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تيلر�سون: “حزب اهلل” يهدد اأمن لبنان واملنطقة
من غري املقبول مللي�سياته العمل خارج �سلطة احلكومة

بـــريوت ـ وكالت: �رصح وزير اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�ســـون خالل 
موؤمتر �سحايف م�سرتك مع رئي�س احلكومة اللبنانية �سعد احلريري يف بريوت، 
اأن ت�رصفـــات حزب اهلل وتر�ســـانته الع�ســـكرية تثـــري القلق، م�ســـددا على اأن 

انخراطه يف النزاعات الإقليمية “يهدد” اأمن لبنان وال�ستقرار يف املنطقة.
وقال تيلر�سون يف املوؤمتر ال�سحايف الذي عقد يف ختام زيارة اإلى بريوت 
ا�ستمرت ل�ساعات “ل ي�سكل حزب اهلل م�سدر قلق للوليات املتحدة فح�سب. 
ينبغي لل�ســـعب اللبناين اأن يقلق اأي�ســـا كيف اأن اأفعال حزب اهلل وتر�سانته 

املتنامية ت�سع لبنان بطريقة غري مرغوبة وغري بناءة حتت املجهر”.
واعترب اأن “�ســـلوع حـــزب اهلل يف النزاعـــات الإقليمية يهـــدد اأمن لبنان 
ويزعزع ال�ســـتقرار يف املنطقة”. ويعد حزب اهلل املدعوم من اإيران، من اأبرز 
مكونات احلكومة اللبنانية. وي�سارك منذ العام 2013 ب�سكل علني يف القتال 
اإلى جانب قوات النظام يف �ســـوريا، الأمر الذي يثري انق�ســـاما يف لبنان الذي 
تبنى �سيا�سة “الناأي بالنف�س” جتاه النزاع يف �سوريا. و�سدد تيلر�سون الذي 
ت�ســـنف بالده حزب اهلل على قائمة املنظمات الإرهابية على اأن “وجود حزب 
اهلل يف �سوريا مل يوؤد اإل اإلى موا�سلة �سفك الدماء وفاقم نزوح الأبرياء ودعم 

نظام الأ�ســـد الوح�سي” معتربا اأنه “من غري املقبول مللي�سيا كحزب 
اهلل اأن تعمل خارج �سلطة احلكومة اللبنانية”.

املغفور له كان قائدا حكيما بادله �سعبه حبا بحب

ال�سيخ �سلمان بن حمد مدر�سة يف احلكمة 

2

 

و�ســـيانة  م�ســـاريع  اإدارة  مديـــر  اأكـــد 
الطرق بوزارة الأ�ســـغال و�ســـوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين بدر العلوي اأنه ل ميكن 
لأي جهـــة قطع اأي �ســـارع قبل مـــرور عامني 
على ر�ســـفه، دون احل�ســـول علـــى موافقة 

خطية من الوزير.
وتابـــع اأن معـــدل زيـــادة املركبـــات يف 
البحريـــن هو مـــن املعدلت الأعلـــى عامليا، 
حيث يبلغ 9 % �ســـنويا، يف حني يبلغ معدل 
الزيـــادة الطبيعـــي 3 %، م�ســـريا اإلى وجود 

650 األف مركبة يف البحرين.
ولفـــت اإلـــى اأن هذه الزيـــادة يف الوقت 

الـــذي توؤ�ـــرص فيـــه علـــى حيوية القت�ســـاد 
وجاذبيـــة البلد، اإل اأن ذلك اأي�ســـا يت�ســـبب 
بالأ�ـــرصار مـــن حيث زيـــادة التلـــوث وتدين 

درجـــة ال�ســـالمة املروريـــة، وانخفا�س �رصعة 
الطرق، وغريها.

العلوي: معدل زيادة املركبات يف البحرين الأعلى عاملًيا 

• جانب من املجل�س ال�سبوعي لأمانة العا�سمة 	

فيال فاخرة للفائز بجائزة الوطني الكربى للعام 2017 

 املنامـــة - بنـــك البحرين الوطنـــي: اأعلن 
البنك يف حفل كبري اأ�ســـماء الفائزين من زبائنه 
من املدخريـــن باجلوائز الكـــربى للعام 2017 
الذين يكافئهم علـــى ولئهم وثقتهم بالبنك، 
حيث فاز حممـــد اأحمد حاجـــي باجلائزة الكربى 
وهـــي عبـــارة  فيال فاخـــرة يف الرفـــاع فيوز، يف 
حني فاز م�ســـطفى عبداهلل علـــي، وجعفر مدن 
علي ب�ســـبيكتني ذهبيتني )1 كج( لكل منهما، 

وذلـــك يف احتفالية ح�رصهـــا الرئي�س التنفيذي 
لبنك البحرين الوطني جان كري�ســـتوف دوران، 
والرئي�س التنفيذي للخدمات امل�رصفية لالأفراد 
وال�ـــرصكات التجارية واملوؤ�س�ســـات ال�ســـغرية 
واملتو�ســـطة بالبنك، عبدالعزيز عبداهلل الأحمد 
وكبـــار امل�ســـوؤولني بالبنك، اإ�ســـافة ملندوبي 

ال�سحافة املحلية وو�سائل الإعالم.
10• وزير الدفاع الأمريكي جيم�س ماتي�س	

ماتي�س: اإيران �سالعة يف اأزمات املنطقة كافة 
دبيـ  العربية.نت: قال وزير الدفاع الأمريكي، 
جيم�ـــس ماتي�ـــس،  اإن اإيـــران �ســـالعة يف اأزمـــات 

املنطقة كافة.
ورداً علـــى �ســـوؤال لـ “العربية” قـــال ماتي�س: 
“يجـــب اأن تكـــون �ســـوريا لل�ســـوريني، والعـــراق 

للعراقيني”.
مـــن  متحدثـــاً  الأمريكـــي،  الوزيـــر  واأ�ســـاف 
بروك�ســـل بعد اجتماع حللف �ســـمال الأطل�سي، اأن 
اإيـــران �ســـالعة يف اأزمـــات اليمن و�ســـوريا ولبنان 

والبحرين والعراق.
و�ـــرصح ماتي�س اإن احللفاء الأوروبيني اعرتفوا 
بـــاأن الدفـــاع امل�ســـرتك هـــي مهمة “حلف �ســـمال 

الأطل�سي وحده”.
وقـــال ماتي�ـــس يف موؤمتر �ســـحايف بعد اجتماع 
للحلـــف ملناق�ســـة املبـــادرة الدفاعيـــة الأوروبية 
“هنـــاك اتفـــاق وا�ســـح علـــى اأن يـــدرج يف وثيقة 
الحتـــاد الأوروبـــي اأن الدفاع امل�ســـرتك من مهمة 

14احللف الأطل�سي واحللف الأطل�سي وحده”.

العمالة الإفريقية بالبحرين تخلق فر�سا 
جديدة لـ “ال�سرافة”

بالرتجيحية... النجمة يخطف الكاأ�س امللكية
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•  ريك�س تيلر�سون مع �سعد احلريري.	

�سيد علي املحافظة

• ت�سليم اجلائزة الكربى للفائز	
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املخل�شني ورج��ال��ه  و�شعبه  ال��وط��ن  وج���دان  ع��ن  ع��رت  ال����وزراء  رئي�س  �شمو  كلمات 

امل�������روع ل��ف��ت��ة ك��رمي��ة م���ن ج��الل��ة امل��ل��ك ت��ع��ب��را ع���ن ال��ت��ق��دي��ر واالع����ت����زاز ب��ج��ده 

افتتاح جامع �سلمان بن حمد... جت�سيد ملعاين الوفاء لأحد رموز البحرين 
حققت يف عهده الكثر من املنجزات ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية

املنام���ة - بن���ا: ج���اءت كلم���ات رئي����س 
الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر خليفة 
بن �ش���لمان اآل خليفة لدى تف�ش���له بح�ش���ور 
ويل العه���د نائب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي 
االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة، بافتتاح جامع 
املغف���ور له ب���اإذن اهلل تعالى حاك���م البحرين 
ال�شابق �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة - طي���ب اهلل ثراه - يف 
منطقة عوايل، لتج�ش���د معاين الوفاء واالإجالل 
لرم���ز من رموز البحرين واأح���د رجاالتها الذين 
واجهوا ال�ش���عاب والتحدي���ات، وبذلوا اجلهد 
لو�ش���ع اللبنات االأول���ى لبناء نه�ش���ة الوطن، 

وكر�شوا حياتهم خلدمة الوطن. 
ولذا جاء ت�شييد هذا ال�رح الكبر تخليدا 
لذك���راه ليبقى �ش���اهدا عل���ى عطاءاته وقدوة 

لالأجيال القادمة يف قيمة العمل واالإخال�س.  
وع���رت كلمات �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي����س ال���وزراء ب�ش���دق ع���ن وج���دان الوطن 
و�ش���عبه، الذي ال ين�ش���ى اأبدا اإ�شهامات رجاله 
املخل�ش���ني، ويحف���ظ له���م جميل ما �ش���نعوا 
الإعالء مكانة الوطن، وذلك حينما قال �ش���موه: 
“اإن تخلي���د ذك���رى االأوائ���ل الذي���ن و�ش���عوا 
اللبنات االأ�شا�ش���ية ملا نعي�شه اليوم من تطور 
�ش���امل واج���ب علينا وهو رد بع����س من جميل 
اأ�شحاب الف�ش���ل فيما و�ش���ل اإليه وطننا من 

تقدم وازدهار”.
وياأتي اإن�ش���اء جامع املغف���ور له باإذن اهلل 
تعالى �ش���احب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة حاكم البحرين االأ�ش���بق 
طيب اهلل ث���راه يف منطقة ع���وايل، بتوجيهات 
�ش���امية من لدن ح�رة �ش���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى األ خليفة ملك مملكة البحرين، 
لي�ش���كل لفتة كرمي���ة من جاللت���ه؛ تعبرا عن 
التقدير واالعتزاز بجهود جده �شاحب العظمة 
ال�ش���يخ �ش���لمان بن حمد بن عي�شى اآل خليفة، 
ولكي ي�ش���يف هذا ال�رح، ال���ذي ميثل معلما 
ديني���ا �ش���اخما، لبنة جدي���دة يف بن���اء البحرين 
احلديث���ة، والتي كان لل�ش���يخ �ش���لمان دور ال 
ين�شى �ش���جله التاريخ يف اإر�شاء دعائم نه�شة 
البحري���ن احلديث���ة وتاأ�ش���ي�س اأركان العمران 

واالزدهار التي قامت عليها.
فقد كان �ش���احب العظمة ال�شيخ �شلمان 
بن حمد بن عي�شى اآل خليفة رمزا وقامة رفيعة 
يف تاريخ البحرين احلديث، وقائدا حكيما اأحب 
�ش���عبه ووطنه وبادله حباً بحب، ومتيز بالهيبة 
و�شدق الكلمة واالأناة وال�شر وح�شن االإدارة، 
وكان���ت له نظرت���ه النافذة التي تت�ش���م باجلد 
واحلزم وال���ذكاء والفطنة والكفاءة وات�ش���ف 

باحلكمة وكرم االأخالق وح�شافة الراأي.
ومن���ذ توليه احلك���م يف 22 فراير 1942 
كان برنامج �ش���احب العظمة ال�ش���يخ �ش���لمان 
بن حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة يف احلكم يتمثل 
يف التم�ش���ك بالدين االإ�شالمي والقيم العربية 
والعم���ل عل���ى تطوي���ر البحري���ن وازدهاره���ا، 
وخل����س ال�ش���يخ �ش���لمان �شيا�ش���ته يف قوله: 
“لقد كانت �شيا�شتنا دوما واأبدا رفع م�شتوى 
هذه البالد ودفعه���ا يف طريق التقدم وموكب 

احل�شارة والرقي”.
ويع���د عه���ده رحم���ه اهلل، عه���د االنطالقة 
احلقيقية نحو حتديث الدولة وتطويرها، فقد 
�ش���هد ع�ره تط���ورا يف الكثر م���ن املجاالت، 
وب���رزت املوؤ�ش�ش���ات االجتماعي���ة والثقافي���ة 

واالقت�ش���ادية والتعليمي���ة ب�ش���كل مل تعهده 
البالد من ذي قبل.

و�ش���هدت البحرين يف عهده الذي ا�ش���تمر 
زهاء ع�رين عاما 1942 – 1961 تطورا اإداريا 
وتنظيمي���ا للدول���ة احلديثة، حيث اأن�ش���اأ الأول 
م���رة يف تاريخ البحرين املجال�س واللجان التي 
تع���ر عن تطلعات املواطنني، ومنها املجل�س 
االإداري وجمل����س ال�ش���حة وجمل����س املع���ارف 
وهيئ���ة ال���ري واللجن���ة اال�شت�ش���ارية لقانون 
العم���ل، كما تاأ�ش�ش���ت يف تلك الف���رتة لبنات 
اجله���از احلكوم���ي الكام���ل، فاأن�ش���ئت دوائر 
العمل والعالق���ات العامة واالإذاع���ة واملجل�س 
وتو�ش���عت  املوا�ش���الت،  ودائ���رة  البل���دي 
والزراع���ة  والنقلي���ات  الريدي���ة  اخلدم���ات 

والت�شجيل التجاري.

