كما تتولى الوزارة اإقرا�ص املواطنني 
بغر�ص اإن�ساء م�ساكن اأو �رضاء اأو اإ�سالح م�ساكن 

قائمة وفقا لأحكام هذا القانون.
 وبني الوزير يف رده على ال�سوؤال الربملاين 
للنائ���ب جم���ال داود اأن امل����رضوع ت���رك اأم���ور 
تنظيم و����روط ومعايري هذه اخلدمات للوزير 

املعن���ي لإعطاء املجال لتطويرها وحت�س���ينها 
واإعطائه���ا نوعا من املرونة التي يحتاجها هذا 

النوع من اخلدمات.
ولفت اإلى اأن القرارات الوزارية ا�ستقرت 
على متكني املواطن حمدود الدخل وم�ساعدته 
للح�سول على ال�س���كن املالئم له ولأ�رضته من 
خ���الل ع���دة خدمات ه���ي خدمة متلي���ك وحدة 
�س���كنية )بي���ت اأو �س���قة( وخدم���ة الق�س���ائم 
ال�س���كنية وخدمة التمويل باأنواعه الثالثة �رضاء 
وبناء وترميم وخدمة ال�س���كن املوؤقت وخدمة 

ال�سكن الجتماعي مزايا.
مب�س���اعدة  تق���وم  ال���وزارة  ان  واأو�س���ح 
املواطن من خالل منحه عالوة بدل �سكن والتي 
ت�س���اعده على دفع اإيجار �سكن حلني النتفاع 

باخلدمة ال�سكانية املقدمة من الدولة.
وتابع “اأما بالن�س���بة ملعاير وا�سراطات 
فق���د  ال�س���كانية  اخلدم���ة  عل���ى  احل�س���ول 
ا�س���رطت الوزارة عدة ا�سراطات على النحو 

التايل:
1 -اأن ل يقل من املواطن �س���ن التقدمي 

عن 21 �سنة.
2 -اأن تكون هناك اأ�رضة اأ�سا�سية وق�سمت 

الأ�رض اإلى الفئات التالية.
- الفئة الأولى: الزوج والزوجة والأبناء اإن 
وج���دوا مع مراعاة ان تع���دد الزوجات ل يعطي 
احلق يف احل�سول على اأكرث من خدمة اإ�سكانية 

واحدة.
- الفئ���ة الثاني���ة: اأح���د الوالدي���ن مع ابن 
قا����رضاو اأك���رث يحمل���ون اجلن�س���ية البحريني���ة 
وت�س���مل كذلك ال�رضة التي تكون من بحرينية 

متزوجة م���ن اأجنبي ولديها اب���ن قا�رض او اأكرث 
يحملون اجلن�سية البحرينية.

-  الفئ���ة الثالث���ة: البن البالغ 21 �س���نة 
غر املتزوج ال�س���اكن مع والدي���ه البحرينيني 

او اأحدهما.
- الفئ���ة الرابع���ة: الب���ن البالغ 21 �س���نة 
ويتيم الوالدين ولديه اخ او اخت قا�رض او اأكرث 
والذي يتم اختياره اتفاقا من قبل اخوته ممن 
بلغ���وا 21 �س���نة ان وجدوا ومتنح ه���ذه الفئة 

اخلدمة ال�سكانية وفق تقدير جلنة الإ�سكان.
- الفئة اخلام�س���ة: املطلق���ة او املهجورة 
اأو الأرملة ولي����ص لديها ابن اأو اأكرث اأو العزباء 
يتيمة البوين متنح هذه الفئة، خدمة ال�س���كن 

املوؤقت فقط وفق تقدير جلنة الإ�سكان.
اأو اأي م���ن اأف���راد اأ�رضت���ه  يك���ون  األ   - 3
قد �س���بق لأي منهم احل�س���ول عل���ى اأي خدمة 
اإ�س���كانية لغر����ص متل���ك �س���كن مق���دم م���ن 

احلكومة اأو اأية جهة اأخرى.
4 - تق���دم اخلدم���ات الإ�س���كانية ل���ذوي 
الدخ���ل املحدود وت���راوح دخلهم م���ن 0 الى 

1500 دينار.
5 - اأن تك���ون اأ�رضته مقيم���ة اإقامة دائمة 

يف البحرين.

اأكد وزير الإ�س����كان با�س����م احلمر اأن عدد 
الطلبات الإ�سكانية للدائرة 12 يف املحافظة 
ال�س����مالية من الع����ام 1999 اإل����ى 2017 بلغ 
1993 طلبا، 5 طلبات تعود للعام 1999، يف 
حني بلغت طلبات �س����قق التمليك من العام 
2010 اإل����ى الع����ام 2017 نح����و 112 طلب����ا، 
وبلغ����ت طلبات الق�س����ائم ال�س����كنية من عام 

2008 اإلى العام 2017 نحو 44 طلبا.
جاء ذل����ك ردا على �س����وؤال النائب جميلة 
ال�سماك حول الطلبات الإ�سكانية للدائرة 12 
من املحافظة ال�سمالية والتي ت�سمل اللوزي 

وكرزكان واملالكية و�سدد و�سهركان.
واأو�س����ح احلم����ر اأن����ه مت تلبي����ة طلب����ات 
الع����ام  طلب����ات  حت����ى  الدائ����رة  يف  الأه����ايل 
1999 ملنطقة الل����وزي، وحتى العام 2000 
ملنطقتي دم�س����تان و�س����هركان، يف حني مت 
تلبية طلبات منطقتي كرزكان و�س����دد حتى 
الع����ام 2003، وقري����ة املالكية حت����ى العام 

.2004

وتابع الوزير باأن عدد امل�س����تفيدين من 
هذه اخلدمات بلغ 1772 م�س����تفيدا موزعني 
ح�س����ب نوع اخلدمة، اإذ بلغ عدد امل�ستفيدين 
م����ن برنام����ج “مزاي����ا” 36 م�س����تفيدا، و74 
م�س����تفيدا م����ن برنام����ج متويل �����رضاء، و400 
م�س����تفيد من متويل البناء، و144 م�ستفيدا 
م����ن متوي����ل ترمي����م، و174 م�س����تفيدا م����ن 
ق�س����يمة �س����كنية، و25 م�س����تفيدا من �س����قة 

متليك و919 م�ستفيدا من وحدة �سكنية.

الخطة المستقبلية
امل�س����تقبلية  اخلط����ة  اأن  اإل����ى  ولف����ت 
للم�رضوعات الإ�س����كانية قي����د التنفيذ تتمثل 
يف ا�س����تكمال املدن اجلديدة وه����ي املدينة 
ال�س����مالية ومدينة خليف����ة ومدينة �رضق احلد 
ومدينة �رضق �س����رة ومدينة �س����احية الرملي 
املح����رق”،  “دي����ار  العي����ون  دي����ار  ومدين����ة 
كل  يف  الإ�س����كاين  املجمع����ات  وا�س����تكمال 
امل�س����اريع اللوزي واحلجيات وتوبلي وقرية 
�سرة والبحر والب�س����يتني واجلفر والرفاع 
ال�رضقي وبر ال����دور وجدحف�ص واملالكية واأم 

احل�س����م والبالد القدمي وعراد وقاليل ووادي 
ال�سيل.

وتابع “م����ن �س����من اخلطة امل�س����تقبلية 
للم�رضوعات متويل ال�س����كن الجتماعي مزايا 
وم�س����اريع ال�رضاك����ة ب����ني القطاع����ني الع����ام 
واخلا�ص لتطوي����ر قطاع الإ�س����كان املتمثلة 
يف م�����رضوع الل����وزي وجزء من م�����رضوع املدينة 
ال�س����مالية، ف�سال عن م�س����اريع بنك الإ�سكان 
امل�س����تقبلية ه����ي م�����رضوع الرمل����ي ودان����ات 
الربك����ة ودان����ات الل����وزي ودان����ات الياف����رو 
ودانات بيتك ودانات ال�سيف ودانات الرفاع 

وفلل مدينة حمد ودانات ال�ساية”.

األقدمية
واأكد احلم����ر اأنه �س����يتم تلبي����ة الطلبات 
الإ�س����كانية لأه����ايل الدائ����رة 12 للمحافظ����ة 
ال�سمالية من خالل املدن الإ�سكانية اجلديدة، 
مبين����ا اأن معاير التوزيع تعتمد على اقدمية 
الطلبات يف �س����اأن تخ�س����ي�ص خدمة التمليك 

ب�سفة اأ�سا�سية يف اأي موقع.
واأو�س����ح اأن للوزارة ال�سر�ساد مبعاير 

اأخرى هي م����كان اإقامة الآباء والأجداد ملقدم 
الطل����ب وم����كان اإقام����ة مق����دم الطلب وقت 
التخ�س����ي�ص واأماكن اإقامته ال�س����ابقة وعدد 
�س����نوات اإقامته فيها وفق البيانات امل�سجلة 
وموق����ع  للمعلوم����ات  املرك����زي  اجله����از  يف 
امل�����رضوع الإ�س����كاين وم����كان اإقامة اآب����اء زوج 

مق����دم الطلب واأجداده ورغب����ة مقدم الطلب 
امل�س����جلة يف طلب����ه يف وقت تق����دمي الطلب 
اأو يف وق����ت لح����ق لذل����ك واأي معاير تتعلق 
بظروف خا�سة مبقدم الطلب يقدرها الوزير. 

استثناء
وذك����ر اأنه يجوز للوزير بعد اأخد راأي جلنة 
الإ�س����كان ا�ستعجال التخ�س����ي�ص بالنظر اإلى 
العتبارات الآتية: ع����دد اأفراد الأ�رضة واحلالة 
املادية ل����رب الأ�رضة وبقي����ة اأفرادها واحلالة 
ال�س����حية لرب الأ�����رضة اأو اأي من اأف����راد اأ�رضته 
وظ����روف �س����كنى رب الأ�رضة احلالي����ة واأ�رضته 
وتاري����خ تق����دمي طل����ب اخلدم����ة الإ�س����كانية 
وموقع امل�سكن وغر ذلك من ظروف خا�سة 

مبقدم الطلب اأو اأي من اأفراد اأ�رضته. 
وذك����ر اأنه يح����ول عدم ح�س����ول املتقدم 
على اأي خدمة اإ�سكانية يف حال عدم ا�ستيفائه 
�روط احل�ص����ول على اخلدم����ة وفقا ملعايري 

وال�سراطات املحددة لكل خدمة.

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

• •جمال داود	 )اأر�سيفية(	 توزيع وحدات يف م�رضوع توبلي الإ�سكاين  

• جميلة ال�سماك	
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14 �ساعة فرتة حمددة لعمل املحالت يف عراد ال�سكنية
للحد من ال�سو�ساء وتنظيم ال�سري

اأي���د مدير ع���ام بلدي���ة املحرق بالإنابة عا�س���م 
عبداللطي���ف ق���رار املجل����س البلدي ب�س���اأن حتديد 
اأوقات عمل املحالت اخلدمية باملناطق ال�سكنية يف 

منطقة عراد.
وح���دد الق���رار ف���رة عم���ل هذه املح���الت بني 

ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا وال�ساعة ال�سابعة م�ساًء.

واأك���د عبداللطي���ف عل���ى ����رورة اأن ل تتجاوز 
الف���رة املحددة عن ال�س���اعة الثامنة كحد اأق�س���ى؛ 
نظرا لدمج الأن�س���طة املزاولة بال�س���جل التجاري يف 
املنطق���ة يف معظ���م احل���الت، وذلك بع���د تقلي�س 

قائمة الأن�سطة من قبل اإدارة الت�سجيل.
وياأتي هذا القرار للحد من التلوث ال�سو�سائي 
وتنظيم حركة ال�سري ومواقف ال�سيارات للمواطنني 

واملقيمني.

• •عا�سم عبداللطيف	 ع�سام خلف	

�سيد علي املحافظة

الطابوق الأبي�ض يحقق املتطلبات البيئية والهند�سية 
يف حال ا�ستخدامه ح�سب املوا�سفات... خلف: 

البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�س���غال  وزي���ر  اأك���د 
�س���الحية  خل���ف  العم���راين ع�س���ام  والتخطي���ط 
ال�س���تمرار يف ا�س���تعمال الطاب���وق الأبي����س يف 
عملي���ات البن���اء. ج���اء ذل���ك يف رده على �س���وؤال 
ملجل�س بلدي املحرق ب�س���اأن �س���الحية ا�ستعمال 
ه���ذا النوع من الطابوق، وما اإذا كان لدى الوزارة 
ني���ة ملنع���ه. وذكر الوزي���ر اأن الطاب���وق الأبي�س 
يحق���ق املتطلب���ات الهند�س���ية والبيئية يف حال 
ا�ستخدامه بالطرق ال�سليمة وح�سب املوا�سفات.

واأ�س���ار اإلى اأن ه���ذا النوع م���ن الطابوق بداأ 
ت�س���نيعه يف اأوروبا يف ع�رينيات القرن املا�سي، 

ثم بداأ التو�سع يف انتاجه يف مطلع الثمانينات.
وب���ني اأن هذا الطاب���وق يعد م���ن اخليارات 
املنا�س���بة يف جم���الت البن���اء يف مملك���ة البحربن 
عل���ى  حا�س���ل  واأن���ه  التع���اون،  جمل����س  ودول 

اعتم���ادات م���ن معظم اجله���ات الر�س���مية وغري 
اأب���رز  اأن  اإل���ى  ولف���ت  املنطق���ة.  يف  الر�س���مية 
خ�س���ائ�س هذا النوع من البن���اء تتمثل يف عزلها 
احل���راري، واملقاومة العالية للحرائق، و�س���هولة 
و�رعة الركيب، اإ�س���افة اإلى التوافق مع العديد 

من اأنظمة الت�سطيب وامل�ساح.
وبني اأنه على اأ�س���ا�س ذل���ك ل وجود لتوجه 
لدى الوزارة يف الوقت احلا�ر ملنع ا�ستعمال هذا 
النوع من الطابوق كاأح���د اخليارات، طاملا يحقق 

كافة املتطلبات املرغوبة.

مواطن ين�سـد امل�ساعـدة لرتميم منـزل والدتـه املحرتق
اإع���������ادة تاأهيل����������ه تف�����������وق قدرت����������������ه املالي���������������ة

“خ.ع”  املواط���ن  نا�س���د 
اجله���ات الر�س���مية امل�س���اعدة 
اإعادة ترميم منزل والده بعد اأن 
تعر�س الأ�سبوع املا�سي حلريق 

ق�سى على الطابق الأول.
وق���ال ل� “البالد” اإن البيت 
الذي ت�سكنه والدته واأحد اإخوته 
يف قري���ة �س���ماهيج انتهى قبل 
اأقل من �سهر من ترميم وجتهيز 
الطابق الأر�سي منه مب�روفات 

فاقت 3 اآلف دينار.
وذكر اأن احلري���ق اأدى اإلى 
الطاب���ق  تل���ف املوج���ودات يف 
الأول مب���ا فيه من اأجهزة واأثاث 
ي�س���لم  مل  حي���ث  وحمتوي���ات، 
حتى ال�س���قف اأو اجل���دران التي 
ت�س���دعت بفعل األ�س���نة اللهب 
واحل���رارة، بينم���ا اأنه���ت مي���اه 
الإطف���اء م���ا تبق���ى م���ن اأجهزة 
واأثاث يف الطابق الأر�س���ي فلم 

يعد ي�سلح لل�سكن فيه.
ونا�س���د اجلهات الر�س���مية 
التدخ���ل لإعادة ترمي���م املنزل 
الذي ت�س���كنه اأمه الأرملة، التي 
ترف����س ال�س���كن مبن���زل اآخ���ر، 
وال���ذي تف���وق اإع���ادة تاأهيل���ه 
وجتهي���زه قدرات���ه املالي���ة، يف 
وقت���ا  تق�س���ي  الأم  اأن  ح���ني 
كل ي���وم يف منزله���ا املح���رق 
ويعت�رها الأمل على حال بيتها 
وذكرياته���ا فيه خ�سو�س���ا بعد 
�س���هر  قب���ل  زوجه���ا  ت���ويف  اأن 

ون�سف. 
وق���ال اإن من ال�س���عب اأن 
يج���د امل���رء نف�س���ه عاج���زا عن 
حتقي���ق طل���ب والدت���ه وحتول 
امل���ادة دون ذل���ك؛ لتبقى الأم 
خارج منزلها وه���ي مل تزل بعد 

يف فرة العدة.

• اآثار احلريق تبدو على جدران و�سقف املنزل	
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درة التاج الملكي 
حتتف���ي “عرو�س اخللي���ج” يف الراب���ع ع�رش من مار����س املقبل بحدث ا�س���تثنائي 
و�سعبي، هو اإ�سهار مركز امللك حمد العاملي للحوار بني الأديان، والتعاي�س ال�سلمي. 
ويوج���ز هذا امل����رشوع املختلف، روؤي���ة القيادة ال�سيا�س���ية، لبحري���ن جامعة لكل 

املكونات الإن�سانية، وبتجربة فريدة متثل ا�ستثناء باملنطقة، والعامل.
وتقدم لنا يوميات دهاليز العا�سمة املنامة، م�ساهدات حية لتطلعات البحرينيني 

كواقع معا�س، ومب�ساركة اأبناء اجلاليات املختلفة، بان�سجام منقطع النظري. 
فف���ي م�س���احة ل تتخط���ى الكيلوم���رات الثالث���ة، تتق���ارب امل�س���اجد، واملاآمت، 
والكنائ�س، واملعابد، وبقية دور العبادة، بتمازج روحي، يعك�س جاذبية البلد، ودماثة 

خلق �سعبها امل�سياف. 
وجنح���ت “جمعية هذه هي البحري���ن” برجمة هذه الدرو�س امل�س���تفادة، بتعزيز 
النفتاح على الآخر، ويف تر�س���يخ مفاهيم احت�سان الثقافات والأديان املتنوعة، بدًءا 
ب�سل�سلة من الزيارات املكوكية لعوا�سم العامل، وو�سول لإ�سهار هذا املركز العظيم. 
واأعجبت بو�س���ف الأم���ني العام للجالي���ات الأجنبية بي�س���تي ماثي�س���ون بالندوة 

التعريفية للمركز باأنه “درة التاج امللكي”. 
فال�س���كر بذل���ك، جلاللة امللك املفدى لإ����رشاره على اأن تكون بالده، يف م�س���اف 
املمالك الد�س���تورية الزاهرة، وال�س���كر اأي�س���ا لأع�س���اء جمعية “هذه هي البحرين”؛ 

مل�ساعيهم اخلرية بتحقيق روؤية ملك، وطموح �سعب.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

بن حويل: العمليات ال�ستباقية تعزز الأمن وال�سلم الأهلي

تو�سية بالت�سديق على اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية 

ن�سب متثيل املراأة باملجال�س الربملانية والبلدية تب�رش باخلري

العا�سوري: جهود حكومية لتعزيز منظومة ال�ستقرار الأ�رشي

ي�ساعد اململكة على الوفاء بالتزاماتها... “اخلارجية”:

ح�سور املراأة الب�سمة املميزة بامل�رشوع الدميقراطي... الفا�سل: 

منتقًدا ت�رشيحات نيابية عن جلوء مطلقات للتك�سب من امل�ساعدات الجتماعية

اأو�س���ت جلنة ال�س���وؤون اخلارجية والدفاع 
والأم���ن الوطن���ي مبجل����س الن���واب باملوافقة 
عل���ى م�رشوع قانون بالت�س���ديق عل���ى التفاق 
ب���ني مملك���ة البحري���ن ومنظمة حظر الأ�س���لحة 
املنظم���ة  امتي���ازات  ب�س���اأن  الكيميائي���ة 
وح�ساناتها املرافق للمر�سوم رقم )56( ل�سنة 

2017
وياأتي التف���اق املرافق مل����رشوع القانون 
ا�س���تكمالً مل���ا قامت ب���ه مملك���ة البحرين من 
الت�سديق على اتفاقية حظر ا�ستحداث واإنتاج 
الكيميائي���ة  الأ�س���لحة  وا�س���تعمال  وتخزي���ن 
وتدمري تلك الأ�سلحة املوقعة بتاريخ 13 يناير 
1993، والتي �س���ادقت عليها مملكة البحرين 

مبوجب املر�سوم رقم )6( ل�سنة 1997.
واأعمالً ملقت�س���ى اأحكام الفقرات )48( و 
)49( و )50( م���ن املادة الثامنة من التفاقية 
التي تن����س على اأن تتمتع املنظم���ة يف اإقليم 
الدولة الع�س���و بال�سفة القانونية واحل�سانات 
والمتي���ازات الالزمة ملمار�س���ة وظيفتها واأن 
يتمتع مندوبو الدول الأطراف وممثلو املنظمة 
وموظفوه���ا مبا يلزم من امتيازات وح�س���انات 
ملمار�س���ة وظائفهم واأن يكون حتديد ال�سفة 
القانوني���ة والمتي���ازات واحل�س���انات مبوجب 
اتفاق���ات ب���ني املنظم���ة وال���دول الأط���راف، 
فق���د مت التوقيع ب�س���كل نهائ���ي على التفاق 
ب���ني مملك���ة البحري���ن ومنظمة حظر الأ�س���لحة 
الكيمائية ب�ساأن امتيازات املنظمة وح�ساناتها 

يف لهاي بتاريخ 6 يونيو 2017.
وراأت وزارة اخلارجي���ة اأهمي���ة الت�س���ديق 
عل���ى التفاقي���ة يف م�س���اعدة اململك���ة عل���ى 

الوف���اء بالتزاماته���ا النا�س���ئة ع���ن الن�س���مام 
اإل���ى التفاقي���ة، يف مرئياتها ح���ول التفاقية 
اأ�س���ارت ال���وزارة الى اأن منظمة حظر الأ�س���لحة 
يف دورتها ال�ساد�س���ة واخلم�سون اأ�سدرت قرار 
ب�س���اأن هذا التفاق و ن�س���ت الفقرة )48( من 
امل���ادة الثامن���ة م���ن اتفاقية حظر ا�س���تحداث 
واإنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية 
وتدمري تلك الأ�سلحة، على اأن “تتمتع املنظمة، 
يف اأرا�س���ي الدول���ة الط���رف ويف اأي م���كان اآخر 
بال�س���فة  �س���يطرتها،  اأو  لولياته���ا  يخ�س���ع 
القانوني���ة والمتي���ازات واحل�س���انات الالزمة 

ملمار�سة وظائفها”.
ولفت���ت اإل���ى اأن اأهمية التف���اق من كونه 
ي�س���هل قانوناً عمليات التفتي�س امللزمة التي 
قد تقوم بها املنظمة ململكة البحرين، مبوجب 
التفاقية، علماً ب���اأن املنظمة قد قامت بزيارة 
تفتي�س���ية اإلى مملكة البحرين يف العام 2007، 
ومثل ه���ذه الزيارات تتطلب ترتيبات خا�س���ة 

وت�ساريح اأمنية م�س���بقة للمفت�سني )موظفي 
املنظم���ة( وقد واجه���ت وزارة اخلارجية حينئذ 
�س���عوبات يف الوفاء بها نظراً لعدم وجود مثل 

هذا التفاق.
وبين���ت اأن اللجن���ة الوطنية لعدم انت�س���ار 
اأ�س���لحة الدم���ار ال�س���امل اأو�س���ت يف اجتماعها 
اأع�س���ائها  )45( ومبوافق���ة جمي���ع  الر�س���مي 
احلا�رشين، ب�رشورة التوقي���ع على هذا التفاق 

بعد درا�سته.
وذك���رت اأن عدد م���ن دول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية وقعت على اتفاق مماثل، 
حيث وقع���ت دولة الكويت على التفاقية يف9 
مار����س 2006 ووقعت دول���ة الإمارات العربية 
املتح���دة 24 اأبري���ل 2009. وكذل���ك اململكة 
العربية ال�س���عودية يف 19 مايو 2010 يف حني 
در�س���ت دولة قط���ر و�س���لطنة عم���ان التفاق 
عل���ى  املوافق���ة  ب�س���اأن  تو�س���يات  ورفعت���ا 

التوقيع.

الق�س���يبية - جمل����س ال�س���ورى: اأكدت 
رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س ال�سورى جهاد 
الفا�س���ل اأنه منذ النطالق���ة الأولى للم�رشوع 
ال�س���الحي جلاللة امللك كان ح�س���ور املراأة 
الب�س���مة املميزة بامل�رشوع الدميقراطي من 

خالل متثيلها مبجال�س ت�رشيعية وبلدية.
الأول  الي���وم  من���ذ  ان���ه  اإل���ى  ولفت���ت 
كان���ت  الدميقراطي���ة،  احلي���اة  ل�س���تئناف 
قرينة عاه���ل البالد رئي�س���ة املجل�س الأعلى 
للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة 
بن���ت اإبراهيم اآل خليفة الداعم الأبرز لن�س���اء 
البحري���ن، حثا وت�س���جيعا وم���وؤازرة، ليقفوا 
بجبهة واحدة دعم���ا مل�رشوع دميقراطي ينجز 
اأ�سا�س���ات الدولة املدني���ة احلديثة. وقالت 
الفا�سل “يف كل عام حتتفي البحرين بقطاع 
ن�سائي مهني معني بيوم املراأة، وهذه الأيام 

اأبرزت ثقل ح�س���ور ن�ساء البحرين بقطاعات 
تنموية و�س���يادية وثقافية متنوعة، فاملراأة 
ببن���اء املجتم���ع وتقدم���ه  الرج���ل  ع�س���يدة 

وازدهاره”.
وذكرت الفا�س���ل اأنها �س���عيدة وفخورة 
باختي���ار عنوان ه���ذا اليوم، مقدمة �س���كرها 
وتقديره���ا البال���غ جلاللة امللك عل���ى ثقته 
الكبرية بن�س���اء البحرين، و�س���مان متثيلهن 
باملجال����س الت�رشيعية والبلدي���ة، كما ثمنت 
اجله���ود الت�س���جيعية لقرين���ة جالل���ة امللك 
�سمو الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، 
معت���رة اياها الداعم للمب���ادرات التي تعزز 

من متكني املراأة مبختلف املجالت.
امل���راأة  متثي���ل  ن�س���ب  اأن  واعت���رت 
باملجال����س الرملاني���ة والبلدي���ة بالبحرين، 
تب�رش باخل���ري، لفتة اإلى اأن جمتم���ع البحرين 
جمتمع واع���ي ومتح����رش باإيالء الثق���ة للمراأة 
املوؤهل���ة وه���و ما ي�س���اطر القناع���ة امللكية 

بتعيني الن�ساء مبختلف مواقع �سنع القرار.

انتقد النا�سط الجتماعي فا�سل العا�سوري 
ت�رشيح���ات نيابي���ة عن جل���وء مواطن���ات خليار 
الط���الق للح�س���ول عل���ى م�س���اعدات اجتماعية 
حكومي���ة، ومعت���را ذل���ك اتهام���ا غ���ري م���رر 
ل�رشيحة وا�س���عة من جمتمع البحرين، واإن اللجوء 
للط���الق ه���و اآخر احللول لو�س���ع نهاية ب�س���طر 
العالقة الزوجية بعد تعذر ت�س���وية اخلالفات اأو 

امل�سكالت داخل اإطار البيت الواحد.
واأ�س���ار اإلى اأن حكومة البحري���ن واملجل�س 
الأعلى للمراأة يبذلون جهودا م�سكورة يف �سبيل 
تعزيز منظومة ال�ستقرار الأ�رشي من خالل توفري 
خمتلف ال�س���مانات التي تكف���ل احلياة الأ�رشية 
امل�س���تقرة، ويف ح���ال تع���ذر ا�س���تمرار العالقة 
الزوجي���ة، فقد جرى ا�س���تحداث اآليات قانونية 
لت�س���وية اخلالف���ات، �س���واء م���ن خ���الل مكاتب 
الإر�س���اد الأ�رشي باملراكز الجتماعية احلكومية 
اأو م���ن خ���الل مكت���ب التوفي���ق الأ����رشي التابع 
ل���وزارة العدل وال�س���وؤون الإ�س���المية، اإ�س���افة 
لوج���ود مراكز اأهلية تقّدم الن�س���ح وامل�س���ورة 

للزوجني قبل اإغالق �سفحة عالقتهما.
واعت���ر العا�س���وري الت�رشيح���ات النيابية 
امل�س���اعدات  م���ن  مطلق���ات  تك�س���ب  ب�س���اأن 
الجتماعي���ة احلكومي���ة اأم���را غري م���رر؛ وذلك 

لأن املطلق���ات ميثلن جزءا رئي�س���ا من تكوين 
املجتم���ع، ولهن حقوقهن، اأ�س���وة ببقية فئات 
املجتمع الأخ���رى، وقد تتع����رش عليهن الظروف 
املعي�سية، ويواجهن م�س���كالت يف تاأمني قوت 
يومه���ن اأو توفري م�س���در ثاب���ت لرزقهن، واأن 
م���ا حت�س���ل عليه املطلق���ات حاليا م���ن حقوق 
اقت�س���ادية ه���و اأق���ل القلي���ل، ول���دي قائم���ة 
بالق�س����س ال�س���عبة واملري���رة ع���ن مطلقات 
يواجهن متاعب احلياة ب�س���ر وم�سقة يف �سبيل 

�سمان م�ستقبل واعد لفلذات اأكبادهن.
وتابع: يجب الوقوف على م�س���كالت حالت 

الط���الق، ودرا�س���تها، بالتن�س���يق م���ع املراكز 
وذل���ك  املتخ�س�س���ة؛  والبحثي���ة  الجتماعي���ة 
للو�س���ول لالأ�سباب ال�س���ائعة لنت�س���ار حالت 
الط���الق باملجتمع، لو�س���ع ال�س���وابط الكفيلة 
بكبح جماح زيادة عددها، وذلك بدل من اإطالق 

ت�رشيحات غري دقيقة عن واقع نعي�سه.

• من اجتماعات جلنة ال�سوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني )اأر�سيفية(	

• جهاد الفا�سل	

• فا�سل العا�سوري	

ثمن رئي�س جلنة ال�س���وؤون اخلارجية 
والدف���اع والأمن الوطني مبجل�س النواب 
عب���داهلل ب���ن حوي���ل، العملي���ة الأمني���ة 
بالعنا����رش  اطاح���ت  الت���ي  ال�س���تباقية، 
الإرهابي���ة املتورطة بتفجري انبوب نفط 

قرية بوري. 
واأكد بن حويل اأن التطوير ال�س���امل 
ل���وزارة الداخلي���ة بعهد ال�س���يخ را�س���د 
بن عبداهلل اآل خليفة، وا�س���ح وم�س���كور، 
وانعك�س ايجابا على اأداء وكفاءة الأجهزة 
الأمني���ة، وعل���ى املناخ الأمن���ي العام يف 

البلد. 
وق���ال” ال���دور ال���ذي ي�س���طلع ب���ه 
رج���الت الأم���ن والقي���ادات الأمني���ة هو 
اأ�س���ا�س التنمية ال�س���املة، وال�س���تقرار 
املجتمع���ي النوع���ي، وبالرغ���م من هول 

التحديات، و�سعوبتها، وتناميها”. 
بتق���دمي كاف���ة  “�سن�س���تمر  وتاب���ع 
الت�رشيع���ات امل�س���اندة ل���وزارة الداخلية 
مل�س���اعدة رجالتها على القيام بواجبهم، 

وعلى اأ�س����س �س���لبة ومتينة، حتول دون 
رجوع عقارب ال�ساعة للوراء”. 

واأردف ب���ن حوي���ل “الدول���ة مدعوة 
لأن ت�ستمر ب�س���ن القوانني والت�رشيعات 
اليراني���ة،  امل�س���اريع  عل���ى  ال�س���اغطة 
الديني���ة  املناب���ر  اأدجل���ة  مبقدمته���ا 

وامل�ساجد”. 

• عبداهلل بن حويل	

ليلى مال اهلل

 توفري خمتلف حمرر ال�سوؤون املحلية
ال�سمانات التي تكفل 

احلياة الأ�رشية امل�ستقرة

ا�ستحداث اآليات 
قانونية لت�سوية 

اخلالفات 

يجب الوقوف على 
م�سكالت حالت الطالق 

ودرا�ستها
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50 من�ساأة يف  معر�ض التوظيف الهند�سي للإناث

البحرين ت�سارك يف املخيم الك�سفي الدويل بال�سارقة

ت�سدين كتاب “حفظ املباين التاريخية من املحرق”

يفتتح غدا برعاية وزير العمل

بح�ضور وفود من 82 دولة

ملوؤلفه �ضلمان املحاري

مدين���ة عي�ض���ى - وزارة العم���ل والتنمية 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  تنظ���م  االجتماعي���ة: 
االجتماعي���ة، “معر����ض التوظي���ف يف القط���اع 
الهند�ض���ي للإناث”، حتت رعاي���ة وزير العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة، جميل حمي���دان، وذلك 
ي���وم بع���د غد االأح���د يف به���و ال���وزارة مبدينة 

عي�ضى.
و�ض���يتم خلل هذا املعر�ض املتخ�ض�ض، 
عامل���ة  من�ض���اأة   50 في���ه  �ضت�ض���ارك  وال���ذي 
بالقطاع اخلا�ض، عر�ض ال�ض���واغر فيه للإناث 

املهند�شات ممن تنطبق عليهن ال�رشوط ل�شغل 
الوظائ���ف الهند�ش���ية، وباأجور منا�ش���بة، فيما 
�ضتعر�ض الوزارة عدداً من ال�ضواغر الوظيفية 
والتدريبي���ة االحرتافية يف املجال الهند�ش���ي 

املنتقاة من بنك الوظائف لدى الوزارة.
ودعت الوزارة للباحثات عن عمل املعنيات 
من اأ�ش���حاب التخ�ش�شات الهند�شية، حل�شور 
املعر�ض، واالط���لع على ال�ض���واغر الوظيفية 
املتوافرة، ولقاء مندوبي املن�شاآت امل�شاركة، 
لتق���دمي طلب���ات توظيفهن،متهي���داً الختيار 

اأ�ش���حاب العم���ل املقب���والت منه���ن ل�ش���غل 
هذه الفر����ص الوظيفية، بعد امت���ام اإجراءات 
التوظيف املقررة من قبل املن�ش���اآت نف�شها، 

وذلك حتت اإ�رشاف مبا�رش من الوزارة.
وياأتي تنظيم املعر�ض االأول للعام اجلاري 
2018، �ضمن �ضل�ضلة معار�ض التوظيف التي 
تقيمه���ا وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة، 
والهادف���ة ال���ى اإدماج املواطن���ن يف وظائف 
ومه���ن نوعي���ة وجاذب���ة، وباأج���ور منا�ش���بة يف 

خمتلف القطاعات االنتاجية ب�شوق العمل.