وق���د حقق���ت البحري���ن يف عه���د املغفور 
له ب���اإذن اهلل تعالى �ش���احب العظمة ال�ش���يخ 
�ش���لمان بن حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة الكثر 
ال�شيا�ش���ية  االأ�ش���عدة  م���ن املنج���زات عل���ى 

واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية كافة.
وجنح ال�ش���يخ �ش���لمان يف اإر�ش���اء عالقات 
�شداقة قوية مع �شيوخ وحكام وملوك وروؤ�شاء 
ال���دول اخلليجية ال�ش���قيقة وال���دول العربية 
واالأجنبية وتبادل معهم الزيارات الودية التي 
اأ�ش���همت يف توطي���د عالقات البحري���ن بدول 

العامل.
�ش���احب  عه���د  يف  البحري���ن  و�ش���هدت 
العظم���ة ال�ش���يخ �ش���لمان بن حمد بن عي�ش���ى 
اآل خليفة تطوًرا اقت�ش���اديا �ريعا، واأ�شبحت 
البحري���ن يف عهده مركزا مالي���ا وجتاريا بحكم 

ال�ش���اغل  �ش���غله  وكان  اجلغ���رايف،  موقعه���ا 
تاأم���ني احتياج���ات املواطن���ني واحلفاظ على 
مكت�ش���باتهم، وكان يتفقد االأ�شواق �شخ�شيا 

ويزور جميع التجار لالطمئنان على اأحوالهم.
واهت���م �ش���احب العظم���ة ب�ش���عبه واأعطى 
جل اهتمامه للعن�ر الب�ري، و�ش���عى الأن يتبواأ 
املواطن البحريني املراك���ز القيادية يف اإدارة 

البالد.
و�شهد عهده تطوير البنية التحتية، حيث 
عمل عل���ى تطوير مط���ار البحرين، وتد�ش���ني 
العم���ل يف مين���اء �ش���لمان، واإن�ش���اء حمط���ات 
الكهرب���اء واإن�ش���اء م�ش���اريع كبرة يف اإ�ش���الة 
املياه وحف���ر الآبار الإرتوازي���ة، وفتح خطوط 
االت�ش���ال الهاتف���ي اخلارج���ي ب���ني البحرين 

وغرها من البلدان.
وح���ني تولى ال�ش���يخ �ش���لمان احلكم كان 
دخل الب���الد 3 ماليني و750 األف روبية، وعند 
حلول العام 1958 اأ�ش���بح الدخ���ل 52 مليون 
و900 األف روبية، والعام 1961 و�شل الدخل 
اإل���ى 75 مليون روبي���ة، وذلك نتيج���ة ازدهار 

التجارة وزيادة عوائد النفط. 
كم���ا اهتم املغف���ور له ب���اإذن اهلل تعالى، 
�ش���احب العظم���ة ال�ش���يخ �ش���لمان ب���ن حم���د 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، بجانب تطوير اأ�ش����س 
الدول���ة احلديث���ة برفاهي���ة �ش���عبه وحتقي���ق 
طموح���ه وطم���وح �ش���عبه، حيث اهتم ال�ش���يخ 
�ش���لمان بتطوير املوؤ�ش�ش���ات ال�ش���حية ون�ر 
التعلي���م واإيفاد البعث���ات للتعليم والتدريب 
يف اجلامع���ات الكرى. وكانت لرعاية ال�ش���يخ 
�ش���لمان لل�ش���باب اأكر االأثر يف انت�شار االأندية 

الثقافية والريا�شية يف املدن والقرى.
واهت���م املغفور له ال�ش���يخ �ش���لمان ببناء 
امل�ش���اجد ودور العب���ادة، وعمل على ن�ر علوم 
القراآن والفقة، كما ُعرف عن ال�ش���يخ �ش���لمان 
باأنه كان يبا�ر بنف�شه تطور العمل يف امل�شاريع 

املختلفة، فكان يقوم بزيارات مفاجئة بدافع 
من حر�شه على اإتقان العمل واإجنازه.

وكان املغفور له ال�ش���يخ �شلمان بن حمد 
حمبا لالأدب العربي وال�شعر الف�شيح والنبطي، 
حيث كانت كتب االأدب ودواوين ال�شعر دائما 

حتظى باهتمامه وقرب اإليه ال�شعراء. 
ويع���د ع�ر ال�ش���يخ �ش���لمان بن حم���د اآل 
خليف���ة ع����ر االإع���الم بامتياز، فق���د برزت يف 
ع����ره اإذاع���ة البحري���ن، حي���ث افتت���ح حمطة 
اإذاعة البحري���ن يف 21 يوليو 1955، كما اهتم 
بال�ش���حافة، وعرف���ت البحري���ن يف عه���ده من 
الع���ام 1942 اإل���ى 1961 �ش���دور العديد من 
اجلرائد واملجالت ب�ش���كل ب���ات ميثل منعطفا 
متميزا يف �ش���ماء البحرين الثقافية واالإعالمية، 
حيث بلغ عدد ال�ش���حف التي �ش���درت يف عهد 

زهاء 12 �شحيفة.
وياأتي اإن�ش���اء جامع املغف���ور له باإذن اهلل 
تعالى �ش���احب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة لي�ش���يف منارة اإ�شالمية 
جديدة لن�ر علوم القراآن والفقة وذلك �ش���من 
م���ا توليه مملك���ة البحرين من اهتم���ام بعمارة 
امل�ش���اجد واجلوام���ع ودور العب���ادة، اإذ يع���د 
اجلام���ع اأكر �رح ديني يف املحافظة اجلنوبية 
مب�ش���احة تبل���غ 6850 م���رتا، وي�ش���تمل عل���ى 
م�ش���لى يت�شع ل� 5150 م�ش���ليا بواقع 3550 
من الرجال و1600 من الن�ش���اء، وي�ش���م عددا 
من الغ���رف لتدري�س القراآن الك���رمي وعلومه، 
اإ�شافة اإلى جمل�س ومكتبة وموقف لل�شيارات 

يت�شع ل� 600 �شيارة.
ويبقى القول، اإن �ش���احب العظمة ال�شيخ 
�ش���لمان بن حمد بن عي�شى اآل خليفة كان رائد 
مدر�ش���ة خا�ش���ة يف احلك���م واالدارة والتفاين 
م���ن اأج���ل الوط���ن، وال ي���زال اأبن���اوؤه واأحفاده 
يقتب�ش���ون من نهجه يف ا�ش���تمرار عملية البناء 
والتطوير حتى باتت البحرين منارة ح�ش���ارية 
متطورة تنعم مب�شتويات متقدمة من االزدهار 
ومازال���ت ت�ش���ر قدما وبخط���وات واثقة خلر 
جمي���ع اأبنائه���ا، حافظة يف الوق���ت ذاته جميل 
رجال الدول���ة وجهودهم العظيمة، وحري�ش���ة 
على تخليد ذكراهم وت�ش���ليط االأ�ش���واء عليها 
حت���ى تغر�س يف نفو�س االأجي���ال اجلديدة قيم 
الوف���اء واالإخال�س وتعريفهم مب���ا قدمه االآباء 
واالأجداد من اإ�ش���هامات تاريخية وما �ش���طروه 
م���ن اأجم���اد مه���دت الطري���ق لرفع���ة الوطن 

وحتقيق اأمال �شعبه وطموحاتهم.
• جامع �شلمان بن حمد	

• �شمو رئي�س الوزراء مفتتحا، بح�شور �شمو ويل العهد، جامع املغفور له باإذن اهلل تعالى �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد بن عي�شى	

املغفور له يعد قامة رفيعة يف التاريخ احلديث وقائدا حكيما اأحب �شعبه 
اأ�ش�س اجلهاز احلكومي واأحدث تطويرا �شامال لل�شحة والتعليم واالإ�شكان 
رائد مدر�شة يف احلكم واالإدارة ومازال اأبناوؤه واأحفاده يقتب�شون من نهجه 
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قيــــــــادة البحريــــن تعــــزي ال�سعوديـــــة
بوفاة الأمري عبدالعزيز بن بندر

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل الب���اد 
�س���احب اجلالة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليفة بربقي���ة تعزية وموا�س���اة اإلى اأخيه 
خ���ادم احلرم���ني ال�رشيفني امللك �س���لمان 
ب���ن عبدالعزيز اآل �س���عود عاه���ل اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة، اأعرب جالته 
فيها عن خال�ص تعازيه و�سادق موا�ساته 
بوفاة املغفور له باإذن اهلل تعالى �ساحب 
ال�س���مو امللكي الأم���ري عبدالعزيز بن بندر 
بن حممد بن عبدالعزيز اآل �س���عود، �س���ائاً 
املولى عّز وجّل اأن يتغمد الفقيد بوا�س���ع 

رحمته ور�سوانه وي�سكنه ف�سيح جناته.
وبعث رئي�ص الوزراء �س���احب ال�س���مو 
ب���ن �س���لمان ال  الأم���ري خليف���ة  امللك���ي 
خليف���ة، برقي���ة تعزية وموا�س���اة اإلى اأخيه 
خ���ادم احلرم���ني ال�رشيفني امللك �س���لمان 
ب���ن عبدالعزيز اآل �س���عود عاه���ل اململكة 
العربي���ة ال�س���عودية ال�س���قيقة، عرّب فيها 
�س���موه عن اأحّر تعازيه و�س���ادق موا�ساته 
بوفاة املغفور له باإذن اهلل تعالى �ساحب 
ال�س���مو امللكي الأم���ري عبدالعزيز بن بندر 
بن حممد بن عبدالعزيز اآل �س���عود، �س���ائاً 
املولى عّز وجّل اأن يتغمد الفقيد بوا�س���ع 

رحمته ور�سوانه وي�سكنه ف�سيح جناته.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي رئي�ص 
ال���وزراء، بربقي���ة تعزية وموا�س���اة مماثلة 

اإلى اأخيه �س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمري 
حممد بن �س���لمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
ويل العه���د نائ���ب رئي�ص جمل����ص الوزراء 
وزير الدفاع باململكة العربية ال�س���عودية 
ال�سقيقة، �س���ّمنها �س���موه خال�ص تعازيه 

وموا�ساته بوفاة الفقيد الراحل.
 اإلى ذلك، بعث ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن 
حم���د اآل خليف���ة برقي���ة تعزية وموا�س���اة 

اإلى اأخيه خادم احلرم���ني ال�رشيفني امللك 
�س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �س���عود عاهل 
اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية ال�س���قيقة، 
�سّمنها �سموه خال�ص تعازيه وموا�ساته يف 
وفاة املغفور له باإذن اهلل تعالى �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأم���ري عبدالعزيز بن بندر 
ب���ن حممد بن عبدالعزيز اآل �س���عود، داعًيا 
�س���موه املولى عّز وج���ّل اأن يتغمد الفقيد 
بوا�س���ع رحمته ور�سوانه وي�س���كنه ف�سيح 

جناته.

كم���ا بع���ث �س���احب ال�س���مو امللك���ي 
ويل العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 
برقي���ة  ال���وزراء  جمل����ص  لرئي����ص  الأول 
تعزية وموا�س���اة مماثلة اإلى اأخيه �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأم���ري حممد بن �س���لمان 
العه���د  ويل  �س���عود  اآل  عبدالعزي���ز  ب���ن 
نائ���ب رئي�ص جمل�ص ال���وزراء وزير الدفاع 
باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، عرّب 
�سموه فيها عن �س���ادق تعازيه وموا�ساته 

بوفاة الفقيد الراحل.

• �سمو ويل العهد	 • �سمو رئي�ص الوزراء	 • جالة امللك	

عاه���ل  بع���ث  بن���ا:   - املنام���ة 
الب���اد �س���احب اجلال���ة املل���ك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، برقي���ة تهنئة 
اإلى رئي�س���ة جمهوري���ة ليتوانيا داليا 
غريب���او �س���كايتي، وذل���ك مبنا�س���بة 
ذكرى ا�س���تقال بادها، اأعرب جالته 
فيه���ا ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنياته 
لها مبوفور ال�س���حة وال�س���عادة بهذه 

املنا�سبة الوطنية.

بعث عاهل الباد �ساحب اجلالة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة بربقية 
تعزي���ة وموا�س���اة اإل���ى ملك���ة مملكة 
الدمن���ارك �س���احبة اجلال���ة امللك���ة 
مارغري���ت الثاني���ة؛ وذل���ك يف وف���اة 
�ساحب ال�س���مو امللكي الأمري هرنيك 
زوج جال���ة امللكة، اأعرب جالته فيها 
عن خال�ص تعازيه و�س���ادق موا�ساته 
جلالته���ا ولاأ�رشة املالكة ولل�س���عب 

الدمناركي ال�سديق.

املنامة - بنا: تلقى رئي�ص الوزراء 
�س����احب ال�س����مو امللكي الأمري خليفة 
ب����ن �س����لمان ال خليف����ة برقية �س����كر 
جوابي����ة من اأخيه رئي�ص جمل�ص الوزراء 
بدول����ة الكوي����ت �س����مو ال�س����يخ جاب����ر 
ا على برقية  املبارك احلمد ال�سباح، ردًّ
التعزية واملوا�س����اة التي بعثها �سموه 
اإلي����ه بوفاة ال�س����يخ عب����داهلل املبارك 
احلم����د ال�س����باح، اأع����رب �س����موه فيها 
عن خال�ص �س����كره وتقديره ل�س����احب 
ال�س����مو امللك����ي رئي�����ص ال����وزراء على 
ا  م�ساعر �سموه الأخوية الكرمية، متمنيًّ

ل�سموه موفور ال�سحة وال�سعادة.

بعث رئي�ص الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة بن �س���لمان اآل 
خليفة برقية تعزية وموا�ساة اإلى ملكة 
مملكة الدمنارك جالة امللكة مارجريت 
الثانية، �س���ّمنها �سموه �سادق تعازيه 
وموا�س���اته لفخامته���ا بوف���اة زوجه���ا 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري هرنيك.

بع���ث ويل العه���د نائ���ب القائ���د 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����ص جمل�ص 
الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري 
�سلمان بن حمد اآل خليفة بربقية تعزية 
وموا�س���اة اإلى ملكة مملك���ة الدمنارك 
مارغري���ت  امللك���ة  اجلال���ة  �س���احبة 
الثانية، وذلك يف وفاة �س���احب ال�سمو 
جال���ة  زوج  هرني���ك  الأم���ري  امللك���ي 
امللكة، �سمنها �س���موه خال�ص تعازيه 
و�س���ادق موا�س���اته جلالته���ا ولاأ�رشة 
املالكة ولل�سعب الدمناركي ال�سديق.

الرفاع - قوة الدف���اع: اأقيم بقوة 
دفاع البحرين �سباح اأم�ص حفل تخريج 
اإحدى الدورات الع�سكرية املتخ�س�سة 
يف �ساح اجلو امللكي البحريني بح�سور 
قائ���د �س���اح اجل���و امللك���ي البحريني 
الل���واء الرك���ن طي���ار ال�س���يخ حمد بن 

عبداهلل اآل خليفة.
بداأ حف���ل التخريج بتق���دمي اإيجاز 
ع���ن ال���دورة وما ت�س���منته م���ن برامج 
نظري���ة وعملي���ة، بعده���ا ُق���دم عر�ص 
للتطبيق���ات والتماري���ن الت���ي نفذت 

خال مراحل انعقاد الدورة.
ث���م وزع قائد �س���اح اجلو امللكي 
ال�س���هادات على اخلريجني،  البحريني 
مقدما ال�سكر اإلى اخلريجني واملدربني 
على اجلهود التي بذلوها خال الدورة.

جالة امللك يهنئ ليتوانيا 
بذكرى ال�ستقال

وجالته يعزي ملكة 
الدمنارك 

�سمو رئي�ص الوزراء يتلقى 
�سكر نظريه الكويتي

و�سموه يعّزي ملكة 
الدمنارك

�سمو ويل العهد 
يعزي مارغريت 

تخريج دورة ب�ساح 
اجلو امللكي البحريني 

تعظيم العمل امل�سرتك بالبناء على تقارب الر�ؤى

تعزيز التوا�سل القت�سادي مع الد�ل الآ�سيوية

لدى ا�ستقباله وزير ال�سحة ال�سعودي... �سمو ويل العهد:  

ت�سجيع ال�ستثمارات البحرينية - اليابانية... �سمو ويل العهد: 

 املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�ص جمل�ص 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بن حمد اآل خليفة على اأن تاأكيد عاهل الباد 
�س���احب اجلالة امللك الوالد حمد بن عي�سى 
اآل خليفة اأن املواطن البحريني �سيظل دوًما 
حمور التنمية واأ�سا�س���ها، ه���و املرتكز الذي 

تنطلق منه كافة برامج التنمية ال�ساملة.
ال�س���امل  امل���دى  اإن  �س���موه  وق���ال 
لتوجيهات جالته ا�ستوعب اأهداف ا�ستدامة 
التطوير يف القطاع���ات اخلدمية، ومن اأهمها 
القطاع ال�س���حي وتعزيز م�س���توى اأدائه مبا 

يحقق النتائج املرجوة للمواطنني.
جاء ذلك، لدى لقاء �سموه يف ق�رش الرفاع 
اأم����ص مع وزي���ر ال�س���حة باململك���ة العربية 
ال�سعودية ال�س���قيقة توفيق فوزان الربيعة 
بح�س���ور رئي����ص املجل����ص الأعل���ى لل�س���حة 
ال�س���يخ حممد بن عب���داهلل اآل خليفة ووزيرة 
ال�س���حة فائق���ة ال�س���الح، حيث اأكد �س���موه 
اأهمي���ة البن���اء على متان���ة الرواب���ط الأخوية 
وتق���ارب ال���روؤى ب���ني البلدين ال�س���قيقني 

لزيادة وتعزيز التعاون والعمل امل�سرتك يف 
خمتل���ف القطاعات احليوية الت���ي من بينها 
القطاع ال�سحي مبا يتكامل مع الأوجه الأخرى 
للعاقات الرا�س���خة بينهما ويع���ود مردوده 

ل�سالح املواطنني فيهما.
واأ�سار �س���موه اإلى اأن العمل متوا�سل يف 
اإط���ار ا�س���رتاتيجية تطوير القطاع ال�س���حي 
يف مملك���ة البحري���ن وي�س���مل ذل���ك زي���ادة 

متك���ني الك���وادر الوطني���ة يف القط���اع مب���ا 
يبلور اأه���داف رفع م�س���توى الأداء وفاعليته 
على م�س���توى اخلدمات واملرافق، ويوا�سل 
تنفيذ الأهداف التي ر�س���متها روؤية البحرين 
القت�س���ادية 2030 والتي ب���داأ العمل بعدد 
منه���ا على �س���عيد تطوير الرقاب���ة وتنظيم 
املهن ال�س���حية وتعزيز ال�رشاك���ة مع القطاع 

اخلا�ص لتطوير خدمات الرعاية ال�سحية.

م���ن جانب���ه، اأع���رب الربيعة عن �س���كره 
التع���اون  يلق���اه  ال���ذي  للدع���م  وتقدي���ره 
والتن�س���يق بني البلدين ال�سقيقني وتبادل 
اخل���ربات، منّوًه���ا باجله���ود الت���ي تواليه���ا 
مملكة البحرين ملوا�س���لة تعزيز اأداء القطاع 
ال�سحي مبا يطبق اأف�س���ل املعايري الدولية 

يف هذا املجال.

املنامة -بنا: اأك����د ويل العهد نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����ص 
جمل�ص الوزراء �س����احب ال�س����مو امللكي 
خليف����ة  اآل  حم����د  ب����ن  �س����لمان  الأم����ري 
ا�ستمرار مملكة البحرين نهجها يف تعزيز 
عاقاتها وتعاونها مع الدول الآ�س����يوية 
وحتقيق املزيد من التوا�س����ل التجاري 
والقت�س����ادي والثق����ايف الوثي����ق معها 
انعكا�س����ا ملا يوليه عاهل الباد �ساحب 
اجلالة امللك الوالد حمد بن عي�س����ى اآل 
خليفة م����ن اهتمام وتوجيه نح����و تاأكيد 

الأهمية الإ�سرتاتيجية لهذه العاقات.
واأ�س����اد �سموه يف هذا ال�سدد بتطور 
العاقات البحريني����ة اليابانية وتطلعها 
امل�س����تمر للبن����اء عل����ى م����ا حتق����ق على 
�س����عيد التعاون الثنائي التي عك�س����ت 
عاقات ال�س����داقة الوطيدة التي تربط 
مملكة البحرين واليابان، والتي ج�سدتها 

البلدي����ن  ب����ني  املتبادل����ة  الزي����ارات 
ال�س����ديقني على خمتلف امل�س����تويات، 
يف  الفاع����ل  بدوره����ا  اأ�س����همت  والت����ي 
تعزي����ز التعاون القت�س����ادي وت�س����جيع 
ال�ستثمارات امل�س����رتكة بني اجلانبني، 
منوه����ا �س����موه باملكان����ة الت����ي حتتلها 

الياب����ان باعتباره����ا اإحدى اأك����رب الدول 
القت�سادية وال�سناعية املتقدمة.

جاء ذلك لدى لقاء �سموه بق�رش الرفاع 
�س���فري الياب���ان ل���دى مملك���ة البحرين 
كيو�سي اأ�ساكو؛ مبنا�س���بة انتهاء فرتة 
عمله �س���فريا لب���اده يف اململكة، حيث 

اأثنى �سموه على جهود ال�سفري الياباين 
يف تعزيز العاقات البحرينية اليابانية، 
ومتنى �سموه لل�سفري التوفيق والنجاح 

يف مهامه املقبلة.
وخ���ال اللق���اء، ا�س���تعر�ص �س���موه 
م���ع ال�س���فري الياب���اين جممل الق�س���ايا 
الهتم���ام  ذات  والدولي���ة  الإقليمي���ة 

امل�سرتك.
واأعرب اأ�س���اكو عن �سكره وتقديره 
ل�س���احب ال�س���مو امللك���ي ويل العه���د 
الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د  نائ���ب 
لرئي����ص جمل����ص الوزراء على م���ا يوليه 
�س���موه من اهتم���ام بتوطي���د العاقات 
بني مملكة البحرين واليابان وتطويرها 
على خمتل���ف ال�س���عد، منوه���ا بالدعم 
ال���ذي لقيه طوال ف���رتة عمله يف مملكة 
البحرين اأ�س���هم ذلك يف ت�س���هيل مهام 

عمله يف اململكة.

امل�س���تدامة التنمي���ة  اأه���داف  حتقي���ق  تخ���دم  املل���ك  جال���ة  �سيا�س���ات 
ج����ه����ود م���ت���وا����س���ل���ة ل���ت���ط���وي���ر ال����ق����ط����اع ال�������س���ح���ي يف ال���ب���ح���ري���ن 
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منو حجم التبادل الثقايف واالقت�صادي مع اليابان

معر�ض للر�صومات الت�صكيلية باملتحف الع�صكري

امليثاق حدد االأ�ص�ض الد�صتورية املتقدمة للبحرين

خطوات يف اعتماد الهريات ال�صمالية حمميات طبيعية

بتكليف من �سمو رئي�س الوزراء التقى �سفري طوكيو ... �سمو حمافظ اجلنوبية:

ي�ستمر حتى 24 اجلاري

على هام�س احتفال “ال عمل” بذكرى اإقراره... حميدان:

باإمكان البحريني احل�سول على رخ�سة مزاولة ا�ستخراج اللوؤلوؤ... بن دينه: 

ا�س���تقبل  اجلنوبي���ة:  الرف���اع - حماف���ظ 
حمافظ اجلنوبية �سمو ال�س���يخ خليفة بن علي 
اآل خليفة ال�سفري الياباين لدى مملكة البحرين 
كيو�سي اأ�س���اكو يف مكتب �س���موه باملحافظة 

اجلنوبية، وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله.
ويف م�س���تهل اللقاء، نقل ال�سفري الياباين 
ل�س���مو حماف���ظ املحافظ���ة اجلنوبي���ة ر�س���الة 
ال�سكر والتقدير ال�سفهية من جاللة االإمرباطور 
اكيهيتو امرباط���ور اليابان اإلى رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 
ا على تهنئة �سموه باليوم الوطني  اآل خليفة ردًّ

الياباين وعيد ميالد جاللته. 
اللق���اء  خ���الل  املحاف���ظ  وا�س���تعر�س 
العالق���ات الثنائي���ة الوثيقة الت���ي جتمع بني 
مملكة البحرين والياب���ان يف خمتلف املجاالت 
واالأ�س���عدة والت���ي �س���هدت تنام���ي واط���راد 
وا�س���ع بف�س���ل حر�س واهتمام قيادة البلدين 
ال�س���ديقني، وم���ا و�س���لت اإلي���ه م���ن مراحل 
متقدمة �س���اهمت يف منو حجم التبادل الثقايف 

واالقت�سادي والتجاري بني اجلانبني.
من جانبه، اأ�س���اد ال�س���فري الياباين بجهود 
واهتم���ام حماف���ظ املحافظ���ة اجلنوبية �س���مو 

ال�س���يخ خليف���ة بن عل���ي اآل خليف���ة يف تعزيز 
اإ�س���هامات ال�س���داقة ب���ني مملك���ة البحري���ن 
والياب���ان، م�س���رًيا يف ذل���ك اجلان���ب اإلى دعم 
وم�س���اندة �س���موه لالأن�س���طة والفعاليات منذ 
�س���نوات طويل���ة والتي جتل���ت اأب���رز جوانبها 

يف رئا�س���ة �س���موه الفخرية جلمعية ال�س���داقة 
البحريني���ة اليابانية، االأمر الذي �س���كل قاعدة 
انطالق را�س���خة لبناء العديد من اأوجه التعاون 
والتبادل امل�س���رتك الذي تتف���ق مع توجهات 

وم�سالح البلدين ال�سديقني.

ويف ختام اللق���اء، اأعرب حمافظ املحافظة 
اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة 
لل�سفري كيو�سي اأ�ساكو عن متنياته ال�سادقة 
له بالتوفي���ق والنجاح يف مهام عمله وم�س���وار 

حياته املقبلة.

الرف����اع - ق����وة الدف����اع: افتتح وكيل 
وزارة الدف����اع الل����واء الركن ال�س����يخ اأحمد 
ب����ن حممد اآل خليفة معر�س����ا للر�س����ومات 
الت�س����كيلية يف املتح����ف الع�س����كري لقوة 
دف����اع البحرين بالتعاون م����ع جمموعة كن 
فناناً �س����باح اأم�س اخلمي�س وي�س����تمر اإلى 
غاية 24 فرباي����ر اجلاري، وذلك خالل اأيام 
االأ�سبوع من االأحد اإلى اخلمي�س من ال�ساعة 
الثامنة �س����باحاً حتى الواح����دة ظهراً ويوم 
اخلمي�س: من 9 �سباحاً اإلى 12 ظهراً ومن 
2 ظه����راً اإلى 5 م�س����اء، وي����وم اجلمعة: من 
2 ظه����راً اإلى 6 م�س����اء،  تزامناً مع الذكرى 
اخلم�سني على تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين.

لوح����ات  عل����ى  املعر�����س  وي�س����مل 
االأل����وان  اأن����واع  كل  ت�س����منت  ت�س����كيلية 
امل�س����تخدمة يف الفن الت�س����كيلي بري�س����ة 
واأل����وان اأربع����ة وع�رشي����ن فنانا ت�س����كيليا 
ع����ربوا مبا جتي�س به خواطرهم وقريحتهم 
جت����اه ه����ذه املنا�س����بة الوطني����ة العزيزة، 
م�س����تلهمني موا�س����يع لوحاتهم من �سور 
القيادة الر�سيدة واالإجنازات واملنا�سبات 
والفعالي����ات الت����ي م����رت بها ق����وة دفاع 
البحري����ن خ����الل م�س����ريتها املمت����دة اإلى 

خم�سني عاما.
ح�����ر االفتتاح ع����دد من كبار �ض����باط 

قوة دفاع البحرين.

مدين���ة عي�س���ى - وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعية: �سهدت املراكز االجتماعية التابعة 
لوزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية، احتفاالت 
متنوعة ابتهاجا بالذكرى ال�سابعة ع�رشة الإقرار 
ميث���اق العم���ل الوطن���ي يف 14 فرباير، وذلك 
مب�س���اركة خمتلف فئات املجتم���ع املحلي من 
اجلن�س���ني وم���ن الفئات العمري���ة كافة، حيث 
ت�س���منت االحتف���االت مهرجان���ات ترفيهي���ة، 
ومعار����س لالأ�رش البحرينية املنتجة، وعرو�س���ا 
�سعبية، اإ�سافة اإلى اأعمال فنية وطنية، وبرامج 
تنمية �سيا�س���ية لالأطفال والنا�س���ئة بالتعاون 
مع معهد التنمية ال�سيا�سية، ف�سالً عن تنفيذ 
ع���دد م���ن الفعالي���ات الرتفيهي���ة والرتاثي���ة 

والريا�س���ية وامل�سابقات وتوزيع الهدايا على 
منت�سبي الدور واملراكز، حيث مت تنظيم هذه 
الفعالي���ات بال�رشاكة مع ع���دد من املحافظات 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين.
العم���ل  وزي���ر  رف���ع  املنا�س���بة،  وبه���ذه 
والتنمي���ة االجتماعي���ة جمي���ل حميدان اأ�س���مى 
اآي���ات التهاين اإلى مقام عاهل البالد �س���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
ورئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي االأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة، وويل العهد نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �سلمان 
بن حمد اآل خليفة؛ مبنا�س���بة الذكرى ال�سابعة 

ع�رشة للت�سويت على ميثاق العمل الوطني.
وقال حمي���دان اإن ميثاق العم���ل الوطني 
وثيق���ة متكاملة لالإ�س���الح والتحديث يف جميع 
املجاالت، انطلقت لبلورة امل�رشوع االإ�س���الحي 
ال�س���امل جلالل���ة املل���ك، حيث ح���دد امليثاق 
االأ�س�س واملقومات احل�سارية ململكة البحرين 
الد�ستورية املدنية املتقدمة، وهوية البحرين 
االإ�س���المية،  العربي���ة  التاريخي���ة  احل�س���ارية 
موؤك���داً اأنه يحق للجمي���ع اأن يفتخر باالإجنازات 
الكب���رية الت���ي حتققت عل���ى اأر����س اململكة 
على جميع االأ�س���عدة ال�سيا�سية واالقت�سادية 
واالجتماعي���ة والثقافية والتنمية الب�رشية التي 

اأ�س�س لها امليثاق.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د الرئي����س التنفيذي 
للمجل����س االأعل���ى للبيئ���ة حمم���د بن دين���ه اأن 
مملكة البحرين خط���ت خطوات مهمة يف اعتماد 
الهريات ال�سمالية حمميات طبيعية، م�سريا اإلى 
اأن “املجل�س االأعلى للبيئة ي�س���ري بخطى ثابتة 
نح���و تنفيذ خطط اإ�س���رتاتيجية �س���املة تعك�س 
التوجيه���ات ال�س���امية يف االهتم���ام مبحمياتنا 
البحرية وثرواتنا الطبيعية، وذلك بالتعامل مع 

خمتلف اجلهات ذات العالقة”.
واأو�سح بن دينه اأن اعتماد مملكة البحرين 
للهريات ال�س���مالية حمميات طبيعية يف م�ساحة 
تبلغ 1369 كيلومرتا مربعا وتوازي نحو �سعف 
م�ساحة البحرين الياب�سة، يعك�س �سعي اململكة 
نحو و�سع ب�س���مات را�سخة على خريطة الرتاث 
العامل���ي، موؤك���دا اأن هذه اخلط���وة اأعطت ثقال 
ل�س���ائد اللوؤل���وؤ البحريني، م�س���ريا اإل���ى اإمكان 

ح�س���ول البحريني على رخ�سة من اإدارة الرثوة 
ال�سمكية ال�ستخراج اللوؤلوؤ وفح�سه لدى خمترب 
مع���رتف ب���ه عاملي���ا لت�س���عريه وبيعه بال�س���عر 

املنا�سب.
بع����س  ل���دى  الوع���ي  نق����س  اأن  واأك���د  
ال�سيادين ومرتادي البحر تعد اإحدى امل�سكالت 
التي قد حتد من التطور يف هذا ال�س���اأن، م�سريا 
اإلى �رشورة رفع م�ستوى الوعي لدى هذه الفئة 
باأهمي���ة البح���ر واحلف���اظ على ال���رتاث البحري 
والبيئة البحرية، وال�س���عي اإل���ى التنوع احليوي 
البحري، مو�س���حا اأهمية جهود اجلهات املعنية 
الت���ي تتمث���ل يف دور وزارتي االإع���الم والرتبية 
والتعلي���م بالتعاون مع املجل����س االأعلى للبيئة 
يف رفع م�ستوى الوعي البيئي لدى املواطنني، 
وطلبة املدار�س، وخمتلف فئات مرتادي البحر 
كبارا و�س���غارا، م�س���ريا اإلى اأن املجل�س االأعلى 

للبيئ���ة اأعد خط���ة �س���نوية لتنظيف ال�س���واحل 
خلدمة هذا الهدف.