الرتبي���ة  وزارة   - عي�ض���ى  مدين���ة 
والتعليم: �ش���اركت مملك���ة البحرين من 
خ���لل وزارة الرتبية والتعليم يف املخيم 
الك�ش���في ال���دويل الثام���ن، ال���ذي اأقيم 
برعاي���ة ع�ض���و املجل����ض االأعل���ى لدولة 
االإمارات العربية املتحدة حاكم ال�شارقة 
ال�ضيخ �ض���لطان القا�ض���مي والذي حمل 
�ش���عار “ال�ش���ارقة العا�ش���مة العاملي���ة 
2019” وذل���ك يف مفو�ض���ية  للكت���اب 
ك�شافة ال�شارقة، مب�شاركة وفود من 82 
دولة من خمتلف اأنحاء العامل، حيث ميثل 
ه���ذا املخي���م ال���دويل تظاهرة ك�ش���فية 

عاملية ت�شم ثقافات متعددة.
وقام �شاحب ال�ش���مو حاكم ال�شارقة 
اأثن���اء حفل االفتتاح بزي���ارة جناح وزارة 
الرتبية والتعليم مبملكة البحرين، الذي 
ا�ش���تمل عل���ى معلومات تبن االأن�ش���طة 
الت���ي تنفذها الوزارة ع���ن طريق جمعية 
اإل���ى  باالإ�ش���افة  البحريني���ة،  الك�ش���افة 
ت�ش���ليط ال�شوء على امل�شرية التعليمية 
مبملكة البحرين وما حققته من اإجنازات 
بف�ضل دعم وم�ضاندة القيادة ال�ضيا�ضية 

وامل�ض���اريع التطويرية التي ت�ض���هدها، 
اإ�ش���افة اإل���ى ما تنف���ذه جمعية ك�ش���افة 
البحري���ن م���ن فعالي���ات وبرام���ج، منها 
خدمة املجتمع وامل�ش���اركة يف املخيمات 
الك�ش���فية داخل وخ���ارج مملكة البحرين 
واملحا����رشات التوعوي���ة املتنوع���ة، اإلى 
جان���ب امل�رشوع ال�ش���بابي االيجابي الذي 
يهدف اإلى تعزي���ز مفاهيم وقيم العمل 

القيادية  التطوعي، وتطوير امله���ارات 
وقيم الوالء واالنتماء، وقد نالت م�شاركة 
ك�ش���افة البحرين يف هذا اللقاء االإ�ش���ادة 

والتقدير.
وقدم وزير الرتبية والتعليم رئي�ص 
جمعي���ة ك�ش���افة مملك���ة البحرين ماجد 
النعيمي هدية تذكارية ل�شاحب ال�شمو 
ع�ش���و املجل�ص االأعلى لدولة االإمارات 

العربية املتحدة حاكم ال�ش���ارقة، متثل 
جم�ض���ماً ملدر�ض���ة الهداي���ة اخلليفي���ة 
التي تاأ�ض�ض���ت الع���ام 1919، وتعترب 
اأول مدر�ش���ة نظامية مبملكة البحرين، 
كما اأهدى اإلى �ش���موه هدي���ة تذكارية 
عبارة عن ع�ش���ا ك�شفية حماطة بعلمي 
البلدين ال�ش���قيقن من عمل ك�ش���افة 

البحرين.

باإم���ارة  املا�ش���ي  الثالث���اء  ي���وم  مت 
ال�ش���ارقة تد�ش���ن كتاب “حف���ظ املباين 
التاريخية مبان من مدينة املحرق” للباحث 
�ض���لمان املح���اري وذل���ك خ���لل امللتقى 
العربي لل���رتاث الثقايف الذي يعقد للمرة 
االول���ى يف املنطقة حتت رعاية وح�ض���ور 
من ع�ش���و امللج�ص االعلى حاكم ال�شارقة 
�شاحب ال�ش���مو ال�ش���يخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�ضمي، والذي ينظمه املركز 
االقليم���ي حلفظ الرتاث الثقايف ) ايكروم 
– ال�شارقة( يف الفرتة من 6 الى 8 فرباير 
وال���ذي يح�رشه م�ش���اهري العم���ارة والفن 

واالعلم والرتاث يف الوطن العربي.
وياأت���ي ه���ذا الكت���اب ليوثق بع�ش���ا 
م���ن اجلهود التي تبذله���ا مملكة البحرين 

ممثلة بهيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالثار 
وعلى راأ�ض���ها ال�ض���يخة مي بنت حممد بن 
ابراهي���م اآل خليفة؛ يف جمال حفظ الرتاث 

الثقايف.
والكت���اب مت طباعته ون����رشه من قبل 
املنظمة العاملية )املركز الدويل لدرا�شة 
I -  شش���ون وترميم املمتلكات الثقافية

CROM( ومقره���ا روم���ا بايطالي���ا من 
 ( بال�ش���ارقة  االقليم���ي  مركزه���ا  خ���الل 
اإيكروم – ال�ش���ارقة(، فق���د اختار املركز 
ن�رش ه���ذا الكت���اب الأنه ي�ش���كل م�ش���اهمة 
مهمة يف حت�شن اأعمال احلفاظ والرتميم 
يف املنطقة، وهو اأحد الدرا�ش���ات القليلة 
املتوفرة باللغ���ة العربية يف جمال ترميم 
وحف���ظ املباين التاريخي���ة يف هذه البقعة 

من العامل، والتي اتبع���ت طريقة منهجية 
تن�ش���جم مع اأ�ش����ص ومب���ادئ احلفاظ على 

الرتاث الثقايف.
ويهدف الى ابراز تراث مدينة املحرق 
الت���ي ازدهرت خالل الق���رن 19 امليلدي 
اقت�ش���اديا واجتماعي���ا و�شيا�ش���يا. فق���د 
كانت مركز حكم اآل خليفة، ومركزا جتاريا 
مزدهرا بتج���ارة اللوؤلوؤة الت���ي كانت اأحد 
اأهم م�ش���ادر الدخل الأهل البحرين وعماد 
التجارة فيها اآنذاك. ويهدف الى حت�شن 
ممار�شات احلفاظ الرتاث الثقايف وتوعية 
املعتم���ن ومتخذي القرار ب����رشورة اتباع 
املنهجي���ات واملواثي���ق الدولية يف حفظ 
املمتل���كات الثقافي���ة الرتاثي���ة لالأجيال 

القادمة.

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل وزير �شوؤون 
م���ريزا  عبداحل�ش���ن  وامل���اء  الكهرب���اء 
الرئي����ص التنفيذي ملجموعة الفي�ش���ل 
 TBEA ل�رشك���ة  املحل���ي  وال�رشي���ك 
ال�شينية في�شل العو�شي يرافقه نائب 
الرئي�ص التنفيذي لل�رشكة يانغ هينغفان 

وعدد من امل�شوؤولن. 
الوزي���ر  رح���ب  اللق���اء  بداي���ة  ويف 
باحل�شور، وا�ش���تمع الى �رشح عن اأن�شطة 
وم�ش���اريع ال�رشك���ة يف خمتل���ف املجاالت 
التكنولوجي���ة وباالأخ�ص م�ش���اريعهم يف 
اأنظم���ة الطاق���ة املتج���ددة ورغبتهم يف 
فتح جماالت للتعاون امل�شرتك مع وحدة 

الطاقة امل�شتدامة. 
وب���دوره قام الوزي���ر بتقدمي عر�ص 
عن م�شاريع وحدة الطاقة امل�شتدامة مبا 
فيها اخلطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة 
واخلطة الوطنية للطاقة املتحدة وبع�ص 
امل�ش���اريع املهمة يف الطاق���ة املتجددة 
كم����رشوع الطاقة ال�شم�ش���ية �ش���عة 100 
 Net( ميغاوات وقيا�ص العداد ال�ش���ايف
يف  اال�ش���تثمار  وفر����ص   )Metering

الطاقة ال�شم�شية. 
واأ�ش���اد الوزي���ر مريزا مب���ا تقوم به 
ال�رشكة من م�ش���اريع يف جماالت متعددة، 
وق���ال الوزي���ر اإنن���ا نرح���ب بفت���ح اآفاق 
التعاون مع ال����رشكات املحلية والعاملية 
املتخ�ش�ش���ة يف هذه املجاالت ودرا�ش���ة 
عرو�ش���ها والعمل على امكانية التعاون 

معها بح�شب الفر�ص املتاحة.
من جانبه/ تقدم في�ش���ل العو�شي 
 ”TBEA“ �رشك���ة  وم�ش���وؤولو  ورئي����ص 
ال�ش���ينية بجزيل ال�ش���كر والتقدير الى 
الوزي���ر مريزا وامل�ش���وؤولن على ح�ش���ن 
اال�شتقبال واحلفاوة والرتحيب بالتعاون 
يف املج���االت ذات االهتم���ام امل�ش���رتك 
م�ش���يدين باالجنازات الت���ي حتققت يف 
قطاع الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
م���ا اأدى الى جذب وا�ش���تقطاب كربيات 
ال����رشكات العاملي���ة وخل���ق الطلب على 
ال�ش���وق البحريني لال�شتثمار يف جماالت 
والطاق���ة  عموم���ا  التقليدي���ة  الطاق���ة 

امل�ضتدامة خ�ضو�ضا.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: �رشح 
مدي���ر ع���ام مديرية �رشط���ة املحافظة 
اجلنوبية اأن �رشطة املديرية بالتعاون 
اجلنوبي���ة  بلدي���ة  م���ع  والتن�ش���يق 
واملحافظ���ة، متكنت من القب�ص على 
عدد من االأ�شخا�ص امل�شتبه بحيازتهم 
وبيعهم مواد م�شكرة، واإزالة فر�شات 
لباعة جائلن، باالإ�ش���افة اإلى �ش���بط 
ع���دد من املخالف���ن لالإقام���ة وذلك 

مبنطقة راأ�ض زويد.
واأ�ش���ار مدير ع���ام مديرية �رشطة 
املحافظ���ة اجلنوبية اإلى اأنه مت حتريز 
االإج���راءات  واتخ���اذ  امل�ش���بوطات 
القانوني���ة اللزم���ة، متهي���دا الإحال���ة 

املقبو�ص عليهم اإلى النيابة العامة.

بحث التعاون يف الطاقة 
مع “TBEA” ال�ضينية

القب�ص على بائعي 
م�شكرات و�شبط خمالفن 

لالإقامة براأ�ص زويد

• جميل حميدان	

•  وزير الرتبية والتعليم لدى م�شاركته يف املخيم الك�شفي بال�شارقة	

و�ش���وؤون  اال�ش���غال  وزارة   - املنام���ة 
����رشح  العم���راين:  والتخطي���ط  البلدي���ات 
مدي���ر اإدارة تقني���ة املعلوم���ات يف �ش���وؤون 
اال�شغال بوزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ه�ش���ام �ش���اتر باأنه مت 
االنتهاء من توحيد نظام االت�ش���ال الهاتفي 
عرب بروتوكول االآي بي يف �ش���وؤون االأ�شغال 

بجميع مباين الوزارة الرئي�شة.
اإدارة تقني���ة املعلوم���ات  اأن  واأ�ش���اف 
عمدت من خالل خطتها اال�شرتاتيجية لتبني 
عدد من املبادرات التي من �ش���اأنها تر�شيد 
وحتوي���ل  النفق���ات  وتقلي���ل  اال�ش���تهالك 
البيانات االلكرتونية واالنظمة واالت�ش���ال، 

وعل���ى راأ�ص ه���ذه املب���ادرات تطبيق نظام 
االت�ش���ال الهاتفي ع���رب بروتوكول االآي بي 
عن طريق �شبكة الوزارة االلكرتونية والذي 
يتما�ش���ى و�شيا�ش���ة ال���وزارة القائم���ة على 

توفري اأف�شل اخلدمات ملنت�شبي الوزارة.
وقال �ش���اتر اإن���ه مت تطبي���ق النظام يف 
مرحلتن: االأولى ملبنى الوزارة الرئي�شي يف 
املنامة ومكاتب ال���وزارة يف اجلنبية ويخدم 
هذا النظ���ام اأكرث من 600 موظف يف توفري 
االت�ضال الهاتفي وكانت املرحلة االأولى يف 
ع���ام 2011، اأما املرحل���ة الثانية والتي مت 
االنتهاء منها ب���ن العامن 2016 و2017 
الرئي�ش���ة  ال���وزارة  مواق���ع  لرتب���ط  ج���اءت 

املوزعة على حمافظ���ات مملكة البحرين يف 
املحرق واجلفري وتوبلي و�شلماباد بال�شبكة 
الرئي�ش���ية يف املنامة والذي مت تطويرها يف 
املرحلة االأولى، وتخدم املرحلة الثانية اأكرث 

من 500 موظف يف توفري االت�ضال.
ولف���ت اإل���ى اأن ه���ذه اخلط���وة ج���اءت 
وتر�ش���يد  املقدم���ة  اخلدم���ات  لتح�ش���ن 
نفقات االت�شال اخلارجي بن مباين الوزارة 
الرئي�ش���ة من خالل تفعيل الربط بن اأنظمة 
االت�ش���ال الهاتفي ع���رب بروتوكول االآي بي 
يف جممع املنامة واملواقع االأخرى والذي من 
�ش���اأنه توفري نفقات االت�ش���ال الهاتفي يف 
الوزارة بن�ش���بة 80 % عم���ا كانت عليه قبل 

تطبيق التكنولوجيا.
واأك���د اأن ال���وزارة تعم���ل جاه���دة على 
يف  الر�ش���يدة  احلكوم���ة  توجيه���ات  تبن���ي 
توفري اأف�ش���ل اخلدمات ودعمه���ا باالأنظمة 
والبيان���ات التي ت�ش���هل تق���دمي اخلدمات 
باأف�شل اال�شاليب ويف اأ�رشع وقت، واأن اإدارة 
تقني���ة املعلومات تعمل جاهدة على ترجمة 
ه���ذه التوجيه���ات اإل���ى برام���ج وخطط من 
�ش���اأنها تطوير العمل االلكرتوين يف الوزارة 
وباأقل التكاليف، مم���ا يدعم ذلك توجهات 
االإدارة العليا واحلكومة الر�شيدة واالهداف 
القائمة على توفري اأف�شل اخلدمات بتكلفة 

مدرو�ضة ومعقولة.

“االأ�سغال”: توفري 80 % من م�ساريف االت�ساالت 
با�شتخدام تكنولوجيا ات�شال متقدمة

• ه�ضام �ضاتر	
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برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

أسماؤنا هويتنا وعزاؤنا للهنديات الريفيات

)مبروك التخرج فاطمة(شكر خاص للمستشفى العسكري

الأ�ش���خا�ص  تخاط���ب  ه���ل 
تلتقيه���م  عندم���ا  باأ�ش���مائهم 
وحتدثهم؟اإذا كان ل، فحتما هذا 

ما يتوجب عليك قراءته هنا.
جي���م  الربي���د  مدي���ر  كان 
املتح���دة  الولي���ات  يف  ف���اريل 
لديه الق���درة مبناداة ع�رشة اآلف 
�شخ�ص باأ�ش���مائهم الأولى، وقد 
�شخر قدرته هذه يف اإجناح احلملة 
النتخابي���ة لفرانكلت روزفلت، 
كل م���ا فعله ف���اريل ه���و كتابة 
ر�ش���ائل خم�ش�ش���ة لكل �شخ�ص 
م���ن معارفه معنونه باإ�ش���مائهم 

لدعم روزفلت وانتخابه.
مما نتج عن تن�ش���يبه رئي�شا 
للوليات املتح���دة الأمريكية يف 
القرن املا�شي. كان فاريل يعلم 
اأن اأح���ب الأ�ش���ماء للإن�ش���ان هو 
ا�ش���مه، وكم هي جماملة لطيفة 
باقي���ة الأث���ر خماطب���ة الآخري���ن 
كان  وباملنا�ش���بة  باأ�ش���مائهم، 
بيل كلينتون يعلم �ش���حر حفظ 
الأ�شماء وخماطبتهم بها، فحفظ 
ع����رشة اآلف ا�ش���م، فق���د اعت���اد 
كلينتون يف ريعان �شبابه بتذكر 
كل �شخ�ص قابله وحفظ الأ�شماء 
يف بطاق���ات حج���م 3*5 حتتوي 
كل بيانات ال�ش���خ�ص من ا�ش���مه 
وم���كان مقابلته اإي���اه والتاريخ، 
وكان يف كل ليل���ة يراج���ع ه���ذا 
البطاقات لتقوية ذاكرته وحفظ 
الأ�ش���ماء، ف�شار لديه ع�رشة اآلف 
بطاق���ة ح�ش���بما قال ل�ش���حيفة 

نيويورك تاميز.
ل ري���ب اأنه���ا تقني���ة جمدية 
للف���وز بالنتخاب���ات، اإذن ه���ذه 
دع���وة للنواب وكل املر�ش���حني 
الف���وز  وم���ربوك  با�ش���تخدامها 

مقدما.
با�ش���مه  ال�ش���خ�ص  من���اداة 
ي�شعره بالعتزاز والتقدير؛ لأنك 
توؤكد وجوده عند مناداته، حيث 
اإن ال�ش���م اأكرث الأمور الت�ش���اقا 
ب���ه، واأنه ج���زء مهم م���ن هويته، 
واإنك تر�ش���ل له ر�ش���الة �شمنية 
مبحبتك له. فعلى �شبيل املثال 
مناداة الطالب با�شمه يف ال�شف 
جتذب���ه وتلف���ت انتباه���ه، وهذا 
يندرج �ش���من فن اإدارة ال�ش���ف 

وتعديل ال�شلوك ال�شفي.
لك���ن ذل���ك ل ينطب���ق عل���ى 
البع�ص، ففي الهند وحتديدا يف 
املناطق الريفية من���اداة املراأة 
ت�ش���تحق  ال���زوج جرمي���ة  ا�ش���م 
العق���اب، وذل���ك يرجع اإل���ى اأن 
التقلي���دي  الهن���دي  املجتم���ع 
يرى ذلك باأنه يجلب �ش���وء احلظ 
ويق����رش بعم���ره، فالزوج م�ش���او 
للإله، حيث ينادينه “ياهو”، اأي 
مبعن���ى “اأنت” جل���ذب انتباهه. 
يذك���ر اأن هناك �ش���يدة واجهت 
الق�ش���ا�ص جلراأتها وذكر اأ�شماء 
اجلال�شني خارج منزلها،  الرجال 
ومن �ش���منهم عم زوجه���ا، فتم 
نفيها مع اأطفالها ونبذها خارج 
القري���ة، عموم���ا ه���ذا التقلي���د 
اآخ���ذ بالنته���اء لنح�ش���ار الزواج 
الن�ش���اء  والتح���اق  التقلي���دي 
بالعم���ل ونيله���ن ح�ش���تهن من 
اأن  كذل���ك  وحم���زن  التعلي���م. 
لل�ش���م ح�ش���ة يف العداء اأي�ش���ا 
كم���ا يق���ول اإلفي����ص برو�ش���لي 
“�شامح اأعداءكن ولكن ل تن�شى 

اأ�شماءهم”. 
خماطب���ة  الإقن���اع  ف���ن  ويف 
ال�ش���خ�ص با�ش���مه كفيل بنجاح 
عملية الإقناع اأو التفاو�ص، فقد 
اأ�ش���ارت الأبحاث اأن الأ�ش���خا�ص 
ي�ش���عرون بالثن���اء عندما ي�ش���ر 
لهم حمدثهم باأ�شمائهم، عزيزي 
القارئ هل لك اأن حتفظ ا�ش���مي 
جيدا؟ �شاأ�شعر بالثناء والمتنان 

حقا.

حنان فردان

من باب من ل ي�شكر النا�ص ل ي�شكر اهلل
�ش���كرا م���ن القل���ب للم�شت�ش���فى الع�ش���كري البحريني 
الذي ي�ش���اهي باإمكاناته ونوعية خدماته الراقية واإن�ش���انية 

العاملني فيه، املراكز العاملية املتخ�ش�شة واملتميزة.
لقد كنت يف زيارة ق�ش���رة ململكة البحرين ال�ش���قيقة 
واحلبيبة، وقدر اهلل تعالى اأن اأ�شاب فجاأة باأزمة قلبية، ومت 
نقلي اإلى امل�شت�ش���فى لقوة دفاع البحرين )ق�ش���م القلب(. 
وهناك وج���دت الرعاية الكاملة واملعامل���ة الراقية واللطف 
اجلمي���ل من جان���ب العامل���ني يف امل�شت�ش���فى، وخ�ش���عت 
ق�ش���طرة قلبية من جانب الطباء ل حت�رشين اأ�شماء جميعهم، 
وبف�ش���ل من اهلل تعالى تكلل���ت العملية بالنجاح، ولكني ما 
اأزال اأتذكر لطف املعاملة والكفاءة املهنية العالية، ولذلك 
وجدت من واجبي اأن اأتقدم بال�ش���كر خال�ش���ا للقائمني على 
امل�شت�ش���فى، وللفري���ق الطب���ي ومعاوني���ه، ويف مقدمتهم 
الدكتور ح�شام نور، الذين منحوين العناية الكاملة والرعاية 

اإلى اآخر حلظة، فلهم مني كل التقدير والمتنان املحبة. 
وال�ش���كر مو�ش���ول اإلى حكومة مملكة البحرين العزيزة، 
وال�ش���كر اأي�ش���ا اإل���ى ق���وة دفاع احلري���ن و�ش���عب البحرين 

ال�شقيق النبيل.
حفظ اهلل مملكة البحرين وقيادتها و�شعبها

أخوكم / العميد م. بدر العنزي

يرجى توجيه الرسائل إلى readers@albiladpress.com متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

منح �إجازة 60 يوما بعد �الإجها�ض �أو والدة جنني ميت 
يف اقرتاح نيابي بقانون

تدر����ص جلن���ة اخلدم���ات النيابي���ة اقرتاحا 
بقان���ون اإ�ش���افة بن���د ج ال���ى امل���ادة رقم 32 
من قان���ون العم���ل يف القطاع الأهلي ال�ش���ادر 
بالقان���ون رقم 36 ل�ش���نة 2012 تق���دم به كل 
م���ن النائب فاطم���ة الع�ش���فور والنائب جميلة 
ال�ش���ماك والنائ���ب ج���لل كاظ���م والنائب حمد 

الدو�رشي النائب غازي اآل رحمة.
يتناول القرتاح بقانون و�ش���ع املراأة التي 
تتعر�ص للإجها�ص والتي تلد جنينا ميتا بعد 6 
اأ�شهر من احلمل الذي مل تتعر�ص له املادة 32.
وت�ش���تعر�ص املذكرة الي�شاحية ان املراأة 
يف ه���ذه احلالت مرت ب���ذات الظ���روف والآلم 
اجل�ش���دية التي مرت بها املراأة التي تلد ولدة 
طبيعي���ة وفوق ذل���ك تكون قد م���رت بظروف 
نف�شية �شعبة وا�شتثنائية تتطلب وقتا للراحة 

واإعادة التاأهيل.

وبين���ت ان القان���ون مل ين����ص عل���ى ح���ق 
املجه�شة او التي تلد جنينا ميتا بالإجازة وترك 
المر للم�شت�شفيات والعيادات للتقدير و�شمح 
بح�ش���ول الكثر من احلالت التي ت�شطر فيها 
امل���راأة العاملة ال���ى ا�ش���تئناف عملها يف وقت 
ق�شر جدا بعد عملية الإجها�ص او ولدة جنني 
مي���ت دون الخذ بالعتبار الأو�ش���اع النف�ش���ية 

واجل�شدية ال�شعبة التي متر بها.
واأو�ش���ح ان الكثر من تلك احلالت تكون 
يف ظروف الولدة القي�رشية وما ي�ش���تلزمه ذلك 
من فرتة اإجازة طويلة وقد جاء املقرتح بقانون 
لي�شاوي بني اإجازة الو�شع واجازة الإجها�ص او 
ولدة طفل ميت يف حال ح�ش���ل ذلك بعد مرور 
6 اأ�ش���هر من احلمل وذلك متا�شيا مع الدعوات 
النقابي���ة الدولي���ة والت���ي تطالب ب����رشورة دم 
التمي���ز بني حالت���ي ال���ولدة والإجها�ص وذلك 
بالنظر الى جمرد احلمل دون الهتمام مب�شره 
على اعتبار ان اله���دف الذي يتوخاه امل�رشع من 

وراء اإجازة الو�شع هو املحافظة على �شحة الأم 
اأول وتربية املولود ثانيا:

 وتن�ص املادة 32 من قانون العمل 2012 
على:

 اأ( حت�شل العاملة على اإجازة و�شع مدفوعة 
الأج���ر مدتها �ش���تون يوماً، ت�ش���مل املدة التي 
ت�ض���بق �لو�ض���ع و�لت���ي تلي���ه، ب����رط �أن تقدم 
�ش���هادة طبية معتمدة من اأحد املراكز ال�شحية 
احلكومية اأو اإحدى العيادات املعتمدة من قبل 
�ش���احب العم���ل مبيناً بها التاري���خ الذي يرجح 
فيه ح�ش���ول الو�شع. ويجوز للعاملة اأن حت�شل 
على اإج���ازة دون اأجر مبنا�ش���بة الو�ش���ع مدتها 

خم�شة ع�رش يوماً علوة على الإجازة ال�شابقة.
ب( يحظ���ر ت�ش���غيل العامل���ة خ���لل الأيام 
ب�ش���اأن  وت����رشي  للو�ش���ع،  التالي���ة  الأربع���ني 
ا�ش���تغالها لدى �ش���احب عمل اآخر خ���لل اإجازة 
الو�ش���ع الأحكام املن�ش���و�ص عليه���ا يف املادة 

)62( من هذا القانون.

• من اجتماعات جلنة اخلدمات مبجل�ص النواب )اأر�شيفية( 	

ليلى مال �هلل

جرمية الحتيال املايل هي اإحدى اجلرائم التي تت�ش���دى لها الإدارة العامة ملكافحة الف�ش���اد والأمن 
القت�ش���ادي واللكرتوين، حيث يعرف الحتيال باأنه “ال�ش���تيلء على مال منقول اأو �ش���ند مملوك للغر 
بخداعه وحمله على ت�ش���ليمه لأ�شخا�ص اآخرين با�شتخدام طرق احتيالية بهدف متلكه وحيازته”، فهي من 
جرائ���م الأم���وال التي ل تتطلب العنف يف نق���ل امللكية لذلك املنقول بل اإن مرتكبيها يو�ش���فون باأنهم 
اأ�ش���حاب الياقات البي�شاء كونهم غالباً ما يكونوا �ش���ديدي النظافة والأناقة حيث ل ي�شاور املجني عليه 
ال�ش���ك يف نواياهم اخلبيثة من خلل اإثراء ذمة اجلاين املالية من دون وجه حق، وعند ال�ش���تباه او للتاأكد 
فانه يف�ش���ل الت�ش���ال على 992 حيث العاملني موؤهلني ولديهم املعلومات الكافية لأية ا�شتف�ش���ار او 

التقدم باأي بلغ. 
وتهيب اإدارة مكافحة اجلرائم القت�شادية باملواطن واملقيم باتباع الن�شائح التالية:- 

- جتنب الن�ش���ياق وراء العرو�ص وال�ش���فقات املغرية والتي تعد باأرباح وف���رة كون اأغلبها تروج 
بغر�ص الحتيال.

- جتاهل الت�ش���الت الهاتفية اأو الر�ش���ائل املتك���ررة غر املتوقعة عرب هاتف���ك النقال اأو بريدك 
اللكرتوين ب�شاأن الفوز بجائزة يا ن�شيب كبرة اأو غرها والإبلغ عنها فوراً. 

- اإذا تعر�ش���ت ملثل هذا النوع من الحتيال اأو كنت على ات�ش���ال مبثل ه���وؤلء املجرمني اأو دفعت 
اأتعاب���اً لهم، فعليك الحتفاظ بن�ش���و�ص جميع الر�ش���ائل امل�ش���تلمة بوا�ش���طة الهاتف النق���ال اأو الربيد 
الإلك���رتوين او العادي، والحتفاظ بجميع وثائق ال�ش���فقات واحلوالت التي قم���ت بتحويلها لهم، واإبلغ 

اجلهات الأمنية فوراً. 
اأ�شاليب الحتيال املايل:

ا�شتخدام طرق احتيالية اأي التدلي�ص “تغر احلقيقة”.
اتخاذ ا�شم كاذب اأو �شفة غر �شحيحة.

الت�رشف يف عقار اأو منقول غر مملوك للجاين ولي�ص له حق الت�رشف فيه. 
الحتيال اللكرتوين با�ش���تخدام و�شائل نقل املعلومات والت�ش���الت من خلل املواقع اللكرتونية 

وبرامج التوا�شل الجتماعي. 
الت�شالت التقليدية املجهولة وامل�شبوهة.

ون�ش���ت امل���ادة 391 من قانون العقوب���ات البحريني اأنه يعاقب باحلب����ص وبالغرامة التي ل تتجاوز 
500 دينار كل من تو�ش���ل اإلى ال�ش���تيلء على مال منقول اأو �ش���ند اأو اإلى توقيع هذا ال�شند اأو اإلغائه اأو 
اإتلفه اأو تعديله وذلك بال�ش���تعانة بطرق احتيالية اأو اتخاذ ا�ش���م كاذب اأو �شفة غر �شحيحة اأو الت�رشف 

يف عقار اأو منقول غر مملوك له ولي�ص له حق الت�رشف فيه.
واإذا كان حمل اجلرمية مالً اأو �شند للدولة اأو اإحدى اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة )107( اعترب 
ذلك ظرفاً م�ش���دداً، ويعاقب على ال�رشوع باحلب�ص الذي ل يزيد على �ش���نة والغرامة التي ل تتجاوز 2000 

دينار.  

احلذر من الحتيال اللكرتوين يف برامج التوا�شل الجتماعي
 الثقافة األمنية

مصطفى الخوخي

على راأ�شك كتاب العلم

ثبات واعد و�شرب �شادق  

طريق ال�شوك بالآلم 

�شهرتي الليل لنور الفهم 

ن�شب ذهاب ومر اإياب

حداك الأمل ل�شون العمل 

هلل درك لك فاطمة

بعز وفخر حملتينه 

وحب العلم ملكتينه

ومر الأيام ن�شيتينه 

عناء يومي حفظتينه

وكرى الليل عفتينه

 جلني ثمار زرعتينه

 ربا علك وحزتينه
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تاريخ”،  لها  “اأحزان  رواية  تعد 
للللللكللاتللب اللل�للصللحللايف �للصللاح 
التي  الروايات  اإحللدى  الفكي، 

من  الكثري  مبعانيها  حتمل 
للا،  حللرفلليًّ عللنللوانللهللا  دالالت 

فللللاأحللللزان تلللللو اأحلللللزان 
الباد  تلك  بها  منيت 
الللتللي عللانللت ملللن نظم 

احللتللاللليللة واأخللللللرى ظللاملللة.. 
وانقابات تلو االأخرى تع�صف بهذا ال�صعب 
امل�صكني ع�صًفا وتاأكل من انتمائه لوطنه.

وجند العمل �صديد 
بالواقع  االرت��ب��اط 
امللللللللريلللللللر، وعللللن 
من  وا�للصللعللة  حقبة 
تللاريللخ اللل�للصللودان 
قللبللل اال�للصللتللقللال 
قريب. اأمللد  وحتى 

ت�صللللاوؤالت كثرية حتاول هللللذه الرواية 
غو�صللللها  مللللع  عنهللللا  االإجابللللة  الفل�صللللفية 
الب�رشيللللة،  النف�للللس  خبايللللا  يف  وتنبي�صللللها 
يف  وم�صللللائل  ق�صللللايا  جملللللة  م�صتك�صللللفًة 
حياتنللللا، اإذ نتبني بطللللل العمل وهو يتخبط 
يف دوامللللة اأمرا�س نف�صللللية يعي�صللللها نتيجة 
رحيللللل اأحدهم عنه. ويتابللللع بهاء حجازي يف 
هللللذا االإ�صللللدار اجلديللللد: “ما بعللللد رحيله”، 
�صلللللوك طريق البحث والت�صاوؤل الفل�صفي 
قمي�للللس  عللللر 
ففللللي  الروايللللة، 
روايته االأولى  “مل 
بعد”،  ديًنا  تعتنق 
ا  مهمًّ �صللللوؤاالً  طرح 
االإن�صان  عاقة  عن 

باالأديان. 

لعل ال�صاعر اإبراهيم اليو�صف، يحاول 
يف كتابه “هكذا اأكتب”، ال�صلللادر اأخرًيا يف 
القاهرة، واإن على ا�صلللتحياء، نقد جتربته 
ال�صعرية، وهو ما يدخل يف اإطار نقد الذات، 
الذي طاملا يتجنبه امل�صلللتغلون باالإبداع، 
ل�صلللبب اأو الآخر. اإذ لن يجلللد قارئ الكتاب 
فيه ملللا يتعللللق بطريقلللة كتابلللة املوؤلف 
لق�صيدته، اإال اأنه ي�صلللري اإلى تلك العاقة 
بعامل  تربطه  التي 
خال  من  ال�صلللعر، 
التنظري  حماولتللله 
بطريقلللة  لذللللك، 
يكلللون فيهلللا هذا 
حم�ًصلللا  التنظلللري 

ا. �صعريًّ

إصدارات
واحدة من أول شروط السعادة هي أن العالقة 

بين الرجل والطبيعة يجب أن ال ُتكسر
تولستوي 

ا تجد نفسك كن طبيعّيً

توفيق الحكيم

يفتتح الملتقى العربي 
للتراث الثقافي

هيئــــة الثقــافــــة تفتتــــح معـــرض 
“هائمـون” فـي مـركـز الفنــون

فوز الفريق المعارض في مناظرة 
“العامية سبب تراجع اللغة العربية”

حاكم 
الشارقة

افتتح حاكم ال�صلللارقة �صمو ال�صيخ الدكتور 
�صللللطان بن حممد القا�صلللمي، اأعملللال امللتقى 
العربلللي لللللراث الثقلللايف الذي ينظمللله املركز 
االإقليمي حلفظ الراث الثقايف يف الوطن العربي 
اإيكلللروم - ال�صلللارقة  حتلللت �صلللعار “املعرفة... 

م�صتقبل تراثنا”. 
و�صهد �صموه اجلل�صة االأولى للملتقى والتي 
عقدهلللا املديلللرون العامون وممثللللو املنظمات 
االإقليمية والدولية و�صلللارك فيها كل من مدير 
علللام املركز الدويل لدرا�صلللة حفلللظ املمتلكات 
الثقافية ايكلللروم وير ندورو، ومدير عام مركز 
درا�صلللات التاريخ والفنون والثقافة االإ�صامية 
اير�صيكا خالد اإيرين، ومدير معهد العامل العربي 
يف العا�صلللمة الفرن�صية باري�س معجب الزهراين، 
وممثلللل املنظملللة االإ�صلللامية للربيلللة والعلوم 
والثقافلللة االإي�صي�صلللكو حمملللد يون�لللس، وممثلة 
منظمة االأمم املتحدة للربية والثقافة والعلوم  
اليون�صكو اآنا باوليني،. وثمن املتحدثون جهود 
�صاحب ال�صلللمو حاكم ال�صارقة يف دعم الهيئات 
التلللي تعمل يف جمال الثقافلللة والراث واهتمام 
�صلللموه الاحمدود بحفظ و�صون وحماية الراث 

الثقايف للمجتمع املحلي يف ال�صارقة وخارجها.
وتناوللللت اجلل�صلللة اجلهود التلللي تقوم بها 
الهيئلللات املخت�صلللة ب�صللليانة وحفلللظ اللللراث 

العامللللي واأهميلللة دعم اجلهلللود العربية حلماية 
كل االآثلللار التاريخيلللة العريقلللة خا�صلللة يف ظلللل 
الظلللروف التي متر بعدد ملللن الدول العربية ملا 
ميثلللله الراث واللغة من اأهميلللة تاريخية تقدم 
�صورة عن املجتمع وهويته، كما اأكد املتحدثون 
يف اجلل�صلللة �رشورة ت�صلللافر اجلهود والتن�صللليق 
والتعلللاون وتوحيلللد اجلهلللود الإكملللال ت�صلللجيل 
املواقلللع االأثرية والدرا�صلللات العلمية وعمليات 
الرميم وغريهلللا من تاريخ البلدان وال�صلللعوب 
ملا ميثله هذا االإرث ال�صلللخم من ذاكرة لاأمكنة 

والنا�س ويورث الهوية اإلى اأجيال امل�صتقبل.
بعدها تف�صل حاكم ال�صارقة بتكرمي الفائز 

بجائزة اإيكروم - ال�صارقة حلفظ الراث الثقايف 
يف املنطقلللة العربيلللة املواقلللع واملتاحف، وهو 
م�لللرشوع - اإحيلللاء املركز التاريخلللي ملدينة بيت 
�صلللاحور فل�صطني، واملقدم من قبل مركز حفظ 
اللللراث الثقايف يف املنطقلللة العربية، وجاء فوز 
ا  امل�لللرشوع واختيلللاره من بلللني 14 م�رشوًعلللا عربيًّ
ملا يج�ّصلللده من اأهمية و�رشورة يف اإحياء الو�صط 

العمراين التاريخي ملدينة بيت �صاحور.
م�صلللكوكة  اأول  علللن  القا�صلللمي،  وك�صلللف 
اإ�صامية مغولية تدخل متحف ال�صارقة للح�صارة 
االإ�صامية، وهي عبارة عن عملة ف�صية �صكت يف 
بغداد بعلللد االحتال املغويل للدولة العبا�صلللية 

عام 656 للهجرة املوافق 1258 للمياد.
�صت�صلللاف  �صلللموه  توجيهلللات  وبح�صلللب 
امل�صلللكوكة اإلى جمموعلللة الدكتور �صللللطان بن 
حمملللد القا�صلللمي من امل�صلللكوكات االإ�صلللامية 
للح�صلللارة  ال�صلللارقة  متحلللف  اأق�صلللام  �صلللمن 

االإ�صامية.
يعلللد امللتقلللى العربلللي لللللراث الثقلللايف 
ملللن نوعللله يف املنطقلللة اللللذي يناق�س ق�صلللايا 
تطرح للمرة االأولى حلللول حماية الراث العربي 
واحلفاظ عليللله من االأخطار وي�صلللتهدف تطوير 
فل�صلللفة حفظ االأماكن الراثية واالأعمال الفنية 

يف العامل العربي والتعريف بها.