وكان املجل�س االأعلى للبيئة قد نظم �سباح 
اليوم امللتق���ى البيئي يف قاعة متحف البحرين 
الوطن���ي، وذلك تزامنا مع اليوم الوطني للبيئة 
ال���ذي اأقيم ه���ذا العام حتت �س���عار “حممياتنا 

البحرية .. ثروة وطنية”.
واألقى الرئي����س التنفيذي للمجل�س االأعلى 
للبيئ���ة كلم���ة اأك���د فيه���ا اأن مملك���ة البحرين 
م���ن ال���دول الداعم���ة وامل�س���اهمة للعديد من 
التحالف���ات البيئي���ة العاملي���ة، م�س���ريا اإلى اأن 
اململكة ان�س���مت اإل���ى العديد م���ن االتفاقات 
الدولي���ة واالإقليمي���ة املعني���ة بحماي���ة احلياة 
الفطري���ة، ومواطنها الطبيعي���ة، منها اتفاقية 
التن���وع احلي���وي واتفاقية التج���ارة الدولية يف 
االأن���واع امله���ددة باالنقرا����س م���ن جمموعات 
احليوان���ات والنبات���ات الفطري���ة، اإ�س���افة اإلى 
اتفاقية االأرا�سي الرطبة ذات االأهمية الدولية.

امل�ساحة  جهاز   - املنامة 
ا�ستقبل  العقاري:  والت�سجيل 
رئ���ي�������س ج����ه����از امل�����س��اح��ة 
ال�سيخ  العقاري  والت�سجيل 
�سلمان بن عبداهلل بن حمد اآل 
اخلمي�س  اأم�س  مبكتبه  خليفة 
العربية  االإمارات  دولة  �سفري 
البحرين  مملكة  لدى  املتحدة 
اخل��وري؛  عبداهلل  عبدالر�سا 
مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله يف 

اململكة.
وخ������الل ال���ل���ق���اء، رح���ب 
دول��ة  ب�سفري  اجل��ه��از  رئي�س 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات 
منوها  البحرين،  مملكة  ل��دى 
العالقات  اإل��ي��ه  و�سلت  مب��ا 
امل�سرتك  والتعاون  املتميزة 
ودول��ة  البحرين  مملكة  ب��ني 
ال�سقيقة  العربية  االإم����ارات 
م��ن ت��ق��دم ومن����اء مب��ا يلبي 
امل�سالح امل�سرتكة للبلدين، 
املميزة  اجل��ه��ود  على  مثنيا 
االإماراتي،  ال�سفري  جانب  من 
العالقات  االرتقاء وتطوير  يف 
الثنائية يف خمتلف املجاالت، 

متمنيا له دوام التوفيق.
�سفري  اأع���رب  جانبه،  م��ن 
دول�����ة االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
بلقاء  �سعادته  ع��ن  املتحدة 
خال�س  وع��ن  اجل��ه��از  رئي�س 
م��ن دع��م  لقيه  ت��ق��دي��ره مل��ا 
خالل فرتة عمله �سفريا لبالده 
متمنيا  البحرين،  مملكة  لدى 
الرقي  دوام  البحرين  ململكة 

واالزدهار.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: 
اجتم���ع رئي�س هيئ���ة االأركان 
الفريق الركن ذياب بن �سقر 
النعيمي �سباح اأم�س بالقيادة 
العام���ة لقوة دف���اع البحرين، 
م���ع رئي�س االأمن الع���ام اللواء 
ورئي����س  احل�س���ن،  ط���ارق 
اجلمارك ال�سيخ اأحمد بن حمد 

اآل خليفة.
ومت خ���الل االجتم���اع بحث 
بتطوي���ر  الكفيل���ة  ال�س���بل 
�س���اأنه  م���ن  ال���ذي  التع���اون 
تقوية التن�س���يق بني االأجهزة 
الع�س���كرية واالأمنية باململكة 
مل���ا فيه خري و�س���الح الوطن 

واملواطنني.
ح�رش االجتماع عدد من كبار 

�ضباط قوة دفاع البحرين.

املنام���ة - وزارة الداخلية: 
االإدارة  ع���ام  مدي���ر  ا�س���تقبل 
العام���ة للمرور العميد ال�س���يخ 
ب���ن عبدالوه���اب  عبدالرحم���ن 
االإقليم���ي  اآل خليف���ة املدي���ر 
ملجموع���ة اللولو هايرب ماركت 

جويز طاهر روباال.
االإدارة  واأ�س���اد مدير ع���ام 
العامة للم���رور بالتعاون الذي 
اأبدت���ه اإدارة املجموع���ة خلدمة 
ودع���م  البحرين���ي  املجتم���ع 
املختلفة  التوعوي���ة  احلم���الت 
الت���ي تنظمها االإدارة وت�س���هم 
ال�س���المة  م�س���توى  رف���ع  يف 
عل���ى الطري���ق، منوه���ا اإلى اأن 
ه���ذا التع���اون ياأت���ي يف اإط���ار 
ال�رشاكة  اإ�س���رتاتيجية  تفعي���ل 
ت�س���عى  والت���ي  املجتمعي���ة، 
وزارة الداخلية اإلى تعزيزها مع 
خمتلف جهات املجتمع املدين. 

“رئي�س امل�ساحة” 
يودع ال�سفري 

االإماراتي

تقوية التن�سيق بني 
االأجهزة الع�سكرية 

واالأمنية 

تفعيل ال�رشاكة 
املرورية مع “اللولو 

هايرب ماركت” 

• جميل حميدان	

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي م�ستقباًل ال�سفري الياباين	

• حممد بن دينه	
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الأ�ش���غال  �ش����ؤون  وزارة   - املنام���ة 
والبلدي���ات والتخطيط العم���راين: تنفيًذا 
لت�جيهات رئي�س ال�زراء �ش���احب ال�ش���م� 
اآل  ب���ن �ش���لمان  الأم���ر خليف���ة  امللك���ي 
خليف���ة مبراعاة ت�قي���ت اأعمال ال�ش���يانة 
ح���دة  وتخفي���ف  الرئي�ش���ية  ال�ش����ارع  يف 
عليه���ا  ال�اقع���ة  املروري���ة  الزدحام���ات 
ق���در الإم���كان، وجتن���ب امل�اطن���ن اآثار 
الإرباكات املرورية، تفقد وزير الأ�ش���غال 
و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 
ع�ش���ام خلف اأعمال م�رشوع تط�ير تقاطعي 
األبا والن�ي���درات - الذي ينف���ذ بدعم من 
الك�يتي للتنمية القت�شادية  ال�ش���ندوق 
العربية، �شمن برنامج التنمية اخلليجي،- 
وذلك لالطالع على �شر العمل يف امل�رشوع 
مبا ي�ش���من �شال�ش���ة احلرك���ة املرورية يف 
التح�ي���الت املروري���ة الك���رى الت���ي مت 

تد�شينها يف الأ�شابيع الأخرة.
و����رشح خلف “عمالً بت�جيهات �ش���يدي 
�ش���م� رئي����س ال����زراء بت�ش���هيل احلرك���ة 
ال�ش���يانة  قي���د  امل�ش���اريع  يف  املروري���ة 
والتط�ير، وجتنب امل�اطنن الزدحامات 
املروري���ة فقد مت الطمئن���ان على فعالية 
التح�ي���الت املروري���ة مب���ا يتنا�ش���ب م���ع 
حج���م حرك���ة امل���رور، والت���ي تعت���ر جزًءا 
اأ�شا�ش���يًّا لإدارة العم���ل ومتك���ن املقاول 
من ا�ش���تكمال بقي���ة اأعمال امل����رشوع، كما 

مت الطالع على ج���دول اأعمال امل�رشوع وما 
تبق���ى من اأعمال وت�جيه طاقم مهند�ش���ي 
امل�رشوع بالتن�شيق الدائم مع الإدارة العامة 
للم���رور لالهتم���ام بالإ�ش���ارات املروري���ة 
وت�جيه ال�ش�اق، حيث ي�شهد هذا التقاطع 
احلي����ي  حركة م���رور غر مت�قف���ة تقدر 
ب���� 100 األف �ش���يارة يف الي����م  لك�ن هذا 
امل�رشوع يعت���ر نقطة التق���اء لأربعة طرق 
رئي�شية يف اململكة وهي �شارع ال�شتقالل 
و�ش���ارع املل���ك حم���د و�ش���ارع املع�ش���كر 
و�ش���ارع ال�ش���يخ جابر الأحمد ال�شباح، كما 
اأن املنطقة حتت�ش���ن العديد من املن�شاآت 
التجارية وال�ش���ناعية واملناطق ال�ش���كنية 

واملجمعات الرتفيهية وعليه فاإن املنطقة 
تعتر نقطة جذب كرى للحركة املرورية، 
اإ�ش���افة اإلى اأن ه���ذا التقاطع يعتر نقطة 
م���رور كل القا�ش���دين جلن����ب البحري���ن 
وقرى ع�ش���كر وج���� ودرة البحرين ومدينة 

خليفة”.
واأ�ش���اف ال�زي���ر “اأنه ق���د مت البدء يف 
اإن�شاء اجلزء الأخر من احلفر العميقة جل�ش�ر 
دوار األب���ا والتي يزيد قطرها عن املرتين، 
وتعتر �ش���ابقة هند�شية يف ا�شتخدام مثل 
هذه الأحجام يف بناء اجل�ش����ر والتي حتتاج 
اإل���ى ا�ش���تعدادات ا�ش���تثنائية وت�ش���ميم 
فريد واختبارات خا�شة، وقد �شاهمت هذه 

التقنية يف تقليل الكلفة املالية املحتملة 
ب�ش���بب تعار�س الت�شاميم التقليدية حال 
تنفيذها مع خطوط اخلدم���ات والغاز، مما 
ا�شتدعى ا�شتخدام هذه التقنية اجلديدة”.
يذكر اأن م�قع امل�رشوع ي�ش���هد تنفيذ 
ع���دد م���ن التح�ي���الت املروري���ة امل�ؤقتة 
وال�رشورية لرتباطها باإن�ش���اء اجل�ش�ر على 
دوار األبا، وذلك من اأجل اإتاحة امل�ش���احات 
يف  العل�ي���ة  اجل�ش����ر  لإن�ش���اء  املنا�ش���بة 
اأجزائها على �ش���ارع ال�ش���يخ جاب���ر الأحمد 
ال�شباح و�شارع امللك حمد. وقد بداأ العمل 
يف التح�يالت املرورية منذ يناير املا�شي 
على �ش���ارع امللك حمد ل�ش���تكمال اأعمال 

اإن�ش���اء اجل����رش الأحادي الجت���اه الذي يربط 
�شارع ال�شيخ جابر ال�شباح مع �شارع امللك 
حمد، ومت غلق 3 م�ش���ارات داخل دوار األبا 
وت�فر م�ش���ارين للدوران العك�ش���ي على 
�ش���ارع امللك حمد، و�ش���يتمر هذا التح�يل 
مل���دة �ش���بعة اأ�ش���هر، ف�ش���اًل ع���ن غلق 3 
م�ش���ارات عل���ى �ش���ارع ال�ش���تقالل باجتاه 
اجلن�ب وت�فر م�شارين للحركة املرورية، 
و�شي�ش���تمر ه���ذا التح�يل ملدة 4 اأ�ش���هر، 
ومن �ش���اأن امل�رشوع بعد اكتماله اأن يخفف 

الزدحامات املرورية يف تلك املنطقة.
وخالل الزيارة تفقد ال�زير �ش���ر عمل 
امل�رشوع ون�ش���ب الإجناز م�شًرا اإلى اهتمام 
وت�جيه �ش���م� رئي�س ال����زراء بالتاأكد من 
اتباع اأق�ش���ى درجات اجل�دة ا�شتناًدا اإلى 
اأعل���ى املعاير العاملية باإن�ش���اء ور�ش���ف 
ال�ش�ارع الرئي�شية واحلي�ية ب�شكل يحافظ 
عل���ى دمي�مته���ا ويكف���ل راح���ة و�ش���المة 
م�ش���تخدمي الطريق، وا�شتمع ال�زير ل�رشح 
ح�ل �شر العمل، حيث بلغت ن�شبة الإجناز 
اإن  اإذ   ،% يف جمم���ل امل����رشوع ح����ايل 52 
العم���ل قائ���م حاليًّا عل���ى اإن�ش���اء اجلدران 
اجلانبية للج�ش�ر ف�شالً عن عمليات الدفان 
واأعمال احلفريات العميقة واإن�شاء الق�اعد 
العميقة لبقية اجل�ش����ر، و�ش���ب اأر�ش���ية 
اجل�ش�ر والأجزاء اخلر�ش���انية، فيما ليزال 

العمل قائًما يف حماية اخلدمات الأر�شية. 

52 % ن�سبـــة اإجنـــاز تطويــــر تقاطعـــي األبـــا والنويـــدرات 
اطماأن على احلركة املرورية تنفيًذا لت�جيهات �شم� رئي�س ال�زراء ... خلف:

ا يف جمال للطاقة  ا يابانيًّ مريزا يتلقى عر�سً

ختام الدورة التاأ�سي�سية لإدارة تنفيذ الأحكام

قوة الدفاع اأ�سبحت باأعلى م�ستويات اجلهوزية 

حتديث اخلطة الوطنية لال�ستجابة للطوارئ النووية

بعد مرور 50 عاًما على تاأ�شي�شها ... القائد العام:

خالل لقائه الرئي�س التنفيذي ل� “الأعلى للبيئة”... وزير الداخلية: 

الرف���اع - ق����ة الدفاع:  ق���ام القائد العام 
لق�ة دفاع البحرين امل�شر الركن ال�شيخ خليفة 
بن اأحمد اآل خليفة �شباح اأم�س، بزيارة ميدانية 
تفقدية اإلى عدد من وحدات ق�ة دفاع البحرين 

لالإطالع على جاهزيتها القتالية والإدارية.
وخالل الزيارة ا�ش���تمع القائ���د العام لق�ة 
دف���اع البحري���ن اإلى اإيجاز ع���ن برامج التحديث 
التط�يري���ة  وامل�رشوع���ات  ال�ح���دات  ه���ذه  يف 
واآف���اق  والفني���ة  الإداري���ة  وال�ش���تعدادات 
تط�يره���ا مبا ي�ش���هم يف رفع م�ش���ت�يات الأداء 

واجله�زية.
واأو�ش���ح امل�شر الركن ال�ش���يخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة اأن ق�ة دفاع البحرين اأ�ش���بحت 
الي����م وبع���د خم�ش���ن عاًم���ا م���ن تاأ�شي�ش���ها 
ق����ة ع�ش���كرية متكامل���ة ومتجان�ش���ة ويف اأعلى 
م�شت�يات اجلاهزية القتالية والإدارية والفنية، 
ومع انط���الق امل�رشوع الإ�ش���الحي الرائد لعاهل 
البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى 
اآل خليف���ة وال���ذي نعي����س الي�م ذك���رى اإحدى 
ثمرات���ه وه���ي الذكرى ال�ش���ابعة ع����رشة مليثاق 
العمل ال�طني غدت ق�ة الدفاع معرة ب�ش���كل 
جلي عن م�شامن الروؤية الثاقبة جلاللة امللك، 
بت�ش���خر كاف���ة اإمكانياته���ا وقدراته���ا لتك�ن 
احل�ش���ن املنيع حلفظ اأمن وا�ش���تقرار ال�طن، 
وحم���ل ل����اء اخل���ر للدف���اع عن احل���ق وحتمل 
م�ش����ؤولية حفظ الأمن الق�م���ي العربي ومهمة 

ال�شتقرار الإقليمي.
واأ�ش���ار اإلى اأن اأ�ش���لحة ووحدات ق�ة دفاع 
البحرين م�ش���تمرة باإذن اهلل تعالى يف م�شرتها 
بكل داأب ون�س���اط يف طريق االرتقاء مب�س���توى 
جاهزيته���ا القتالية والإدارية بال�ش���كل الأمثل، 

وبذل كل ما يف و�شعها من جهد يف حقل الإعداد 
والتدريب مبا يكفل لها اأن جتمع بن الكفاءة، 
وامله���ارة، والق����ة والنجاح، كل ذل���ك يف اإطار 
ت�ج���ه حكي���م، ونه���ج �ش���ليم ويف ظ���ل الرعاية 

الكرمية ل�شاحب اجلاللة عاهل البالد. 

وزي����ر  ا�ش����تقبل  الداخلي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
الداخلية الفريق الركن ال�ش����يخ را�شد بن عبداهلل اآل 
خليف����ة رئي�س جمل�س الدفاع امل����دين اأم�س الرئي�س 
التنفي����ذي للمجل�س الأعلى للبيئ����ة حممد مبارك بن 
دين����ه، بح�ش�����ر رئي�س الأمن العام الل�����اء طارق بن 
ح�ش����ن احل�ش����ن. ويف م�ش����تهل اللقاء، رح����ب ال�زير 
بالرئي�س التنفيذي للمجل�����س الأعلى للبيئة، من�ها 
اإلى اأهمية اجله�����د املبذولة يف اإطار تعزيز منظ�مة 

ال�شالمة العامة جلميع امل�اطنن واملقيمن، م�شرا 
يف هذا ال�شاأن اإلى مراجعة اخلطة ال�طنية لال�شتجابة 
للط�ارئ الإ�شعاعية والن�وية، والعمل على حتديثها 
بالتع����اون مع ال�كال����ة الدولية للطاق����ة الذرية، مبا 
ي�ش����هم يف احلماي����ة من خماطر التهدي����دات الن�وية 

ودعم اجله�د ال�طنية املبذولة يف هذا املجال.
عل����ى  العم����ل  �����رشورة  عل����ى  ال�زي����ر  و�ش����دد 
معاجل����ة املخاطر القائمة والنا�ش����ئة ب����كل اأن�اعها، 

ون�����رش الثقاف����ة والت�عي����ة املطل�ب����ة للتعامل معها 
وال�ش����تفادة م����ن خرات ال����دول املتقدم����ة يف هذا 

املجال.
من جهته، اأع����رب الرئي�س التنفي����ذي للمجل�س 
الأعلى للبيئة عن �ش����كره وتقدي����ره ل�زير الداخلية، 
وحر�ش����ه عل����ى الت�ا�ش����ل والتن�ش����يق ح�����ل كل ما 
م����ن �ش����اأنه زي����ادة معدلت ال�ش����المة العام����ة جلميع 

امل�اطنن واملقيمن.

املنامة - وزارة �ش�ؤون الكهرباء 
واملاء: ا�شتقبل وزير �ش�ؤون الكهرباء 
واملاء عبداحل�شن مرزا نائب رئي�س 
 JGC جمل�س الإدارة ملجم�عة �رشكات
اليابانية ك�يتجي كاونا يرافقه عدد 

من كبار امل�ش�ؤولن بال�رشكة.
ال�رشكة  مب�شاريع  ال�زير  واأ�شاد 
يف  اليابانية   JGC ملجم�عة  الكرى 
ال�شعيدين  على  امل��ج��الت  خمتلف 

الإقليمي والعاملي. 
اآخ��ر  معهم  ال���زي��ر  وا�شتعر�س 
الكهرباء  قطاع  يف  امل�شاريع  اخلطط 
وامل����اء وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، كما 

الأن�شطة  اآخ��ر  اإل��ى  كاونا  من  ا�شتمع 
البحرين  يف  للمجم�عة  ال�شتثمارية 
واملنطقة والفر�س املتاحة للتعاون 

يف املجالت املذك�رة. 
 JGC جم����م�����ع����ة  واأب�������������دت 
يف  للم�شاركة  ورغبتها  ا�شتعدادها 

م�شاريع الطاقة املتجددة.
كاونا  ت��ق��ّدم  ال��ل��ق��اء،  خ��ت��ام  ويف 
ال�شكر  ب��ج��زي��ل  امل���راف���ق  وال����ف���د 
وال��ت��ق��دي��ر اإل���ى ال���زي��ر م���رزا على 
ح�شن ال�شتقبال واحلفاوة والرتحيب 
بالتعاون يف املجالت ذات الهتمام 

امل�شرتك.  

املنام����ة - وزارة الداخلية: حتت 
رعاي����ة مدي����ر اإدارة تنفي����ذ الأح����كام 
بال�ش�����ؤون القان�نية ال�شيخ خالد بن 
را�ش����د بن عب����داهلل اآل خليفة، اأقامت 
الإدارة حفل ختام الدورة التاأ�شي�شية 

الأولى لإدارة تنفيذ الأحكام.
وا�شتملت الدورة على عدة حماور 

يف اجلانب����ن النظ����ري والعملي التي 
تخ�����س اآلية العمل اخلا�ش����ة بالإدارة 
وامله����ام املن�طة به����ا، وتهدف اإلى 
قيام من�ش�����بيها بامله����ام املكلفن 
بها على اأكم����ل وجه، حيث قام راعي 
احلفل يف اخلتام بت�ش����ليم ال�شهادات 

للم�شاركن يف الدورة.
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االحتفاء باملراأة باملجالني ال�سيا�سي والبلدي حمل تقدير

البحرين اأمنوذج للدميقراطية القائمة على احرتام احلريات

اإجنـــازات البحريــن م�سدر فخـر واعتـــزاز 

رافًعا ال�شكر لقرينة العاهل... خلف:

مهنًئا القيادة بذكرى امليثاق... اآل ال�شيخ:

�شيخ قبيلة الدوا�رس مهنًئا بذكرى امليثاق:

املنامة - وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: رف���ع وزي���ر الأ�ش���غال 
و�ش����ؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�شام 
خل���ف اأ�شمى اآيات ال�شك���ر والمتنان اإلى مقام 
قرين���ة العاهل رئي�شة املجل����س الأعلى للمراأة 
�شاحب���ة ال�شم� امللك���ي الأم���رة �شبيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليف���ة مبنا�شب���ة اختي���ار �شع���ار 
املراأة يف جمال العمل الت�رسيعي والبلدي للعام 

.2018
واأع���رب ال�زي���ر يف ت�رسيح���ه بالأ�شالة عن 
نف�ش���ه وع���ن جمي���ع من�ش�ب���ي وزارة ال�شغال 
و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين عن 
تثمينه���م عاليا ه���ذا الختيار، وال���ذي يعك�س 
ويرتج���م تقدير اململكة ل���دور املراة يف جمال 

العمل البلدي يف البالد.
وا�شاف خل���ف »اإن اإع���الن  �شاحبة ال�شم� 

امللك���ي رئي�ش���ة املجل����س الأعلى للم���راأة عن 
تخ�شي����س ي����م امل���راأة البحرينية ه���ذا العام 
لالحتفاء باملراأة يف املج���ال الت�رسيعي والعمل 
البلدي، التي ت�شكلت مالمح م�شاركتها الأولى 
�شمن اأول انتخابات بلدي���ة �شهدتها البحرين 
يف منت�شف الع�رسينات من القرن املا�شي اإمنا 
يرتج���م دور املراأة البحريني���ة يف �شنع واتخاذ 

القرار يف املجالني الت�رسيعي والبلدي.

رفع �شفر خ���ادم احلرمني ال�رسيفني لدى 
مملكة البحرين عبداهلل بن عبدامللك اآل ال�شيخ 
اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات لعاهل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل 
خليف���ة، واإلى رئي����س ال�زراء �شاح���ب ال�شم� 
امللك���ي الأمر خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليفة، 
واإل���ى ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل�س ال����زراء �شاحب ال�شم� 
امللكي الأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة، واإلى 
الأ�رسة احلاكم���ة وال�شعب البحرين���ي ال�شقيق؛ 
مبنا�شب���ة احتفالت مملك���ة البحرين بالذكرى 
ال�شابعة ع����رسة للت�ش�يت عل���ى ميثاق العمل 
ال�طن���ي، والتي ت�شادف ي����م 14 فرباير من 
كل ع���ام، وتعترب ذكرى ومنا�شبة وطنية غالية 

يف مملكة البحرين.

واأك���د اأن ذكرى ت�ش�ي���ت واإجماع ال�شعب 
العم���ل  »ميث���اق  عل���ى  ال�شقي���ق  البحرين���ي 
ال�طني«، وبن�شبة 98.4 %، حلظة جتلت فيها 
اأجم���ل واأروع �ش�ر احلب وال�لء واملحبة وق�ة 
التالحم بني ال�شعب البحريني ووطنه وقيادته 
الر�شيدة بقيادة ح����رسة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة. 
واأ�ش���ار ال�شف���ر ال�شع����دي اآل ال�شيخ  يف 
بيان اأم�س، اإلى اأن ميثاق العمل ال�طني يعترب 
نقطة التح�ل الن�عي يف تاريخ مملكة البحرين 
نح� حتقي���ق مزيد من املنج���زات املتميزة يف 
خمتل���ف اأملجالت، وهذا ي�ؤكده ما حتقق خالل 
ال�شن����ات املا�شية من اإ�شالح وتنمية يف اإطار 
امل�رسوع ال�طني ل�شاحب اجلاللة عاهل البالد، 
وه� حمل اإ�شادة وتقدي���ر من املجتمع الدويل 
ال���ذي ينظ���ر اإلى مملك���ة البحرين مب���ا حتققه 
من اإجن���ازات وطنية كبرة عل���ى اأنها اأمن�ذج 

للدميقراطي���ة القائم���ة عل���ى اح���رتام حريات 
ال�شع���ب وحق�قه، و�شي���ادة القان�ن وتطبيقه 

عل���ى اأ�شا����س امل�ش���اواة، حيث وف���ر امليثاق 
الأ�ش�س لبناء الدولة احلديثة، وكفل ال�شتقرار 

والتنمية والتط�ر لهذا البناء ال�طني. 
واأردف: اأن اجلمي���ع يح���ق ل���ه اأن يفتخ���ر 
بالإجن���ازات الكبرة التي حتقق���ت على اأر�س 
اململك���ة عل���ى جمي���ع الأ�شع���دة ال�شيا�شي���ة 
والقت�شادي���ة والجتماعي���ة الت���ي اأ�ش�س لها 
اأمليث���اق، وال���ذي �شاه���م يف بناء دول���ة ق�ية 
ون�شط���ة يف خمتل���ف املج���الت ا�شتطاعت اأن 
تتجاوز العديد م���ن التحديات والتغلب عليها 
يف ف���رتة تعد ق�شرة يف عم���ر التجارب، وهذه 

الإجنازات واملكا�شب ال�طنية. 
واختت���م �شفر خادم احلرم���ني ال�رسيفني 
ت�رسيح���ه، �شائالً اهلل عز وج���ل اأن يحفظ مملكة 
ه���ذه  يعي���د  واأن  و�شعب���ا،  قي���ادة  البحري���ن 
املنا�شب���ة عل���ى مملك���ة البحري���ن مبزي���د من 

التقدم والزدهار يف ظل قيادته الر�شيدة.

رفع �شيخ قبيلة الدوا�رس يف مملكة البحرين 
ومنطق���ة الدم���ام باململكة العربي���ة ال�شع�دية 
ال�شقيق���ة ال�شيخ عبدالرحمن بن اأحمد الدو�رسي 
اأ�شم���ى اآيات الته���اين وعظيم التربي���كات اإلى 
عاه���ل الب���الد �شاح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة، ورئي�س ال�زراء �شاحب ال�شم� 
امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، 
وويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س ال�زراء �شاح���ب ال�شم� امللكي 

الأم���ر �شلمان بن حمد اآل خليف���ة، واإلى �شعب 
مملكة البحرين املخل����س؛ مبنا�شبة الذكرى ال� 

17 للت�ش�يت على ميثاق العمل ال�طني.
واأ�ش���ار الدو�رسي اإلى اأن م���ا حتقق ململكة 
البحري���ن منذ تد�ش���ني ميثاق العم���ل ال�طني 
حتى ي�من���ا هذا، وباإجماع وطن���ي �شامل بن�شبة 
)98.4 %( الع���ام 2001، ه���� تاأكي���د  كب���ر 
لتالق���ي الإرادة امللكي���ة م���ع التاأيي���د ال�شعبي 
البحريني احلر، و�شيظ���ل ي�ما خالدا وخملدا يف 

التاريخ ال�طني وباأحرف من ن�ر.
واأ�ش���اف اأن مملك���ة البحري���ن، واإذ حتتفل 
بذك���رى  وال�شع���ادة،  والف���رح  الغبط���ة  ب���كل 
امليث���اق، يحق لنا اأن نعت���ز ونفتخر بالإجنازات 
امل�شتمرة واملكا�ش���ب املت�ا�شلة يف املجالت 
كاف���ة وخمتل���ف القطاع���ات، حملي���ا ودولي���ا، 
والت���ي �شاهم���ت وب�ش���كل كبر يف رفع���ة ا�شم 
مملك���ة البحري���ن، وتب�ئه���ا مكان���ة متقدمة يف 
م�شاف الدول املتط����رة �شيا�شيا واقت�شاديا 

واجتماعي���ا ويف كل ج�ان���ب التنمية امل�شتدامة 
ال�شاملة واحل�شارية.