افتتحت هيئة البحرين للثقافة واالآثار م�صلللاء 
اليلللوم االأربعاء املوافلللق 7 فراير 2018م معر�س 
“هائمون” الفّني للفنان علي ح�صلللني مريزا، وذلك 
يف مركز الفنون. وياأتي هذا املعر�س �صمن برنامج 
الهيئلللة الثقايف اللللذي يحتفلللي باملّحرق عا�صلللمة 

الثقافة االإ�صامية 2018. 
ويعد هلللذا املعر�س ال�صخ�صلللي االأول للفنان 
عللللي ح�صلللني ملللريزا وميّثلللل ثملللرة �صلللنوات عمله 
االأخلللرية، كملللا ويتزامن ملللع فوزه باجلائلللزة االأولى 
للفنلللون  ال�صلللنوي  البحريلللن  ملعر�لللس  )الدانلللة( 
الت�صلللكيلية يف ن�صلللخته الرابعة واالأربعلللني والذي 

يقام حالياً يف خيمة خا�صة بجانب قلعة عراد. 
ويتطرق علي ح�صني مريزا يف معر�صه اإلى حالة 
البحلللث التي يعي�صلللها االإن�صلللان يف مراحل خمتلفة 
من حياته. ويعلللّر من خال اأعمال فنية ت�صلللكيلية 
وتركيبيلللة غري اعتياديلللة عن مراحل ال�لللرشاع التي 
مير بها هذا االإن�صلللان مع نف�صللله وحميطه، م�صلللّكاً 

بذلك قناعاته وجتاربه ال�صخ�صية. ويفتح املعر�س 
اأبوابه من  ال�صلللاعة 8:00 �صباًحا وحتى 8:00 م�صاًء 
وي�صلللتمر حتى 28 فراير اجللللاري. يذكر اأن الفنان 
علي ح�صلللني مريزا فّنان ت�صلللكيلي وم�صّمم م�رشحي 
در�س امل�رشح وح�صلللل على �صلللهادة البكالوريو�س 
يف جملللال الديكلللور امل�رشحلللي بدرجلللة االمتيلللاز من 
املعهد العلللايل للفنون امل�رشحّية بدولة الكويت يف 
العام 2010م. وما بني ال�ّصلللغف بالفّن الّت�صكيلّي 
وامل�لللرشح، تبلورت حاللللة من البحلللث والّتجريب يف 
اأعمالللله، اإذ اّتخلللذ من الف�صلللاءات املفتوحلللة مكاًنا 
للّتعبلللري علللن االأفلللكار والق�صلللايا التلللي يرغُب يف 
مام�صلللتها والّتعبري عنها ب�صلللورٍة مغايرة. وجتدر 
االإ�صلللارة اإلى اأّن الفّنان علي ح�صلللني قد �صلللارَك يف 
العديد من املعار�س الّت�صلللكيلّية وامل�رشحّية داخل 
وخارج مملكة البحرين. كما اأّنه قد توّجه بعد �صريته 
الّتعليمّيلللة نحلللو عامل الّطفلللل، اإذ قلللّدم العديد من 

الور�س والفعالّيات التي تهتّم بفّن االأطفال.

“اعطنلللي  الثقافيلللة  املبلللادرة  اإدارة  اأقاملللت 
كتابلللك” برئا�صلللة املحامية ف�صلللة اخللف �صلللاحبة 
فكلللرة املبادرة امللتقى الثقايف التا�صلللع يف مدينة 
املللللك عبلللداهلل الطبيلللة. بح�صلللور �صللليف ال�رشف 
رئي�س اجلامعة اخلليجية مهند امل�صلللهداين، وعدد 
من ال�صللليوف واالأع�صلللاء من القراء امل�صاركني يف 
املبادرة، قدمت امللتقى االإعامية �صيخة ال�صعان. 
تنلللاول امللتقلللى هذا ال�صلللهر مو�صلللوع اللغة 
العربيلللة واللهجات العامية فكانلللت الفقرة االأولى 
فيه مناظلللرة قدمها االأع�صلللاء القراء امل�صلللاركون 
�صلللمن مبادرة “اعطني كتابك” بالتعاون مع نادي 
اأفق للتو�صتما�صر حتت عنوان “اللهجات العامية 

�صبب تراجع اللغة العربية”. 
ويف نهايلللة اللقلللاء فلللاز الفريلللق املعار�س يف 
املناظلللرة بقرار جلنلللة التحكيم املكلللون من ثاثة 
اأع�صلللاء هم يا�صمني مفيد ع�صوة املبادرة ون�صيبة 
الكب�صلللي ع�صلللوة املبادرة وفي�صل م�صلللامح ع�صو 
نادي اأفلللق، وا�صلللتحق جائزة املبادرة املر�صلللودة 

اللللوردة الذهبيلللة في�صلللل م�صلللامح ملللن الفريلللق 
املعار�س. 

وقدم رئي�س ق�صلللم اللغة العربية والدرا�صات 
اال�صلللامية كلية االآداب جامعلللة البحرين خليفة بن 
عربي حما�رشة �صللليقة تفاعل معها احل�صلللور حتت 

عنوان “عاقة اللهجات العامية باللغة العربية”.
و�رشحت املحامية ف�صلللة اخللف �صاحبة فكرة 
مبادرة “اعطنلللي كتابك” الثقافية احلا�صللللة على 
جائزة الوجيهة حمفوظة الزياين 2017: اأن املبادرة 
ا منذ  م�صلللتمرة بتنظيم اللقلللاءات الثقافية �صلللهريًّ
انطاقها يف تاريخ 31/1/2017، حيث تهدف اإلى 
الت�صلللجيع على القراءة وتنمية القلللدرات اخلطابية 
لدى القراء امل�صلللاركني فيها باإتاحة الفر�صة لهم 
بالتحدث اأمام اجلمهور اإ�صلللافة لتن�صيق حما�رشات 
وا�صت�صلللافة خمت�صلللني يقدمون كل ملللا هو مفيد 
ونافلللع ملللن عللللم ومعرفة. واأكلللدت املحاميلللة اأنها 
�صلللعيدة وفخورة الأن املبادرة �صلللتحتفل يف �صلللهر 

مار�س مبرور عام كامل على اإقامتها. 

تتوا�صلللل فعاليلللات معر�س القاهلللرة الدويل للكتلللاب يف دورته اللللل49، التي تقام حاليًّا وت�صلللتمر حتى 
10 فراير، حتت �صلللعار )القوة الناعمة.. كيف؟( و�صلللط اإقبال كبري من اجلمهور امل�رشي واملثقفني وطلبة 

اجلامعات.
ووفًقلللا لرئي�لللس الهيئة امل�رشيلللة العامة للكتاب هيثم احللللاج علي، فقد تخطى عدد رواد املعر�لللس يف يومه الثالث 
حاجلللز املليون زائر، وهو ما ي�صلللري اإلى عودة ثقافة القراءة ورغبة املواطن يف البحلللث واملعرفة، ويوؤكد مدى وعي جموع 

امل�رشيني وقوة و�صابة الثقافة امل�رشية.

اأطلقت الدورة الثالثة من فعاليات مهرجان “نواك�شوط لل�شعر العربي يف موريتانيا” والتي تتوا�صل 
على مدار ثالثة اأيام وينظمها بيت ال�شعر يف نواك�شوط. 

وق���ال رئي�س دائرة الثقافة يف ال�ش���ارقة عبد اهلل العوي�س: اإن بيت ال�ش���عر يف نواك�ش���وط عمل خالل 
الدورتني ال�صلللابقتني عر ما يقدمه من اأن�صلللطة على مدار العام على تفعيل احلراك الثقايف يف موريتانيا، واأ�صبح وجهة 
ومركز اإ�صعاع للمواهب ال�صابة، حيث احت�صنهم حتت �صقفه ليقدموا اأبرز واأف�صل نتاجهم االإبداعي الذي يعر عن �صدق 

م�صاعرهم وواقع جتاربهم وروؤاهم. 

متابعات

• القا�صمي خال امللتقى العربي للراث الثقايف	

للثقافلللة  اأفلللكار  دار  علللن  ي�صلللدر 
والن�لللرش يف مملكلللة البحريلللن قريًبلللا كتاب 
)ثاثون عاًما(  للكاتبة البحرينية ال�صلللابة 
والواعدة )زهراء �صلللعيب(. الكتاب عبارة 
علللن جمموعة من املقلللاالت تعر�س جتربة 
�صلللنواتها  جمملللل  يف  احلياتيلللة  الكاتبلللة 
الثاثني، وهي لعمري جتربة ثرية بالعر 
واحلكم مقارنلللة بالعمر ال�صلللاب للكاتبة، 
�صلللل�س  اأ�صللللوب  يف  ت�صلللتعر�س  حيلللث 
جناحاتهلللا واإخفاقاتها وما تعلمته من من 
اأجل اأن ت�صلللعه بكل توا�صع واأريحية بني 
يدي القراء. يحتلللوي الكتاب على ثاثني 
يوميلللة، كل يوميلللة توثلللق ل�صلللنة فاتلللت 
من عمرهلللا. الكاتبة توؤكد ملللن خال هذه 
التجربة/الكتاب باأن: )كل �صيء ممكن يف 
هذه احلياة(، وهي تثق يف م�صيئة اهلل من 

اأجل حتقيقه.

“30 عاًما”.. كتاب جديد 
للبحرينية زهراء �صعيب

ضمن المبادرة التاسعة لـ”اعطني كتابك”يستمر حتى 28 فبراير الجاري
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كلمات سمو رئيس الوزراء 
بحق السعودية والمقدسات 
نقطة آخر السطر

دهالي���ز  يف  امل�س���لمني  قبل���ة  مازال���ت 
ال�سيا�سة الإيرانية-القطرية، م�ساع م�ستمرة 
لتدوي���ل احلج حت���ت حج���ج وذرائ���ع واهية، 
ت�سيي�س �رشيح، وا�ستغالل اأداء ال�سعرية لن�رش 

الفتنة و�سق ال�سف. 
قطر تتكلم بل�س���ان  اإيران، ومل تتعظ من 
الإحباط���ات الت���ي مرت ومتر به���ا يف كل مرة 
 حتاول تنفيذ خمططاتها وم�ؤامراتها العدائية !
طع���ن  ال�س���ع�دية  يري���د  م���ن  يفل���ح   ل���ن 
وا�س���تهدافها والت�س���كيك يف اإدارته���ا احلج 
اأو النتقا����س م���ن جه�ده���ا بب���ث البلبل���ة 
والأكاذي���ب، ال�س���ع�دية برهن���ت بالأفع���ال 
وامل�س���اهد الت���ي يراها الع���امل كل عام حجم 
اخلدم���ات والرعاي���ة للحج���اج والعناية بهم، 

جه�د ت�سكر عليها ول ينكرها اإل جاحد.

وكما قال �ساحب ال�س���م� امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �س���لمان اآل خليف���ة حفظ���ه اهلل 
ورعاه “اإن ال�س���ع�دية ط���ّ�رت وعّمرت وبنت 
خلدمة �س���عبها واأمته���ا، واجله����د املباركة 
للمملك���ة ال�س���قيقة بقيادة خ���ادم احلرمني 
ال�رشيف���ني امللك �س���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�س���ع�د وخدماتها اجلليلة يف رعاية الإ�س���الم 
وامل�س���لمني وا�سحة للجميع، ول جمال للنيل 
منها اأو التقليل من �س���اأنها، ال�سع�دية جدار 
ع���ال لن ينال منه اأب���دا اأو يط�له من يريدها 
ب�س����ء، وهي البي���ت اجلامع و�س���مام الأمان 

حلفظ اأمن املنطقة وا�ستقرارها”.
احلرم���ني  “اإل  و�س���نق�لها  قلناه���ا 
ال�رشيف���ني”، �س���نلتف جميع���اً ح����ل اجله�د 
املبارك���ة الت���ي تق�ده���ا اململك���ة العربي���ة 

ال�س���ع�دية للدف���اع عن اأمنها وا�س���تقرارها، 
و�س���ن�اجه الأطماع التي ت�س���تهدفها بكل ما 
منلك، و�س���نقف باملر�س���اد اأم���ام كل طامع 

حاقد ي�سعى مل�سا�سها ب�س�ء.
حماي���ة الدي���ن واملقد�س���ات ملقاة على 
عاتق جميع امل�سلمني باإعداد الق�ة وال�رشب 
على يد املعتدي الظامل، مهما دبروا وتاآمروا 
ل���ن يتمكن�ا من امل�س���ا�س ببيت اهلل، فتحت 
اأمره �سجعان نذروا اأنف�سهم لأن يت�سدوا لكل 

معتد ي�سرتخ�س ال�سع�دية ومقد�ساتها. 
حف���ظ اهلل ب���الد احلرم���ني م���ن كل ����رش 
ومك���روه، الله���م اأعنه���م عل���ى حم���ل الأمانة 
وحماية اأر�سهم ومقد�ساتهم من كل مرتب�س 
حاقد ل يريد له���ا وللمنطقة اأن تنعم بالأمن 

والأمان.

صافي الياسري

مجدي 
الحلبي

اللبنانية  الإ�رشائيلي���ة  احل���دود 
�س���اخنة هذه الأيام، اإ�رشائيل حتاول 
بناء ج���دار على ما تدع���ي اأنه اخلط 
ب�س���دة،  يعار����س  ولبن���ان  الأزرق، 
اإل���ى  تعزي���زات  تدف���ع  واإ�رشائي���ل 
ال�س���مال ب�س���كل متقطع لكن كبري 
ج���دا، في�ما بع���د ي�م ي���زداد عدد 
الق�ات املرابط���ة يف جبهة اجل�لن 
ولبنان الت���ي يعتربها وزير الدفاع 
الإ�رشائيلي بح�سب ت�رشيحات �سابقة 

له جبهة واحدة.
التحركات عل���ى جانبي احلدود 
اللبنانية الإ�رشائيلي���ة ل تب�رش بخري، 
واإن اأ�سفنا اإليها الت�رشيحات النارية 
للجانب���ني فيمكن اأن ن�س���تنتج اأننا 
ع�س���ية حرب جديدة وعنيفة يف حال 
اأخط���اأ اأحد اجلانبني يف ح�س���اباته اأو 
فر�ست عليه امل�اجهة من اأ�سياده.
حزب اهلل ل يقف مكت�ف الأيدي 
جتاه التحركات اأو قل التحر�س���ات 
الإ�رشائيلية وت�رشيحات امل�س�ؤولني 
الع�س���كريني وال�سيا�س���يني الذين 
يري���دون “اإعادة لبن���ان اإلى الع�رش 
“ل جترب�نن���ا  اأو  مث���ال،  احلج���ري” 
اأو “م�س���تعدين لكل  هذه امل���رة”، 
الحتم���الت”، فح���زب اهلل باإيع���از 
م���ن اإي���ران يح���اول تعزي���ز ق�اته 
وعنا����رشه يف اجلن����ب وي�س���تقدم 
ق�ات النخبة اأو غريها من ال�س���احة 
ال�س����رية اإلى احلدود مع اإ�رشائيل، 
اأما زي���ارات “اخل���رباء” الإيرانيني 
مر�س���د  ومبع�ث���ي  والع�س���كريني 
الث����رة الإي���راين ل تنقط���ع عل���ى 
احلدود، وال��س���ع بح�س���ب اخلرباء 
يذك���ر بالأو�س���اع ع�س���ية اختطاف 
اجلن����د الإ�رشائيليني واندلع حرب 
مت����ز 2006، فف���ي حين���ه اأوعزت 
اإيران لعماد مغنية دون ا�ست�س���ارة 
اجلن����د  بخط���ف  اهلل  ن����رش  ح�س���ن 
الأم���ر  وه���ذا  املنطق���ة،  واإ�س���عال 
بنهاي���ة املط���اف اأدى بح�س���ن ن�رش 
اهلل لالع���رتاف باأن���ه مل يكن يعرف! 
ه� مل يكن يع���رف بالقرار الإيراين 
بخطف اجلن����د، وبالت���ايل مل تكن 
لدي���ه اإمكاني���ة التفك���ري اأو معرفة 

حجم الرد الإ�رشائيلي.
اإذا نظرن���ا به���دوء اإل���ى م���ا ه� 
حا�س���ل عل���ى احل���دود ب���ني لبنان 
واإ�رشائي���ل واإل���ى ما يق���ال بعد كل 
ت�رشي���ح ن���اري اأو فيدي���� يحاك���ي 
�رشب من�ساآت حي�ية واإ�سارات لنية 
كل جان���ب تلقني الآخر در�س���ا لن 
ين�س���اه.. فبعد كل تهديد يق�ل�ن: 
“ل نريد احلرب ولكن اإن ا�سطررنا 
اإليه���ا ف�سنخ��س���ها بق����ة”، هذه 
النغمة ن�س���معها من اجلانبني وهي 
تاأتي لتق����ل اإن احلرب غري واردة 
ه���ذه  يف  احلالي���ة  احل�س���ابات  يف 

املرحلة. “اإيالف”.

حرب لبنان الثالثة قاب 
قوسين أو أدنى )1(

اجلرمية ل ت�سقط بالتقادم واإ�رشار املجتمع 
امل���دين يف عم�م العامل على عدم اإفالت املجرم 
يثب���ت املق�ل���ة العادل���ة واملنطقية ما �س���اع 
حق وراءه مطالب، وقد افتتحت ال�س���يدة مرمي 
رج����ي زعيم���ة املقاوم���ة الإيراني���ة املطالب���ة 
بحق����ق �س���حايا جم���زرة 1988 الت���ي طال���ت 
ثالث���ني األ���ف �س���جني �سيا�س���ي اأغلبه���م م���ن 
منظمة جماهدي خل���ق وتقدمي الذين ارتكب�ها 
للعدال���ة الدولية وخ�س��س���ا اأنه���م معروف�ن 
ويرتبع�ن م�اقع امل�س����ؤولية العليا حتى يف ما 
يتعلق بالعدل والق�ساء، الأمر الذي دفع مراكز 
املجتمع املدين لتن�س���يط الدع����ة للتحقيق يف 

تل���ك املجزرة اجلرمية ومقا�س���اة امل�س����ؤولني 
عنها، ففي اجتماع جلنة العدالة ل�سهداء جمزرة 
1988 يف اإي���ران، اأدل���ت “كري�س���تي برميل����” 
رئي�س���ة جلنة حق�ق الإن�سان يف نقابة املحامني 
يف بريطاني���ا وول���ز مبالحظ���ات مهم���ة ب�س���اأن 
احل���ادث وحالة حق�ق الإن�س���ان يف اإي���ران: اإين 
�س���اأق�م بدور املدعي الع���ام وهذا ملف يتعلق 
باجلرائم �س���د الإن�س���انية، فال �س���ك يف اأن هذه 

جرمية �سد الإن�سانية.
وتن�س املادة 7 من قان�ن روما الأ�سا�س���ي 
عل���ى اأن اجلرائ���م �س���د الإن�س���انية ه���ي هج�م 
منهج���ي عل���ى ال�س���كان املدني���ني، اأي ممنهج 

وعل���ى نطاق وا�س���ع حالي���ا �س���نناق�س العنا�رش 
التالية. وهنا ن�س���هد بع����س العنا�رش من اأمثال 
احلرم���ان  اأو  ال�س���جن  اأو  التعذي���ب  اأو  القت���ل 
ال�س���ديد من احلري���ات ال�سخ�س���ية وانتهاكات 
القان�ن الدويل الأ�سا�سي والإيذاء �سد جمم�عة 
معينة تق�م على معتقدات �سيا�س���ية اأو دينية 
وح���الت اختفاء ق����رشي وغري ذلك م���ن الأعمال 
الالاإن�س���انية التي تثري القل���ق، اأو تلحق ال�رشر، 
وميكننا اأن ن�س���يف العتداء اإلى هذه اجلرائم. 
يف الأ�س���ا�س اجلرائم �سد الإن�سانية هي لب�رشية 
ومن الناحية الأ�سا�س���ية هي تعت���رب واحدة من 
اأخطر اجلرائم والأح���داث لعام 1988 يف اإيران، 

ولدين���ا اأدل���ة، لدينا دلي���ل ميكن اأن ندر�س���ه، 
و�س���اأنادي عددا من ال�سه�د قريبا و�سيقدم�ن 
باجلرائ���م  يتعل���ق  وفيم���ا  م�ج���زا،  تقري���را 
املرتكبة �سد الإن�س���انية، يجب اأن تك�ن هناك 
 معل�م���ات عن مرتكبي الهج�م وا�س���ع النطاق.

من ال�ا�سح اأن هذه املعل�مات م�ج�دة وجرت 
اأر�س���فتها باإ����رشاف كام���ل، ولدين���ا الكثري من 
املعل�مات وامل��س����ع اأ�سبح اأكرث و�س�حا يف 
ال�س���ن�ات الأخرية. لذلك، فاإن الظروف خل��س 

املرحلة التالية متي�رشة.
الفقي���ه  ال����يل  اأ�س���در   ،1988 اآب  يف 
للنظ���ام الإي���راين خمين���ي فت�ى اأم���ر مب�جبها 

بتنفيذ حك���م الإعدام بال�س���جناء ال�سيا�س���يني 
خل���ق  جماه���دي  منظم���ة  وم�ؤي���دي  واأع�س���اء 
الإيراني���ة، ن����س الفت����ى نف�س���ه واح���د م���ن 
الأدل���ة املهم���ة، لأن ما قيل ل �س���ك فيه، وهذا 
 اأح���د امل�ا�س���يع الت���ي ل حتتاج اإلى مناق�س���ة.
واأمر باأن يك�ن “اأولئك امل�ج�دون يف ال�سج�ن 
يف جمي���ع اأنحاء البالد وامل����رشون على م�قفهم 
من النفاق - املق�س�د باملنافقني هنا اأع�ساء 
جماهدي خلق - هم حمارب�ن وهم حمك�م عليهم 
بالإع���دام. و فيم���ا يخ����س ال�س���ادة الذين على 
عاتقهم ت�سخي�س امل��س�ع األ يقع�ا يف �سك بل 
 عليهم اأن ي�سع�ا لأن يك�ن�ا اأ�سداء على الكفار.  

هل تنسى المجتمعات اإلنسانية المدنية هذه الفتوى الدموية )1(

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

حمل���ت الأي���ام الفائت���ة ت�رشيح���اً لأحد 
النيابيني بعث احل���زن جلميع العاملني يف 
القطاعني العام واخلا�س على حد �س����اء، 
للتقاع���د  اجلدي���د  القان����ن  اأن  ملخ�س���ه 
�س���يلغي ما يعرف مبكاف���اأة نهاية اخلدمة، 
ونتمنى اأن ل يك�ن �س���حيحاً. ل�س���نا بحاجة 
اإل���ى الق����ل اإّن مثل ه���ذا الت�ّج���ه يف حالة 
اإقراره فاإنه �س���يرتك اآثارا �س���لبية مّدمرة، 
ول���ن تك�ن بالغة ال�رشر عل���ى املتقاعدين 
وحده���م، بل عل���ى املجتمع ب���كل �رشائحه، 
ال���ذي نتمن���اه من جمي���ع اأع�س���اء املجل�س 
النياب���ّي ه���� رف����س القان����ن ب�س���يغته 

احلالية. 

الأم���ر الذي يدع� اإلى ال�س���تغراب هنا 
مل���اذا يتم حتميل امل�ظف وحده اإخفاقات 
الهيئة العامة لل�س���ناديق التقاعدية، تارة 
برفع �س���ن التقاعد واأخ���رى باإلغاء التقاعد 
نهاي���ة  مكاف���اأة  باإلغ���اء  وثالث���ة  املبك���ر، 
اخلدمة، اإن مثل هذه الإجراءت تعد انتهاكا 
�رشيح���ا حلق�ق امل�ظف���ني، وكنا قد نبهنا 
اإلى اأن املتقاعدي���ن يعان�ن ظلما ل مثيل 
له يتمثل يف حرمانهم من اأب�س���ط حق�قهم 

التي ن�س عليها القان�ن.
نتذك���ر اأن���ه قب���ل �س���نتني، اأي يف عام 
6102م، متت اإثارة ق�سية التقاعد املبكر 
واأن الني���ة تتج���ه اإلى حرم���ان املتقاعدين 

من مكاف���اأة نهاية اخلدمة، بي���د اأّن تاأكيدا 
مطمئنا �س���در عن �س���احب ال�سم� امللكي 
الأم���ري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة رئي�س 
ال����زراء امل�قر يف جل�س���ة جمل����س ال�زراء 
نهاي���ة  مكاف���اأة  ب���اأّن  6102م(  ماي����   9(
اخلدم���ة ل���ن مت�س اأو تط���ال، واأّن م���ا يثار 
ب�س���اأن اإلغائها غري �س���حيح، واأّن احلك�مة 
حري�س���ة عل���ى العمل م���ن اأج���ل اإطالة عمر 
ال�س���ناديق التقاعدي���ة ودمي�متها خدمة 
للم�ظفني واملتقاعدين حا�رشا وم�ستقبال، 
�سكل التطمني �س���مانة حك�مية لهم، غري 
اأّن اله�اج����س تع���اود امل�اطنني عرب اإثارة 
الق�س���ية ذاته���ا من جديد ه���ذه الأيام من 

بع�س النيابيني. 
لعل املتابع لت�رشيحات م�ظفي الهيئة 
يق���ف على حقائق تب���ث الرعب يف قل�بهم 
بينها اأّن الدرا�س���ات الكت�اري���ة ت�ؤكد اأّن 
الهيئ���ة يف حالة عج���ز قد ي�س���ل اإلى عدم 
الق���درة على دفع املرتبات بعد �س���ن�ات، 
بينما ي�ؤكد اأهل الخت�سا�س واخلربة اأّن ما 
ي�س���مى بالعجز الكت�اري ه� جمرد و�سيلة 
لتمري���ر الق���رارات عل���ى امل�س���رتكني من 
م�ظف���ي القطاعني، وال���ذي مل يعد خافيا 
وما ت��سلت اإليه جلنة برملانية قبل عامني 
اأنه لي�س لدى الهيئة ا�س���رتاتيجية معتمدة 

وهذا ما كبدها خ�سائر كبرية. 

 المتقاعدون 
يدفعون الثمن

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

من خالل نظرة �رشيعة لأ�سماء 
الكث���ري م���ن املح���الت التجارية 
وج���ه  وعل���ى  بالدن���ا  رب����ع  يف 
اخل�س��س العا�سمة املنامة، مبا 
يف ذلك بع�س الفنادق وال�س���قق 
الفندقي���ة واملطاعم، ف���اإن ابن 
الديرة ي�سك باأنه يف دولة عربية 

خليجية. 
فق���د لفتن���ي وق����ع الكثري 
من الأخط���اء اللغ�ي���ة والإمالئية 
وكيفي���ة  الفادح���ة  والنح�ي���ة 
الركيكة  الأ�س���ماء  تل���ك  تركيب 
ف����ق تل���ك املح���الت “الل���ي ل 
ينعرف را�س���ها من كريا�س���ها”، 
وم���ع ذلك ل مت���ت ب�س���لة للغة 
العربية، بل تكاد تك�ن اأ�س���به ب� 
“الطال�س���م”، وكما يبدو يل هذه 
امل�ساألة “�سايرة هدد ل ح�سيب 
ول رقي���ب عليه���ا ال���كل يخيط 

ويبيط فيها”.
لق���د ترك ه���ذا الأمر املخجل 
الزم���ن دون  م���ن  م���دة ط�يل���ة 
اإليه وت�سحيح و�سعه،  اللتفات 
واأنا على يقني باأن امل�س����ؤولني 
عل���ى علم بذل���ك “لأن ال�س���م�س 

طالعة والكل ي�س�ف”.
لذا اآن الأوان لتق�م اجلهات 
الدول���ة  يف  املعني���ة  الر�س���مية 
م���ن  وه���ذا  ال�طن���ي،  ب�اجبه���ا 
�س���ميم عملها، لإنق���اذ ما ميكن 
اإنق���اذه على وج���ه ال�رشعة حفاظا 
على �سمعة البحرين واأهلها، باأن 
يك����ن لها دور فاع���ل يف متابعة 
ومراقبة وحما�س���بة اأ�سحاب تلك 
ال�افدون  التي يديرها  املحالت 
الآ�س���ي�ي�ن والت�س���ديد عليهم. 

وع�ساكم عالق�ة.

أسماء المحالت “ال يعرف 
راسها من كرياسها”

fatin.hamza
@gmail.com فاتن حمزة

    رؤية مغايرة



 الأ�سهم اليابانية ترتاجع 
مع موجة الهبوط العاملية 

طوكي���و - روي���رز: هبط املوؤ����ر نيك���ي الياباين 
اأم�س مع ا�س���تمرار �سعف الأداء يف بور�سة وول �سريت 
وقادت الأ�سهم املرتبطة بالنفط الراجع الأو�سع نطاًقا 
مع انخفا�س اأ�سعار اخلام. واأغلق املوؤ�ر نيكي القيا�سي 
منخف�سا 2.3 % اإلى 21382.62 نقطة لت�سل اخل�سائر 
الأ�س���بوعية اإلى 8.1 %. وتراجع املوؤ�ر توبك�س الأو�سع 
نطاق���ا 1.9 % اإل���ى 1731.97 نقطة لت�س���ل خ�س���ائره 
الأ�س���بوعية اإلى 7.1 %. وكانت الأ�سهم اليابانية منيت 
يوم الثالثاء باأكرب خ�س���ارة منذ يوني���و 2016 من حيث 

النقاط حيث خ�ر املوؤ�ر نيكي 4.7 %.

“برنت” يراجع اإلى 64.4 دولر للربميل
 

لندن - رويرز: هبطت اأ�س���عار النفط خالل تعامالت اأم�س لليوم ال�س���اد�س على التوايل، بالتزامن 
مع خماوف امل�ستثمرين جتاه ف�سل جهود منظمة “اأوبك” ل�سبط الإنتاج.

وتراجع �سعر العقود الآجلة خلام “برنت” القيا�سي بنحو 0.6 % اإلى 64.43 دولر للربميل.
كما هبط �سعر العقود الآجلة خلام “ناميك�س” عند 60.56 دولر للربميل بن�سبة 1 %.

وكان���ت اأ�س���عار النفط قد �س���جلت الهبوط اخلام�س عل���ى التوايل واأطول موجة خ�س���ائر منذ اأبريل 
املا�سي عند ت�سوية جل�سة اأم�س الأول، حيث تراجع �سعر اخلام لأدنى م�ستوى يف 5 اأ�سابيع.

وتلقى النفط عدد من البيانات ال�سلبية على مدار الأ�سبوع، حيث وا�سل الإنتاج الأمريكي الرتفاع 
اإلى م�س���توياته القيا�س���ية، كما ا�س���تمر املخزون يف اأكرب اقت�ساد بالعامل يف ال�س���عود لالأ�سبوع الثاين 
على التوايل. كما اأعلنت اإيران اخلمي�س عن خطتها لزيادة الإنتاج يف غ�س���ون ال�سنوات الأربعة القادمة 

مبقدار 700 األف برميل يوميًّا على الأقل.
ومن املقّرر اأن يتم الإف�ساح اليوم عن بيانات من�سات التنقيب عن اخلام يف الوليات املتحدة.
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اقتصاد
ا كاأف�شل مكان لتن�شئة الأطفال البحرين ال�شابعة عربيًّ

الإمارات الأولى.. والدمنارك تت�سدر العامل 

احتلت البحرين الرتيب ال�سابع عربيًّا وال� 
71 عامليًّا يف قائمة اأف�سل دول العامل لتن�سئة 
الأطفال 2018 بح�سب تقرير دويل حمل عنوان 

“اأف�سل البلدان”.
ويعتمد التقرير عل���ى الكثري من املعايري 
التي توفرها الدول���ة ياأتي يف مقدمتها التاأثري 
القت�سادي والقوة واملواطنة وجودة املعي�سة 
والتعليم وال�س���حة وروح املغامرة وغريها من 
العوامل التي جتذب الآباء لربية اأبنائهم فيها.
وت�س���درت الدمنارك القائم���ة بجدارة على 
امل�ستوى العاملي فيما جاءت الإمارات العربية 
املتح���دة يف املوقع الأول عربيًّا وال� 44 عامليًّا، 
ثم املغرب الثاني���ة عربيًّا وال� 55 عامليًّا تلتها 

تون�س يف املوقع 61 عامليًّا.
كما �س���جلت اململك���ة العربية ال�س���عودية 
الرتيب الرابع عربيًّا وال� 65 عامليًّا، ثم �سلطنة 
عمان اخلام�سة وال� 68 ثم الأردن ال�ساد�سة وال� 

70 عربيًّا وعامليًّا على التوايل.
و�س���ملت الدرا�سة ا�س���تطالع اآراء اأكرث من 
21 األف �س���خ�س قام���وا بتقييم 80 دولة حول 

العامل.

الإن�س���ان  بحق���وق  الدرا�س���ة  واهتم���ت 
وامل�س���اواة بن اجلن�س���ن وم�س���توى ال�سعادة 
وامل�س���اواة يف الدخ���ل وود الأ����ر واملواطنن 
ومعدل الأمان ومنظومة التعليم العام والرعاية 

ال�سحية.
وج���اءت الدرا�س���ة �س���من م����روع حتليلي 
حتت عنوان “اأف�س���ل البلدان يف 2018” اأجرته 
كلية “وارت���ون” بجامعة “بن�س���لفانيا” و�ركة 

.”Y&R’s BAV Group“
وحل لبن���ان يف الرتيب الثام���ن عربيًّا وال� 
72 عامليًّا ثم جاءت قطر الرتيب ال� 73 عامليًّا 

ا. فم�ر ال� 76 عامليًّ
ت�س���درت  العامل���ي  امل�س���توى  وعل���ى 
الدمن���ارك القائم���ة حي���ث متي���زت يف التعليم 
وجودة املعي�س���ة واحلياة الع�رية وال�س���فافية 
والبيئ���ة اخل�راء، فيما جاءت ال�س���ويد باملركز 

الثاين رغم اأنها �س���يطرت عل���ى املراكز الأولى 
يف عدة معايري بالت�س���نيف مثل التاأثري الثقايف 
والريادة وجودة املعي�سة والتقاعد وال�سفافية 

والتعليم واملراأة. 
و�س���جلت الرنوي���ج املرك���ز الثال���ث، فيما 
كان���ت من اأبرز املعايري التي ت�س���درتها جودة 
املعي�س���ة والبيئ���ة اخل����راء واحلي���اة الع�رية 
والريادة وال�س���فافية وامل���راأة، ثم فنلندا التي 

تع���د من بن الدول املتمي���زة ببيئتها اخل�راء 
وال�سفافية واحلياة الع�رية وجودة املعي�سة.