واأدرف بالق�ل: اإن مملكة البحرين اأ�شبحت 
الي����م من�ذج���ا رائ���دا يف املنطقة، ي�ش���ار لها 
بالبن���ان، عرب تط�ي���ر العمل ال�شيا�ش���ي، وبناء 
م�ؤ�ش�شات الدول���ة الد�شت�رية، وما ت�شهده من 
مبادرات ح�شارية وم�شاريع ا�شتثمارية، وحراك 
اقت�شادي ون�شاط اجتماعي مدين، فاق العديد 

من الدول يف املنطقة.

املنطق���ة  بلدي���ة   – الرف���اع 
اجلن�بي���ة: تفق���د وكي���ل ال����زارة 
ل�ش�ؤون البلديات ب����زارة الأ�شغال 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش����ؤون 
العم���راين نبي���ل اأب�الفت���ح �ش����ق 
الرف���اع املركزي، يرافقه مدير عام 
بلدي���ة املنطق���ة اجلن�بي���ة عا�شم 
عب���داهلل، وعدد م���ن امل�ش�ؤولني يف 

البلدية. 
بداي���ة  يف  ال�كي���ل  وا�شتم���ع 
اجل�ل���ة اإل���ى ����رسح م���ن مدي���ر عام 
بلدي���ة املنطقة اجلن�بي���ة عن اآخر 
الأعم���ال التط�يري���ة الت���ي قامت 
به���ا البلدية يف ال�ش����ق بالتن�شيق 
م���ع املجل�س البل���دي، كم���ا التقى 
ع���ددا م���ن م�شتاأج���ري الفر�ش���ات، 
والذي���ن حتدث����ا ع���ن احلاج���ة اإلى 
ت�فر املزيد من م�اقف ال�شيارات 
للم�شرتين مم���ن يق�شدون ال�ش�ق 
ل�رساء احتياجاتهم الي�مية، وكذلك 

زيادة عدد دورات املياه احلالية.
واأكد املدير العام اأنه مت تكليف 
ال�شي���ارات  م�اق���ف  لإدارة  �رسك���ة 
وتنظي���م عملي���ة ا�شتخدامها، وه� 
الأم���ر الذي من �شاأن���ه زيادة تدفق 
ت�شاع���ف  وبالت���ايل  امل�شرتي���ن، 
احلرك���ة التجارية يف �ش����ق الرفاع 
املركزية والذي ي�شم فر�شات لبيع 

اللح�م والأ�شماك واخل�رساوات. 
واأ�شار اإلى اأن ت�فر احتياجات 
ال�ش����ق جلعله مكان���ا منا�شبا يجمع 
البحريني���ة  الأ����رسة  كل احتياج���ات 
م�شتم���رة بح�ش���ب اخلط���ة املحددة 
واجل���دول الزمن���ي ال���ذي و�شعته 
البلدي���ة، حي���ث مت النته���اء م���ن 

�شيانة بع�س مرافقه م�ؤخرا.
يذكر اأن �ش�ق الرفاع املركزية 
افتتح���ت يف الع���ام 1981، وتق���ع 
يف الدائ���رة اخلام�ش���ة يف املحافظة 
 31 عل���ى  وحتت����ي  اجلن�بي���ة، 
فر�شة خ����رسة وفاكهة باملفرد، و9 
فر�شات خ�رسة وفاكهة باجلملة، و7 
فر�شات للحم، و12 فر�شة لل�شمك، 

وفر�شتني لبيع الدجاج.

امل�ؤ�ش�شة   - ال�شيف  �شاحية 
ال����ط���ن���ي���ة حل���ق����ق الإن�������ش���ان: 
ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت جل���ن���ة احل���ق����ق 
الق���ت�������ش���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  يف  والثقافية 
التي  املرئيات  الإن�شان  حلق�ق 
اأعدتها الأمانة العامة ح�ل امل�رسوع 
بقان�ن ب�شاأن العاملني يف املنازل 
الن�اب، وذلك  املقدم من جمل�س 
الذي عقد  العا�رس،  اجتماعها  خالل 
وع�ش�ية  ح�شني،  حميد  برئا�شة 
امل��ش�ي  ووداد  الدرازي  عبداهلل 
مبقر امل�ؤ�ش�شة ب�شاحية ال�شيف. 

التباحث  الجتماع  خ��الل  ومت 
���ب���ل ت�����ف����ر ال���دع���م  ح�������ل ����شُ
وامل�����ش��اع��دة جل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��ال��ة 
ال�شطالع  ميكنها  حتى  ال�افدة، 
على  اأه��داف��ه��ا  وتنفيذ  مبهامها 
القرار  ب�شاأنه  اأكمل وجه، واتخذت 

املنا�شب.
القرارات  اللجنة  تابعت  كما 
يف  اتخذتها  ال��ت��ي  والت��شيات 

اجتماعها ال�شابق وما مت ب�شاأنها.

ت�فر مزيد 
من امل�اقف 

يف “الرفاع املركزي”

بحث ت�فر 
امل�شاعدة جلمعية 

العمالة ال�افدة

موافقة الوزير اخلطية �رشط ل�صيانة الطرق قبل مرور عامني على ر�صفها
جتربة تخ�شي�س م�شار للم�ا�شالت العامة يف العا�شمة... بدر العل�ي:

اأك���د مدي���ر اإدارة م�شاري���ع و�شيان���ة الطرق 
ب����زارة الأ�شغال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين بدر العل�ي اأنه ل ميك���ن لأي جهة قطع 
اأي �ش���ارع قب���ل مرور عام���ني على ر�شف���ه، دون 

احل�ش�ل على م�افقة خطية من جانب ال�زير.
وذك���ر ل���دى ح�ش����ره املجل����س الأ�شب�ع���ي 
ملجل����س اأمان���ة العا�شم���ة اأن ال����زارة ا�شتطاعت 
جت���اوز الكث���ر م���ن الأخط���اء الت���ي حت���دث اأثناء 
عمليات �شيان���ة الطرقات، التي حتدث يف الكثر 
من الأحي���ان ب�شبب املقاول���ني املت�لني �شيانة 

تلك امل�شاريع.
ولفت اإلى وج�د عدد من الع�امل التي تتحكم 
يف عم���ل الإدارة، واعتماده���ا الأ�شالي���ب ال�قائية 

كاإ�شرتاتيجية لها اأكرث من ك�نها عالجية.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن اأغل���ب حالت تهال���ك الطرق 
حت���دث ب�ش���كل مفاج���ئ، وال�شب���ب يف ذل���ك عدم 
ت�فر امل�ازن���ات التي تتيح لهم عم���ل الإجراءات 

ال�قائية.
وق���ال اإن ل���دى الإدارة اأجه���زة متط����رة جداً 
ومركب���ات قادرة على فح����س الطرقات والتعرف 
عل���ى اأ�شباب تهالكه���ا، والعم���ر الفرتا�شي لها، 

اإ�شاف���ة اإل���ى تعرفها عل���ى طريقة اإطال���ة عمرها 
الفرتا�شي.

وذكر اأن ت�فر امل�ازنات وت�جيهها بال�شكل 
اأه���م ع�ام���ل جن���اح  ال�شحي���ح والتن�شي���ق ه���ي 
امل�شاري���ع، واأن ع���دم وج����د التن�شيق ه���� الذي 

ي�ؤدي اإلى حدوث الأخطاء.
وتابع اأن معدل زي���ادة املركبات يف البحرين 
ه� من املعدلت الأعلى عامليا، حيث بلغت معدل 
زي���ادة 9 % �شن�يا، يف احلني الذي تبلغ به معدل 
الزي���ادة الطبيعي 3 %، وم�ش���را اإلى وج�د 650 

األف مركبة يف البحرين.
ولفت اإل���ى اأن هذه الزي���ادة يف ال�قت الذي 
ت�ؤ�رس فيه عل���ى حي�ية القت�ش���اد وجاذبية البلد، 
اإل اأن ذل���ك اأي�شا يت�شبب بالأ�رسار من حيث زيادة 
التل�ث وتدين درجة ال�شالمة املرورية، وانخفا�س 

�رسعة الطرق، وغرها.
وق���ال اإن ال����زارة تعم���ل على حتقي���ق روؤية 
جدي���دة للم�ا�ش���الت العام���ة، حي���ث تعم���ل على 
تطبيق جتربة تخ�شي�س م�شار خا�س للم�ا�شالت 

العامة على اأحد ال�ش�ارع يف العا�شمة املنامة.

م���ن جهت���ه، ق���ال اأح���د امل�ش�ؤول���ني ب���اإدارة 
ال�شيان���ة احلا�رسي���ن يف املجل����س الأ�شب�ع���ي، اإن 
الإدارة لديه���ا برنام���ج �شن����ي بخ�ش��س �شيانة 
الطرق ي�شمل جميع دوائر العا�شمة، وذلك بحيث 

يك�ن لكل دائرة ن�شيب من هذا الربنامج.
اإل بع���د  اأي عم���ل  اأن الإدارة ل تب���داأ  وب���ني 
احل�ش����ل عل���ى رخ�شة بذل���ك، مترر عل���ى جميع 

اجلهات املعنية.
واأو�شح اأن القطع املتك���رر لل�شارع ل يحدث 

اإل ل�ج�د حالت طارئة، وهي حالت نادرة.

الأع�������ل�������ى ع���امل���ي���ا  ال����ب����ح����ري����ن  م�����ع�����دل زي�����������ادة امل�����رك�����ب�����ات يف 
اأجه���زة متط����رة ل���دى “الأ�شغ���ال” لتحدي���د العم���ر الفرتا�ش���ي للطرق���ات

�سيد علي املحافظة

• وزير الأ�شغال	

• ال�شفر ال�شع�دي	

بدور املالكي
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�ضيانة 18 حديقة بالعا�ضمة العام املا�ضي والتخريب اأكرب التحديات
بتكلفة بلغت 73 �ألف دينار تقريًبا

�أكد تقري���ر لق�س���م �حلد�ئ���ق و�ملتنزهات 
�لتاب���ع لإد�رة �خلدمات �لفني���ة باأمانة �لعا�سمة 
�أن تكلفة �سيانة 18 من حد�ئق �لعا�سمة بلغت 

73 �ألف دينار تقريًبا.
وذك���ر �لتقرير �أن عدد �حلد�ئق يف حمافظة 
�لعا�سم���ة بل���غ 40 حديق���ة، مبيًن���ا �أن �أعم���ال 
�لتخري���ب ه���ي م���ن �أك���ر �مل�س���اكل �ملتكررة 
جلمي���ع �حلد�ئ���ق �لت���ي ت�ستن���زف �مليز�ني���ات 
�لكب���رة لإع���ادة �ل�سيان���ة، ف�سال ع���ن �رتفاع 
كلف���ة �لتاأهي���ل �ل�سامل لبع����ض �حلد�ئق �لتي 
مت ت�سلمها من بلدي���ة �لو�سطى و�ل�سمالية غر 

�ملوؤهلة وتعر�ست للتخريب �ل�سامل.

كم���ا و��س���ح �لتقري���ر �أن �إح���دى �مل�ساكل 
�ملتكررة يف �حلد�ئ���ق �حتياجها لنظام �حلر��سة 
�أو ت�سديد �حلر��سة فيها، و�رتفاع كلفة �ل�سيانة 
�لدورية للمالعب و�سيان���ة �حل�سي�ض �ل�سناعي 
و�رتفاع عدد �ملالع���ب باحلد�ئق و�رتفاع كلفة 
�سيانة �مل�سطحات �خل�رس�ء وتاأثرها �رسيًعا من 

نق�ض مياه �أو ��ستخد�م خاطئ.
و�ق���رح �لتقري���ر ع���دة ت�س���ور�ت خلف�ض 
�لتكلف���ة منه���ا ح����رس ع���دد �ملالع���ب وم���دى 
�حلاج���ة �لفعلية له���ا وتق�سي���م �حلد�ئق ح�سب 
��ستخد�مه���ا، كما �ق���رح فر�ض ر�س���وم رمزية 
للحد�ئ���ق �ملهم���ة لتك���ون م�سدر دخ���ل يغطي 
جزًء� من مبلغ �ل�سيانة وعمل �حلمالت �لتوعوية 

للزو�ر.

ليلى مال اهلل

الرتخي�ص لبناء جامع على عقار ُخ�ض�ص حلديقةالنكال: �ضاحل عام بالعكر الغربي يخدم 5 جممعات
موؤكًد� عدم �لتز�م “�لأ�سغال” بقر�رها ... �لن�سيط: م�ساحته 3793 مًر� مربًعا

�أمان���ة  جمل����ض  �أع�س���اء  و�ف���ق 
�لعا�سم���ة عل���ى �إن�س���اء �ساحل عام يف 
منطق���ة �لعك���ر �لغربي مبجم���ع 624 
عل���ى م�ساح���ة تقديري���ة 3793 مًر� 
مربًعا تقريًبا وبط���ول قدره 251.19 

مر وعر�ض 15016 مًر�.
من جهته، �أفاد ع�سو جمل�ض �أمانة 
�لعا�سمة عبد �لو�حد �لنكال يف �جتماع 
�لع���ام  �ل�ساح���ل  �أن  �أم����ض  �ملجل����ض 
يف �لعك���ر �لغرب���ي يخ���دم 5 جممعات 

�سكنية جاء بناء على رغبة �لأهايل.
وذكر �أن جلنة �خلدمات و�ملر�فق 
�لعام���ة در�س���ت �خلطاب �ل���و�رد من 

وزي���ر �لأ�سغ���ال و�س���وؤون �لبلدي���ات 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ع�س���ام خل���ف 
و�ملت�سمن طل���ب �إن�س���اء �ساحل عام 
�لعك���ر  مبنطق���ة  ريا�س���ي  وملع���ب 

�لغربي.
من جهتها، دع���ت ع�سو �ملجل�ض 
مه���ا �آل �سه���اب �إل���ى ��ستغ���الل هذه 
�مل�ساح���ة �لطبيعي���ة بطريقة متطورة 
���ا لالأهايل  تر�ع���ي كون���ه متنف�ًسا عامًّ

�لذين �سبق له �ملطالبة به.
كما و�فق �ملجل�ض يف جل�سته �أم�ض 
على مقرح هيئة �لتخطيط و�لتطوير 
�لعمر�ين على تغير ت�سنيف عقارين 

يف منطقة �لق�سيبية مبجمع 326 �إلى 
��ستثمارية  عم���ار�ت  مناطق  ت�سنيف 
و�لإبقاء على ت�سني���ف �لعقار �لو�قع 
 338 مبجم���ع  �لق�سيبي���ة  مبنطق���ة 
�سمن مناطق �مل�ساريع ذ�ت �لطبيعة 
�خلا�س���ة بح�سب تثم���ن �لعقار�ت يف 

جلنة �لتثمن.
وو�ف���ق �ملجل�ض �أمان���ة �لعا�سمة 
على مقرح هيئة �لتخطيط و�لتطوير 
�لعمر�ين بالإبق���اء على ت�سنيف عقار 
 338 مبجم���ع  �لق�سيبي���ة  مبنطق���ة 
�سمن  مناطق �مل�ساريع ذ�ت �لطبيعة 

�خلا�سة.

طال���ب رئي����ض �للجن���ة �لفنية 
مبجل����ض �أمان���ة �لعا�سم���ة جم���دي 
�لن�سيط بوقف بن���اء عقار يف جممع 
م���ن  عل���ي،  ج���د  منطق���ة  يف   721

�ملتوقع �أن يتم بناء جامع عليه.
ولف���ت �لن�سيط �إل���ى �أن وز�رة 
�لبلدي���ات  و�س���وؤون  �لأ�سغ���ال 
و�لتخطيط �لعمر�ين �سبق وو�فقت 
عل���ى تو�سي���ة للمجل����ض ورخ�ست 
لبن���اء حديقة وم�سجد م�ساحته 200 
مر، بالإ�سافة �إلى مو�فق �سيار�ت 
ذ�ت  عل���ى  �سي���ارة  ل����25  تت�س���ع 

�لعقار. 

تفاج���اأو�  �لأه���ايل  �أن  وتاب���ع 
بتحويط �لعقار �لذي �سبق وطالبو� 
بتحويل���ه �إلى حديق���ة، مت�سائالً عن 
�ل�سبب �لذي جعل �ل���وز�رة تر�جع 
ع���ن قر�رها مبو�فق���ة عل���ى �إن�ساء 

�حلديقة. 
ولف���ت �إل���ى �أن موق���ع �لعق���ار 
يف جمم���ع 721 ح�سا����ض، حي���ث �إنه 
عي�س���ى  مدين���ة  جممع���ات  يرب���ط 
مبنطق���ة توبلي وجد عل���ي، موؤكًد� 
�أن بناء �جلامع �سيت�سبب مبزيد من 

�لزدحام على هذ� �لتقاطع. 
من جهتها، �أي���دت �لع�سو مها 

�آل �سه���اب م���ا تق���دم ب���ه �لن�سيط 
و�ملطالبة بوقف بناء �لعقار موؤقًتا 
حل���ن �لجتماع مع �ل���وز�رة و�لنظر 
�إلى �لأ�سب���اب �لتي دعتهم للتخلي 

مل�رسوع �ل�سابق ل�ستغالل �لعقار.
 يف ح���ن �أك���دت مدي���رة �إد�رة 
�خلدم���ات �لفنية بالأمان���ة �سوقية 
حمي���د�ن �أن موق���ع �لعق���ار نقط���ة 
ترب���ط عدد م���ن �ملجمع���ات ويجب 
��ستغ���الل �لعق���ار، بحي���ث ل يوؤثر 
على �لزدح���ام يف �ملنطقة، ولفتت 
�إلى �أن هناك حديقة تبعد عن موقع 

�لعقار مب�ساقة 100 مر.

تاأ�ضيل اال�ضتفادة من التجارب والكفاءات اخلليجية

يجب اإي�ضال ال�ضورة االإيجابية ملا و�ضلت اإليه املراأة

“جودة �لتعليم و�لتدريب” تطلع على جتربة �لكويت... �مل�سحكي:

يف �جتماع �ملجل�ض �لتنفيذي لهيئة �لأمم �ملتحدة... رنا بنت عي�سى:

�ملنام���ة -هيئة ج���ودة �لتعلي���م و�لتدريب: 
��ستكم���ل مر�جعو هيئة ج���ودة �لتعليم و�لتدريب 
مر�جع���ة �أد�ء مدر�س���ة ثانوي���ة يف دول���ة �لكوي���ت 
�ل�سقيق���ة يف �لف���رة من 1 �إل���ى 8 فرب�ير 2018، 
وذلك يف �إطار تطبيق �أمنوذج لإطار مر�جعة جودة 
�أد�ء مدر�س���ي موح���د لدول �خللي���ج �لعربي �سمن 
برنام���ج “جتوي���د �لتعلي���م”، بناء عل���ى �لتعاون 
�مل�س���رك بن �لهيئ���ة و�ملركز �لعرب���ي للبحوث 
�لربوية ل���دول �خلليج �لعربي، و�لدعوة �ملوجهة 

لهيئة جودة �لتعليم و�لتدريب. 
ويف هذ� �ل�س���دد، �أكدت �لرئي����ض �لتنفيذي 
لهيئة جودة �لتعليم و�لتدريب جو�هر �مل�سحكي 
عل���ى �أن م����رسوع جتويد �لتعلي���م، و�ل���ذي يتبناه 
�ملرك���ز �لعرب���ي للبح���وث �لربوية، يع���د خطوة 
متز�من���ة مع �لتوجهات �لعاملي���ة يف تاأكيد تقييم 
ج���ودة �أد�ء �ملمار�س���ات �ملدر�سي���ة؛ بغر�ض رفع 
م�ستوى �ملخرج���ات �لتعليمية، منوهة على �أهمية 
توفر نظرة تقييمية حمايدة وخارجية عن فاعلية 
�لأد�ء �ملدر�س���ي؛ �لأم���ر �ل���ذي جتل���ى يف م�ساركة 
فريق �ملر�جعة �ملنتدب من �لهيئة لهذه �ملهمة، 
و�أف�س���ى �إل���ى �نط���الق �أرق���ى �أ�س���كال �لتكام���ل 
و�لتعاون م���ا بن �ملوؤ�س�سات �ملعنية بامل�ساهمة 

يف تطوير �لتعليم على م�ستوى �خلليج �لعربي. 

�أ�سل���ت  �مل�سارك���ة  ه���ذه  �أن  و�أ�ساف���ت، 
�ل�ستف���ادة م���ن �لكف���اء�ت �خلليجية مب���ا يت�سق 
وتوجهات دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي يف �لدعوة 
�إلى تعزي���ز نقل �خلرب�ت فيما بينها، و�ل�ستفادة 
م���ن �لتج���ارب �ملختلف���ة ب���ن دول �ملجل����ض يف 
�ملجالت �لربوية. وقد �أ�س���ادت �مل�سحكي بكم 
�خلرب�ت �ل���ذي تر�كم لدى مر�جع���ي �لهيئة على 
���ا مكنهم من  م���دى �ل�سنو�ت �لع����رس �ملا�سية، ممَّ
ت�سكيل �أ�سول معرفية ذ�ت كفاءة عالية وقدر�ت 
متميزة يف جمال تقييم جودة �لأد�ء �ملدر�سي، كما 
رحب���ت باأ�س���كال �لتعاون كاف���ة يف نقل �خلرب�ت، 

وبناء �لقدر�ت يف هذ� �ملجال بن دول �ملجل�ض.
ومن جانب���ه، �أ�س���اد مدي���ر �إد�رة مر�جعة �أد�ء 
و�لتدري���ب  �لتعلي���م  ج���ودة  بهيئ���ة  �ملد�ر����ض 
خال���د �لباك���ر باهتم���ام �ملركز ومدر�س���ة قرطبة 
�لثانوي���ة للبن���ات، وتعاونهما �لكب���ر يف تي�سر 
�إجر�ء�ت �ملر�جع���ة وعملياتها مبا ي�سمن حتقيق 
�ل�ستفادة �لق�سوى منها، حيث حققت �ملر�جعة 
جميع �لأه���د�ف �ملرجوة، و�لت���ي �سملت: جتريب 
�لإطار �ملوح���د، وتقيي���م �أد�ء �ملدر�سة، وتقدمي 
�لتغذية �لر�جع���ة �لتي ت�س���كل �أ�سا�ًسا يف تطوير 
وحت�سن �ملمار�سات �لربوية باملدر�سة، �إ�سافة 

�إلى م���ا يرتب على نتائج �لتجريب من متطلبات 
للمو�سوع���ات و�مل�سائل �لربوية �لالحقة، و�لتي 
م���ن �ساأنه���ا تو�سع���ة نطاق ه���ذ� �لتجري���ب على 
ممثل���ن م���ن دول �ملجل�ض كافة؛ بغي���ة �لوقوف 

على مرئياتهم يف نقل �ملمار�سات �إلى دولهم.
كما ب���نَّ �لباك���ر �أن عملية مر�جع���ة مدر�سة 
قرطبة ��ستملت على زيار�ت قبلية �ساعدت على 
تهيئ���ة �ملدر�سة للمر�جع���ة، وتنفي���ذ �لعمليات 
�لأ�سا�سي���ة كاف���ة كزي���ار�ت �ملالحظ���ة �ل�سفية 
و�إج���ر�ء �ملقابالت م���ع �ل�رس�ئ���ح باملدر�سة كافة، 
وحتليل �لوثائق و�مل�ستند�ت، وغرها. كما �أ�ساد 
�لباكر وفريق �ملر�جعة بوعي �إد�رة �ملدر�سة على 
�خت���الف م�ستوياته���ا بجو�ن���ب �لعم���ل �ملدر�سي 
كافة، ومرونتها يف �لتعامل مع معطيات �لتغذية 

�لر�جعة و�ل�ستفادة منها. 
وق���د �أعرب���ت �إد�رة �ملدر�س���ة ع���ن تقديرها 
جله���ود �لفري���ق، وعمق ��ستفادتها م���ن �لتجربة 
و�لتغذي���ة �لر�جعة �لت���ي ح�سلت عليه���ا؛ كونها 
�أول مدر�سة تخ�س���ع لهذ� �لنوع من �لتقييم وفق 
�لإط���ار �ملوح���د، متمني���ة ��ستمر�ر ه���ذه �لتجربة 
وتعميمه���ا عل���ى �ملد�ر�ض كاف���ة يف دول �خلليج 
�لعرب���ي؛ ل�سم���ان تط���ور �لأد�ء ب�س���ورة و�قعية 

ومدرو�سة. 

�لرف���اع - �ملجل�ض �لأعلى للم���ر�أة: �ساركت 
وز�رة  وكي���ل  للم���ر�أة  �لأعل���ى  �ملجل����ض  ع�س���و 
�خلارجي���ة �ل�سيخ���ة رن���ا بن���ت عي�س���ى �آل خليفة 
يف �أعم���ال �ل���دورة �لعادية �لأول���ى للعام 2018 
للمجل�ض �لتنفيذي لهيئ���ة �لأمم �ملتحدة للمر�أة، 
ممثلة عن مملكة �لبحرين يف �إطار تلبية �لتز�مات 

�ململكة يف �للجان و�ملجال�ض �لتنفيذية �لأممية.
ويف كلم���ة لها �أمام �ملجل����ض، �أكدت �ل�سيخة 
�لبحري���ن كع�س���و يف �ملجل����ض  �أن مملك���ة  رن���ا 
�لتنفيذي لهيئة �لأم���م �ملتحدة للمر�أة )-2017

2019( وجلن���ة و�س���ع �ملر�أة �ل���� CSW للفرة 
��ستثم���ار  ملتزم���ة مبو��سل���ة   ،)2017-2021(
خرب�تها خ���الل ع�سويتها يف �ملجل����ض �لتنفيذي 
لهيئ���ة �لأم���م �ملتحدة للم���ر�أة، و�أن تك���ون �أكر 

ن�ساطا من خالل �مل�ساركة لي�ض فقط يف �لتجارب 
و�لتحديات يف جم���ال نهو�ض �ملر�أة، ولكن �أي�سا 
لت�سجيع �ملزيد من �ل�سيا�سات و�لإ�سر�تيجيات 

و�ملمار�س���ات لدع���م تقدم �ملر�أة عل���ى �ل�سعيد 
�لوطني و�لإقليمي و�لعاملي.

و�أعرب���ت عن تطلع مملك���ة �لبحرين من خالل 

ه���ذ� �لتجم���ع �ل���دويل �أن يت���م �إي�س���ال �ل�سورة 
�لإيجابي���ة مل���ا تو�سلت �إلي���ه �مل���ر�أة، و�أن يكون 
�ملن�س���ة �ملثالية لنقل �ملعرفة وتبادل �لتجارب 
�لناجح���ة بن �ل���دول �لأع�س���اء يف �لأمم �ملتحدة، 
م���ع �لتاأكيد على ����رسورة �ل�ستفادة من �خلرب�ت 
�لوطنية �لتي نعتز بها يف مملكة �لبحرين، و�لتي 
�عتمدت مناذج متط���ورة لتحقيق �أهد�ف �لتنمية 
�مل�ستد�م���ة 2030 و�أجندتها �لتنموية وخ�سو�سا 

فيما يتعلق بامل�ساو�ة و�لتو�زن بن �جلن�سن.
ودع���ت جميع �حلكوم���ات و�للج���ان �لوطنية 
ذ�ت �ل�سلة ومنظم���ات �لقطاع �خلا�ض ور�بطات 
�ملجتم���ع �مل���دين و�لأف���ر�د للم�سارك���ة يف جائزة 
�لأم���رة �سبيكة بنت �إبر�هي���م �آل خليفة �لعاملية 

لتمكن �ملر�أة. 

�أ�ساد رئي�ض �ملجل�ض �لبلدي للمنطقة 
�جلنوبية �أحمد �لأن�س���اري بافتتاح م�سجد 
�ملحافظ���ة  يف  �لأ�سب���ق  �لبحري���ن  حاك���م 
�جلنوبي���ة �ساحب �لعظم���ة �ل�سيخ �سلمان 

بن حمد �آل خليفة بعو�يل.
وقال �لأن�س���اري �إن “�هتمام �لقيادة 
بدور �لعبادة و�لقيام عليها ميثل تكري�ًسا 
�ململكة  و�إ�سهام���ات  �لإ�سالمية  للمب���ادئ 

و�لقيادة يف رفعت �لدين �لإ�سالمي”.
ورفع �لأن�س���اري �إ�سادة وفرحة �أهايل 
�ملنطق���ة �جلنوبي���ة بافتت���اح �مل�سجد من 
قبل رئي�ض �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�لأمر خليفة بن �سلمان �آل خليفة للم�سجد 
بح�س���ور ويل �لعهد �لنائ���ب �لأول لرئي�ض 
�ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي �لأم���ر 
�سلمان بن حمد �آل خليفة ليكون �أكرب �رسح 
دين���ي باجلنوبي���ة. و�أ�س���اف �لأن�ساري �أن 
قيام مثل هذه �مل�ساريع �لدينية و�ل�رسوح 
و�مل�ساجد باأ�سماء �ساهمت حمليًّا و�إقليميًّا 
تقديًر� وعرًفا له���ا. و�أ�ساف �لأن�ساري يف 
عهد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 
�آل خليف���ة �سهدت �لبحرين طفرة يف �إعمار 
�مل�ساجد و�جلو�م���ع ودور �لعبادة وتوفر 
�لبيئ���ة �خل�سبة للقي���ام بدوره���ا �لديني 
ور�سالته���ا �لدينية يف ن����رس وتعميق �لقيم 
�لإ�سالمية و�لإمياني���ة. وقال �لأن�ساري �إن 
�هتمام �لقي���ادة بامل�ساج���د وبنائها حمل 

تقدير عند �أهايل �جلنوبية.