وجاءت كندا يف الرتيب اخلام�س ثم هولندا 
�ساد�س���ا تلتها �س���وي�را فنيوزلندا وا�س���راليا 

والنم�سا املركز العا�ر.
واأكد التقرير اأن هذه الدول متيزت اأي�ًس���ا 
يف ال�سفافية و�سهولة اإطالق ال�ركات والتقاعد 
وال�ستثمار والتعليم، والريادة وال�سفر واملراأة.

• •جدول يظهر ترتيب الدول العربية	 البحرين تتقدم على م�ستوى العامل يف جودة املعي�سة والتعليم وال�سحة	

مازن الن�شور

اأمل احلامد

حتويل ن�شاط 13 موؤ�ش�شة طوًعا بـ 140.4 األف دينار

“البور�شة” ت�شجل �أول هبوط �أ�شبوعي يف 2018

اأكربها “م�سنع داميوند لين لالأملنيوم” 

بدفع من قطاع البنوك 

اأظهرت اأحدث بيانات ر�س���مية اأن 13 موؤ�س�س���ة 
تقدم���ت بطلبات اإلى مرك���ز البحرين للم�س���تثمرين 
التابع لوزارة ال�س���ناعة والتجارة وال�س���ياحة لتغيري 
�سكلها القانوين وحتويل ن�س���اطها اأو تغيري اأن�سطة 
ف���روع تابع���ة لهذه املوؤ�س�س���ات اإلى ����ركات قائمة 
بذاته���ا، باإجمايل روؤو����س اأموال بلغ���ت 140.4 األف 
دينار. ووفًقا للبيان���ات، فقد توزعت ال�ركات التي 
طلب���ت تغيري ن�س���اطها كالتايل: 3 موؤ�س�س���ة فردية 
اإلى �ركة ذات م�س���وؤولية حمدودة مبا ن�سبته 23 %، 
و�ركتان م�س���نفتان �ركة ذات م�س���وؤولية حمدودة 
اإل���ى �رك���ة ال�س���خ�س الواحد مب���ا ن�س���بته 15.4 %، 
وحتويل موؤ�س�س���ة م�سنفة �ركة ال�سخ�س الواحد اإلى 
موؤ�س�س���ة فردية مبا ن�س���بته 7.7 %، وكذلك حتويل 
�ركة ال�سخ�س الواحد لت�سبح فرًعا ملوؤ�س�سة فردية، 
و�ركة واحدة م�س���نفة ذات م�س���وؤولية حمدودة اإلى 

�رك���ة ت�س���امن، واأي�ًس���ا حتويل ف���رع من موؤ�س�س���ة 
فردي���ة اإلى �ركة ال�س���خ�س الواح���د، وكذلك حتويل 
فرع من موؤ�س�س���ة فردي���ة اإلى �ركة ذات م�س���وؤولية 
حم���دودة، وتغيري ال�س���كل القانوين ل���� 11 فرًعا من 
موؤ�س�سة فردية اإلى �ركة ت�سامن، وحتويل موؤ�س�سة 
فردية اإلى �ركة ال�س���خ�س الواحد، وموؤ�س�سة فردية 

اإلى �ركة ت�سامن.
واأك���رب ال����ركات م���ن حي���ث قيمة راأ����س املال 
التي تقدمت بطلب لتغيري ن�س���اطها، هي: “م�س���نع 
داميوند لي���ن لالأملنيوم” لتحويل الف���رع الأول من 
املوؤ�س�س���ة الفردي���ة اإل���ى ال�س���خ�س الواح���د قائمة 
بذاتها، من �ركة ذات م�س���وؤولية حمدودة اإلى �ركة 

ال�سخ�س الواحد، براأ�سمال 50 األف دينار.
لي���ن  داميون���د  “م�س���نع  موؤ�س�س���ة  وتعم���ل 
لالأملني���وم” امل�س���نفة موؤ�س�س���ة فردي���ة يف م�س���نع 
ل�س���نع املنتج���ات املعدني���ة الإن�س���ائية، وم�س���نع 

ملعاجلة وطالء املعادن واملعاجلة بالآلت.

وبح�س���ب البيان���ات، فان اأب���رز ال����ركات التي 
اأعلن���ت ع���ن روؤو����س اأم���وال جدي���دة، هي: “ن�س���ال 
طارق و�ريك���ه لال�ست�س���ارات العقارية” براأ�س���مال 
20 األف دينار، و”بيرب لال�ست�س���ارات” براأ�سمال 20 
األف دين���ار، و”ميمون التجارية” براأ�س���مال 20 األف 
دينار، وموؤ�س�س���ة هانكو لتاأجري ال�سيارات براأ�سمال 
10 اآلف دينار، و”مطعم اليمن ال�س���عيد” براأ�سمال 
5 اآلف دينار، و”مارفي�س���تا للت�سميم” براأ�سمال 5 
اآلف دينار، و”ال�س���تائر ال�س���حرية” براأ�سمال 5 اآلف 
دينار، و”قرين تاور للتجارة واملقاولت” براأ�س���مال 

5 اآلف دينار. 
وكانت 14 �ركة قد تقدمت  بطلبات اإلى مركز 
البحرين للم�ستثمرين، يف الأ�سبوع املا�سي، تت�سمن 
حتويل ن�ساطها وتغيري �س���كلها القانوين اأو حتويل 
اأن�س���طة فروع تابع���ة لهذه املوؤ�س�س���ات اإلى �ركات 
قائم���ة بذاته���ا، باإجم���ايل روؤو�س اأم���وال بلغت 201 

اآلف دينار.

املنام���ة - مبا����ر: تراجع���ت �س���وق البحرين 
)البور�س���ة( بنهاية الأ�س���بوع احلايل، عقب موجة 
من الرتفاعات ا�ستمرت ملدة 7 اأ�سابيع متوا�سلة 
لتق���رب م���ن ارتف���اع الوت���رية الأ�س���بوعية ملدة 

�سهرين.
ولكن تراجع املوؤ�ر فى نهاية الأ�سبوع الثامن 
من اأول �س���هرين بالع���ام اجلديد 2018، بن�س���بة 
1.82 %، فاق���ًدا نحو 24.66 نقطة، لي�س���ل اإلى 
م�س���توى 1333.02 نقطة، يف اأول تراجع اأ�سبوعي 

بالعام.
ومقارنة بالأ�س���بوع املا�سي، ت�ساءلت اأحجام 
وقي���م التداول خالل الأ�س���بوع لت�س���ل التداولت 
6.7 ملي���ون دينار مقابل 10.72 مليون دينار يف 
الأ�س���بوع ال�س���ابق، من خالل تناق���ل ملكية 28.6 

مليون �سهم مقابل 75 مليون �سهم.
وهبط قطاع البنوك 2.66 %، بفعل انخفا�س 
جماعي لالأ�سهم، ت�سدرهم �سهم اخلليجي التجاري 
13.33 %، والإثمار القاب�س���ة 9.75 %، والأهلي 

املتحد 2.79 %، البحرين الوطني 1.54 %.
 ،% وتراج���ع قط���اع ال�س���تثمار بنح���و 1.94 
ب�س���غط من هبوك �سهم جي اف ات�س املالية 7.4 

% بالتداولت الأ�سبوعية. 
كما قاد �س���هم املنيوم البحرين “األبا” بن�سبة 

تراجع 1.56 %، قطاع ال�س���ناعة للهبوط بن�س���بة 
1.53 %. يف التعامالت الأ�سبوعية احلالية.

يف املقابل، ارتف���ع قطاع اخلدمات 1.39 %، 
بف�س���ل انتعا�س �سهم بتلكو 0.95 % يف اأ�سبوع، 
بالإ�س���افة اإل���ى �س���هم موؤ�س�س���ة نا����س 2.5 %، 

وعقارات �سيف 1.9 %.
وبتلك امل�ستويات، ت�سل البور�سة البحرينية 
اإلى اأقل م�ستوى لها منذ الأ�سبوع املنتهي يف 18 

يناير املا�سي مبا يعادل 3 اأ�سابيع الأخرية.
واختتمت ال�س���وق التداولت ال�س���نوية لعام 
2017، على قفزة وعلى كل امل�س���تويات مقارنة 

مب�ستويات امل�سجلة بنهاية عام 2016.
وارتفع موؤ�ر البحرين العام بن�س���بة 9.12 %، 
عند م�ستوياته احلالية 1331.71 نقطة، ليك�سب 
بذلك 111.26 نقطة خالل عام واحد، م�سجالً اأعلى 

م�ستوياته يف 3 �سنوات.

�ل�شعودية: �إر�شاء �أول عقود “نيوم”

قرب�ص: �كت�شاف خمزون غاز �شخًما 

الريا�س - رويرز: قالت م�سادر مطلعة 
لرويرز اإن احلكومة ال�س���عودية بداأت اإر�س���اء 
عق���ود تطوي���ر منطق���ة ني���وم القت�س���ادية 
العمالق���ة يف �س���مال غ���رب اململك���ة، وطلبت 
من �ركات بناء حملية ت�س���ييد خم�س���ة ق�سور 
هن���اك. وكان ويل العه���د ال�س���عودي الأم���ري 
حمم���د ب���ن �س���لمان اأعل���ن اخلط���ط اخلا�س���ة 
باملنطق���ة البالغ���ة م�س���احتها 26 األًفا و500 
كيلومر مربع خالل موؤمتر ا�ستثمار دويل ُعقد 

بالريا�س يف اأكتوبر 2017.
ويقول امل�س���وؤولون اإن م���ن املتوقع اأن 
يبل���غ جمموع ال�س���تثمارات العامة واخلا�س���ة 
باملنطقة يف نهاية املطاف 500 مليار دولر.

وقال���ت امل�س���ادر التي طلب���ت عدم ن�ر 
اأ�سمائها لأن الإعالن الر�سمي مل ي�سدر بعد اإن 
الق�سور والتي �ستقع على �ساحل البحر الأحمر 
عل���ى بعد 150 كيلومًرا غرب���ي مدينة تبوك، 
من بن العقود الأولى التي متت تر�سيتها يف 
ني���وم. ومل يرد مركز التوا�س���ل الدويل التابع 

للحكومة والفري���ق الإداري لني���وم حتى الآن 
عل���ى طلبات للتعقيب. وقالت امل�س���ادر اإنه 
جرى تكليف جمموعة بن لدن ال�سعودية، اأكرب 
�ركة اإن�س���اءات يف اململكة، ببناء اأحد الق�سور 
يف موؤ����ر على احتفاظها بدع���م احلكومة على 
الرغم م���ن احتجاز بع����س مالكيه���ا يف الآونة 
الأخرية �س���من حملة على الف�ساد يف اململكة. 
وتظهر وثيقة ت�سميم للم�روع اطلعت عليها 
روي���رز مب���اين فخم���ة ذات ت�س���ميم حدي���ث 
وتقلي���دي عل���ى الط���راز املعم���اري املغربي 
حتمل �س���مات الت�س���ميمات الإ�سالمية وبالط 
ال�س���رياميك امللون. و�سي�سم جممع الق�سور 
مهابط لطائرات الهليكوبر ومر�سى وملعب 
غولف. وبح�س���ب امل�س���وؤولن �س���ركز نيوم، 
التي �س���تتمتع بنظامها الق�سائي والقانوين 
اخلا�س جلذب امل�س���تثمرين العاملين، على 
�س���ناعات مثل الطاقة واملياه والتكنولوجيا 
املتق���دم  والت�س���نيع  والغ���ذاء  احليوي���ة 

وال�سياحة.

قرب����س - اف ب: اأعل���ن وزي���ر الطاق���ة 
القرب�س���ي جورج لكوتريبي�س اأن جمموعتي 
الطاق���ة الإيطالية اين���ي والفرن�س���ية توتال 
اكت�س���فتا خمزوًن���ا جوفيًّا كبرًيا م���ن الغاز يف 

املياه القرب�سية.
و�رح الوزير اأن “البيان���ات الواردة عن 
اأعم���ال التنقي���ب ال�ستك�س���افية عل���ى عمق 
3827 مًرا ك�سفت وجود خزان عمودي هائل 
من الغاز ال�سايف” مو�سًحا اأن البنية ال�سخرية 

توحي باأنه احتياطي “بنوعية ممتازة”.
واأ�س���اف لكوتريبي�س “اأنه تطور �سديد 
الإيجابية لأنه يثب���ت اأن احتياطاتنا من الغاز 
الطبيع���ي تزداد ويوؤكد وجود �س���بكة نفطية 
اإلى جانب بئ���ر كربون )...( مماثلة ملا يحويه 

حقل ظهر يف م�ر”. 
وب���داأت اين���ي وتوت���ال اأعم���ال تنقي���ب 

م�س���ركة يف دي�س���مرب يف القطاع 6 امل�س���مى 
“كاليب�س���و”. وم���ا زال عل���ى ال�ركتن بذل 
الأبح���اث  �س���عيدي  عل���ى  متقدم���ة  جه���ود 
والتقيي���م لتحدي���د كمي���ة الغ���از الطبيع���ي 
الذي يختزنه “كاليب�س���و”. ومنذ بدء عمليات 
التنقي���ب ال�ستك�س���ايف قبل �س���بع �س���نوات 
قبالة �س���واحل اجلزيرة املتو�سطية مل ت�سل 
كميات الغاز املكت�س���فة الى م�س���توى يكفي 

ل�ستغالل جمد جتاري.
لك���ن الأمل قائ���م يف اكت�س���اف ال�ركات 
يف  لال�س���تثمار  قابل���ة  احتياط���ات  الك���ربى 
م�س���تقبل قري���ب. ومطل���ع دي�س���مرب اأعلنت 
جمموعة اك�س���ون موبي���ل الأمريكية العمالقة 
الع���زم عل���ى ب���دء التنقي���ب يف موقع���ن يف 
الن�س���ف الثاين من العام اجلاري ل�ستك�ساف 

احتياطات الطاقة يف جنوب قرب�س.

• بور�سة البحرين تراجع 1.8 % يف اأ�سبوع	
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�أبوظبي - �أوب���ار كابيتال: قال تقرير حديث، 
�إنه من �ملتوق���ع �أن يكون �لعجز �لفعلي ملو�زنات 
�ل���دول �خلليجية يف عام 2018 �أقل بكثري مما كان 

عليه يف �لعام �ملا�ضي.
و�أ�ض���اف �لتقرير �ل�ض���ادر حديًث���ا، عن �رشكة 
�أبح���اث �أوبار كابيتال، �أن تقدير�ت �أ�ض���عار �لنفط 
�لت���ي �تخذتها جميع �حلكومات �أ�ض���بحت متحفظة 
مقارنة ب�ض���عر �لنفط �حلايل و�ملتوقع �لبالغ 60 - 

65 دوالًر� للربميل.
و�أعلن���ت دول جمل����س �لتع���اون �خلليجي عن 
�أكرب �إنفاق لها يف �مليز�نية لعام 2018 على �لرغم 
من �أن �أ�ض���عار �لنفط ال تز�ل بعيدة عن متو�ضطات 
�لعام، حيث حولت �حلكومات ��ض���ر�تيجيتها �إلى 
�مليز�نيات �لتو�ضعية بعد ممار�ضة ت�ضديد �حلز�م 

يف �لعامني �ملا�ضيني.
وتوق���ع �لتقري���ر �أن ينخف����س �لعجز بن�ض���بة 
6.6 % ليبل���غ 84 ملي���ار دوالر، وم���ن �ملتوقع �أن 
ينخف�س �لعج���ز يف �لناجت �ملحل���ي �الإجمايل لدول 
جمل����س �لتعاون �خلليجي �إل���ى 5.6 % مقابل 6.4 

% يف عام 2017.
و�أ�ضاف �لتقرير �أنه بالرغم من �أن جميع �لدول 
�خلليجي���ة �أعلن���ت عن �مليز�ني���ات؛ ف���اإن �الإنفاق 
�لكلي يف �مليز�نية لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
يبلغ 430 ملي���ار دوالر مقارنة ب� 411 مليار دوالر 

يف عام 2017، بن�ضبة منو قدرها 7 %.

وب�ض���كل عام، فق���د خ�ض�ض���ت دول �ملجل�س 
لقطاع���ات  دوالر  ملي���ار   143 قدره���ا  ميز�ني���ة 
�خلدم���ات و�لبني���ة �لتحتي���ة يف ع���ام 2018، حيث 
خ�ض�ض���ت �ململكة �لعربية �ل�ض���عودية �أعلى مبلغ 

لها بقيمة 91 مليار دوالر.
�أم���ا من حي���ث �لتكوين، فقد خ�ض�ض���ت دولة 
�الإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتحدة �أعلى ن�ض���بة 51 % من 
�إجم���ايل ميز�نيتها، بينما بلغت خم�ض�ض���ات قطر 

.20.5%
و�أ�ض���اف �لتقرير، تبلغ �الإير�د�ت �ملدرجة يف 
�مليز�نية 345 ملي���ار دوالر مقابل 311 ملياًر� يف 

عام 2017، بزيادة قدرها 11 %.

وع���ز� �لتقرير �لنمو يف �الإير�د�ت �إلى حد كبري 
�إلى �رتفاع �أ�ضعار �لنفط �ملقدرة هذ� �لعام مقارنة 

بعام 2017.
ويف عام 2018، بلغ �ضعر �لنفط �لذي تتحمله 
معظ���م �لبل���د�ن 50 دوالًر� للربمي���ل، ومل تتحم���ل 
قطر �ض���وى �ض���عر نفط قدره 45 دوالًر� يف حني مل 
تعلن دولة �الإمار�ت عن �أ�ض���عار �لنفط �ملدرجة يف 

�مليز�نية مليز�نيتها �لفيدر�لية.
و�أعلن���ت �حلكوم���ات ع���ن زي���ادة �مليز�نيات 
لعام 2018 لقطاع مثل �لرعاية �ل�ضحية و�لتعليم 
و�لبني���ة �لتحتية، كما خ�ض�ض���ت ميز�ني���ة لتنفيذ 

�لبنية �لتحتية �لكبرية و�الإنفاق على �لبناء.
وحاولت �حلكومات �أي�ض���اً �إيج���اد تو�زن بني 
�حلاج���ة �إلى زي���ادة �الإنف���اق وتخفي����س �لعجز يف 
�مليز�نية؛ وهو ما كان نادًر� خالل �لعقد �ملا�ض���ي 

عندما كان �لنفط يتجاوز 100 دوالر للربميل.
ومت �لركيز ب�ض���كل �أكرب على �إع���ادة مو�ءمة 
�لقطاع���ات غ���ري �لنفطي���ة يف �القت�ض���اد وزي���ادة 

م�ضاهمتها يف �مل�ضتقبل.
و�أو�ض���ح �لتقري���ر �أن م���ن ب���ني �ل���دول �لتي 
قدمت �إف�ضاًحا �ض���ليًما عن م�ضاهمتهم يف م�ضادر 
غ���ري نفطية، �ض���جلت �ململكة �لعربية �ل�ض���عودية 
�أعلى م�ضتوى لها عند 37.2 %، تليها عمان بن�ضبة 
28.6 %، فيما بلغت م�ض���اهمة �الإير�د�ت �لنفطية 

�الأعلى يف �لكويت 88.7 %.

تقريــر: انخفـــا�ض عجـــز مــوازنــات دول اخلليـــج بـ 2018
متا�ضًيا مع �رتفاع �أ�ضعار �لنفط

13 مليار دوالر قيمة البنية التحتية ال�سياحية بالبحرين
ا على مد�ر 5 �أعو�م توقعات بنمو قطاع �لفنادق 5.7 % �ضنويًّ

توقعت در��ضة بحثية حديثة ل�رشكة “كولريز 
�نرنا�ض���يونال” منو قطاع �لفن���ادق يف �لبحرين 
خ���الل �ل�ض���نو�ت �خلم�س �ملقبلة )معدل �ض���نوي 
مرك���ب( بو�ق���ع 5.7 %، فيم���ا �ض���ينمو مع���دل 

�الإ�ضغال 3.6 نقطة مئوية. 
�لتحتي���ة  �لبني���ة  قيم���ة  �ل�رشك���ة  وق���ّدرت 

�ل�ضياحية يف �ململكة بحو�يل 13 مليار دوالر.
“كول���ريز  بح�ض���ب  �لدر��ض���ة  وت�ض���مل 
�نرنا�ضيونال” �لفنادق ذ�ت �لعالمات �لتجارية 

�لعاملية فقط.
وتوق���ع �لتقري���ر �أن تكون �ململك���ة �لعربية 
�ل�ضعودية مركز جذب مهم يف �ملنطقة ملا تتمتع 
ب���ه من فر����س و�إمكانات جدي���دة متعددة ميكن 
�إدخالها �إلى �ل�ض���وق عرب طيف و��ض���ع مع �لقيم 
�ل�ض���عرية يف قطاع �ل�ضياحة، كما �أنه من �ملتوقع 
�أن ت�ض���هم خط���ط �لتنوي���ع �القت�ض���ادي وبر�مج 
�لتاأ�ضرية �جلديدة و�مل�ضاريع �لكربى �ملقامة يف 
منو قطاع �ل�ضياحة بفرعيه، �الأعمال و�لرفيهية.
و�أ�ض���ار �لتقري���ر يف جانب���ه �ملتعلق بو�ض���ع 
�لفن���ادق يف منطق���ة �ل����رشق �الأو�ض���ط و�ض���مال 
�إفريقيا للعام 2017 �إلى �لعديد من �مل�رشوعات 
حتفي���ز  يف  ودوره���ا  �لعرب���ي  �خللي���ج  دول  يف 

�ل�ضياحة وجذب �لزو�ر.
و�أو�ض���ح �أن���ه تبق���ت خط���و�ت قليل���ة على 
�النته���اء من ع���ني دبي، �أكرب عجل���ة ترفيهية يف 
�لعامل. ومن �ملتوقع �فتتاح مطار م�ضقط �لدويل 
�جلديد يف عام 2018، كما �أ�ض���ار �إلى �مل�ض���اريع 
�ملعل���ن عنه���ا يف �ململك���ة �لعربي���ة �ل�ض���عودية 
كم�رشوع �لبحر �الأحمر �ل�ضياحي �لذي يت�ضمن 50 
جزيرة، وم�رشوع نيوم، وهي منطقة خا�ض���ة ت�ضل 
كلفته���ا 500 ملي���ار دوالر ومتت���د ب���ني 3 دول 
هي �ل�ض���عودية وم�رش و�الأردن. وال تز�ل �لقائمة 

م�ضتمرة.
و�أكد �أن �ملنطقة ب�ضكل عام و�خلليج �لعربي 
ب�ض���كل خا�س تقوم �الآن ب�ض���خ �ال�ضتثمار�ت يف 
�ض���بيل �ال�ض���تد�مة وحتقيق �لنج���اح على �ملدى 

�لطويل.

السعودية األكثر جذبا في 2018
و�عترب �لتقرير �ململكة �لعربية �ل�ض���عودية 
���ا بعد  �لوجه���ة �الأكرث جذًب���ا يف 2018، خ�ضو�ضً
�أن قامت �ض���حيفة “فاينان�ض���ال تاميز” ب�ضمها 
�إلى دليل “�إن�ض���ايدر” �خلا�س بها �ض���من قائمة 
“�أف�ضل �الأماكن �لتي ميكن زيارتها يف 2018”.
وتاب���ع “عالوة على ما تتمتع به من م�ض���اريع 
�ض���ياحية وثقافي���ة ك���ربى، فهي �ضت�ض���در �أول 

تاأ�ضرية �ضياحية هذ� �لعام”.
و�رتف���ع عدد �لغ���رف �لفندقية �ملعرو�ض���ة 
يف �ململك���ة �لعربية �ل�ض���عودية خالل عام 2017 
بن�ض���بة 31 % مقارنة بعام 2016. وقد �ضهدت 

مك���ة �ملكرم���ة �لن�ض���بة �الأكرب م���ن �الإ�ض���افات 
�جلدي���دة �لت���ي بلغت ح���و�يل 3800 غرفة، �أو ما 

يو�زي 73 % من �لعر�س �جلديد يف �ململكة.
وحول �أبرز �لتغري�ت يف �ل�ضعودية فقد �أ�ضار 
�لتقري���ر �إل���ى �أن �ض���وق �ملدينة �ملن���ورة كانت 
�لوحي���دة �لت���ي �ض���هدت �رتفاعا يف م�ض���تويات 
ا �إلى عدم  �الإ�ض���غال يف 2017، مرجًعا ذل���ك جزئيًّ

�فتتاح �أية فنادق جديدة خالل �لعام �ملا�ضي.
ورب���ط �لتقري���ر �لزي���ادة يف مك���ة �إل���ى رفع 
ح�ض�س تاأ�ضري�ت �حلجاج من 1.9 مليون �ضخ�س 
يف 2016 �إل���ى 2.4 ملي���ون يف 2017، �أي بزيادة 

ن�ضبتها 26 % تقريًبا.
و�ض���هدت مدين���ة ج���دة �فتتاح فن���دق ريتز 

كارلتون �لذي يحتوي على 224 غرفة.

اإلمارات العربية المتحدة
�أم���ا يف �الإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة، فذكر 
�لتقرير �أنها �ضهدت �إ�ضافة ما يقارب �ل� 6000 
غرفة فندقية ذ�ت عالمة جتارية عاملية خالل عام 
2017 منها 78 % يف دبي و10 % يف �أبوظبي. 
وب���ني �أن �أ�ض���و�ق �مل�ض���در �لرئي�ض���ية مثل 
رو�ض���يا عادت �إلى �ل�ض���خ يف من جديد يف �لعام 
2017 حيث ز�د على �ض���بيل �ملث���ال �لقادمني 
�إل���ى دبي �لعام �ملا�ض���ي 98 % قيا�ًض���ا بالعام 

.2016
كما ت�ض���اعد مرك���ز �لهند كو�ح���دة من �أكرب 
�الأ�ض���و�ق �مل�ضدرة لل�ض���ياح �إلى �الإمار�ت، حيث 
�رتف���ع عدد �ل�ض���ياح �لهن���ود �إلى قر�ب���ة �ل� 2.3 
مليون �ض���ائح خالل 2017 مقارنة ب� 2.1 مليون 

يف عام 2016.
لكن �لتقرير عاد لي�ض���ري �إلى �إمكانية �ض���ري 
�ل�ضني يف طريق �لدول �مل�ضدرة لل�ضياح ب�ضكل 
ملف���ت، حي���ث �رتفع عدد �ل�ض���ياح �ل�ض���ينيني 
ب�ض���كل كب���ري خ���الل 2017 بع���د تطبي���ق نظام 

�حل�ضول على �لتاأ�ضرية عند �لو�ضول يف نوفمرب 
.2016

�ل�ض���ياح  ع���دد  �رتف���اع  �لتقري���ر  وتوق���ع 
�ل�ضينيني �لذين �ضيزورون دول �خلليج �لعربي 
من مليون �ضائح يف �لعام 2016 �إلى 2.5 مليون 
�ض���ائح خالل 5 �ض���نو�ت، �أي بحلول �لعام 2021، 
وذلك متا�ض���ًيا م���ع تخفيف �لقيود �ملفرو�ض���ة 

على �إ�ضد�ر �لتاأ�ضري�ت.
وتوقع �أن تو��ض���ل فن���ادق �الإمار�ت حتقيق 

ن�ض���ب �إ�ض���غال كب���رية يف �لع���ام �جل���اري نتيجة 
للنمو �لقوي يف �لطلب، يف حني يتوقع �أن توؤدي 
زيادة �ملناف�ضة من �لفنادق �جلديدة �إلى حدوث 

�نخفا�س طفيف يف �الأ�ضعار. 
وم���ن �ملتوق���ع �أي�ًض���ا م���ع دخول ع���دد من 
�الأ�ض���ماء �لكبرية �إلى �ل�ض���وق مثل المري ومتنزه 
�ض���فاري دبي وبرو�ز دبي، و�أطول حبل �نزالق يف 
�لعامل �ملق���ام بجبل جي�س بر�أ����س �خليمة، وعامل 

و�رنر بر�ذرز يف �أبوظبي.

الكويت.. المنامة.. مسقط
من���ح �لتقري���ر فنادق �ملنام���ة عالمة 76 من 
100 يف موؤ�رش جتربة �لنزالء يف �لعام 2017 وهي 
مر�جع���ة بن�ض���بة 1 %، فيما �أعطى م�ض���قط 78 

و�لكويت 75.
وي�ض���ري موؤ�رش جتربة �لنزالء �إلى �لت�ض���ور�ت 
�لعام���ة للنزالء عن جودة �لفندق، وي�ض���تند على 
ردود فعل �لنزالء عرب تعليقاتهم على �الإنرنت 
من خ���الل نتيجة مرجحة من 1 �إل���ى 100، )متثل 

100 �أعلى درجة(.
�ضهدت م�ض���قط خالل عام 2017 بن�ضبة منو 
بلغ���ت 20 % يف �ملعرو����س م���ن �لفن���ادق ذ�ت 
�لعالمات �لتجاري���ة �لعاملية مع �فتتاح 5 فنادق 
من تلك �لفئة. كذلك ت�ضخ �لبحرين ��ضتثمار�ت 
�ضخمة يف قطاع �ل�ضياحة، حيث تقدر قيمة �لبنية 
�لتحتية �ل�ضياحية يف �لدولة بقيمة ت�ضل �إلى 13 

مليار دوالر.
و�أ�ض���ار �لتقرير �إلى �رتف���اع عر�س �لفنادق 
يف �لكوي���ت مبق���د�ر 375 غرفة يف ع���ام 2017، 
وي�ضتمل ذلك �لغرف �مل�ضافة من �فتتاح فندق 

فور �ضيزونز يف برج �ل�ضايع.
كما م���ن �ملتوقع �فتتاح فندق جمري� رويال 
�رش�ي يف �لبحرين يف فرب�ير �ملقبل، متوقًعا �أي�ًضا 
دخ���ول ثالثة عق���ار�ت فاخرة جديدة �إلى �ض���وق 
م�ض���قط يف عام 2018، مبا يف ذلك منتجع جمري� 
م�ض���قط باي، وكمبين�ضكي ذ� ويف وفندق دبليو 

م�ضقط.
وتوق���ع �لتقري���ر �أن ي�ض���هد �الأد�ء حال���ة من 
�ال�ض���تقر�ر �لن�ض���بي يف م���دن �لكوي���ت و�ملنامة 

وم�ضقط مع تو��ضل يف �نخفا�س �الأ�ضعار.
من �ملتوقع �أن ت�ض���هد فنادق م�ضقط زيادة 
يف مع���دالت �الإ�ض���غال ناجمة عن �رتفاع �ض���عبية 
�ملدين���ة وح���دوث �نخفا�س طفيف يف �الأ�ض���عار 
ب�ضبب �لتغري�ت يف �أ�ضو�ق �مل�ضدر وزيادة حدة 

�ملناف�ضة.

مازن الن�سور

• ت�ضتحوذ �لبنية �لتحتية و�الإن�ضاء�ت على �حل�ضة �الأكرب من مو�زنات دول �خلليج �لعربي	

2018 يف  ج����������ذًب����������ا  �الأك�������������������رث  �ل��������وج��������ه��������ة  �ل���������������ض�������ع�������ودي�������ة 
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تسجيل اسم جتاري     

أي  لديه  من  كل  فعلى   . جتاري  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر : محسن احمد حسني شريف   
االسم التجاري احلالي  :محسن احمد حسني شريف   

االسم التجاري اجلديد  :بوابة أسيل خلدمات التنظيفات
النشاط :1- التنظيف العام للمباني
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وبح�ش����ب التقرير، ف�إن قوات الب�شمركة 
يف  واأج�ن����ب  عراقي����ن  اعتقل����ت  الكردي����ة 
مدر�شة يف �ش�حل املليحة، وهي منطقة تبعد 

70 كيلومرتا �شم�ل غرب مدينة املو�شل.
وم����ن ث����م اقت�دتهم ق����وات الأ�ش�����ي�ش 
الكردي����ة اإلى �ش����جن يف �ش����يكلي�، على بعد 
45 كيلومرتا، وبعد ذلك اإلى موقعن قرب 
بلدة زم�����ر، حيث اأعدمتهم ودفنوا يف مقربة 

جم�عية.
ويف ه����ذا ال�ش����ي�ق، ق�ل����ت ن�ئ����ب مدير 
املنظم����ة يف ال�����رق الأو�ش����ط مل����ى فقي����ه 
اإن “الأدل����ة بحوزتن����� ت�ش����ر اإل����ى اأن قوات 
ال�ش�����ي�ش الكردية ق�����دت عملي�����ت اإعدام 
جم�ع����ي ليل����ة بعد اأخ����رى على مدى اأ�ش����بوع 
لعن��ر تنظيم داع�ش، مم� اأ�ش����فر عن مقتل 
ع����دد كب����ر ورمب����� مئ�����ت م����ن املعتقلن 
الذكور”. واأ�ش�����فت اأن “ال�شلط�ت العراقية 
والكردي����ة يج����ب اأن حتقق عل����ى نحو ع�جل 
و�ش����ف�ف يف املزاع����م املتعلق����ة بعملي�����ت 

الإعدام اجلم�عي ومق��ش�ة مرتكبيه�”.
اإل����ى ذل����ك، يرج����ح اأن تك����ون عملي�����ت 
و3  اأغ�ش����ط�ش   28 ب����ن  وقع����ت  الإع����دام 
�ش����وؤال  عل����ى  �ش����بتمرب. يف املق�ب����ل، ورداً 
طرحت����ه املنظمة، نفى من�ش����ق التو�ش����ي�ت 

الدولية يف حكومة اإقليم كرد�ش����ت�ن العراق 
ديندار زيب�����ري عملي�ت الإع����دام. وق�ل اإنه 
وفق� ملدير الأ�ش�����ي�ش اإن “قوات الب�شمركة 

ق�تلت على جبهة متتد مل�ش�����فة 71 كلم مع 
تنظي����م داع�ش، اثن�ء حم�ول����ة جم�ميع منهم 
الفرار اإلى �شوري�”. واأ�ش�ف “خالل املع�رك 

قت����ل العدي����د م����ن عن������ر داع�����ش وقوات 
الب�ش����مركة كذل����ك، ومن املحتم����ل اأن جثث 
عن��ر التنظيم نقلت اإلى مك�ن دفنوا فيه”.

  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم الإعالن�ت : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النق�ل: 32224492  -  39615645  -  ف�ك�ش: 17580939(              )ال�شرتاك�ت والتوزيع : املكتب 17111432 -  الف�ك�ش: 17111434(

التح�لف يدمر �ش�روخ�ً حوثي�ً ا�شتهدف املخ� اليمنية
دبي - العربية.نت:

اعرت�شت منظومة الدف�ع اجلوي الب�تريوت، الت�بعة لتح�لف دعم ال�رعية، م�ش�ء اجلمعة، 
يف املخ� على ال�ش����حل الغربي، �ش�روخ� ب�لي�ش���تي� اأطلقته ميلي�شي�ت احلوثي النقالبية من 
منطقة راأ�ش كثيب مبح�فظة احلديدة، ب�جت�ه مدينة املخ� الت�بعة ملح�فظة تعز غرب اليمن.

ووفق� مل�ش�در حملية، فقد مت تدمر ال�ش�روخ قبل و�شوله اإلى الهدف.
واأف����دت امل�ش����در اأن مق�تالت التح�لف ا�ش���تهدفت بغ�رة جوية موقع� حتت �ش���يطرة 

امليلي�شي�ت النقالبية يف مدينة احلديدة، يعتقد اأنه موقع اإطالق ال�ش�روخ.
وك�ن اجلي�ش اليمني بدعم التح�لف، متكن اأم�ش اخلمي�ش، من قتل 6 قي�دين حوثين، 

و50 عن�را اآخرين من امليلي�شي�ت، يف مع�رك دارت مبنطقة “طيبة” يف حمور �شعدة.
واأكد م�ش���در ل�”العربي���ة” اأن ط���ران التح�لف دمر مركب����ت واآلي�ت ع�ش���كرية ح�ولت 

امليلي�شي�ت ا�شتخدامه� يف املع�رك التي دارت قرابة 5 �ش�ع�ت.
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القدس – رويترز:

اأبلغ الرئي�ش الأمركي دون�لد ترامب 
اإ�رائيل اأم�ش اجلمعة ب�أنه �شيتعن عليه� 
اأي�ش����� تقدمي “تن�زلت كب����رة” من اأجل 
ال�ش����الم م����ع الفل�ش����طينين، وذلك على 
الرغم م����ن اته�مه����م لأح����د مبعوثيه اإلى 
ال�رق الأو�شط ب�لت�شبب يف تعرث اجلهود 
الدبلوم��ش����ية ب�ش����بب م����� يرون����ه حتيزا 

لإ�رائيل.
اإ�رائيلي����ة  ل�ش����حيفة  حدي����ث  ويف 
اأذيعت منه مقتطف�ت قبل ن�ره ب�لك�مل 
ي����وم الأحد الق�دم، و�ش����ف ترامب قراره 
ب�ش�����أن القد�����ش ب�أن����ه “نقط����ة مهمة” يف 
ت�ش����تبعد  ومل  الرئ��ش����ة.  الأول يف  ع�م����ه 
اللغة التي �شيغ به� اإعالن ترامب وجودا 
للفل�ش����طينين يف املدينة التي يريدون 
ق�ش����مه� ال�رق����ي ع��ش����مة له����م. وك�نت 
اإ�رائيل ق����د احتلت القد�����ش ال�رقية يف 
حرب 1967 و�ش����مته� اإليه� يف خطوة مل 

يعرتف به� املجتمع الدويل.

 بيونغيانغ – أ ف ب:

اأكد الإع���الم الر�ش���مي يف كوري� 
ال�ش���م�لية اأم����ش اجلمعة ع���زل ق�ئد 
اجلي�ش هوانغ بيونغ �شو، بعد تق�رير 
�ش���درت يف كوري���� اجلنوبي���ة توؤكد 
عزل���ه من من�ش���به لأ�ش���ب�ب متعلقة 

ب�لف�ش�د.
وعّرفت وك�لة النب�ء الر�شمية يف 
كوري� ال�ش���م�لية، يف خ�شم تقريره� 
ع���ن العر�ش الع�ش���كري ال�ش���خم يف 
بيونغ ي�ن���غ اخلمي�ش، وزي���ر القوات 
امل�ش���لحة كي���م جونغ غ����ك على انه 
املكت���ب  ومدي���ر  م�ر�ش����ل  ن�ئ���ب 
وه���و  للجي����ش،  الع����م  ال�شي��ش���ي 

املن�شب الذي ك�ن هوانغ ي�شغله.
الع����م  ال�شي��ش���ي  واملكت���ب 
ه���و اأقوى هيئ���ة ع�ش���كرية يف كوري� 
ال�ضمالية، اإذ يتولى تعيني ال�ضباط 
يف من��شبهم واحلف�ظ على العقيدة 
اليديولوجية لعن��ره الب�لغ عددهم 

نحو 1،3 مليون جندي.
وعزل هوانغ بعد حتقيق للمكتب 
ال�شي��شي واأر�شل الى مدر�شة حزبية 
لإع����دة ت�أهيله، على م� ذكرت وك�لة 
كوري����  يف  الوطني���ة  ال�ش���تخب�رات 
اجلنوبي���ة يف وق���ت �ش����بق م���ن هذا 
ال�شبوع. وذكرت التق�رير اأن هوانغ 

اأوقف وهو يتلقى ر�شى.

 واشنطن – رويترز:

اأم�ش  الولي����ت املتح���دة  ق�لت 
اجلمع���ة اإنه� فر�ش���ت عقوب�ت على 
3 اأ�ش���خ��ش و3 ����رك�ت يف الفلبن 
وتركي���� وال�ش���وم�ل لقي�مهم بدعم 
تنظيم داع�ش املت�ش���دد مب� يف ذلك 
�رك���ة وردت مكون�ت ط�ئرات بدون 

طي�ر.
وق�ل���ت وزارة اخلزانة الأمركية 
يف بي�ن اإنه� فر�شت العقوب�ت على 
اإ�ش���ك�لون اأب���و بك���ر لتقدمي���ه دعم� 
م�لي� وم�دي� لتنظيم داع�ش وفرعه� 

يف الفلبن.
وفر�ش���ت الوزارة عقوب�ت اأي�ش� 
على يون�ش اإميري �ش���ك�ري� و�ركته 
لاللكرتوني�ت ومقره� تركي� ب�ش���بب 
توريد مكون����ت ط�ئرات بدون طي�ر 
لداع����ش. كم� فر�ش���ت عقوب�ت على 
حممد م���ر عل���ي يو�ش���ف و�ركتن 
جت�ريتن له ب�ش���بب اأن�ش���طة داعمة 

لداع�ش يف ال�شوم�ل.

مانيال – أ ف ب:

األغى رئي����ش الفيليبن رودريغو 
دوترت���ي فج����أة اأم�ش اجلمع���ة عقدا 
بقيم���ة 235 ملي���ون دولر ل����راء 16 
مروحية من كندا بعد اأن طلبت حكومة 
ج��شنت ترودو القي�م مبراجعة ب�شبب 

خم�وف تتعلق بحقوق الإن�ش�ن.
وق�ل “اأريد اأن اطلب من القوات 
امل�ش���لحة اإلغ�ء ال�ش���فقة. ل توا�شلوا 
العم���ل وب�ش���كل م� �ش���نبحث عن جهة 
اأخرى” يف اإ�ش����رة اإل���ى 16 طوافة من 
طراز بل -412اإي.بي.اآي التي اأعلنت 

عنه� احلكومت�ن هذا الأ�شبوع.
اإنه����  اخلمي����ش  اوت����وا  وق�ل���ت 
ب�شدد مراجعة التف�ق ب�شبب خم�وف 
تتعل���ق ب�ش���جل دوترت���ي يف حق���وق 
الإن�ش����ن، والذي ُرفعت �شده �شكوى 
يف املحكم���ة اجلن�ئي���ة الدولية تتهمه 
“ب�لقت���ل اجلم�عي” لآلف املواطنن 

يف حربه على املخدرات.
وق�لت جمموعة “ب���ل هليكوبرت” 
يف الإعالن ع���ن ال�ش���فقة اإن الطوافة 
�شت�شتخدم يف “جمموعة من العملي�ت 
مث���ل الإغ�ث���ة من الك���وارث وعملي�ت 
ال���رك�ب  ونق���ل  والإنق����ذ  البح���ث 

واملعدات”.

 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

ذكرت م�ش����در ميني���ة يف حم�فظة 
�ش���عدة، اأم�ش اجلمع���ة، اأن ق�ئ���دا ب�رزا 
يف ميلي�ش���ي�ت احلوث���ي الإيراني���ة قتل 
م���ع مرافقي���ه يف غ����رة �ش���نته� ق���وات 
لل�رعي���ة.  الداع���م  العرب���ي  التح�ل���ف 
واأو�ش���حت امل�ش����در اأن القتيل يدعى 
ح�ش���ن علي اله�دي، وهو من القي�دات 
احلوثي���ة الب�رزة، وع�ش���و جمل����ش اأعلى 
والدين���ي  ال�شي��ش���ي  الكي����ن  داخ���ل 
مليلي�ش���ي�ت احلوث���ي املوالي���ة لإيران. 
وذك���رت امل�ش����در اأن اله����دي قتل يف 
غ�رة للتح�لف يوم اخلمي�ش، ا�شتهدفت 
موكبه يف مديرية ب�قم مبح�فظة �شعدة، 
التي تعد معقال للميلي�ش���ي�ت احلوثية. 
ويدعم التح�لف العربي القوات ال�رعية 
التي حققت يف الأ�ش�بيع امل��شية تقدم� 
لفت� على ح�ش�ب امليلي�شي�ت املتمردة 
عل���ى اأك���رث من حم���ور، ل�ش���يم� جبهتي 

ال�ش�حل الغربي و�شعدة.

بنغازي )ليبيا( – رويترز:

ق�����ل م�ش����عفون اإن �شخ�ش����ن قتال 
واأ�ش����يب 55 يف تفج����ر م����زدوج داخ����ل 
م�شجد يف بنغ�زي ب�رق ليبي� اأم�ش اجلمعة.

وقبل اأ�ش����بوعن قت����ل 35 تقريب� يف 
تفجر مزدوج ب�أحد م�ش�جد املدينة.

وق����ع  التفج����ر  اإن  �ش����ك�ن  وق�����ل 
�ش����غر  مب�ش����جد  اجلمع����ة  �ش����الة  اأثن�����ء 
بح����ي امل�جوري. وذكر م�ش����در ع�ش����كري 
و�ش����عت�  الن��ش����فتن  العبوت����ن  اإن 
داخ����ل حقيبت����ن عند ب�ب امل�ش����جد ومت 
تفجرهم� فيم� يبدو عن بعد ب��ش����تخدام 

ه�تف حممول.
وي�ش����يطر عل����ى بنغ�����زي ث�����ين اأكرب 
مدين����ة يف ليبي����� اجلي�ش الوطن����ي الليبي 
بقي�����دة الق�ئ����د الع�ش����كري خليفة حفرت 
ال����ذي يتخذ م����ن ال�رق ق�عدة ل����ه. وك�ن 
اجلي�ش الوطني الليبي يح�رب اإ�شالمين 
ب�ش����الت  بع�ش����هم  يرتب����ط  مت�ش����ددين 
بتنظيمي داع�ش والق�عدة ب�لإ�ش�فة ِاإلى 
خ�شوم اآخرين حتى اأواخر الع�م امل��شي.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

اندلع���ت ا�ش���تب�ك�ت، اأم����ش اجلمعة، 
ب���ن عن�����ر من حرك���ة فت���ح واآخرين من 
حركة “جند ال�ش����م” املت�ش���ددة، يف خميم 
ع���ن احللوة لالجئ���ن الفل�ش���طينين يف 
لبن�ن، مم� اأ�ش���فر عن اإ�ش����بة 4 اأ�شخ��ش 
عل���ى الأق���ل بج���روح. وبح�ش���ب م�ش����در 
فل�ش���طينية، فقد اأقدم ملثم���ون من جند 
ال�ش����م على اإط���الق الن�ر عل���ى عن��ر من 

فتح يف القوة الأمنية امل�شرتكة.
وق�ل القي����دي يف حرك���ة فتح، منر 
املقدح، ل�”�شك�ي نيوز عربية” اإن اللجنة 
الأمني���ة “�ش���تالحق ال�ش���خ�ش ال���ذي ب�در 
ب�إطالق الن�ر على عن��ر اللجنة قبل اندلع 
ال�ش���تب�ك�ت”. وقد ا�ش���تخدمت الأ�شلحة 
املتو�شطة يف ال�ش���تب�ك�ت، التي ت�شببت 
بح�لة هلع داخل املخيم، الذي يقطنه نحو 

90 األف لجئ فل�شطيني.
ومت ت�ش���جيل ح�ل���ة ن���زوح كثيفة من 
داخل املخيم، اإلى اأحد امل�ش�جد املج�ورة.

 ترامب لإ�رائيل: ال�شالم 
يعني تقدمي تن�زلت

كوريا الشمالية

أمريكا

 الفلبين

عزل ق�ئد اجلي�ش

مع�قبة اأ�شخ��ش و�رك�ت 
ب�شبب دعمهم "داع�ش"

دوترتي يلغي اتف�قية 
�راء طواف�ت كندية

مقتل ق�ئد ب�رز يف ميلي�شي�ت 
احلوثي بغ�رة للتح�لف

 مقتل 2 واإ�ش�بة 55 يف تفجر 
مزدوج مب�شجد يف بنغ�زي

 ا�شتب�ك�ت يف خميم عن 
احللوة جنوبي لبن�ن
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اأع�ضاء يف “ال�ضيوخ” يطالبون ترامب بتكثيف العقوبات �ضد اإيران

غارات ت�ضتهدف الغوطة ال�رشقية لليوم اخلام�س على التوايل

اإعدامات جماعية حتت جنح الظالم.. نفذتها “الأ�ضاي�س” الكردية

ب�شبب برن�جمه� النووي وتهديد املنطقة

اأ�شفرت عن مقتل اأكرث من 230 مدني� بينهم 60 طفال

واأكد اأع�ش�ء جمل�ش ال�شيوخ اأن 
اإيران تهدد بربن�جمه� لل�ش���واريخ 
الأمركي���ة  الق���وات  الب�لي�ش���تية 
الولي�ت املتحدة وم�ش�لح  وحلف�ء 

اأمرك�.
ووق���ع الر�ش����لة الت���ي اأعده���� 
ال�ش���ين�توران م����رك روبي���و وتود 
يون���غ، كل من ج���ون كورنن وتوم 
ك�ت���ن وجيم�ش اإنه���وف وتيد كروز 
غ�ردنر  وك���وري  و�ش���تيف دين����ش 
و�ش���لي مور ك�بيتو وجون ب�را�ش���و 
وديفيد بريدو ودين هيلر وجيم�ش 

ريت�ش وجوين اإيزاك�شون.
واأثنى املوقعون على الر�ش����لة 
الأمرك���ي  الرئي����ش  مبواق���ف 
دون�لد ترام���ب اإزاء برن�مج طهران 
ال�ش����روخي حثوا عل���ى التع�ون مع 
احلكومة “حلم�ية الولي�ت املتحدة 

وحلف�ئه� من التهديد الإيراين”.
املتح���دة  الولي����ت  وتق���ول 
والدول الغربي���ة اإن اإيران انتهكت 
قرار جمل�ش الأمن رقم 2231 الذي 
�شدر عقب التف�ق النووي، والذي 
يحظ���ر اإيران من اختب�ر ال�ش���واريخ 
حم���ل  عل���ى  الق����درة  الب�لي�ش���تية 

روؤو�ش نووية.
اإي���ران اأج���رت ع���دة  اأن  يذك���ر 
جت����رب �ش����روخية خ���الل الع�من 
م���دى  ي�ش���ل  حي���ث  امل��ش���ين، 
ال�ش���واريخ التي مت اختب�ره� اأكرث 

من 1500 كيلومرت.
كم���� ت�ش���تمر طهران ب�إر�ش����ل 
ال�ش���نع  الإيراني���ة  ال�ش���واريخ 

املتطرفة  وامليلي�شي�ت  للجم�ع�ت 
املوالي���ة له���� مث���ل احلوثي���ن يف 

اليمن وحزب اهلل يف لبن�ن.
وحذر اأع�ش�ء جمل�ش ال�شيوخ يف 
الولي�ت املتحدة  رئي�ش  ر�ش�لتهم 
الأمركي���ة من التع�ون النووي بن 
اإي���ران وكوري� ال�ش���م�لية وق�لوا اإن 
الولي�ت املتح���دة يجب اأن تفر�ش 
عقوب����ت مبوجب ذلك على كي�ن�ت 
اإيراني���ة مب���� فيه���� الق���وة اجلوية 

الت�بعة للحر�ش الثوري.

ووثق املر�ش���د ال�شوري مقتل 4 مدنين، 
بينه���م طفالن، يف غ����رات على مدين���ة دوم�، 

ف�شالً عن اثنن اآخرين يف عربن.
وا�ش���تهدفت ع����رات الغ�رات ف�ش���اًل عن 
الق�ش���ف املدفع���ي �ش���ت مدن وبل���دات على 

الأقل يف الغوطة ال�رقية.
وبع���د ي���وم دام اخلمي����ش قت���ل في���ه 75 
مدني����ً، ق����ل الطبي���ب حم���زة يف م�شت�ش���فى 
عرب���ن لفران�ش بر�ش “منذ 2011 مل ت�ش���هد 
الغوطة ال�رقية ق�شف�ً ب�حلجم الذي عرفته يف 

ال�ش�ع�ت ال�96 الأخرة”.
ووثق املر�ش���د ال�ش���وري حلقوق الإن�ش�ن 
منذ الثنن مقتل اأكرث من 230 مدني�ً، بينهم 

نحو 60 طفالً، يف ق�شف قوات النظ�م.
ويعي�ش يف الغوطة ال�رقية نحو 400 األف 
�ش���خ�ش مل تدخل لهم امل�ش����عدات الإن�ش�نية 

منذ اأواخر نوفمرب، وفق الأمم املتحدة.

واأف����دت منظمة “�ش����يف ذي �ش���يلدرن” 
)اأنق���ذوا الأطف����ل( يف بي�ن اأن اآلف ال�ش���ك�ن 
وق�ل���ت  والأقبي���ة.  املالج���ئ  اإل���ى  انتقل���وا 

امل�ش���وؤولة يف املنظمة �شوني� خو�ش “احل�ش�ر 
يعني اأنه ل يوجد مك�ن للفرار”.

وحذر مدير منظم���ة “كر” الع�ملية ف�وتر 

�ش���ك�ب يف بي�ن “اإذا ا�شتمرت الغ�رات اجلوية 
ت�ش����عدت،  اأو  وال�ش���تب�ك�ت  والتفج���رات 
ف�ش���نكون مث���ل فري���ق الإطف�ء ال���ذي يح�ول 
اإخم����د النران يف م���ك�ن م�، بينم���� يندلع ث�ن 

وث�لث ورابع حريق يف اأم�كن اأخرى”.
وج���ددت املنظمة دعمه� لدع���وة وك�لت 
الأمم املتحدة الع�ملة يف �ش���وري� ب�إر�ش�ء هدنة 
اإن�ش����نية ملدة �ش���هر تتيح اإدخ�ل امل�ش�عدات 
واإجالء احل�لت الطبية، وخ�شو�ش����ً يف الغوطة 
ال�رقي���ة. وق�ل���ت مدي���رة العالق����ت الع�م���ة 
امل�شوؤولة عن �شوري� لدى “كر” جويل ب�شول 
لفران�ش بر����ش “يواجه �رك�وؤن���� )يف الغوطة( 
�شعوبة يف التنقل. كيف ميكنهم الو�شول اإلى 

الأ�شخ��ش الأكرث عر�شة للخطر؟”.
واأ�ش�فت “من دون وقف لإطالق الن�ر، اإذا 
مل ي�ش���مع اأحد النداء، ل ميكنن� حتى اأن نتخيل 

حجم الك�رثة الإن�ش�نية”.

• ال�شين�تور اجلمهوري م�ركو روبيو من فلوريدا	

• مدنيون �شوريون يفرون اإثر غ�رات جوية على بلدة ج�رين يف 8 فرباير )اأ ف ب(	

• “هيومن رايت�ش ووت�ش” تتهم قوات الأمن الكردية العراقية )الأ�ش�ي�ش( ب�رتك�ب “جرائم حرب”	

دبي - العربية.نت:

حث 14 ع�سواً على الأقل يف جمل�س ال�سيوخ الأمريكي يف ر�سالة موجهة اإىل الرئي�س دونالد 

ترامب على تكثيف العقوبات �سد اإيران ب�سبب برناجمها النووي املثري للجدل وتهديد املنطقة.

من  روبيو  ماركو  اجلمهوري  ال�سيناتور  موقع  على  الأرب��ع��اء  ن�سرت  التي  الر�سالة  يف  وج��اء 

فلوريدا، اأن ال�سبب الرئي�س لطلب 14 ع�سواً يف جمل�س ال�سيوخ تكثيف العقوبات �سد اإيران هو 

برنامج ال�سواريخ البالي�ستية لإيران.

عواصم – وكاالت:
�ش���ّنت ط�ئرات حربية �ش���ورية اأم�ش اجلمعة �شل�ش���لة غ�رات جديدة عل���ى الغوطة ال�رقية 
املح��رة قرب دم�ش���ق لليوم اخل�م�ش على التوايل من الق�شف الذي اأ�شفر حتى يوم اأم�ش عن 

مقتل اأكرث من 230 مدني�ً.

ووثق املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�ش�ن اجلمعة مقتل �شتة مدنين، بينهم طفالن، واإ�ش�بة 
50 اآخرين بجروح جراء ق�شف قوات النظ�م.

ويف وقت ت�ش���هد الغوطة ال�رقية على هذا الت�شعيد الع�شكري، ف�شل جمل�ش الأمن الدويل 
يف دعم نداء منظم�ت اإن�ش�نية ت�بعة لالأمم املتحدة ط�لبت بهدنة اإن�ش�نية ملدة �شهر يف �شوري�.

بغداد- أ ف ب:

الأم��ن  ق��وات  ح��ول  الظالم  م�سبوهة حتت جنح  اإع��دام��ات جماعية  بتنفيذ  �سبهات  حت��وم 

الكردية يف كرد�ستان العراق. فقد اتهمت منظمة هيومن رايت�س ووت�س اجلمعة قوات الأمن 

اإع��دام  “عمليات  تنفيذ  خ��الل  من  حرب”،  “جرائم  بارتكاب  )الأ�ساي�س(  العراقية  الكردية 

جماعي” بحق عنا�سر ي�ستبه بانتمائهم اإىل تنظيم داع�س .

وا�ستند تقرير للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً، اإىل �سهادة عن�سر �سابق يف قوات 

الأ�ساي�س و�ستة مواطنني اآخرين. 

حزب اهلل ميد �شبك�ته جنوب�ً مبب�ركة وزارة الط�قة بلبن�ن
دبي – العربية.نت:

تف�ج����أ اأه����يل بلدة الرميل���ة القريبة من مدينة �ش���يدا 
جن���وب لبن�ن ، قبل يومن، ب�ش���بكة ات�ش����لت ت�بعة حلزب 
اهلل ت�ش���ق طرق�تهم. ويف التف��ش���يل، بح�ش���ب م� اأو�شحت 
ل�”العربية.نت” ع�شو املكتب ال�شي��شي يف حزب الكت�ئب، 
املح�مية ريت� بول�ش، الق�طنة يف البلدة، ف�إن الأه�يل فوجئوا 
يوم الأربع�ء بعم�ل ميدون �ش���بك�ت واأن�بيب يف حفري�ت يف 
الأر����ش، ك�ن���ت وزارة الط�قة واملي�ه قد ب���داأت به� قبل 3 

اأ�شهر يف اإط�ر عملية لتطوير و�شي�نة �شبك�ت املي�ه.

وق�لت “وعند �ش���وؤال العم�ل، اأج�ب���وا بكل �راحة اأنهم 
يعمل���ون على م���د اأن�بيب حل���زب اهلل.” حينه���� طلب منهم 

التوقف، واأعلمت البلدية يف احل�ل.
وق���د ت�أك���د اأه�يل البلدة من املو�ش���وع، لحق����ً، حينم� 
رفعت “الريغ����رات” بعد النته�ء من اإمداد �ش���بكة املي�ه، 

ليتبن اأن هن�ك خط اإمداد ث�ٍن.
اإل اأن ال�ش���دمة الأكرب بح�شب ريت� ك�نت عند الت�ش�ل 
ب�لوزارة، التي اأكدت علمه� ب�ملو�شوع، كم� اأكد ذلك 

بع�ش القي�دات يف حزب اهلل.

حذرت �ش���حيفة الت�ميز الربيط�نية، يف افتت�حية اأم�ش بعنوان “الورطة ال�ش���ورية”، من خطر ت�ش���عيد يف �شي�ق 
الأزمة ال�شورية بعد ال�شتب�ك الأخر بن قوات موالية للولي�ت املتحدة واأخرى للحكومة ال�شورية.

وتنطلق الفتت�حية من ح�دثة مقتل نحو 100 �ش���خ�ش من قوات موالية للحكومة ال�ش���ورية يف ق�ش���ف مدفعي 
وجوي من التح�لف الدويل بقي�دة الولي�ت املتحدة، فرتى اأنه� تعطي موؤ�را عن: كيف اأن احلرب الدائرة يف �ش���وري� 
منذ 7 �ش���نوات ميكن اأن تنتهي اإلى نزاع اأو�ش���ع بن القوى الكربى. وترى ال�ش���حيفة اأن احل�دث الأخر ك�ن ل�ش���د 

هجوم اأر�شي يهدف اإلى اختب�ر مدى رغبة وا�شنطن يف الدف�ع عن وجوده� الع�شكري يف �رقي �شوري�.
وترى ال�ش���حيفة اأي�ش� اأن الهجوم ك�ن اأي�ش� حم�ولة ل�ش���تثم�ر العملية الع�شكرية الرتكية �شد حلف�ء الولي�ت 
املتحدة من الوحدات امل�شلحة الكردية يف �شم�يل غرب �شوري�. وت�شر ال�شحيفة اإلى اأن مقتل هذا العدد من القوات 

احلكومية ال�ش���ورية وحلف�ئه� ميثل اإه�نة للرئي�ش ال�شوري ب�ش�ر 
الأ�ش���د قد تثر مواجهة بن الأمركين والرو�ش الذين يدعمون 

نظ�مه، واإن الت�شعيد يف النزاع ب�ت ميثل خطرا حقيقي�.

“الورطة ال�ضورية”

القاهرة – وكاالت:

�ش����ن �ش����الح اجلو امل�ري، اجلمعة، �شل�شلة 
غ�رات على مواقع للجم�ع�ت املت�ش����ددة يف اإط�ر 
عملية ت�ش�����رك فيه�، اإل����ى ج�نب اجلي�ش ، قوات 
م����ن ال�رطة جنح����ت اأي�ش����� يف “�ش����بط” ع�رات 

الأ�شخ��ش ال�ش�لعن يف �شن هجم�ت.
وق�ل م�ش����در اأمن����ي يف مديرية اأمن �ش����م�ل 
�ش����ين�ء “اإن ق����وات ال�رط����ة جنح����ت يف “�ش����بط 
100 من امل�ش����تبه بتورطه����م يف تنفيذ عملي�ت 

ا�شتهداف للجي�ش وال�رطة �شم�يل �شين�ء”.
واأ�ش�ف امل�شدر اأن قوات ال�رطة “داهمت 
الي����وم )اجلمع����ة( منطق����ة اأبن����ي بيت����ك بدائرة 
ق�ش����م ث�لث العري�ش، يف اإط�ر احلملة الع�شكرية 
املك����ربة املعروف����ة اإعالمي�����: العملية ال�ش�����ملة 

ب�شين�ء 2018”.
واأ�ش�����ر اإل����ى اأن الق����وات اجلوية “ق�ش����فت 
ب����وؤرا عديدة لتجمع�����ت من العن��ر املت�ش����ددة 
مبنطقتي اأبو احل�ش����يني و�شبيكة والري�شة ببئر 
العب����د ومن�طق اأخرى يف ال�ش����يخ زوي����د وجنوب 

وغرب رفح”.
وك�ن اجلي�����ش قد اأعلن بدء هجوم كبر على 
املت�ش����ددين اأم�ش اجلمعة، يرتكز يف �شبه جزيرة 
�ش����ين�ء، حيث اأ�شفرت هجم�ت �شنته� اجلم�ع�ت 
املت�شدد عن مقتل جنود ورج�ل �رطة ومدنين.

 ويه����دف الهجوم اإلى �ش����حق املت�ش����ددين 
بحل����ول نه�ي����ة فرباي����ر، وه����و املوع����د املحدد 
كنه�ي����ة ملهل����ة ك�ن ق����د و�ش����عه� الرئي�ش عبد 

الفت�ح ال�شي�شي.
وك�ش����ف املتحدث الع�ش����كري، العقيد ت�مر 

الرف�عي، يف خط�ب م�ش����ور بث����ه التلفزيون، اأن 
القوات اجلوية ا�ش����تهدفت خم�بئ للمت�شددين 
يف �ش����م�ل وو�شط �ش����ين�ء، فيم� اأحكمت القوات 
البحرية �ضيطرتها البحرية لقطع خطوط الإمداد.

اإنف�����ذ  ق����وات  “ا�ش����تمرارا جله����ود  وق�����ل 
الق�ن����ون، ق�م����ت عن������ر م����ن قواتن����� اجلوي����ة 
وخم�����زن  والأوك�ر  الب����وؤر  بع�����ش  ب��ش����تهداف 
الأ�ش����لحة والذخ�ئ����ر الت����ي ت�ش����تخدمه� العن��ر 
الإره�بي����ة كق�ع����دة ل�ش����تهداف ق����وات اإنف�����ذ 
الق�ن����ون والأه����داف املدني����ة ب�ش����م�ل وو�ش����ط 

�شين�ء”.
وت�ش�رك يف العملية القوات اجلوية والبحرية 
وق����وات حر�����ش احل����دود وال�رط����ة، وذل����ك قبل 
انق�ش�ء مهلة 3 اأ�ش����هر حدده� ال�شي�شي لت�أمن 

منطقة �شين�ء وتنتهي اآخر ال�شهر احل�يل.
واأ�ش����در اجلي�����ش بي�نن ع����ن العملية اأعلن 
فيهم� اأنه بداأ �ش����ب�ح اأم�ش تنفيذ “خطة جم�بهة 
�ش�����ملة للعن��ر الإره�بية والإجرامية” يف �شم�ل 
وو�ش����ط �ش����ين�ء ومن�ط����ق بدلت� م�����ر والظهر 

ال�شحراوي غربي وادي النيل.

الجيش المصري يطلق عملية شاملة ضد “اإلرهاب” في سيناء

• املتحدث ب��شم اجلي�ش امل�ري ت�مر الرف�عي يعلن اإطالق العملية �شد اجله�دين يف اأم�ش )اأ ف ب(	

م�كرون لبوتن: اأوقفوا مع�ن�ة املدنين ب�شوري�
باريس – وكاالت:

طل���ب الرئي�ش الفرن�ش���ي اإمي�نويل 
م�كرون اأم�ش اجلمعة من نظره الرو�شي 
فالدمير بوتن “القي�م بكل م� يف و�شعه 
حتى يوقف النظ�م ال�شوري التدهور غر 
املحتمل للو�ش���ع الإن�ش�ين”، واأعرب عن 
“قلقه” حي�ل “اإمك�ن ا�شتخدام الكلور” 

�شد املدنين.
بي����ن  يف  الإليزي���ه  ق����ر  واأو�ش���ح 
اأن الرئي����ش م�ك���رون ال���ذي حت���دث مع 

بوت���ن ه�تفي���� لتح�ش���ر زي�رت���ه اإلى 
رو�ش���ي� يف م�ي���و املقب���ل، “اأع���رب ع���ن 
قلقه حي�ل املوؤ����رات التي تتحدث عن 
اإمك�ن ا�ش���تخدام الكلور مرات عدة �شد 
ال�شك�ن املدنين يف �شوري� يف الأ�ش�بيع 

الأخرة”.
واأ�ش����ف البي�ن اأن م�كرون “�ش���دد 
على اأن ل تراجع اإزاء ت�شميم فرن�ش� على 
الت�ش���دي لالإفالت من العق�ب يف �ش����أن 

ا�شتخدام الأ�شلحة الكيمي�ئية”.



الرفاع                          االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليف��ة وقوف��ه الدائم م��ع منتخبنا 
الوطن��ي للش��باب املش��ارك يف بطول��ة 
مجلس التعاون الخليجي، الفتا سموه إىل 

أن رعايته املتواصلة للمجموعة الش��ابة 
يأيت إميانا من س��موه بأهمية دعم هؤالء 
الالعبني الذين يش��كلون نواة املس��تقبل 

لكرة السلة البحرينية.
وكان سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 

وصل مس��اء أمس للعاصم��ة العامنية - 
مس��قط؛ ملتابع��ة الجول��ة الختامية من 
البطولة ومساندة العبي منتخبنا الوطني 
يف املواجهة الحاس��مة له أم��ام املنتخب 
الس��عودي الش��قيق. وأش��ار س��موه يف 

ترصيح له ف��ور وصول��ه إىل أن منتخبنا 
الوطني للش��باب نجح يف تقديم مستوى 
طيب للغاي��ة منذ الجولة األوىل البطولة، 
مؤكدا سموه أن األداء جاء نتيجة اإلعداد 
الجيد ل��ه ومدى االنس��جام الذي وصل 

إليه، مشددا س��موه عىل أهمية مواصلة 
الرعاية والدعم لهذه املجموعة؛ من أجل 
أن تكون خري من ميثل الس��لة البحرينية 

يف مختلف املشاركات الخارجية.
وأعرب س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 

خليفة ع��ن أمنياته الخالص��ة للمنتخب 
الوطني بالتوفيق يف لقائه األخري بالبطولة 
والظفر باللقب الخليجي، مش��يدا سموه 
واإلداري  الفن��ي  الجهازي��ن  بجه��ود 

للمنتخب ولجميع الالعبني.

“شباب السلة” نجح في تقديم مستوى طيب منذ الجولة األولى
علي: بن  عيسى  الشيخ  سمو  الوطني...  منتخبنا  لمساندة  مسقط  إلى  وصل 

مسقط                      الوفد اإلعالمي
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مل تش��هد منافس��ات الجولة الثامنة من ال��دور التمهيدي لدوري 
أندية الدرجة األوىل لكرة اليد، والتي انتهت مساء أمس )الجمعة( 
أية مفاجآت، بعدما خرج باربار من مطب الدير منترصاً )29/30( 

وكسب النجمة “حامل اللقب” لقاء أم الحصم بأريحية )25/37(، 
فيام حقق األهيل فوزاً صعباً عىل نظريه الشباب )21/23(.

وبه��ذه االنتص��ارات، أصب��ح رصي��د النجمة 21 نقط��ة متصدرا 

الرتتيب، يليه باربار ثاني��اً ب� 20 نقطة، واألهيل ثالثاً ب� 19 نقطة، 
فيام جعلت الخسارة رصيد الدير 14 نقطة، وأم الحصم برصيد 13 

نقطة والشباب أصبح 15 نقطة.

باربار ينجو م��ن مطب الدير... واألهلي يجتاز الش��باب
ال��ح��ص��م ب��ه��دوء ن��ق��اط أم  ال��ن��ج��م��ة  ف��ي��م��ا ك��س��ب 

علي مجيد

السبت 10 فبراير 2018 
24 جمادى األولى 1439
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ينظم االتحاد البحريني للكرة الطائرة بالتعاون مع نادي عايل املهرجان الثالث للصغار، والذي سيقام 24 فرباير الجاري وذلك 
مبناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني. ويدعو االتحاد البحريني للكرة الطائرة األندية كافة املنضوية تحت مظلة االتحاد لتسجيل 
أسامء الفرق املشاركة يف موعد اقصاه 15 فرباير الجاري. وأكد رئيس لجنة املسابقات باالتحاد حسني حامد أن تنظيم املهرجان 
الثالث للصغار يتزامن مع احتفاالت مملكة البحرين بذكرى ميثاق العمل الوطني، وأنه يأيت يف إطار حرص االتحاد املستمر يف 
إقامة مهرجانات الصغار الستقطاب أكرب عدد من الالعبني الواعدين مام يسهم يف تقوية قاعدة اللعبة ونرشها وزيادة شعبيتها 

وتعزيز ثقافة لعبة الكرة الطائرة عىل املستوى املحيل. وأضاف بأنه بعد النجاح الذي حققه االتحاد يف تنظيم املهرجان األول 
والثاين يف هذا املوسم واإلقبال الكبري عىل املشاركة من جانب األندية والالعبني فإن االتحاد حرص عىل تنظيم املهرجان الثالث 

هذا املوسم إلتاحة الفرصة أمام املواهب الناشئة من الالعبني الصغار لخوض منافسات ودية وترفيهية يف أجواء احتفالية رائعة 
تنمي لديهم مهارة الكرة الطائرة وتكسبهم العديد من املهارات والقيم الرياضية.

للصغار الثالث  المهرجان  ينظم  ال��ط��ائ��رة  ات��ح��اد 

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

حسين حماد

اتحاد الكرة                  المركز اإلعالمي

دخلت رشكة الخليج لصناعة 
البرتوكيامويات “جيبك” ضمن قامئة 

الرعاة ملسابقة كأس جاللة امللك 
لكرة القدم؛ لتنضم إىل الرشكات 
واملؤسسات املساهمة يف “أغىل 

الكؤوس”.
وأكد رئيس اتحاد الكرة الشيخ عيل 

بن خليفة بن أحمد آل خليفة الدور 
الكبري الذي يلعبه الرعاة يف اإلسهام 

بتحقيق أهداف نجاح مسابقة “أغىل 
الكؤوس”، مثمنا رعاية رشكة “جيبك”.

ونوه الشيخ عيل بن خليفة بالدور 
البارز لرعاية الرشكة يف تحقيق النجاح 

للمسابقة األغىل، مؤكدا أن هذا 
الدعم ليس بغريب عىل الرشكة التي 
كانت ومازالت عامال رئيسا يف تعزيز 

أنشطة اتحاد الكرة.
وأوضح أن الرشكة تسهم دامئا يف 

خدمة القطاع الكروي، مشيدا 
بإسهاماتها يف دعم الرياضة البحرينية 

عموما.
وقدم رئيس اتحاد الكرة جزيل 
الشكر للرئيس التنفيذي لرشكة 

جيبك، عبدالرحمن جواهري عىل 
التعاون اإليجايب مع االتحاد، مؤكدا 

أن هذه الرعاية تفتح الباب ملزيد من 
أطرالتعاون املستقبيل بني الطرفني.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي 
لرشكة “جيبك” عبدالرحمن جواهري 

أن دخول الرشكة ضمن قامئة رعاة 
كأس جاللة امللك يأيت حرصا منها عىل 

دعم الشباب والرياضة.
وأعرب جواهري باسمه ونيابة عن 

أرسة “جيبك” عن بالغ فخره واعتزازه 
الكبريين بالرشاكة يف نجاح تنظيم 

مسابقة كأس جاللة امللك، مؤكدا أن 

الرشكة تحرص عىل التواجد دامئا يف 
هذا املحفل باعتباره البطولة األغىل.

وبنينَّ أن الرشكة تتطلع دامئا إىل 
املساهمة لنجاح البطولة التي تحمل 

اسم الريايض األول يف اململكة عاهل 
البالد. وأشاد جواهري يف ختام 

ترصيحه بجهود مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم، مشريا إىل أنها 

انعكاس لتوجه االتحاد نحو إخراج 
املسابقة بصورة تنظيمية مميزة 
تعكس مكانتها من جهة، وتؤكد 

نهج االتحاد التطويري الدائم يف بناء 
الرشاكات املختلفة. 

الق��دم لك��رة  المل��ك  جالل��ة  كأس  لرع��اة  تنض��م  “جيب��ك” 

قرر االتحاد البحريني لكرة السلة 

املشاركة يف فعاليات اليوم الريايض 

بتنظيم بطولة لكرة السلة الثالثية 

)3×3( للرجال والسيدات وذلك يف يوم 

الثالث عرش من فرباير الجاري مبدينة 

عيىس الرياضية والذي تحتفل فيه 

اململكة باليوم الريايض. 

وقال عضو مجلس إدارة االتحاد 

البحريني لكرة السلة عبدالجليل خضري 

إن املشاركة يف اليوم الريايض يأيت وفقا 

لتوجيهات سديدة من رئيس االتحاد 

البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 

بن عيل آل خليفة الذي يحرص دامئا 

عىل ترجمة توجيهات القيادة الرياضية. 

وأضاف خضري: “اتحاد السلة هو جزء 

من األرسة الرياضية واملشاركة الفعالة 

يف اليوم الريايض يأيت ضمن إطار العمل 

املشرتك بني كافة الجهات الرياضية يف 

اململكة إلنجاح هذا الحدث االستثنايئ 

الهام الذي يحظى باهتامم كبري من 

القيادة الحكيمة”. 

ونوه خضري بالجهود الحثيثة التي 

تبذلها اللجنة األوملبية البحرينية برئاسة 

ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة، إلظهار اليوم الريايض 

بأفضل صورة.  وأكد خضري أن املشاركة 

يف بطولة كرة السلة الثالثية )3×3( 

ستكون مفتوحة لجميع الالعبني من 

الجنسني، موضحا أن املشاركة هي 

الهدف األسمى يف هذه الفعالية التي 

تأيت تشجيعا ملامرسة الرياضة بعيدا عن 

املنافسة. 

وتابع: “الهدف من اليوم الريايض هو 

تشجيع املواطنني واملقيمني عىل مامرسة 

الرياضة مبختلف أنواعها وجعلها 

أسلوب حياة ملا لها من أثر صحي عىل 

اإلنسان”.  وللتسجيل واالستفسار عن 
مسابقة كرة السلة الثالثية )3×3( يف 

اليوم الريايض، الرجاء االتصال عىل 
هاتف رقم 33245222.

افتتحت منافسات بطولة 98.4 

لأللعاب الشاطئية للمراكز الشبابية 

يف نسختها الرابعة التي تنظمها وزارة 

شؤون الشباب والرياضة مبناسبة 

الذكرى الثامنة عرشة مليثاق العمل 

الوطني تحت رعاية وزير شؤون 

الشباب والرياضة هشام الجودر.

ويف مباريات كرة القدم استهل فريق 

مركز شباب سافرة القوي مبارياته 

بفوز صعب عىل مركز شباب الرفاع 

الرشقي بسبعة أهداف مقابل أربعة.

ويف املباراة الثانية اقتنص مركز شباب 

القادسية فوزا مستحقا عىل مركز 

شباب سلامباد بسبعة أهداف مقابل 

خمسة أهداف.

ويف املباراة الثالثة استغل العبو مركز 

شباب مدينة عيىس وضع فريق مركز 

شباب الزالق وفازوا بأكرب نتيجة يف 

منافسات اليوم األول من مباريات 

كرة القدم بأحد عرش هدفاً دون 

مقابل.

وبذلك يلتقي مركز شباب سافرة 

يف املباراة القادمة مع مركز شباب 

القادسية يوم اإلثنني املقبل، فيام 

يلعب مركز شباب مدينة عيىس 

مباراته املقبلة ضد فريق مركز شباب 

السهلة الشاملية.

وتتواصل اليوم السبت مباريات كرة 

اليد، إذ يلعب مركز شباب حالتي 

النعيم والسلطة ضد مركز شباب 

القادسية يف التاسعة والنصف صباحاً، 

مركز شباب مدينة حمد النموذجي 

ونادي البحرين يف العارشة، مركز 

شباب الحورة والقضيبية ومركز شباب 

القادسية يف العارشة والنصف، مركز 

شباب مدينة حمد النموذجي ومركز 

شباب الرفاع الرشقي يف الحادية 

عرشة، ويف املباراة الخامسة يلتقي 

مركز شباب الحورة والقضيبية ومركز 

شباب حالتي النعيم والسلطة يف 

الحادية عرشة والنصف، وتختتم 

مباريات السبت يف كرة اليد مبباراة 

مركز شباب الرفاع الرشقي ونادي 

البحرين يف الثانية عرشة. 

جليل خضير

جانب من افتتاح منافسات البطولة

افتتاح منافس��ات بطولة 98.4 لأللعاب الش��اطئية للمراكز الشبابية اتحاد الس��لة يش��ارك في الي��وم الرياض��ي بفعالية )3×3(
ضاحية السيف                      اللجنة اإلعالميةأم الحصم                       اتحاد السلة:

يخ��وض منتخبن��ا الوطني لكرة الس��لة 
مس��اء  الخامس��ة  بالس��اعة  للش��باب 
“حس��ب توقي��ت مملك��ة البحري��ن” 
اللقاء الختامي أمام املنتخب الس��عودي 
الش��قيق يف البطولة الخليجية السادسة 
عرش للش��باب املقامة حاليا يف العاصمة 
العامنية - مس��قط وذل��ك عىل ملعب 

مجمع السلطان قابوس الريايض.
 ويتطل��ع منتخبنا الوطن��ي إىل تحقيق 
الفوز الثم��ني بهذه املواجه��ة من أجل 
ض��امن الظفر باللق��ب الخليجي، حيث 
يعمل الجهاز الفن��ي جاهدا عىل إعداد 
الالعبني بالصورة املطلوبة للحصول عىل 
الجاهزي��ة الفنية التي تدفع إىل تحقيق 

هذا الهدف.
 وأجرى منتخبنا الوطني الحصة التدريبية 
األخرية أمس الجمعة يف امللعب الفرعي 
مبجمع السلطان قابوس الريايض بقيادة 
املدرب س��لامن رمضان الذي حرص عىل 
وضع العديد من النقاط املهمة للتعامل 

مع اللقاء املقبل. 
كام سعى الجهاز الفني للمنتخب خالل 
هذه الحصة التدريبية لتطبيق عدد من 
الخط��ط الدفاعي��ة والهجومية، والعمل 
عىل وضع الالعبني وف��ق التكتيك الذي 
يتناس��ب مع طبيع��ة اللق��اء وأهميته، 
من أجل الظهور مبس��توى طيب داخل 

امللعب لتحقيق النتيجة املطلوبة.
 وتش��كل ه��ذه املب��اراة أهمي��ة بالغة 
بالنس��بة للمنتخب الوطني، إذ ان الفوز 
وحده يدفع مبارشة الالعبني نحو اللقب 
الخليج��ي، أم��ا دون ذل��ك ف��إن األمر 
يتطلب الدخول يف حس��ابات ومتاهات 

غ��ري مرغوبة، لذا فإن الفوز يعد الهدف 
املطلوب تحقيقه بهذه املباراة.

 مكي: ثقتنا عالية

وعن هذه املباراة وأهميتها قال مساعد 
املدرب الثاين ملنتخبنا حسن ميك انه أعد 
فيديو مخصص ل��رشح بعض الخطوات 
املهمة للخ��روج بنتيجة إيجابية يف هذه 
املب��اراة، حيث تم عرض��ه عىل الالعبني، 
وقام الكابنت س��لامن رمضان برشح عدد 
من النق��اط الهامة التي يتوجب اتباعها 
من أجل يسري اللقاء وفق ما هو مخطط 

إليه لتحقيق الفوز.
 وقال حس��ن ميك ان املنتخب الوطني 
نج��ح يف اجتي��از الج��والت املاضية من 
خ��الل اتباع الخط��ط املعتمدة من قبل 
الجهاز الفني، وإنه يتوجب عىل الالعبني 
مواصل��ة هذا النهج وااللت��زام بالتوجيه 
املب��ارش م��ن قب��ل املدرب��ني والتطبيق 

األمث��ل للخطط املوضوع��ة حتى تكون 
النتيجة لصالح منتخبنا الوطني.

 وأض��اف “لقد ت��م رشح نق��اط القوة 
والضعف لدى املنتخب الس��عودي، كام 
تم تبيان عدد من الس��لبيات التي وقع 
فيها الالعبون، ووضع التوصيات الالزمة 
لتف��ادي ه��ذه النقاط الس��لبية، ونحن 
يف الجه��از الفني ثقتنا عالي��ة بالالعبني 

والقدرة عىل تحقيق الفوز بإذن الله”.

 جعفر: معنويات عالية

بدوره ق��ال إداري منتخبنا موىس جعفر 
إن الجه��از اإلداري يعمل من��ذ الجولة 
املاضي��ة ع��ىل تهيئ��ة الالعبني نفس��يا 
ومعنويا له��ذه الجولة، حيث تم الرتكيز 
ع��ىل أهمية نس��يان الج��والت املاضية 
والنظر للمباراة الختامية التي سيحس��م 

من خاللها اللقب.
واسرتسل بالقول “الالعبون عىل مستوى 

عال م��ن الثق��ة، واملعنوي��ات مرتفعة 
للغاي��ة، والجاهزي��ة الفني��ة والبدني��ة 
والنفس��ية ح��ارضة للقاء، وقد ش��ددنا 
له��م عىل أهمية الرتكي��ز وإظهار أفضل 
املس��تويات املطلوب��ة من أج��ل تجاوز 

هذه املرحلة املهمة بالبطولة”.
واعترب م��وىس جعفر هذه الجولة فرصة 
لتأكيد مدى ما يتمتع به املنتخب الوطني 
من ق��درة فنية عالية تعكس املس��توى 
امل��رشف للس��لة البحريني��ة والتط��ور 
امللحوظ الذي ط��رأ عليها بفضل الرؤية 
اإليجابية واالسرتاتيجية التي يعمل عليها 
مجل��س إدارة االتح��اد البحريني لكرة 
السلة برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل 

بن خليفة آل خليفة.

عوض: تشريف البحرين

أكد العب منتخبنا الوطني راش��د عوض 
أنه سيبذل قصارى جهده يف اللقاء أمام 

املنتخب الس��عودي من أجل املساهمة 
م��ع زمالئه يف تحقيق الف��وز والحصول 
ع��ىل اللقب، مش��ريا إىل أن املب��اراة لن 
تك��ون س��هلة لك��ن تحقي��ق النتيج��ة 
اإليجابي��ة يتطلب م��ن الالعبني تقديم 
املس��توى الفني املتميز والتعامل معها 
بالرتكي��ز الع��ايل يف س��بيل تحقيق هذا 

الهدف. 
وأض��اف “لق��د حرصن��ا خ��الل الحصة 
التدريبية األخرية ع��ىل تطبيق مختلف 
م��ن  واس��تفدنا  املوضوع��ة  الخط��ط 
التعلي��امت املتواصلة من قب��ل الجهاز 
الفن��ي، ونعتق��د حالي��ا أنن��ا يف قم��ة 
الجاهزية، والبد أن نكون عىل مس��توى 
املس��ئولية يف ه��ذه املب��اراة للخ��روج 

منترصين بالكأس الخليجية”.

الرويلة: مسك الختام

من جانبه قال الالعب عيىس الرويلة ان 

املنتخ��ب الوطني يتطل��ع إىل أن تكون 
ه��ذه املباراة م��ع املنتخب الس��عودي 
مس��ك الخت��ام يف البطول��ة الخليجية، 
وتتوي��ج للجهود التي قدمه��ا الالعبون 
طوال الفرتة املاضية، مش��ريا إىل جاهزية 
املنتخب لهذه املباراة والرغبة الجادة يف 

الخروج باالنتصار والظفر بالكأس.
 وأكد الالعب عيىس الرويلة أن املنتخب 
اس��تفاد كث��ريا م��ن الحص��ة التدريبية 
يف  املباري��ات  تجرب��ة  وإن  األخ��رية، 
الج��والت املاضية أعطت الالعبني الخربة 
الكافي��ة للتعامل مع أي لق��اء، الفتا إىل 
أن املنتخب س��يضع نصب عينيه أهمية 
التعام��ل مع املب��اراة باملس��توى الفني 
املتميز والرتكي��ز العايل من أجل تحقيق 
نتيجة الفوز املطلوبة، مشيدا يف الوقت 
نفس��ه بجهود املدربني والجهاز اإلداري 

وبالروح الجامعية لالعبي املنتخب.

 جولة ترفيهية

أقام الجه��از اإلداري للمنتخب الوطني 
للش��باب جولة ترفيهي��ة لالعبني ووجبة 
عشاء خاصة خالل يوم الراحة املخصص 
البطول��ة  يف  املش��اركة  للمنتخب��ات 
الخليجية، حيث كانت للجولة بالغ األثر 

يف نفوس الالعبني.
وزار العبو املنتخب الوطني سوق مطرح 
الش��عبي الذي تنش��ط فيه خالل هذه 
الفرتة بعض الفقرات الشعبية واملوروث 
العامين، كام نظ��م الجهاز اإلداري زيارة 
إىل مجمع “جراند” التجاري وتناول فيه 

جميع أفراد الوفد وجبة العشاء.   

األحمر يواجه الس��عودية في مهم��ة الظفر بالكأس الخليجية 
في ختام بطولة مجلس التعاون لكرة السلة للشباب بمسقط

خالل الجولة الترفيهية للمنتخب البحريني في يوم الراحة  جانب من تدريبات المنتخب الوطني

مسقط               الوفد اإلعالمي

مل يجد العبو النجمة أدىن 
صعوبة يف عبور أم الحصم 
وكسب نقاط املباراة، بعد 

أداء جاد من العبيه بأرضية 
امليدان منذ الشوط األول، 

رغم عدم إرشاكه بعض 
نجومه أمثال حسني الصياد 
وحارسه محمد عبدالحسني 

وحسن شهاب.
يف الدقائق العرش األوىل 

سارت النتيجة بني الفريقني 
بشكل متقارب 5/5 حتى 

أخذ النجمة بتوسيع الفارق 
)9/16( بدءاً من تألق حارسه 

هشام عبداألمري ودفاعه 
الجيد والهجوم القوي 

لحسني بابور يف التصويب 
البعيد وهشام بالل ومهدي 

سعد يف الفاست واألجنحة، 
ومحمد مريزا يف الدائرة، 
يف املقابل مل يكن الدافع 
القوي حارضاً لدى العبي 

أم الحصم بأدائهم، وقدموا 
مباراة هادئة متاماً طغت 
عليها األخطاء الهجومية 
مراراً والتباطؤ الدفاعي 
وضعف مركز الحراسة، 

ليخرج متخلفاً يف الشوط 
بفارق 9 أهداف )21/12( 

رغم محاوالت عنارصه 
كسعود عبدالرحمن وعيىس 

مشاخيل.
ويف الشوط الثاين زج مدرب 

النجمة بالعبيه الصياد 
وشهاب وكميل محفوظ 

وأخرج مهدي سعد، حينها 

ظهر أم الحصم بصورة 

مغايرة هجومياً واستطاع 

أن يسجل األهداف متتالياً 

عرب سعود ومشاخيل وعيل 

عبدالرب وسط أخطاء 

نجاموية وأصبحت النتيجة 

18/25 مع الدقيقة العارشة، 

إال أن صحوة الحارس هشام 

ودخول الصياد وزمالئه أجواء 

اللقاء عاد بالفريق لتوسيع 

الفارق رسيعاً )21/32( 

بتصويبات كميل والصياد 

وشهاب، لُيسريرّ بعدها 

الالعبون الدقائق املتبقية 

لصالحهم. 

أدار اللقاء طاقم مكون من 

عيل الشمروخ ومحمد ميك.

لقاء مثري ورسيع منذ الدقائق األوىل 
وحتى الثواين األخرية من عمر املباراة 

والتي انتهت بنتيجة لصالح باربار، 
بعدما كانت النتيجة تشري للتعادل 

حتى منتصف الدقيقة األخرية 
.)29/29(

قدمت عنارص الفريقني الربباري 
والديراوي لقاء كبريا استمتع به 

جميع الحارضين، وذلك يف الشق 
الهجومي وصحوة حاريس الفريقني، 

فيام كان الشق الدفاعي هو 
األضعف لكال الفريقني عىل مدار 60 
دقيقة كاملة. وعول مدربا الفريقني 
عىل أسلحتهام القوية والخربة التي 

تصنع الفارق. الشوطان شهدا تقاربا 

كبريا يف األداء والنتيجة مع خطف 

أحدهام األفضلية يف بعض الفرتات 

بالتقدم بفارق هدفني و3 أهداف، 

ولكن ال يدوم ذلك بسبب األخطاء 

التي يرتكبها الفريق مع عقوبة 

اإليقاف التي تطول العبيهام لتعود 

النتيجة للتعادل مجدداً.

وبرز الدوليون يف صفوف الفريقني 

بشكل كبري، فباربار بعد تألق حارسه 

عيىس خلف نجح هجومياً بسواعد 

عيل عبدالقادر )8 أهداف( عرب 

التصويب البعيد واملباغت، وملحمود 

عبدالقادر )8 أهداف( عرب الفاست 
والجناح، وبجانبهام محمد حبيب 
)4 أهداف(، والعب الدائرة جعفر 

عباس )4 أهداف(. ويف الطرف 
اآلخر، برز حارس الدير حسن عيىس 

بتصديه للكرات، وسطع محمد 
مريزا بشكل كبري من خالل تسجيله 

لألهداف )11 هدف( بالتصويب 
البعيد واالخرتاق، وبجانبه  محمد 

مدن الذي كان متألقاً )8 أهداف(، 
وافتقد الفريق لخدمات نجمه حسن 

مدن بعد نيله البطاقة الحمراء يف 
منتصف الشوط األول. أدار اللقاء 

طاقم مكون من حسني املوت وعيل 
عيىس.

حقق فريق األهيل نتيجة الفوز 
عىل نظريه الشباب يف لقاء مل 
يحظ باملستوى الفني املنتظر 

أو املتوقع، بسبب شد األعصاب 
الذي طغى عىل األداء وكرثة 
األخطاء لكليهام عىل مدار 

الشوطني.
الشوط األول شهد أفضلية 

نسبية لألهيل يف مركز الحراسة 
لصالح عبدالجليل ودفاع 

متامسك، ترجم ذلك ألهداف 
باالرتداد الرسيع عرب الجناحني 
عيل يوسف وسيد أحمد فائق، 

يف الوقت الذي عاىن فيه 
الشباب من فك شفرة دفاعات 
خصمه، وصام عن التسجيل يف 

بادئ األمر، إال أنه متكن من 
العودة تدريجياً لنتيجة املباراة 

بعدما تخلف عند الدقيقة 
16 بفارق 4 أهداف )3/7( 
ليصل لفارق الهدف )8/9( 

بفضل تصدي حارسه محمد 
عباس لكرات عدة واجتهادات 
واخرتاقات عبدالله ياسني الذي 

تحمل العناء يف الهجوم.
الفريقان لعبا منقويص العدد 
عىل مدار الدقائق، ودخال يف 
موجة من األخطاء الهجومية 

املتتالية مع صحوة الحارسني، إال 
أن األهيل كانت لديه الحلول يف 
التسجيل عرب حسن السامهيجي 

املندفع وإنهاء الشوط لصالحه 
)10/12( بخالف الشباب الذي 

عاىن يف التسجيل.
ومل يتغري الحال كثرياً يف الشوط 

الثاين، فقد انطلق بعقوبات 

اإليقاف لألخوين األهالوي 
والشباب “السالطنة” وأصبحت 

النتيجة حينها 11/14 لألهيل، 
الذي أخذ يوسع الفارق 

يف النتيجة بفضل حراسته 
الجيدة وصحوة صادق عيل يف 
التصويب وبجانبه سيد أحمد 

فائق، فيام واصل الشباب 
معاناته التهديفية واإلدارية عىل 

قرارات التحكيم واإليقافات، 
رغم االجتهادات واألهداف 

املتقطعة لالعبيه ياسني 
وعبدالله السالطنة ليخرج 

خارساً من اللقاء. أدار اللقاء 
الطاقم املكون من سمري مرهون 

وسيد حسن املحافظة، اللذين 
لقيا احتجاجاً من الطرفني 

وخصوصاً الشباب.

ال���ح���ص���م وأم  ال����ن����ج����م����ة 

ب���������������ارب���������������ار وال�����������دي�����������ر

األه����������ل����������ي وال�������ش�������ب�������اب

من لقاء األهلي والشبابمن لقاء النجمة وأم الحصم

من لقاء باربار والدير

ترتيب 
الف���رق
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البحرين  ن��ادي  تأهل فري��ق 
للس��يدات  الطاول��ة  لك��رة 
املك��ون م��ن الالعبت��ن مريم 
القاس��مي وحص��ة الزياين إىل 
نهايئ منافسات الزوجي بدورة 
األلعاب الرابعة لألندية العربية 
للس��يدات، والت��ي تحتضنه��ا 
اإلمارات  بدولة  الشارقة  إمارة 
العربي��ة املتح��دة حت��ى 13 
اليوم  ليواجهن  الجاري،  فرباير 
يف النه��ايئ فريق ن��ادي مؤتة 
األردين املك��ون م��ن الالعبتن 
س��وار يوس��ف وب��راء محمد 
الس��اعة الرابعة عرصا )الثالثة 
بتوقيت مملكة البحرين( عىل 

صالة نادي الشارقة.
وبوص��ول فري��ق البحرين إىل 

نه��ايئ الزوج��ي، فإن��ه ضمن 

الحص��ول ع��ىل املرك��ز الثاين 

أن  إال  الفضي��ة،  وامليدالي��ة 

فتياتنا يتطلعن لتحقيق املركز 

الذهبي��ة  وامليدالي��ة  األول 

لزي��ادة غل��ة البحري��ن م��ن 

امليدالي��ات وتحقي��ق املرك��ز 

األول يف الرتتيب العام.

وبلغت فتيات طاولة البحرين 

النهايئ بعدم��ا تغلنب يف الدور 

فري��ق جدة  التمهي��دي عىل 

األخ��ر الس��عودي املك��ون 

م��ن عزي��زة س��مري نظم��ي 

الصويغ  عبدالقادر  وميس��ون 

بنتيج��ة 3 / 0، ليتأهل��ن إىل 

النه��ايئ ومن  ال��دور نص��ف 

ثم يتغل��نب عىل ن��ادي الفتاة 
الكويت��ي املكون من الالعبتن 
كفاية عبداملحس��ن العويريض 
بنتيجة  عبدالحس��ن  وفاطمة 
3/1 وه��و ما قاده��ن للتأهل 

إىل النهايئ.
يف املقاب��ل مل يحال��ف الحظ 
الثاين  البحري��ن  ن��ادي  فريق 
املك��ون م��ن الالعبت��ن مريم 
خمي��س البلويش وام��ل وليد 
النعيمي من الذهاب بعيدا يف 
مسابقة الزوجي بعدما خرسن 
يف ال��دور التمهيدي من نادي 
املكون من  الكويت��ي  الفت��اة 
من��وة ماجد الش��مري ومريم 
سليامن البارون بنتيجة 3 / 1.

طاولة البحرين على منصة التتويج بمواجهة مؤتة األردني 
اليوم الزوجي  نهائي  في  السيدات  بعربية  للذهب  يتطلعن 

جانب من منافسات الزواجي لكرة الطاولة

الشارقة                    الوفد اإلعالمي

أكدت العبة نادي البحرين لكرة 
الطاولة للسيدات مريم القاسمي 
أن الرتكيز يف نهايئ الزوجي اليوم 

أمام مؤتة األردين سيكون من أهم 
عوامل الفوز لتحقيق االنتصار 

والظفر بامليدالية الذهبية.
وأضافت بأنها ستعمل عىل دراسة 

نقاط الضعف والقوة لدى الالعبات 
األردنيات مع زميلتها حصة الزياين؛ 
بهدف تحقيق الفوز مشرية إىل قوة 
الفريق املنافس، إال أنهن سيدخلن 
بكل قوة؛ من أجل الفوز لترشيف 

كرة الطاولة البحرينية بعدما اكتفن 
بتحقيق املركز الثالث وامليدالية 

الربونزية عىل مستوى مسابقة 

الفرق.

وعند سؤالنا لها بشأن أسباب 

مشاركتها يف الدورة رغم التوقف 

الطويل عن اللعب بسبب اإلصابة 

وعدم تعافيها بنسبة كبرية من 

اإلصابة، أجابت “فعال مازلت أعاين 
آالم اإلصابة، ولكنني استطيع اللعب 

واإلصابة ال تحول دون مشاركتي، 
وتواجدي هنا هو بهدف استعادة 
املستوى لتكون هذه الدورة بداية 

االنطالقة الحقيقية يل للعودة 
مجددا إىل املنافسة بقوة وأكرب دليل 

عىل قدريت عىل اللعب هو وصويل 
إىل نهايئ الزوجي بجانب زميلتي 

حصة الزياين..”.
كام عربت القاسمي عن أملها يف 
القدرة عىل املنافسة يف مسابقة 

الفردي ووصول إحدى الالعبات إىل 
منصة التتويج.

مازالت الفرصة قامئة لطائرة املحرق 
بالتواجد عىل منصة التتويج، وهذا 

محكوم بأن تحقق انتصارين متتالن 
وكسب النقاط الثالث لكل مواجهة 
أمام كل من صحار العامين والفتاة 

الكويتي بعد أن تعرضت لثالث 
خسائر متتالية وخروجها بنقطتن 

لالحتكام للشوط الفاصل أمام 
الشارقة اإلمارايت والدفاع الحسني 

للشوط الفاصل، مع رضورة 
تعرض منافسيها عىل املركز الثالث 
للخسارة، إذ تخوض طائرة املحرق 
مواجهتها الرابعة مساء اليوم أمام 
صحار العامين متام الساعة الثامنة 

بالتوقيت املحيل عىل صالة نادي 
سيدات الشارقة، وكام سيلتقي 
يف أمسية الليلة الفتاة الكويتي 
مع الوصل اإلمارايت متام الساعة 

السادسة.
وال بديل أمام العبات املحرق غري 

الفوز لتحسن مركز الفريق يف 
سلم الرتتيب واالجتهاد الستغالل 

كل الفرص لالقرتاب من منصة 

التتويج، وستكون مهمة املعدة 

دالل جاسم مضاعفة لتوظيف 

زميالتها الضاربات إيجابيا عىل 

الشبكة وهذا مرهون بتأمن نجالء 

تراب الستقبال الكرة األوىل وحسن 

التمركز الدفاعي، كام يجب عىل 

هاجر األنصاري التميز بالرتكيز 

العايل هجوميا مع املحرتفتن فيستا 

ولينجا، ومن أبرز عنارص تشكيلة 

فيصل املقبايل مدرب صحار كل 

من لقاء الحوسني، روان املقبايل 

وفاطمة املقبايل.

ال��ق��اس��م��ي: ال��ت��رك��ي��ز أه���م ع��وام��ل ال��ف��وز

هل تخرج طائرة المحرق من دائرة الهزائم أمام صحار الُعماني؟

مريم القاسمي متحدثة للوفد اإلعالمي

فريق طائرة المحرق للكرة الطائرة للسيدات

نجح نادي البحرين للقوس والسهم 

املكون من تحقيق امليدالية الذهبية 

عىل مستوى الفرق وتوجت الالعبة 

سارة عبدالرحمن املرزوقي بفضية 

الفردي ليخرج فريقنا بحصاد متميز 

ويفاجأ الجميع بتحقيق امليدالية 

الذهبية التي ستساهم بالشك يف تعزيز 

موقف مملكة البحرين يف الرتتيب 

العام لألندية الوطنية املشاركة يف 

الدورة.

مدرب الفريق الفلبيني “مارفن 

كورديرو” )marvin cordero( عرب عن 

فخره واعتزازه الكبري مبا حققه الفريق 

املكون من مريم فريد الجابر، مريم 

عيىس عنرب، سارة عبدالرحمن املرزوقي، 

خلود صالح محمد، ليحصدن نتيجة 

إيجابية رائعة.

وأضاف “إنني سعيد جدا مبا أظهرته 

الالعبات من مستوى جيد متكن من 

خالله بالوقوف عىل منصة التتويج، 

فلقد قدمن أداءا قوي وبرتكيز عايل 

وذلك عائد إىل التزامهن بالحصص 

التدريبية والتعليامت التي امنحها لهن 

.. وأمتنى أن يشكل هذا اإلنجاز دافعا 

لهن؛ من أجل مواصلة التدريبيات 

بصورة أكرب والعطاء يف قادم 

االستحقاقات..”.

ولدى سؤالنا إياه عن أهم املشاركات 

الخارجية القادمة، أوضح املدرب 

“نحن اآلن بصدد استكامل إجراءات 

تسجيل مملكة البحرين رسمياً يف 

االتحاد اآلسيوي للقوس والسهم، حيث 

إن ذلك األمر يتم حالياً بالتعاون بن 

االتحاد البحريني للرماية واللجنة 

األوملبية البحرينية، وأمتنى أن تستكمل 

اإلجراءات يف أقرب وقت ليتسنى لنا 

املشاركة يف البطوالت القارية..”، مشرياً 

إىل أن املشاركات الخارجية اقترصت 

خالل الفرتة املاضية عىل البطوالت 

الخليجية والعربية والدولية. وأوضح 

بأن عدد الالعبن الذين ميثلون الفريق 

حاليا يبلغ 10 من كال الجنسن، وأنه 

يتطلع معهم لتحقيق املزيد من 

النجاحات واإلنجازات يف املستقبل.

وذكر بأنه يعمل للمرة األوىل يف منطقة 

الخليج وتحديداً البحرين ومل يسبق له 

العمل يف املنطقة، وأنه سعيد بالعمل 

يف البحرين، متمنيا بأن تتكلل جهوده 

مع اتحاد الرماية يف تحقيق األهداف 

املنشودة.

عبر عن سعادته بالذهبية والفضية

كورديرو: أتمنى تسجيل البحرين باالتحاد اآلسيوي للقوس والسهم

من منافسات القوس والسهمالمدرب الفلبيني “مارفين كورديرو”

الورقاء: مستوى فني تصاعدي

البلوشي: أدوار إدارية متعددة في الدورة

عالية وأمينة تثمنان دعم وزير الشباب والرياضة

أوضح مدرب طائرة املحرق إبراهيم 
الورقاء أن القرعة مل تأت إيجابية للفريق 
ومسريته خالل املنافسات وغري متوازنة، 
اذ حتمت القرعة مواجهة �قوى األندية 
يف املواجهات الثالث األوىل بشكل متتايل 

“الوصل، الشارقة، الدفاع الحسني”، وأضاف 
أن العباته اجتهدن كثريا من أجل تقديم 

االفضل، ولكن جزئيات صغرية حالت دون 
تحقيق أي انتصار يف املواجهات الثالث، ويف مطلعها االستعجال يف 

النقاط االخرية، حيث فقد الرتكيز، مضيفا أن الالعبات قدمن مستوى 
فنيا تصاعديا، وهذا ما يثلج الصدر ويعطي مؤرشا ايجابيا للخروج 

بنتيجة إيجابية يف أمسية الليلة.

يقوم عضو البعثة اإلدارية محمد البلويش 
بدور كبري يف تنظيم عملية املراسم 

واالستقبال واملهام كافة املرتبطة بالعالقات 
العامة والعديد من املهام اإلدارية األخرى 

التي ساهمت بشكل كبري يف إنجاح املشاركة 
البحرينية بدورة ألعاب األندية العربية 

الرابعة للسيدات.
ويقول البلويش عن تجربته “أعتز بالحضور 

للمرة الثانية عىل التوايل يف هذه الدورة التي تعترب واحدة من 
أضخم التجمعات العربية عىل مستوى الرياضة النسائية، بل وعىل 
مستوى الدورات العربية يف ظل عدم اقامة دورة األلعاب العربية 

للرجال والسيدات التي توقفت منذ العام 2011، حيث إنني شاركت 
للمرة األوىل يف نسخة 2016 بتكليف من سعادة الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة، وهي ثقة أترشف بها كثريا..”. وأضاف البلويش 

أن مهمته اإلدارية تركزت يف استقبال األندية املشاركة مبطار ديب 
الدويل، وقد واجه صعوبة كبرية يف بداية الدورة؛ نظرا لتوافد اعداد 
كبرية من األندية خالل اليوم الواحد، وهو ما جعله ميكث يف املطار 
أحيانا من الصباح حتى وقت متأخر من الليل، كام أنه يقوم كذلك 

بإنهاء إجراءات عودة األندية إىل اململكة، إضافة إىل العديد من املهام 
اإلدارية وحضور املنافسات والتدريبات ودعم ومؤازرة األندية.

سجلت البعثة اإلدارية 
البحرينية نجاحها الرابع 

عىل التوايل بدورة 
األلعاب لالندية العربية 

للسيدات، حيث أصبحت 
محط اهتامم من جانب 

اللجنة املنظمة العليا 
للدورة من حيث التقيد 

بالتعليامت والتواصل الدائم بقيادة رئيسة البعثة الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة والحضور يف املنافسات كافة، حيث سخرت 

البعثة البحرينية كافة جهودها؛ لضامن نجاح مشاركة األندية املحلية 
واعتالء منصات التتويج يف غالبية األلعاب التي سجلت وزارة شؤون 

الشباب والرياضة مشاركتها فيها. وقامت البعثة اإلدارية بتذليل 
جميع الصعوبات والعقبات التي واجهت األجهزة الفنية واإلدارية، 

ومن أعمدة نجاح عمل البعثة اإلدارية البحرينية ممثلتا وزارة شؤون 
الشباب والرياضة األمن املايل للبعثة عالية الغتم، واإلدارية أمينة 

عبدالغفار اللتان إخذتا عىل عاتقهام تسخري اإلمكانات كافة؛ لخلق 
األجواء األيجابية واملثالية ألعضاء البعثة وفق تعليامت وتوجيهات 

وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر، وحرصهام عىل تنفيذ 
التوجيهات كافة مبا يصب يف إنجاح املشاركة البحرينية.

وقد عربت عالية الغتم وأمينة عبدالغفار عن شكرهام وتقديرهام 
للوزير عىل دعمه واهتاممه بهذه املشاركة، وأعربتا عن اعتزازهام 

بثقة الوزارة يف أن يكونا ضمن بعثة مملكة البحرين بهذه التظاهرة 
العربية الكبرية للمرة الرابعة عىل التوايل.

إبراهيم الورقاء

محمد البلوشي

عالية الغتم وأمينة عبدالغفار



يش��ارك الفريق املليك للقدرة يف سباق 
صاحب الس��مو رئيس دول��ة االمارات 
العربي��ة املتحدة للقدرة ملس��افة 160 
كم للف��ردي والف��رق وال��ذي ينطلق 
صباح الي��وم وتنظمه قري��ة اإلمارات 
العاملية للق��درة بالوثبة برعاية مجلس 
أبوظب��ي الري��ايض ومهرج��ان س��مو 
الش��يخ منص��ور ب��ن زاي��د آل نهيان 
العامل��ي للخيول العربية ويش��ارك يف 
الس��باق 214 فارساً وفارسة من جميع 
اإلسطبالت عىل مس��توى الدولة منهم 
168 فارساً وفارس��ة من اإلمارات و46 
فارساً وفارسة من خارج دولة االمارات 
يتنافس��ون عىل اللقب األغىل يف دولة 

االمارات.
وأكد قائد الفريق املليك للقدرة س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة ان 
الفريق يش��ارك يف س��باق رئيس دولة 
االمارات العربية املتحدة تأيت استمرارا 
للمش��اركات الخارجي��ة للفريق والتي 
حقق من خاللها انج��ازات كبرية نأمل 
ان يواص��ل الفري��ق مواصلة مس��ريته 
يف هذا الس��باق الهام والذي سيعطي 
الفريق خ��رة اضافية من اجل تحقيق 
املزي��د من االنج��ازات يف الس��باقات 
املقبلة مؤكدا س��موه ان الفريق املليك 
بات عىل اس��تعداد تام للمش��اركة يف 
انجازات  الس��باقات وتحقيق  مختلف 

كبرية للقدرة .

وأضاف سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة أن الفريق املل��يك يحرص ويف 
كل موس��م عىل املش��اركة يف مختلف 
الس��باقات التي تقام يف دولة االمارات 
أفض��ل  املتح��دة وتحقي��ق  العربي��ة 
النتائ��ج ومش��اركتنا يف س��باق رئيس 
دولة االمارات تأيت متواصال للس��باقات 
الت��ي أقيم��ت خارجي��ا وش��ارك فيها 
الفريق بقوة وحق��ق النتائج االيجابية 
مشريا س��موه نأمل من خالل مشاركة 
الفري��ق يف الس��باق مواصل��ة تحقيق 
النتائ��ج املتميزة والت��ي متهد الطريق 
ام��ام الفريق لتعزيز املكتس��بات التي 
حققها يف املش��اركات املختلفة مش��ريا 

س��موه اىل ان املس��توى الفني للفريق 
يف تصاعد مس��تمر االم��ر الذي يجعلنا 
متفائلني بتحقيق املزيد من االنجازات 
يف السباقات املقبلة. وأكد سمو الشيخ 
نارص ب��ن حمد آل خليفة ثقته الكبرية 
يف فرسان الفريق املليك للقدرة وترجمة 
خرته��م وطموحاتهم نح��و األفضل يف 
سباق رئيس الدولة خاصة بعد النتائج 
األخرية يف س��باق الع��ام املايض مضيفا 
أن فرسان الفريق املليك لديهم الحرص 
الكب��ري لتحقيق أفض��ل النتائج يف هذا 
الس��باق والذي نضع علي��ه آمال كبرية 

خاصة من الناحية الفنية للفريق. 
وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة أن فرسان الفريق املليك لديهم 
الخرة للمنافس��ة مع فرسان االمارات 
والخليج وأوروبا لتحقيق أفضل النتائج 
مشريا اىل أن فرسان الفريق املليك عىل 
درجة كب��رية من الخ��رة للتعامل مع 
السباقات القوية ونحن عىل ثقة بأنهم 
س��وف يكونون عىل قدر املسؤولية يف 
تحقيق نتيج��ة ايجابية يف ظل االعداد 
الجيد وبعد النتائج التي حققها الفريق 
يف السباقات املاضية ومن هذا املنطلق 
نتوقع أن يظهر الفريق مبس��توى فني 
متميز والئق يف الس��باق الذي سيشهد 
مش��اركة واس��عة من مختلف فرسان 

العامل.

 دعيج بن سلمان: تعزيز التواجد 

وأكد رئيس لجنة القدرة الش��يخ دعيج 
بن سلامن آل خليفة أن األمور جميعها 
طيبة يف املنطقة التي تناس��ب سباقات 
القدرة بص��ورة جيدة لذا نتوقع ونأمل 
تحقيق فرس��اننا نتائج إيجابية يف هذا 
السباق خاصة مع مشاركاتهم السابقة 
يف س��باق رئيس الدولة مش��ريا اىل أن 
الفريق بعد وصوله إىل موقع الس��باق 
قام بجولة يف املنطقة ووجد فيها كافة 
االمكانات للمش��اركة يف السباق حيث 
ت��درب الفري��ق بصورة جي��دة للتأكد 
من س��المة الجياد التي سيش��ارك فيها 

الفريق.

وأع��رب ع��ن ش��كره وتقدي��ره لقائد 
الفريق املليك للقدرة سمو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة وذل��ك ملتابعته و 
لتوجيهاته لكافة الفرس��ان منذ وصول 
الفري��ق إىل االم��ارات مش��ريا إىل أن 
الفرسان لديهم الحرص ملتابعة تحقيق 
النتائ��ج االيجابي��ة التي ت��م تحقيقها 
خ��الل ه��ذا املوس��م عىل املس��تويني 

املحيل والخارجي.
وأض��اف أننا نتوق��ع أن يحقق الفريق 
نتائج إيجابية يف السباق رغم املنافسة 
القوي��ة من قبل الفرس��ان املش��اركني 
مؤك��داً أن الفرس��ان لديه��م الح��رص 
للوق��وف عىل منص��ة التتويج يف هذه 
البطول��ة كام أن الس��باق فرصة جيدة 
لفرس��اننا لتحقيق املزيد من االحتكاك 
والخرة عن طريق هذا الس��باق الذي 

يشارك فيه عدد كبري من الفرسان.

جناحي: هدفنا الظهور 
المتميز

ومن جانبه أكد املدرب بالفريق املليك 
أحم��د جناح��ي أنن��ا نثق يف فرس��ان 
الفريق املل��يك بدرجة كبرية يف تحقيق 
نتائ��ج متميزة يف س��باق رئيس الدولة 
ك��ام أن التف��اؤل يس��ود كاف��ة أرجاء 
الفريق وكذلك الطاقم الفني واإلداري 
وذلك من خالل برنامج االعداد املطول 

للمشاركة يف البطوالت.    

ناصر بن حمد: الفرسان سيتواجدون بقوة في سباق رئيس دولة اإلمارات للقدرة
ينطلق صباح اليوم... والرياضية تنقل السباق

جانب من السباق

أبوظبي                      المكتب اإلعالمي

تغطية                    المكتب اإلعالمي 
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تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة نظمت مؤسس��ة 
ن��ارص بن حم��د بطول��ة “س��بارتان” 
الذي تعد أحد أش��هر سباقات التحمل 
البحري��ن  حلب��ة  يف  وذل��ك  والق��وة 
الدولي��ة للس��يارات واملنطقة املحيطة 
بها مبش��اركة متس��ابقني من البحرين 

واملقيمني.
يعد س��باق س��بارتان من الس��باقات 
الصعب��ة املليئة باملغامرة والتش��ويق، 
حيث يتضم��ن العديد م��ن العقبات 
الت��ي تصع��ب عىل أك��ر املش��اركني 
وتجهدهم مهام بلغت درجة احرتافهم 
املغام��رة  لرياض��ات  ومامرس��تهم 
لتخطيها؛  والتحدي ويسعون جاهدين 

نظرا لتعددها واختالف مستوياتها. 
وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة أهمية تنظيم مثل 
هذه البطوالت التي يش��ارك فيها نخبة 
واملقيمني  البحريني��ني  املش��اركني  من 
خصوص��ا وأن ه��ذه البطول��ة تهدف 
اىل تطوير مهارات املش��اركني، وتقوية 
ش��خصياتهم، وغرس الق��درة عىل قهر 
الصع��اب فيه��م وتخط��ي التحديات 

للوصول إىل الهدف املنشود لهم.
وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة ب��أن التنظيم لهذه البطولة يأيت 
انطالقا لتش��جيع جميع أفراد املجتمع 
عىل مامرس��ة الرياضة عموما، ورياضة 
العقب��ات والتحدي��ات خصوصا؛ كونها 
غري محصورة بفئة عمرية معينة حيث 

شهدت النسخة املاضية مشاركة كبرية 
م��ن جانب جمي��ع الفئ��ات العمرية 
وكان التنافس فيها قويا، مش��ريا إىل أن 
مؤسس��ة نارص بن حم��د تويل اهتامما 
خاص��ا بفعاليات التحدي التي تش��هد 
تناميا واكتس��بت ش��عبية كب��رية وزاد 
عدد مامرس��يها يف املنطقة عموما، ويف 

الدولة خصوصا، وهو األمر الذي اتضح 
من خالل املشاركة الكبرية.

وبنينَّ س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة أنه ومع تنظيم بطولة س��بارتان 
نح��رص ع��ىل إضافة عقب��ات جديدة 
يف الس��باق لزيادة اإلثارة والتحدي يف 
املنافسة واكتشف املشاركون من خالل 

تلك العقبات الجدي��دة روعة وجامل 

التح��دي واإلث��ارة وأهميته��ا يف بن��اء 

تكوين املش��ارك من الناحي��ة البدنية 

والنفس��ية وروح التع��اون مع الفريق  

ومس��اعدة اآلخري��ن يف جميع مراحل 

الس��باق، حي��ث يتعلم املتس��ابق من 

هذه الرياضة الصر وقوة التحمل.

وأعرب س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة عن تقديره الكبري للمشاركني يف 

البطولة وحرصهم ع��ىل إثارة مختلف 

جوانبها عر التنافس املثري بني الجميع 

والتعاون؛ من أج��ل تخطي التحديات 

والوص��ول اىل خ��ط النهاي��ة وال��ذي 

يعتر هو الهدف من وراء املش��اركة يف 

البطولة.

وتتواص��ل البطول��ة “اليوم” الس��بت، 

والتي م��ن املؤمل أن تتواص��ل اإلثارة 

والتنافسية فيها بني جميع املشاركني.

جانب من بطولة سبارتان

ناصر بن حمد: بطولة “سبارتان” تساهم في بث روح التعاون والقوة
التنظيم بالتعاون بين مؤسسة ناصر بن حمد و”األولمبية”

أوضح رئيس لجنة العالقات العامة 
لبطولة #أقوى_رجل_بحريني 

محمد عبدامللك أن اللجنة تعمل 
عىل قدم وساق يف إنجاز عملها 
وفق املنهجية التي تسري عليها 
اللجنة املنظمة العليا ورسمتها 

خصوصا مع التوجيهات التي 
وضعها سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة برضورة استكامل 
العمل بالصورة املطلوبة؛ بهدف 

الوصول للنجاح املنشود يف العملية 
التنظيمية للبطولة، التي ستقام 
تحت رعاية سموه وبتنظيم من 

املكتب اإلعالمي سمو الشيخ خالد 

بن حمد بن عيىس آل خليفة تحت 
شعار #خلك_وحش يف “خليج 

البحرين” يف الفرتة -22 24 فراير، 
والتي تأيت إقامتها ضمن املبادرات 
الكرمية لسموه يف دعم الشباب يف 

املجال الريايض واإلنساين، والتي 
وجه سموه لتخصيص ريعها لدعم 

مرىض الرسطان.
وقال عبدامللك: “إن عمل اللجنة 

يرتكز يف الجانب الرتوكول الرسمي 
من خالل توجيه الدعوات لكبار 

الشخصيات واملدعوين وغريهم من 
الجهات املعنية، إضافة إىل املراسم 
األخرية والنهائية يف عملية التتويج 

يف ختام البطولة. فعملنا ينصب 
يف جانب تقديم الدعوات عىل 

الشخصيات والجهات التي ستتواجد 
يف منافسات البطولة وأيضا مراسم 

التتويج يف الختام”، مضيفا أن 
الجميع يبذل قصارى جهدهم إىل 
جانب تسخري كافة اإلمكانات من 

جانب اللجنة املنظمة لخدمة هذا 
الحدث الريايض املميز الذي ينظم 

للمرة األوىل يف مملكة البحرين، 
مشريا إىل أن استمرار العمل منذ 

فرتة طويلة وفق توجيهات وخطة 
عملية منظمة من جانب اللجنة 

املنظمة وكل ذلك بهدف إبراز 

الحدث بالصورة الالئقة والطيبة.

وقال: “إن تنظيم بطولة #أقوى_

رجل_بحريني يأيت يف سياق 

املبادرات الكبرية والكثرية التي يقوم 

بها سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة للشباب البحريني، تنفيذا 

لرؤية القيادة الرشيدة لتطوير 
قطاعي الشباب والرياضة والنهوض 

بهام مبا يسهم يف الحفاظ عىل 
الشباب البحريني وتطوير قدراته 

ومواهبه”، مبينا أن الهدف من 
هذه املبادرات هو تكوين جيل 

شبايب يتمتع باإلرادة والعزمية إىل 
الجوانب الصحية والثقافة الرياضية.

وقدم عبدامللك شكره وتقديره 
للجنة املنظمة وخص بالشكر لسمو 
الشيخ خالد بن حمد بن عيىس آل 
خليفة، عىل كل الدعم الذي يقدمه 
للشباب البحريني عموما، والبطولة 

خصوصا.

شعار البطولة محمد عبدالملك

عبدالملك: العمل قائم وفق الخطة المرسومة لبطولة أقوى رجل بحريني 
اللجنة اإلعالمية                           بطولة أقوى رجل بحريني



بحض��ور نائب رئيس الهيئة العليا لنادي 
راش��د للفروس��ية وس��باق الخيل سمو 
الش��يخ عيىس بن س��لامن بن حمد آل 
خليفة وسمو الش��يخ سلطان الدين بن 
محمد بن سلامن آل خليفة وسمو الشيخ 
خالد بن عيل بن عيىس آل خليفة وسمو 
الشيخ س��لامن بن محمد بن عيىس آل 
خليفة وس��مو الشيخ عيىس بن عبدالله 
بن عيىس آل خليفة وس��مو الشيخ نادر 
ب��ن محمد بن س��لامن آل خليفة، نظم 
نادي راش��د للفروس��ية وس��باق الخيل 
عرص أمس الس��باق الخامس عرش لهذا 
املوسم والذي أقيم عىل كؤوس مجموعة 
آل رشي��ف وكأس مصان��ع التاج وكأس 
الرشكة األيرلندية لتسويق خيول السباق 
وكأس الواهو وذلك عىل مضامر س��باق 

النادي مبنطقة رفه بالصخري.
وكان الش��وط االول اقي��م ع��ىل كأس 
مصان��ع التاج لجي��اد الدرجت��ن الثالثة 
والرابع��ة واملبتدئ��ات “نت��اج مح��يل” 
مسافة 1600 مرت والجائزة 2500 دينار، 
واستطاع الحصان املرشح الثاين “ املزوح 
“ تحقيق أوىل انتصاراته بعدما حل ثانيا 

مرتن يف مشاركته الثالثة هذا املوسم.
وأقيم الش��وط الثاين ع��ىل كأس مصانع 
التاج لجياد جميع الدرجات واملبتدئات 
“مستورد” ملس��افة 1400 مرت والجائزة 
نتائ��ج مغاي��ره  2500 دين��ار، وش��هد 
للتوقع��ات حي��ث متكن الحص��ان “نيو 
كالسيكل” من خط الفوز الثاين للحصان 
الذي واصل تحقيق املراكز الثالثة أألويل 
هذا املوس��م. وأقيم الشوط الثالث عىل 
كأس الواه��و واملخص��ص للفئ��ة الثالثة 
لجياد الدرج��ة األوىل من خيل البحرين 

العربية األصيلة “الواهو” ملسافة 1200 
م��رت والجائ��زة 2000 دينار، واس��تطاع 
الحصان املرشح األول “الصقالوي 1564” 
تأكيد جدارته بالرتشيحات وتسجيل أوىل 

انتصاراته هذا املوسم.
وأقيم الشوط الرابع عىل كأس مجموعة 
آل رشيف لجياد الفئة الثانية من الدرجة 
األوىل “نتاج محيل” مس��افة 1000 مرت 
مستقيم والجائزة 3000 دينار، ومتكنت 

الفرس املرش��حة األوىل “رياده” مواصلة 
تألقها هذا املوسم بتسجيل فوزه الثالث 

يف مشاركتها الرابعة.
وأقي��م الش��وط الخام��س ع��ىل كأس 
الرشكة األيرلندية لتسويق خيول السباق 
واملخصص لس��باق التوازن “مس��تورد” 
مس��افة 1000 م��رت مس��تقيم والجائزة 
3000 دينار، واس��تطاع الحصان املرشح 
“ن��ر” التحلي��ق ب��أوىل انتصارات��ه يف 

مشاركته الثالثة هذا املوسم.
وأقي��م الش��وط الس��ادس ع��ىل كأس 
مجموع��ة آل رشيف لجمي��ع الدرجات 
واملبتدئات “نتاج محيل” مس��افة 2000 
م��رت والجائ��زة 3000 دينار، وأس��تطاع 
الحصان املرشح األول “رتورت” تسجيل 

فوزه األول هذا املوسم.
وأقيم الش��وط السابع واألخري عىل كأس 
مجموع��ة آل رشي��ف لس��باق التوازن 

“مس��تورد” مس��افة 1800 مرت والجائزة 
4000 دينار، واس��تطاع الحصان املرشح 
األول “مس��يوغلوري” تأكي��د جدارت��ه 
وقدومه القوي يف الس��باقات البحرينية 
عرب فوزه الثاين يف مش��اركته الثانية عىل 

التوايل.
وتم تتوي��ج الفائزين بكؤوس الس��باق 
حيث قام سمو الشيخ عيىس بن سلامن 
بن حمد آل خليفة بتقديم كأس الواهو 

اىل املضمر الفائ��ز عبدالله كويتي، فيام 
ق��ام ع��ادل أس��ريي م��رشف العمليات 
مبصانع التاج بتقديم كأس الشوط األول 
اىل س��مو الش��يخ عيىس بن عبدالله بن 
عيىس آل خليفة وكأس الشوط الثاين اىل 
املالكن الفائزان حسن رشيف وإبراهيم 
األنصاري، ثم قام عيىس خالد آل رشيف 
بتقدي��م ك��ؤوس مجموع��ة آل رشيف 
حيث قدم كأس الش��وط الرابع اىل سمو 
الش��يخ عيىس بن عبدالله بن عيىس آل 
خليفة وكأس الش��وط السادس اىل سمو 
الش��يخ س��لامن ب��ن محمد ب��ن عيىس 
آل خليف��ة وكأس الش��وط الس��ابع اىل 
املال��ك الفائز عبدالله ف��وزي ناس، فيام 
قام املدير التنفي��ذي للرشكة األيرلندية 
لتس��ويق خيول الس��باق جال��ز أونيل 
بتقدي��م كأس الرشكة للش��وط الخامس 

اىل املالك الفائز إبراهيم العفو.

الجياد المرشحة تتفوق بكؤوس آل شريف والتاج واأليرلندية والواهو
نتائــج متوقعــة وال مفاجــآت فــي الســباق الـــ 15 للخيل

الصخير                  نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

لقطات من التتويج
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ثالثة أيام تفصلنا عن انطالق فعاليات 
يوم البحرين الريايض الذي ستنظمه 
اللجنة األوملبية البحرينية بالتعاون 

والرشاكة مع وزارات وهيئات القطاع 
الحكومي والرشكات الخاصة بالقرية 

الرياضية مبدينة الشيخ عيىس 
الرياضية يوم الثالثاء املقبل املوافق 

الثالث عرش من فرباير الجاري.
فقد أعدت كافة الوزارات والهيئات 
الحكومية واملدارس املختلفة برامج 

رياضية وبدنية وحركية تخدم جميع 
األفراد ولجميع األعامر. وكان رئيس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري 

خليفة بن سلامن آل خليفة قد أصدر 
قراره خالل ترؤس سموه الجلسة 

األسبوعية االعتيادية ملجلس الوزراء 
بأن يكون يوم الثالثاء املوافق 13 

فرباير 2018 يوما رياضيا وطنيا 
ململكة البحرين، ويقترص الدوام 

الرسمي لوزارات ومؤسسات اململكة 
لنصف يوم عمل إلتاحة املجال 

أمام موظفي الحكومة للمشاركة 
فيه، موجًها سموه جميع الوزارات 

والهيئات الحكومية إىل تنظيم 
فعاليات رياضية وحركية يف ذلك 

اليوم.
وستتنوع الفعاليات الرياضية 

التي ستقيمها الوزارات والهيئات 
الحكومية، وكل ذلك يندرج يف إطار 

تنفيذ قرار روؤساء اللجان األوملبية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية يف اجتامعهم الذي ُعقد 
بالعاصمة السعودية الرياض، باعتامد 
يوم ريايض يف األسبوع الثاين من شهر 

فرباير من كل عام يف دول مجلس 
التعاون الخليجي كافة، وقد حظي 
هذا القرار مبباركة وموافقة رئيس 

الوزراء صاحب السمو املليك األمري 
خليفة بن سلامن آل خليفة، وبدعم 

من ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بعد 

توجيه سموه باعتامد إقامة فعالية 

يوم البحرين الريايض، التي انطلقت 
منذ العام املايض، والتي تستمر يف 

عامها الثاين عىل التوايل.

ديوان رئيس الوزراء 

ويأيت عىل رأس الجهات التي أعدت 
برنامجاً رياضياً حافاًل هو ديوان 

رئيس الوزراء، والذي سيبدأ برنامجهم 
منذ السابعة والنصف صباحاً وحتى 
الواحدة والنصف ظهرا، وسيتضمن 
إقامة فعاليات يف الوزارة باإلضافة 

لفعاليات وأنشطة يف مجمع أفنيوز 
البحرين، وجميع الوزارات األخرى 

قد أعدت برامج كثرية، واملالحظ 
يف الجدول العام للفعاليات هو 

وجود التنوع الكبري يف األنشطة، 

وكذلك وجود اإلبداع واالبتكار من 
جميع الجهات والوزارات، وأيضاً 
تنوعت األماكن التي ستحتضن 

هذه الفعاليات، فمنها ما هو داخل 
الوزارات نفسها، ومنها ما هو يف 

محيط الوزارات، إضافة لوجود أنشطة 
يف املجمعات التجارية واملالعب 

املختلفة والصاالت، ولضامن مشاركة 
أكرب عدد من املواطنن واملقيمن يف 

اليوم الريايض. 

عسكر يتوج الفائزين

وقد خصصت الفعالية بإقامة سباق 
“سبارتان بيست” للمحرتفن وللفئات 

العمرية من الهواة. 
وقد كانت البداية مع انطالق سباق 

املحرتفن الذي شهد مشاركة 500 
متسابق، وقد أسفرت نتائج فئة 

الرجال يف هذا السباق عن تحقيق 
املتسابق الرويس سريجيو بريليجن 

املركز األول. وقد أسفرت نتائج فئة 
السيدات، عن فوز املتسابقة من دولة 

الكويت دورا السبيعي.

نتائج الفئات العمرية من الهواة

أسفرت نتائج الفئات العمرية للهواة، 
فئة الشباب “14 - 17 سنة” عن 

فوز املتسابق برنداد دونوفان باملركز 
األول، وأسفرت نتائج فئة “25 - 29 

سنة” عن فوز املتسابق جورج كروي 
باملركز األول.

وأسفرت نتائج فئة “30 - 39 سنة” 

عن فوز املتسابق عبدالعزيز الخميس 
باملركز األول. وأسفرت نتائج فئة 
“-40 49 سنة” عن فوز املتسابق 

تشاد زيالتيف باملركز األول. وأسفرت 
نتائج فئة “50 سنة فام فوق” عن 

فوز املتسابق فرانسس دونوفان 
باملركز األول.

وأما يف فئة السيدات وتحديدا يف 
الفئة العمرية “25 - 29 سنة” فازت 

املتسابقة باربارا كومباين باملركز 
األول، ويف فئة “30 - 39 سنة” فازت 

املتسابقة اليسا نوفوتني باملركز 
األول. ويف فئة “30 - 39 سنة” فازت 

املتسابقة اليسا نوفوتني باملركز 
األول. ويف فئة “40 - 49 سنة” فازت 

املتسابقة تينا أورمز باملركز االول.

تعويذة يوم البحرين الرياضيعبدالرحمن عسكر خالل حضوره منافسات سباق سبارتان عسكر يتوج الفائزين بالمراكز األول بسباق المحترفين

اليوم ختام بطولة “سبارتان” ضمن فعاليات اليوم الرياضي لمملكة البحرين 
اللجنة اإلعالمية              يوم البحرين الرياضي

ــر والـــغـــانـــم  ــك ــس ــا بــــــدأت أمـــــس بـــحـــضـــور ع ــه ــات ــس ــاف ــن م
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شركة “باس” تنظم مخيمها 
العائلّي الترفيهّي السنوّي

جرياً على عادتها ال�ش���نوّية، نظمت �رشكة 
خدمات مطار البحرين )با�س( خميمها العائلّي 
الرتفيهّي. والذي ت�شمن العديد من االأن�شطة 

وامل�شابقات ملوظفي ال�رشكة وعائالتهم. 
وياأت���ي هذا احلدث ال�ش���نوّي بالتوازي مع 
ا�ش���رتاتيجية ال�رشك���ة القائمة عل���ى االهتمام 
بال���روة الب�رشي���ة وتوف���ر البيئ���ة االإيجابية 
الداعمة لها، وكذلك تقديراً جلهود املوظفني 

وتفانيهم يف العمل. 
عل���ى �ش���عيٍد مت�ش���ل، د�ش���نت ال�رشك���ة 
bas_@ م�شابقة عرب ح�شابها على اإن�شتغرام

company_ وال���ذي فتح الباب للموظفني 
العالق���ة  ذات  ب�ش���ورهم  في���ه  للم�ش���اركة 
باملخيم، حيث �شيح�ش���ل امل�ش���ور �ش���احب 
ال�ش���ورة ذات اأك���رب ع���دد من االإعج���اب على 

تذكرة �شفر اإلى لندن.   

“ سيتي سنتر”  يُسعد مرتاديه في  البحرين تتسّوق 2018 

“هيونداي موتور” تكشف عن أول رسم تصّوري لسيارتها سانتافي الجديدة

جوائز مسابقة المهارات في “المؤيد للسيارات”

 باستضافة الفعاليتين العالميتين “فندق ترانسيلفانيا” و”صائدو األشباح”

ُت�ش���عد �رشكة ماجد الفطي���م، ال�رشكة الرائ���دة يف جمال تطوير 
واإدارة مراكز الت�شوق واملدن املتكاملة ومن�شاآت التجزئة والرتفيه 
يف منطقة ال�رشق االأو�ش���ط واأفريقيا واآ�ش���يا، مرتاديه خالل الن�شخة 
الرابع���ة م���ن مهرجان البحري���ن تت�ش���ّوق با�شت�ش���افة الفعاليتني 
العامليتني املمتعتني “فندق تران�شيلفانيا” و”�شائدو االأ�شباح” 
اللت���ني ُتقامان الأول مرة مبملك���ة البحرين يف الفرتة من 7 اإلى 10 

فرباير 2018.
وبهذه املنا�شبة اأي�ش���اً اأعدَّ  �شيتي �شنرت البحرين  الكثر من 
االأن�ش���طة امل�شوقة لل�شغار يف “منطقة اأن�ش���طة �شائدي االأ�شباح” 
املقامة يف ال�ش���احة الرئي�شة من  �ش���يتي �شنرت البحرين، وميكنهم 
بعده���ا ح�ش���ور العر�س املق���ام 4 م���رات يومياً مل���دة 20 دقيقة 

مب�شاركة �شخ�شيات فندق تران�شيلفانيا ال�شهرة.
وُيعّد �شيتي �شنرت البحرين الوجهة املثالية لالحتفاء مبهرجان 
البحرين تت�شّوق  ملا يقّدمه ملرتاديه من جتربة ت�شّوق ال نظر لها، 
فهو ي�شّم اأكر من 340 عالمة ح�رشية، اإلى جانب خيارات املطاعم 
ومراف���ق الرتفيه والفن���ادق العاملية واجلوائ���ز الفورية واحلمالت 
الرتويجية واجلوائز القّيمة. و�ش���يتي �ش���نرت البحرين  �شّباق اأي�شاً 
يف ا�شت�ش���افة فعالي���ات قائمة عل���ى التقنية الفائق���ة اإلى جانب 
الفعاليات العائلية واملفاهيم االبتكارية لتلبية تطلعات مرتاديه 

من القاطنني بالبحرين وزوارها.

ك�ش���فت �رشكة هيون���داي موتور ع���ن اأول 
ر�ش���م ت�ش���ّوري للجيل اجلديد من �ش���يارتها 
ال�شهرة �ش���انتايف. وتك�شف ال�ش���ور املنتجة 
حا�ش���وبياً لل�ش���يارة اجلديدة كلياً عن املركبة 
الريا�شية العريقة متعددة اال�شتخدامات، وقد 
حظيت بهوية ت�شميم ا�شتثنائية راقية ُبنيت 
على اأ�ش�س ُبنيتها القوية واالأنيقة ذات احلجم 
الكبر، والتي تعك�س هوية الت�شميم اجلديدة 

للمركبات الريا�ش���ية متعددة اال�ش���تخدامات 
من هيونداي.

وُي���ربز الت�ش���ّور اخلارج���ي جم���ال مقدمة 
�ش���انتايف اجلديدة كلياً، والذي يت�ش���م ب�شبك 
اأمام���ي ذي فتح���ات متوالية االنح���دار، يكمله 
نظام منف�شل للم�شابيح االأمامية ي�شتمل على 
م�شابيح نهارية وم�ش���ابيح رئي�شية، يخلقان 

معاً مظهراً م�شتقبلياً فريداً.

لل�ش���يارة  اجلانب���ي  الت�ش���ور  وُيظه���ر 
موا�ش���فاتها الديناميكية، التي تت�شمن خطاً 
ب�ش���يطاً و�شل�ش���اً لل�ش���قف وخطاً جانبياً ميتد 
من امل�ش���ابيح االأمامية اإل���ى اخللفية لُيعطي 
ال�ش���يارة مظهراً فيه ان�ش���جام تاّم. اأما الق�شم 
اخللف���ي فين���ّم عن ثب���ات ال�ش���يارة ووقفتها 
الواثقة، متحلياً مب�ش���ابيح فري���دة وفتحتني 

للعادم وم�شداً ذا ت�شميم كبر احلجم. 

قام���ت �رشك���ة املوؤي���د لل�ش���يارات، املوزع 
احل�رشي ل�ش���يارات ف���ورد و لينكولن يف مملكة 
البحرين، موؤخرا بتنظيم حفل توزيع جوائز على 
الفائزي���ن امل�ش���اركني يف م�ش���ابقة املهارات 

ال�شنوية لل�شيارات.
وق���د اأقيم ه���ذا احلدث يف معر����س املوؤيد 
لل�ش���يارات الكائن يف �ش���رتة حي���ث قامت منى 
اإداري يف جمموع���ة ����رشكات  – مدي���ر  املوؤي���د 
يو�ش���ف خليل املوؤي���د واأوالده، بتوزيع اجلوائز 
عل���ى الفائزين يف م�ش���ابقة امله���ارات من بني 
م�شت�شاري املبيعات، وم�شت�شاري قطع الغيار، 
وم�شت�ش���اري ال�ش���يانة والفني���ني يف ف���ورد و 

كويك لني.
وح����رش حف���ل التوزيع ماريو دي كو�ش���تا – 
املدير العام يف املوؤيد لل�ش���يارات، باالإ�ش���افة 
اإل���ى االإدارة العليا من جمموعة �رشكات يو�ش���ف 

خليل املوؤيد واأوالده واملوؤيد لل�شيارات. 

“بتلكو” تنظم حملة تبرع الدم بالتعاون 
مع مستشفى الملك حمد الجامعي

  مجلس بوزبون يحتفل 
بميثاق العمل الوطني

من منطلق حر�ش����ها عل����ى تقدمي 
الدع����م وامل�ش����اندة للمجتم����ع وال����ذي 
ياأت����ي يف اإط����ار برناجمها للم�ش����وؤولية 
االجتماعي����ة، نظمت �رشك����ة بتلكو حملة 
ت����ربع ال����دم والفح�����س الطب����ي وذلك 
ي����وم  الهمل����ة  يف  الرئي�����س  مبقره����ا 

اخلمي�س املوافق 1 فرباير.
وق����د مت تنظي����م احلملة م����ن قبل 
اإدارة ال�ش����حة وال�ش����المة ب�رشكة بتلكو 
بالتع����اون م����ع م�شت�ش����فى امللك حمد 

اجلامعي. 
“تفتخ����ر �رشكة بتلك����و دائما بدعم 

املبادرات املجتمعية التي ت�ش����اهم يف 
حت�ش����ني املجتمع ون�رش الوعي ال�شحي 
وقد كان من دواعي �رشورنا التعاون مع 
م�شت�ش����فى امللك حمد اجلامعي ودعم 

جهودهم يف هذا املجال”. 
يه����دف برنامج بتلكو للم�ش����وؤولية 
االجتماعي����ة لل�����رشكات اإل����ى اأن يك����ون 
ل����ه تاأث����ر اإيجاب����ي عل����ى املجتمع عرب 
جمموعة وا�ش����عة من االأن�شطة ال�شحية 
والتعليمي����ة والريا�ش����ية واالجتماعية. 
يذكر اأن موظفي �رشكة بتلكو فخورون 

مب�شاركتهم يف هذه احلملة.

نظ���م جمل����س عبدالعزي���ز بوزبون 
بالب�ش���يتني احتف���االً مبنا�ش���بة ميثاق 
ح�ش���د  بح�ش���ور  الوطن���ي،  العم���ل 
جماهري كب���ر من خمتلف حمافظات 

اململكة.
حيث بداأ االحتفال بكلمة املن�ش���ق 
الع���ام لالحتف���ال خمي�س علي �ش���بت 
بالرتحي���ب بجمي���ع احل�ش���ور، وذك���ر 
ان ه���ذه الفعالي���ة تاأت���ي تزامن���اً م���ع 
احتف���االت اململك���ة مب���رور 17 عام���اً 
على تد�ش���ني ميثاق العم���ل الوطني، 
ثم األقى �ش���احب املجل����س عبدالعزيز 
بوزب���ون كلمة بهذه املنا�ش���بة، بعدها 

توال���ت الكلمات من احل�ش���ور تعبراً 
عن هذه املنا�شبة الوطنية الغالية.

ق�ش���يدة  االحتفالي���ة  وتخلل���ت   
وطنية عن امليثاق لل�شاعر عبدالرحمن 
�ش���اهني امل�شحكي، ومت توزيع هدايا 
على جميع احل�شور مما اأ�شاف جوا من 

البهجة والفرح على اجلميع.
ثم قام النا�شط االجتماعي في�شل 
العبا�ش���ي بتق���دمي �ش���هادات �ش���كر 
وهداي���ا الى كل من �ش���احب املجل�س 
عبدالعزي���ز بوزب���ون واملن�ش���ق العام 
لالحتف���ال خمي����س �ش���بت والنا�ش���ط 

االجتماعي اإبراهيم مطر. 
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ك�ص���فت �ص���فحة �رشك���ة الرميا����س للإنت���اج الفني عن 
التح�ص���ر لعمل جديد م���ع النجم حممد �ص���عد، من خلل ن�رش 
�ص���ورة جتمع �ص���عد مبدير العلقات العامة بال�رشكة ويدعى 
اأ�ص���امة من���ر، حت���ت تعلي���ق مفاج���اأة م���ن مفاج���اآت �رشكة 

الرميا�س، ومن املرجح اأن يكون تعاون �صينمائي، ال�صيما اأن 
ال�رشكة متخ�ص�صة يف االإنتاج ال�صينمائي. وينتظر حممد �صعد 
ط���رح فيلمه اجلديد “الكن���ز 2” يف دور العر�س خلل الفرتة 

املقبلة، وذلك بعد طرح االأول يف عيد االأ�صحى املا�صي.
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10 فبراير
1863

االأمي�����رك���ي  املخت��������رع 
اآالن�ص���ون كراين يح�ص���ل 
عل���ى ب���راءه اخ���رتاع اأول 
جه���از الإطف���اء احلرائ���ق 
يف الوالي��������ات املتح���دة 

االأمركية.

1931
ت�ص���بح  نيودله�����������ي 

عا�صمة الهند.

1943
الزعيم الوطني اجلزائري 
فرح���ات عبا����س ي�ص���در 
بي���ان ال�ص���عب اجلزائري 
ال����������ذي يع��������د الن����س 
املرجع���ي حلرك���ة التحرر 
اجلزائري���ة والتي انتهت 

با�صتقلل اجلزائر.

1964
الع�������راق���ي  الرئي���������س 
يتفق  عارف  عبدال�ص���لم 
الك���ردي  الزعي���م  م���ع 
م�ص���طفى البارزاين على 
وق���ف اإطلق الن���ار ومنح 
���ا يف  االأك���راد حكًم���ا ذاتيًّ

�صمال العراق.

1972
راأ����س  اإم���ارة  ان�ص���مام 
اإل������ى احت�������اد  اخليم�����ة 
العربية  االإم���ارات  دول���ة 

املتحدة.

1982
تاأ�صي�س احلزب ال�صيوعي 
الفل�ص���طيني يف ال�ص���فة 
الغربي���ة وقط��������اع غ���زة 
ا�ص���م  وتغر  وال�ص���تات، 
احلزب الحًقا ليكون حزب 

ال�صعب الفل�صطيني.

مسافات

 فــراس فيــاض: الترشــح لألوسكــار 
صـــرخـــة عـــاليـــة تطـــالـــب بالعـــدالــــة

قال فرا����س فيا�س خمرج الفيل���م الوثائقي 
“اآخر الرجال يف حل���ب” احلائز على جوائز عاملية 
وال���ذي تاأهل �ص���من القائم���ة النهائية الأف�ص���ل 
خم�صة اأفلم وثائقية، مر�صحة للح�صول على جائزة 
االأو�صكار لعام 2018، اإن تر�صح الفيلم للأو�صكار 
�صي�صهم يف ت�صليط ال�صوء على الن�صال ال�صوري.
اإنت���اج �ص���وري-دمناركي يف ع���ام  والفيل���م 
2017 ويدور حول الن�صال اليومي جلماعة اخلوذ 
البي�ص���اء يف �ص���ورية. واأ�ص���اف فيا�س لتلفزيون 
روي���رتز يف دافو�س يف �ص���وي�رشا اأن الفيلم “�رشخة 
عالية تطالب بالعدالة” و”م���راآة اأخلقية” لزعماء 

ودول العامل.
واأو�ص���ح اأن جن���اح الفيل���م �ص���يلهم فنانني 

اآخري���ن و�ص���ناع اأف���لم ليعملوا مب���وارد حمدودة 
وقلي���ل م���ن الدع���م. وتعمل اخل���وذ البي�ص���اء يف 
املناطق التي ي�ص���يطر عليها م�ص���لحو املعار�صة 
ال�ص���ورية، واأع�ص���اء اجلماعة اأول من ي�ص���تجيبون 
اأثناء الغارات وي�صعون الإجلء املدنيني من الركام 

ومن املناطق اخلطرة.
ويتن���اول الفيلم حماورات ب���ني املتطوعني 
يف “اخلوذ البي�ص���اء” موفرا نظرة ثاقبة للمع�صلة 
االأخلقي���ة الت���ي يواجهونه���ا اأثناء عمله���م. وفاز 
الفيلم بعدة جوائ���ز بالفعل يف مهرجانات عاملية 
خلل 2017 بينها اجلائ���زة الكربى للجنة حتكيم 
يف جمال االأفلم الوثائقية يف مهرجان �ص���اندان�س 

االأمركي لل�صينما امل�صتقلة.

�ص���من ا�ص���رتاتيجية هيئة البحرين 
لتوجي���ه  الهادف���ة  واالآث���ار  للثقاف���ة 
الفعالي���ات والربام���ج الثقافي���ة لكاف���ة 
فئ���ات املجتم���ع، تنطلق اليوم ال�ص���بت 
املوافق 10 فرباير 2018 ور�ص���ة العمل 
“�صخ�ص���يتك  االأطف���ال   ل���دى  املحبب���ة 
يف خت���م، اأن���ت من دمل���ون”، مب�ص���اركة 
االأطفال من عمر -6 10 �ص���نوات الذين 
مت ت�ص���جيلهم م�ص���بًقا عرب موقع الهيئة 
االإلك���رتوين، وذلك يف متام ال�ص���اعة 11 

�صباًحا مبتحف البحرين الوطني.
كم���ا يتجدد اللق���اء م���ع االأطفال يف 
متح���ف البحري���ن الوطن���ي يف 15 فرباير 
اجلاري وور�ص���ة عمل بعنوان “اأ�ص���طورة 
جلجام����س” املوّجهة للمرحلة العمرية من 
-8 11 عاًما، حيث يقوم االأطفال بجولٍة 
يف اأروقة قاعة دملون التي ت�صم العديد 
م���ن املكت�ص���فات االأثري���ة املهم���ة ع���ن 
اأ�رشار ح�ص���ارة دملون وتقاليد ال�ّص���كان 

املحليني يف البحرين يف جماالت االقت�صاد 
واالجتماع والثقافة. قبل اأن يبا�رشوا �صنع 
دميتهم ون�صختهم اخلا�صة من �صخ�صية 
“جلجام����س” ومن ث���م �ص���يقومون ب�رشد 
ق�ّص���ة املل���ك يف م�رشح الدمى امل�ص���نوع 
خ�صي�ص���اً لهذه املنا�صبة. فيما ي�صتقبل 
موقع م�ص���جد اخلمي�س ور�صة عمٍل مميزة 
بعنوان “ف���ن النق�س االإ�ص���لمي” يف 17 
فرباي���ر  للأفراد من �ص���ن 20-15 عاًما، 

حيث يكت�ش���ف �مل�ش���اركون جمال �أمناط 
النحت االإ�ص���لمية من خلل اأعمال اجل�س 
واال�صتن�صاخ بحفر والنحت االأ�صكال على 
اجلب�س وتطويرها ال���ى عمل فني.  جديرٌ 
بالذكر اأن الت�ص���جيل لور�صتي “اأ�صطورة 
جلجام����س” و”ف���ن النق����س االإ�ص���لمي” 
مطل���وٌب، وُيفَت���ح يف 10 فرباي���ر 2018 
عرب موق���ع هيئة البحرين للثقافة واالآثار 

www.culture.gov.bh

هند البحرينية: أعيش حياتي بكل بساطة وال أنافس أي أحد
�صخ�س  اأي  اأح��ب  اأن  قبل  نف�صي  “اأحب 
اآخر” وعٌد قطعته الفنانة هند البحرينية على 
لك�رش  ت�صعى  اجلديد،  العام  بداية  مع  نف�صها 
امللل والبحث عن اجلديد دائًما، حيث خا�صت 
جتربة الغناء باللهجة امل�رشية من خلل “ديو” 
“برا”.  الأغنية  �صويري  جاد  الفنان  مع  جمعها 
ه��ن��د، امل��ق��ّل��ة يف 
كلمها واحلذرة 
اأجوبتها،  يف 
تعترب نف�صها 
م�������وج�������ودة 
ال�صاحة  على 
الأنها  الفنية 
الغناء،  حتب 
جت��ي��د  وال 
ف�������ن 

دخول املناف�صة مع اأحد.
براأيه���ا، ال �ص���داقة يف الو�ص���ط الفني بل 
هناك زمالة فقط.. من التي ت�صيطر على �صوق 
االأعرا����س يف اخلليج هي اأم اأحلم اأم بلقي�س اأم 
مريام فار�س؟ وه���ل تراودها فكرة اعتزالها 
للفن؟ ه���ذا ما �صنك�ص���فه يف حوارها مع موقع 

�صيدتي باالإ�صافة الأمور اأخرى:

ه��ل نجاح أغنية “إج��ازة” التي جمعت 
جاد ش��ويري ب� بوسي دفعتك لتقديم 

“ديو” غنائي معه ألغنية “برا”؟
اأغني���ة “ب���را” باللهج���ة امل�رشي���ة وهي 
امل���رة االأولى التي اأقدم فيه���ا هذا اللون 
الغنائ���ي، واللق���اء م���ع جاد ح�ص���ل عندما 
التقين���ا و�ص���ورنا مًع���ا اأغني���ة “لهج���ات 
الع���رب”. وقته���ا، عر�س عل���ّي هذه 
االأغنية وقال يل: “هند اأ�ص���عر اأنها 
تنا�صب �صوتك”، ف�صمعتها وعلقت 
براأ�ص���ي واأحببتها وحفظتها من �صهر اإبريل 

املا�صي تقريًبا.
 وبع���د ذلك، قررنا اأن نقوم بت�ص���جيلها 
وت�ص���ويرها. ولكن ب�صبب حفلتي ووجودي 
م���ع ابني تاأخرنا قليلً بتنفيذ هذا املو�ص���وع، 
وقمن���ا  املنا�ص���بة  الفر�ص���ة  اأت���ت  اأن  اإل���ى 

بت�صجيلها وت�صويرها واالنتهاء منها.

ل��م تحص��ر هند نفس��ها تح��ت عباءة 
ب��أداء  وقم��تِ  الخليجي��ة  اللهج��ة 
اللهج��ة المصري��ة دون ت��ردّد بع��د 
اللهج��ة اللبنانية، أي ل��ون هو األقرب 

إلى قلبك؟
كل �ص���يء اأغّني���ه حل���و م���ن حي���ث الكلم 
واللحن حتى لو كان باللغة الهندية )ت�صحك(. 
فالفنان يجب اأن ال يكون حم�ص���وًرا يف منطقة 

معينة.

برأيك، متى يجب على الفنان أن يقدم 
شيًئا جيدًا في وقت تراجع فيه سوق 
األلبوم��ات؟ وم��ا الحيلة الت��ي تلجئين 

إليها لتبقي متميزة عن غيرك؟
كل اأغني���ة �ص���اأطرحها �ص���تكون جدي���دة 
بالن�صبة جلمهوري �صواء على �صعيد الكلمة اأو 
اللح���ن، بالنهاية هو اأمر جدي���د يقدم من هند 
ملتابعيها. وعندما اأقوم بغناء لهجات خمتلفة 
فهو نوع من التغير بالن�ص���بة جلمهوري فقط 
ال غ���ر. واأغنية “برا” جميلة و�ص���بابية، فلَم ال 
اأقوم بغنائها طاملا اأح�ص�صت بها و�صعرت اأنها 
تليق ب�صخ�ص���يتي ومن املمكن اأن ت�ص���ل اإلى 

اجلمهور؟!

عندم��ا ترتدين فس��اتين بلون الجس��م 

لتغش��ي به��ا الن��اس وتب��دو كأنه��ا 
ش��فافة، أال تتضايقين م��ن التعليقات 
التي ت��ردك على “السوش��يال ميديا”، 
أم باتت هند تتأقلم مع األمر بش��كل 

عادي؟
اأنا وا�ص���حة واأعي�س حياتي بكل ب�ص���اطة، 
ومن���ط حيات���ي يف “ان�ص���تغرام” هو نف�ص���ه يف 
الواقع، ولي�س لدّي اأي �ص���يء الأخفيه. ميكنك 
الق���ول هذه هي �صخ�ص���ية هن���د بالواقع التي 
يرونها �ص���واء يف “ان�ص���تغرام” اأو يف االأعرا�س. 
و�ص���واء كنت اأرق�س فاجلميع يرق�س اأي�ًص���ا. 
واإذا ارتديت هذا النوع من الف�صاتني فاجلميع 

يرتديه اأي�ًصا.

في إح��دى مقابالتك ذكرت أن “حياتك 
ف��ي الطائ��رة”، وه��ي العب��ارة التي 
تردده��ا أيضًا الفنان��ة ميريام فارس. 

كم هذا األمر متعب بالنسبة لك؟
التنق���ل بالطائرة ب�ص���كل م�ص���تمر اأمر متعب 
ا، �ص���واء يل اأو لغ���ري م���ن الفنان���ني الذين  ج���دًّ
ميرون بنف�س و�صعي، ولكن بالنهاية ت�صعر بلذة 
و�صعادة وطاقة تاأخذها من هذا العمل الذي تقوم 
به. وت�ص���يف: يف حال مّر اأ�صبوع اأو اأ�صبوعني دون 
عم���ل نحّن للتعب، وهذا اإن دّل على �ص���يء فيدل 

على جناحك وعلى حب النا�س لك.

وميريام  وأحالم  بلقيس  ومعكِ  أنتِ 
ف����ارس ت��س��ي��ط��رن ع��ل��ى األع����راس 

الخليجية، من التي تنافسك؟
دائًما اأركز على هند ال على غرها، وال اأ�صع 
براأ�ص���ي اأنني اأناف�س اأي اأحد، وال اأ�صع “نقري 
من نق���ر اأحد” كما يقال باللهج���ة العامية، بل 
اأركز على نف�ص���ي جي���ًدا، واهلل يجلب الرزق يل 

ولغري اإن �صاء اهلل.

م��ن أي��ن تس��تمد هن��د ه��ذه الثق��ة 
الكبي��رة بالنف��س؟ وه��ل يمك��ن أن 

نطلق عليك لقب “المرأة الحديدية”؟
القوي���ة  امل���راأة  ل�ص���ت  ال،  )ت�ص���حك(   
واحلديدية، بل اأنا املراأة الب�ص���يطة التي حتب 
احلي���اة وحت���ب اأن تعي�ص���ها مثلم���ا يجب. ويف 
حيات���ي كله���ا ال اأّتكل عل���ى التخطيط الأموري 
التي �صتح�ص���ل مع���ي، بل اأعي����س اأيامي يوًما 
بي���وم. والثق���ة بالنف����س تكت�ص���بها من خلل 

احلياة وما ي�صادف االإن�صان من مواقف.

ه��ل تتقاض��ى هن��د مبال��غ طائلة عن 
الحفالت التي تحييها؟

 )ت�صحك( ملعرفة �صعري عليك االت�صال 
باإدارة اأعم���ايل عبداهلل القعود وت�ص���األه واأنت 

تقّرر يف حال كان غالًيا اأم رخي�ًصا؟!.

    BUZZ      
أحداث

جتنب التدخ���ل يف م�ص���اكل االآخرين 
وكن على حذر.

م�ص���اع متوا�ص���لة للحد م���ن طموحك 
الكبر يف العمل.

علي���ك القي���ام ببع����س التعدي���لت 
لتليف املو�صوع الحًقا.

تعي�س يوًما قلًقا الأنك ال تعلم حقيقة 
االأمور.

تبداأ ال�صهر بنقا�صات مالية اأو بع�س 
االجتماعات.

قد تواجه اأزمة مالية مفاجئة يت�صبب 
بها اأحد الزملء.

ح���اول اخل���روج يف نزه���ة طويلة هذا 
االأ�صبوع.

ال تّتكل على حد�صك وال تغامر يف 
جماالت قد تخّيبك.

ال تتدخل يف ق�ص���ايا ال تخ�ّصك، انتبه 
لنف�صك.

ي�صر الو�صع املهني هذا اليوم اإلى 
بلبلة ما.

عليك اأن تكون اأكرث ليونة وت�ص���احًما 
يف العلقة.

تلجاأ اإلى حد�ص���ك يف انتهاز الفر�س 
وقدرتك على احلوار.
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انطالق ورشة عمل “شخصيتك في ختم”

بدء التسجيل لورشتي “أسطورة 
جلجـامــش” و“فــن النقــش اإلسـالمــي” 

“شقف” تفتتح مهرجان أوال المسرحي الدولي الـ 11 
في لوحة مشبعة بالتفاصيل اإلبداعية...

انطلق���ت ي���وم اأم����س االأول ب�ص���الة البحري���ن 
الثقافي���ة فعالي���ات مهرج���ان اأوال امل�رشحي الدويل 
احلادي ع�رش، بح�ص���ور مديرة الثقافة والفنون بهيئة 
البحري���ن للثقافة واالآثار ال�ص���يخة هل بنت حممد اآل 
خليفة نيابة عن رئي�صة هيئة البحرين للثقافة واالآثار 
ال�ص���يخة مي بنت حممد اآل خليفة، بعر�س امل�رشحية 
التون�ص���ية الكندية امل�صرتكة “�ص���قف”، تاأليف عز 
الدين غنون واإخراج �رشين غنون وجمدي بومطر، كما 
مت افتتاح املعر�س الت�صكيلي امل�صاحب للمهرجان 
يف بهو ال�صالة والذي يحتوي جمموعة من اأعمال عدد 
من الفنانني وهم الفنانة رمي من البحرين، والفنانة 
بدور العاي�س والفنانة زينب ال�صادة والفنانة عاتقة 

اخلويلدي والفنانة مورة الزايدي من ال�صعودية.
يف م�ص���تهل احلفل، ال���ذي قدمت في���ه الفرقة 
املو�ص���يقية لقوة دف���اع البحرين بع�س الو�ص���لت 
الفنية، األق���ى رئي�س م����رشح اأوال ورئي�س املهرجان 
الفنان عبداهلل ملك كلمة، �ص���كر فيها كل من �صاهم 
يف دع���م املهرج���ان وعموم امل�ص���اركني من خمتلف 
الدول، متمنيًّا لهم طيب االإقامة يف مملكة البحرين. 
كم���ا األق���ى اأ�ص���امة ط���ارق املوؤي���د كلم���ة اأ�رشة 
املرحوم طارق املوؤيد ال���ذي حتمل جائزة املهرجان 
الكربى ا�صمه، حيث اأعرب عن بالغ �صكر عائلة طارق 
املوؤي���د على هذه املبادرة من م�رشح اأوال م�ص���تح�رشًا 

مناقب والده يف خمتلف املجاالت.
بعد ذلك، بداأت مرا�ص���م تكرمي اأع�ص���اء ال�رشف 
الذي���ن منحهم م�رشح اأوال الع�ص���وية ال�رشفية وهم .. 
الفنانة �ص���لوى بخيت، الفنان حممد يا�صني، الفنان 

اإ�صماعيل عبداهلل من االإمارات، الفنان القدير �صلمان 
الدالل، الفنان يو�ص���ف بوهلول، ال�ص���حفي اأ�ص���امة 
املاجد، تل ذلك تك���رمي جلنة التحكيم واملكونة من 
مازن الغرباوي، نوح اجلمعان، جمال ال�صقر. وكذلك 
تك���رمي اجلهات املتعاونة والداعم���ة ومن ثم عر�س 

االفتتاح م�رشحية “�صغف”.  

المهرجان يعمل على تعزيز التواصل 
الثقافي

م���ن  “الب���لد” اآراء جمموع���ة  ا�ص���تطلعت 

الفنانني يف حفل االفتتاح حول اأهمية مهرجان 
اأوال امل�رشح���ي، حي���ث اأكد اجلمي���ع اأهمية هذه 
التظاه���رة والعر����س امل�رشحي باعتب���اره نقطة 

االنطلق نحو االإبداع.
الفنان القدير اإبراهيم الغامن يقول: ال�صك 

اأن مهرجان اأوال امل�رشحي اأ�ص���بح علمة مميزة 
يف م�صرة الفن وامل�رشح لي�س يف البحرين واإمنا 
على م�صتوى الوطن العربي، فاملهرجان يقدم 
يف كل دورة من دوراته ما يرفد ال�صاحة الفنية 
باجلديد ويخلق االأر�ص���ية ال�صلبة التي ينطلق 

منها الفنان اإلى اآفاق االإبداع. 
ولفت الفنان الغ���امن اإلى اأهمية العرو�س 
الدولي���ة يف مهرجان اأوال، حيث �ص���تقدم اإلى 
املهتمني بانورام���ا م�رشحية من كل التوجهات 

واملدار�س. 
وب���دوره، ق���ال الفنان حمم���د العبيديل اإن 
اإقام���ة مث���ل ه���ذه املهرجانات تتي���ح املجال 
لتبادل اخل���ربات، وتعزيز التوا�ص���ل الثقايف، 
وتقارب الثقافات واحل�ص���ارات، ال�ص���يما واأن 
ا من ايطاليا وكندا وكوريا ت�صارك  هناك عرو�صً
يف ه���ذه ال���دورة. نح���ن كفنان���ني بحريني���ني 
ا بهذه الظاهرة الثقافية امل�رشحية  �ص���عداء جدًّ
���ا  التي �ص���تقدم لنا على مدى عدة اأيام عرو�صً
�ص���يقة من خمتلف الدول وخمتل���ف املدار�س 

واالجتاهات.

“المكرمون”
ق���دم الفن���ان يو�ص���ف بوهلول �ص���كره 
الإدارة م�رشح اأوال على هذا التكرمي واختياره 
�ص���من اأع�ص���اء ال�رشف وقال “بل اأدنى �ص���ك 
ي�ص���كل مهرجان اأوال الدويل علمة يف طريق 
دفع امل����رشح البحريني اإلى خطوات اأف�ص���ل 

واأروع”.

اأ�سامة املاجد

• تكرمي الزميل ا�صامة املاجد	

• تكرمي اأ�صماعيل عبداهلل	

• )ت�صوير: يو�صف �صلطان(	 العر�س التون�صي 

• تكرمي اأم هلل	

• الفرقة املو�صيقية لقوة دفاع البحرين	

• •تكرمي بابا يا�صني	 تكرمي �صلمان الدالل	
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�إنتاج بوي�شات ب�شرية يف خمترب لأول مرة
جنح علماء يف اإنتاج بوي�سات ب�رشية يف خمترب، لأول مرة، يف جامعة اأدنربة با�سكتلندا.

ويق���ول فري���ق العلماء اإن هذه التقنية قد توؤدي اإلى طرق جديدة للحفاظ على خ�س���وبة 
الأطفال الإناث، الالئي يعانني من مر�ض ال�رشطان.

كما اأنها تعد فر�سة ل�ستك�ساف كيفية تطور البوي�سات الب�رشية، التي ل تزال يف اأغلبها 
لغزا بالن�س���بة للعلماء. ويقول خرباء اإن ه���ذا الإجناز يعد تقدما رائعا، لكن هناك حاجة ملزيد 

من اجلهد قبل اإمكانية ا�ستخدامها �رشيريا.
وتولد الفتيات ببوي�س���ات غري نا�س���جة يف املباي�ض، لكنها ل تنمو ب�سكل كامل اإل بعد 

مرحلة البلوغ.
 وا�س���تغرق الأم���ر عقودا م���ن الزمان يف العمل، لك���ن العلماء اأ�س���بحوا قادرين الآن على 

تطوير بوي�سات من مراحلها الأولى حتى ن�سوجها متاما، خارج مبي�ض املراأة.

�شعر �لهاتف لي�س موؤ�شر� جلودة "�ل�شيلفي"

درا�ســة: الإفـراط يف تنـاول بعـ�ض امل�سكنـات خطـر جـدا
حذرت درا�س���ة اأمريكية من اال�ستخدام املفرط 
لبع�ض امل�س���كنات )الآيبوبروفني(، واأ�س���كال اأخرى 
مما يعرف مب�سادات اللتهاب الال�ستريويدية، الأمر 

الذي قد يوؤدي لنزيف داخلي واأزمات قلبية.
وركزت الدرا�سة على اأدوية مثل الآيبوبروفني 
العقاقري  من  اأخ��رى  اأن��واع  اأو  واأدفيل”،  “موترين 
الأ�سربين والنابروك�سني، مثل  الال�ستريويدية مثل 
“�سيليربك�ض”،  وال�سليكوك�سيب  “األيف”،  دواء 

وال��داي��ك��ل��وف��ن��اك  “موبيك”،  وم��ي��ل��وك�����س��ي��ك��ام 
“فولتارين”.

ووج���دت الدرا�س���ة اأن نحو 15 % م���ن البالغني 
الذي���ن يتعاطون تل���ك العقاقري، يتخطون اأق�س���ى 

جرعة يومية مو�سى بها.
وقال ديفيد كوفمان من جامعة بو�سطن وكبري 
الباحث���ني يف الدرا�س���ة “العقاق���ري الال�س���تريويدية 
امل�س���ادة لاللتهاب تعد م���ن اأكرث الأدوية �س���ائعة 

اال�س���تخدام يف الوالي���ات املتح���دة والع���امل”، وفق 
ما ذكرت وكالة رويرتز. واأ�س���اف “ق���د يكون لهذه 
الأدوي���ة اآث���ار جانبية خطرية ت�س���مل ح���دوث نزيف 
باجلهاز اله�س���مي والأزمات القلبية، وكثريا ما يتم 
تناولها دون اإ�رشاف طبي، لأن كثريا منها متاح للبيع 
دون و�س���فة طبية”. ومن اأجل اإمتام الدرا�س���ة �سجل 
1326 �سخ�س���ا، قال���وا اإنهم تناول���وا الآيبوبروفني 
خالل ال�سهر ال�س���ابق، معدل تناوله يف مفكرة يومية 

لالأدوية على الإنرتنت وذلك على مدى اأ�سبوع.
وق���ال الباحث���ون يف دوري���ة علم تاأث���ري الأدوية 
تناول���وا  امل�س���اركني  جمي���ع  اإن  ال���دواء،  و�س���المة 
الآيبوبروفني خالل اأ�س���بوع بينهم 87 % ا�ستخدموا 

الأنواع املتاحة دون و�سفة عالجية.
 ويف املجم���ل تن���اول 55 % م���ن امل�س���اركني 
الآيبوبروف���ني 3 اأي���ام عل���ى االأق���ل خالل االأ�س���بوع 

وا�ستخدمه 16 % يوميا.

�إلغاء مئ��ات �لرحالت �جلوية 
ب�شبب �لثلوج يف �أمريكا

ت�س���ببت عا�س���فة ثلجية قوية يف اإلغاء مئات 
الرح���الت اجلوي���ة، بع���د اأن �رشب���ت اأنح���اء الغرب 
الأو�س���ط الأمريك���ي، اأم����ض اجلمعة، مم���ا اأدى اإلى 
ت�س���اقط ثل���وج بلغ من�س���وبها 23 �س���نتيمرتا، مع 

توجهها �رشقا لتهدد نيويورك ونيو اإنغالند.
وق���ال موق���ع "فاليت اأوير دوت ك���وم" الذي 
يتاب���ع حركة الط���ريان، اإن نح���و 1250 رحلة جوية 
اأمريكي���ة األغيت، ومت اإلغاء واح���دة من بني كل 5 

رحالت مغادرة اأو قادمة اإلى مطاري �سيكاغو.
وت�س���بب ت�س���اقط الثلوج يف وق���وع الع�رشات 
من ح���وادث ال�س���يارات عل���ى الط���رق ال�رشيعة يف 
�س���يكاغو، بينم���ا واجه �س���كان ثالث اأك���رب مدينة 

اأمريكية، �سعوبة يف الو�سول اإلى اأماكن عملهم.

تتهم  مي��ر�ن  حفي��دة 
وزيرً� �شابقًا باغت�شابها

اأكدت حفيدة الرئي�ض الفرن�س���ي الأ�سبق 
فران�س���وا ميرتان اأم�ض اجلمعة اأنها تقف وراء 
اتهام باالغت�س���اب من���ذ عقدين �س���د وزير 
البيئة نيكول اأولو. وبعدما ك�س���فت �سحيفة 
“ل���و باريزين” عن ا�س���م با�س���كال ميرتان، 
اأ�سدرت الأخرية بيانا يوؤكد تقريرا ذكر باأنها 
تقدمت ب�س���كوى عام 2008 �س���د اأولو، وهو 

مدافع �سهري عن البيئة وجنم تلفزيوين.
لك���ن حماميها مي�س���يل دوفرانك اأكد اأن 
“ا�سم با�سكال ميرتان ارتبط دون موافقتها 
بالعا�س���فة الإعالمية املحيط���ة بنيكول اأولو. 
وه���ي كم���ا عائلته���ا ل ترح���ب باأي ح���ال من 

الأحوال بن�رش” ذلك.

يف  م�ش��رك  ملي��ون   2.64
تاميز" �لإلكرونية "نيويورك 

�س���ّجلت �س���حيفة "نيويورك تامي���ز" ارتفاعا 
جديدا يف عدد امل�س���رتكني بن�سختها الإلكرتونية 
يف الربع االأخري من العام 2017 ن�سبته 41.8 % يف 
خالل �سنة، فو�سل جمموع القراء اإلى 2.64 مليون. 
وكانت املجموعة قد عانت من تباطوؤ يف النمّو بعد 
ت�س���ّلم دونالد ترامب زمام الرئا�س���ة، لكن الو�سع 
حت�ّس���ن جم���ددا وهي ك�س���بت يف الرب���ع الأخري من 
2017 نحو 157 األف م�سرتك يف ن�سختها الرقمية، 
وهو اأكرب ازدياد لقرائها منذ ن�س���ف �سنة، بح�سب 

ما جاء يف بيان ن�رش اخلمي�ض.
ويف خالل 3 �س���نوات، ازداد عدد امل�سرتكني 
يف املحتويات الإلكرتونية من "نيويورك تاميز" 3 
مرات. ومل تعد املجموعة تن�رش عدد امل�سرتكني يف 

ن�سختها الورقية.
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“�لت�شويت �ل�شلبي” “في�سبوك” يخترب زر 
تخت����رب �رشكة في�س����بوك، �س����احبة تطبيق التوا�س����ل الجتماعي ال�س����هري، زرا جديدا يحمل ا�س����م 
“الت�س����ويت ال�س����لبي”، اأو م����ا اعتربه البع�س ع����دم االإعجاب. وي�س����مح الزر اجلديد للنا�����س باإخفاء 
املن�سورات التي ل تعجبهم، والإبالغ عن راأيهم فيها. لكن ال�سبكة الجتماعية نفت اأن تكون اخلا�سية 
اجلدي����دة �س����بيهة بزر “عدم االإعج����اب”، والذي طالب به كث����ريون من م�س����تخدمي التطبيق. ويجري 
اختبار اخلا�س����ية اجلديدة حاليا م����ن جانب عدد حمدود من امل�س����تخدمني يف الوليات املتحدة.  كما 
اأعلنت ال�رشكة عن عدد من التدابري الأخرى، التي ترمي لتح�س����ني جمتمع في�س����بوك.  واأكدت ال�س����بكة 

الجتماعية جتريب هذه اخلا�سية ملوقع “تيك كران�ض” الإخباري.

اأ�سارت جملة “كونكت” الأملانية اإلى اأن الهواتف الذكية باهظة التكلفة ل تعني 
بال�رشورة احل�سول على �سور �سيلفي رائعة. وقد تو�سلت املجلة الأملانية اإلى هذه 

النتيجة بعد قيامها باختبار 11 موديال من الهواتف الذكية من الفئة الفاخرة.
واأو�س���حت املجل���ة اأن العنا�رص املهمة اللتقاط �س���ور �س���يلفي رائعة تتمثل يف 
دقة و�س���وح الكامريا الأمامية وو�سائل امل�س���اعدة الأخرى للت�سوير، بالإ�سافة اإلى 

الوظائف اخلا�سة بالكامريا الأمامية.
Xp e و�سوين Pixel 2 كونكت” هواتف جوجل“  ققد ت�سدر نتائج اختبار جملة

ria XZ1 و�سام�سوجن Galaxy S8، اأما املراكز املتاأخرة فكانت من ن�سيب هواتف 
.V30 واإل جي X واأبل اآيفون Galaxy A5 سام�سوجن�
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القدمني" تاأ�شر  "حافية 
قلوب �مل�شريني

تداول م�ستخدمو مواقع التوا�سل يف م�رش �سورا لفتاة م�رشية تدعى مروة وهي ت�سارك يف 
�سباق خريي لالأطفال حافية القدمني لتفوز باملركز الأول كما نقلت �سحف حملية.

وفازت مروة باملركز الأول يف املاراثون اخلريي مل�ست�سفى جمدي يعقوب لدعم الأطفال 
املر�س���ى، ورغم اأنها ل متتلك املال الكايف للم�س���اركة اأو ل�رشاء م�س���تلزمات ال�س���باق اإل اأنها 

تفوقت على كل اأقرانها بفوز جذبت من خالله كل الأنظار اإليها.
تدر����ض مروة )10 اأعوام( يف ال�س���ف اخلام����س االإبتدائي ولكنها تعم���ل يف بيع املناديل 
يف حمطة قطار اأ�س���وان، و�س���اقتها قدماها مل�ساهدة ماراثون اأ�س���وان اخلريي ل�سالح اأطفال 

مر�سى القلب مل�ست�سفى جمدي يعقوب.

�سعب قرار  اأمام  ميدلتون  كيت  " BAFTA" ي�سع 

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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17111501  e  32224492

حالة 
الطقس

الطق�ض معت����دل  مع كميات متفاوتة من ال�س����حب 
ولكنه بارد ن�س����بيا ورطب يف  الليل مع فر�س����ة لت�سكل 

�سباب خفيف يف بع�ض املناطق عند ال�سباح الباكر.

الري���اح متقلب���ة الجتاه 
م���ن 5 اإلى 10 عق���د. ارتفاع 
املوج من قدم اإلى قدمني. 

م   25 العظم���ى  احل���رارة  درج���ة 
الن�س���بية  الرطوب���ة  م.   12 ال�س���غرى 

العظمى 95 % ال�سغرى 15 %.

جانب من فعاليات حفل �فتتاح �لن�شخة 23 من دورة �لألعاب �لأوملبية �ل�شتوية يف بيونغ ت�شانغ �ملقررة حتى 25 فرب�ير �جلاري )�أ ف ب(
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ذك����رت �س����حيفة “ديلي تليغ����راف” الربيطانية اأن دوق����ة كامربيدج كيت ميدلت����ون قد تواجه 
قرارا �س����عبا خالل م�س����اركتها يف حفل توزيع جوائز مهرجان الأكادميية الربيطانية لفنون ال�س����ينما 
والتلفزيون )BAFTA(، اإذا قررت امل�ساركات يف احلفل ارتداء اللون الأ�سود احتجاجا على التحر�ض 
اجلن�سي. واأ�سارت ال�سحيفة اإلى اأنه يف حال تكرر ما حدث يف مهرجان غولدن غلوب ال�سهر املا�سي، 
حيث حجب اللون االأ�س����ود لف�س����اتني امل�ساركات الب�س����اط االأحمر، فاإن زوجة االأمري وليام قد ت�سطر 
اإلى اأن تقرر عند ح�س����ورها احلفل يف 18 فرباير اجلاري ما اإذا كانت �ستن�س����م اإليهن اأو تقف بعيدا. 
واأ�س����ارت ال�سحيفة اإلى اأن ال�س����يدات يف العائلة امللكية الربيطانية ل يرتدين الأ�سود اإل يف احلداد، 

كما يتجننب االحتجاج العام.
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