�ملنامة - بنا:  �رسح مدير عام مديرية 
�أن �رسط���ة  �رسط���ة �ملحافظ���ة �ل�سمالي���ة، 
�ملديري���ة متكنت من �لقب�ض على م�ستبه 
ب�رسقته 5 �آلف دينار م���ن �سيارة مبنطقة 
�لهملة. و�أو�س���ح �أن �ملديرية تلقت بالًغا 
بالو�قع���ة، يفيد بك����رس �لناف���ذة �لأمامية 
لل�سي���ارة و�رسقة �ملبل���غ �ملايل، وعليه مت 
ت�سكي���ل فري���ق للبح���ث و�لتح���ري وجمع 
�لأدل���ة، حي���ث مت حتديد هوي���ة �مل�ستبه 
ب���ه و�لقب����ض علي���ه.  و�أ�س���ار مدي���ر عام 
مديري���ة �رسط���ة �ملحافظ���ة �ل�سمالية �إلى 
اأنه مت حتريز املبل���غ امل�ضبوط والأدوات 
�مل�ستخدم���ة يف عملي���ة �ل�رسق���ة، و�تخ���اذ 
�لالزم���ة، متهي���ًد�  �لقانوني���ة  �لإج���ر�ء�ت 

لإحالة �لق�سية �إلى �لنيابة �لعامة.

بلدي �جلنوبية: �عتز�ز �أهلي 
لفتتاح م�سجد �سلمان بن حمد 

�لقب�ض على م�ستبه 
ب�رسقته 5 �آلف دينار 
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“الف�ساء الرو�سية” ترحب بدعوة جاللة امللك للتعاون
تبادل اخلربات بني البلدين يف اإ�سالح النظام ال�سحي

بحث مع وزير ال�سحة ال�سعودي تعزيز التعاون... حممد بن عبداهلل:

املنامة – املجل�س الأعلى لل�سحة: اجتمع رئي�س 
املجل�س الأعلى لل�سحة الفريق طبيب ال�سيخ حممد 
بن عبداهلل اآل خليفة وبح�سور وزيرة ال�سحة فائقة 
ال�سالح �سباح اأم�س يف نادي كابتيل كلوب البحرين 
مبرف����اأ البحرين املايل م����ع وزير ال�سح����ة باململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة  توفيق فوزان الربيعة 
والوف����د املرافق مبنا�سبة زيارتهم اململكة؛ بهدف 
الط����الع على اخلدم����ات ال�سحي����ة ومالم����ح النظام 
ال�سح����ي مبملكة البحرين يف �سبيل التعاون وتبادل 
اخلربات ب����ن البلدين ال�سقيق����ن، وذلك بح�سور 

قياديي الهيئات ال�سحية يف كال البلدين.
ويف م�ستهل اللقاء رحب رئي�س املجل�س الأعلى 
لل�سحة، ووزي����رة ال�سحة بوزير ال�سح����ة ال�سعودي 
والوفد الكرمي املرافق، لفت����ن اإلى اأهمية تعزيز 
التع����اون الطب����ي وال�سح����ي م����ع اململك����ة العربية 
ال�سعودي����ة يف الأط����ر املوؤ�س�سية كاف����ة، وخ�سو�ساً 
نظام ال�سم����ان ال�سحي الذي تعمل اململكتان على 

تطبيقه.
واأعرب رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة، ووزيرة 
ال�سحة عن اعتزازهم����ا بالتوجيهات الدائمة لعاهل 
الب����الد �ساح����ب اجلاللة املل����ك حمد ب����ن عي�سى اآل 
خليف����ة، ورئي�����س ال����وزراء �ساحب ال�سم����و امللكي 
الأم����ر خليف����ة بن �سلم����ان اآل خليف����ة، وويل العهد 
نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد 
اآل خليفة؛ لتطوير كافة اآفاق التعاون الثنائي بن 
البلدين ال�سقيقن يف خمتلف املجالت، وخ�سو�سا 
عل����ى �سعيد القطاع ال�سحي والطب����ي. كما اأ�سادوا 
بالنه�سة ال�سحية الكبرة الت����ي ت�سهدها اململكة 
العربي����ة ال�سعودي����ة ال�سقيق����ة يف ظل قي����ادة ظل 
قي����ادة خادم احلرمن ال�رشيف����ن امللك �سلمان بن 
عبدالعزي����ز اآل �سعود، وويل عه����ده الأمر حممد بن 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.
ث����م ا�ستعر�����س اجلان����ب البحرين����ي م�ساري����ع 
التطوي����ر ال�سام����ل لقط����اع الرعاي����ة ال�سحي����ة، ويف 
مقدمتها اخلطة الوطنية لل�سحة يف مملكة البحرين 
)2025-2016( الت����ي ت�س����كل اإح����دى املب����ادرات 

الوطني����ة املهم����ة واملحط����ات الب����ارزة يف م�س����رة 
امل�����رشوع الإ�سالحي والتنموي جلالل����ة امللك، حيث 
جاءت اخلطة مبنية على اأ�س�����ٍس وا�سحة ومن اأهمها 
اجلودة يف تقدمي اخلدم����ات ال�سحية، وال�ستدامة، 
اأن تك����ون اخلدم����ة  والختي����ار والعدال����ة ل�سم����ان 

ال�سحية بجودة عالية واآمنة”.
واأو�سح اجلان����ب ال�سحي البحرين����ي اأّن اخلطة 
الإ�سرتاتيجي����ة الوطنية لل�سح����ة ترتكز على حماور 
ع����دة منه����ا خل����ق نظ����ام �سح����ي يت�س����م بالكف����اءة 
وال�ستدامة يعطي احلرية للمري�س يف اختيار مقدم 
اخلدمة ال�سحية له، واعتماد منهج الرعاية ال�سحية 
املتكاملة وامل�ستدامة، ورفع م�ستوى جودة و�سالمة 
خدم����ات الرعاية ال�سحي����ة و�سم����ان ا�ستمراريتها، 
و�سب����ط اأوجه الإنفاق على اخلدمات ال�سحية وطرق 
متويله����ا، وا�ستقط����اب الك����وادر الطبي����ة املوؤهلة، 
وت�سغي����ل نظم فعال����ة وقوية للمعلوم����ات ال�سحية 
وال�سح����ة الإلكرتوني����ة، وتفعي����ل احلوكم����ة ب�سكل 

يحدد الأدوار القيادية للموؤ�س�سات.
واأ�سار اإلى اأّن مملكة البحرين خطوات ملمو�سة 
يف طري����ق تنفيذ برنامج ال�سم����ان ال�سحي الوطني 
�سحت����ي الذي يه����دف اإلى بناء نظ����ام �سحي متميز 
يرتك����ز على نظام اجل����ودة والختيار وال�ستدامة يف 

تقدمي اخلدمات ال�سحية.
وبدوره����ا، قدم����ت وزي����رة ال�سحة اإيج����ازا عن 
اخلدم����ات ال�سحي����ة الت����ي تقدمه����ا وزارة ال�سحة، 
خدمات الرعاية الأولية باملراكز ال�سحية التي تقدم 

خدمات �سحية عالجي����ة ووقائية ذات جودة وكفاءة 
عالية وذل����ك وفقاً لأف�سل املعاي����ر واملمار�سات 
العاملي����ة ل�سال����ح املواطنن واملقيم����ن مبملكة 
البحري����ن، والتطويرات الكب����رة التي �سملتها مثل 
الطالع على نظام امللف ال�سحي الإلكرتوين ونظام 
الو�سف����ة الإلكرتونية و�رشف الأدوي����ة، وغرها من 

الأنظمة الت�سغيلية واملعلوماتية والإدارية.
من جانبه، اأ�سار وفد اململكة العربية ال�سعودية 
اإل����ى اأّن وزارة ال�سح����ة اأطلق����ت موؤخ����را العديد من 
املب����ادرات اجلديدة والنوعية الت����ي �ستحدث نقلة 
نوعي����ة يف اخلدمات ال�سحية �سمن مبادرات برنامج 
التح����ول الوطن����ي 2020، حيث ي�سته����دف برنامج 
التح����ول الوطن����ي يف القط����اع ال�سحي اإيج����اد قيمة 
م�ساف����ة يف “ال�سحة” عرب عدد م����ن امل�سارات مثل 
حت�س����ن النتائ����ج ال�سحي����ة للمواطن����ن، وتي�سر 
ح�س����ول النا�س عل����ى اخلدمات ال�سحي����ة، وتطوير 
طريقة تقدمي الرعاية ال�سحية للمر�سى وغر ذلك، 
و�سيوؤدي حتقيق هذه امل�سارات، اإلى توفر رعاية 

�سحية متكاملة ترتقي لأرفع املعاير الدولية.
ويف خت���ام الجتماع، اأكد الطرف���ان على اأهمية 
ا�ستم���رار عقد اللقاءات التن�سيقي���ة وور�س العمل 
امل�سرتك���ة بن الطرف���ن لتبادل اخل���ربات كافة 
ب���ن البلدي���ن يف جم���ال تطبي���ق برام���ج ال�سمان 
ال�سحي عل���ى امل�ستوين الإ�سرتاتيج���ي والفني، 
مب���ا يعود باخلر والنفع عل���ى جميع املواطنن يف 

كال البلدين.

مو�سكو - بنا: رحب رئي�س هيئة 
اإيغ����ور كماروف  الرو�سي����ة  الف�س����اء 
بدع����وة عاهل الب����الد �ساحب اجلاللة 
املل����ك حم����د ب����ن عي�س����ى اآل خليفة 
مل�ساركة �سب����اط �سالح اجلو امللكي 
التاأهيل����ي  الربنام����ج  يف  البحرين����ي 
لرحلة الف�س����اء م����ع رواد الف�ساء يف 
رو�سي����ا الحتادية يف حمط����ة الف�ساء 
به����دف  )ISS(؛  الدولي����ة  الرو�سي����ة 
تنظي����م رحلة م�سرتكة اإل����ى الف�ساء، 
وذلك �سم����ن التعاون امل�سرتك بن 

البلدين ال�سديقن.
وقال كماروف اإن القيادة العليا 
يف رو�سي����ا توجه اإل����ى تعزيز التعاون 
مع مملكة البحري����ن يف جمال الف�ساء 
ول�سيم����ا بعد الزي����ارة الناجحة التي 
قام بها جاللة امللك ملعر�س الدفاع 
يف مو�سك����و الع����ام 2016 والتوقي����ع 
عل����ى اتفاقي����ة التع����اون الع�سك����ري 

الفني بن البلدين.
جاء ذل����ك لدى ا�ستقبال ماكروف 
�سفر مملك����ة البحرين ل����دى رو�سيا 
الحتادية اأحمد ال�ساعاتي، حيث اأكد 
اأن الهيئة �ستوقع مع الهيئة الوطنية 
عل����ى  الف�س����اء  لعل����وم  البحريني����ة 
اتفاقية تعاون عل����ى هام�س معر�س 
البحرين ال����دويل للطران يف نوفمرب 
املقب����ل، م�س����ًرا اإل����ى اأن التفاقي����ة 
الدع����م  رو�سي����ا  تق����دمي  تت�سم����ن 
الفن����ي ململك����ة البحري����ن يف جم����ال 
عل����وم الف�س����اء وتب����ادل املعلومات 
والزيارات بن اخلرباء يف الهيئتن.

الرو�سي �سفر  امل�س����وؤول  واأبلغ 
مملك����ة البحرين يف مو�سك����و بتوجيه 
دعوة ململكة البحرين حل�سور عملية 
اإط����الق مركب����ة ف�سائية جدي����دة اإلى 
حمط����ة الف�س����اء الرو�سي����ة يف مار�س 

املقبل.

للتنمي���ة  البحري���ن  معه���د   – املنام���ة 
ال�سيا�سي���ة: اأق���ام معه���د البحري���ن للتنمية 
�رشيف���ة  ن���ادي  م���ع  وبالتع���اون  ال�سيا�سي���ة 
العو�س���ي لالأطفال والنا�سئة  فعالية بعنوان 

“يوم يف حب الوطن”. 
وت�سمن���ت الفعالي���ة الت���ي ح�رشها اأكرث 
م���ن 500 طف���ل العديد م���ن الفق���رات مثل 
والأنا�سيد  والأف���الم  الثقافي���ة  امل�سابق���ات 
الوطنية وعر�س جمموعة من ق�س�س الأطفال 
الت���ي حت���ث عل���ى النتم���اء الوطن���ي، ح����رش 
الفعالية ممثال ع���ن وزارة التنمية الجتماعية 

الوكي���ل امل�ساعد لقطاع تنمية املجتمع خالد 
اإ�سحاق.

م���ن جهته، ����رشح القائم باأعم���ال املدير 
التنفي���ذي للمعهد اأن���ور اأحم���د اأن الفعالية 
جاءت تفعيال لدور املعهد يف عملية التن�سئة 
الوطني���ة لالأطف���ال والنا�سئ���ة بالتع���اون مع 
املوؤ�س�س���ات الوطني���ة ومنظم���ات املجتم���ع 
املدين، موؤكًدا حر����س املعهد على ا�ستثمار 
ه���ذه ال�رشاك���ة يف غر�س القي���م الوطنية لدى 
الأطف���ال وتن�سي���ط دور موؤ�س�س���ات املجتمع 

املدين يف عملية التن�سئة الوطنية.

واأ�سار اأحمد اإلى ما متثله ذكرى ال�ستفتاء 
على ميثاق العمل الوطني من منا�سبة وطنية 
عزيزة على قلب كل بحريني؛ بو�سفها نقطة 
النط���الق لكل م���ا حققت���ه اململك���ة من من 
مكت�سب���ات دميقراطي���ة ومنج���زات ح�سارية 
وتنموية عززت من مكان���ة اململكة وتطورها 

ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي.
واأكد اأحمد اأن اإقامة مثل هذه الفعاليات 
من �ساأنه تنمية الوعي لدى الأطفال بامل�رشوع 
حلق���وق  املنظم���ة  والقوان���ن  الإ�سالح���ي 
وواجبات الطفل، ومده���م بالثقافة الوطنية 

التي توؤهلهم لكي يكونوا مواطنن �ساحلن 
يف جمتمعهم.

كم���ا اأ�س���اد اأحمد بجه���ود ن���ادي �رشيفة 
جم���ال  يف  والنا�سئ���ة  لالأطف���ال  العو�س���ي 
الهتمام بالطفل وتن�سئته التن�سئة ال�سليمة 
من النواحي كاف���ة، جت�سيًدا ملا توليه مملكة 
البحرين م���ن رعاية واهتمام بالتنمية الب�رشية 
وتوف���ر املتطلب���ات واخلدم���ات الجتماعية 
كافة التي تكفل تن�سئة اأجيال واعدة وقادرة 
عل���ى الإ�سهام يف م�سرة البناء والتقدم التي 

ت�سهدها اململكة.

الفعالي���ة  برنام���ج  اأن  اأحم���د  واأو�س���ح 
ا�سته���دف الفئ���ة العمرية م���ن 6 - 18 عاما، 
و�سمل التعري���ف باملعه���د، وتد�سن ق�سة 
“م���اذا تقول ال�سم����س؟” للكات���ب البحريني 
اإبراهي���م �سن���د، اإ�ساف���ة اإل���ى عر����س بع�س 
الأف���الم التوعوي���ة التي اأنتجه���ا املعهد عن 
والت�سام���ح  والتعاي����س  الوطن���ي  النتم���اء 
الإن�ساين وحب الوطن بعنوان “فرحتنا بلمتنا 
وقوتن���ا يف وحدتن���ا”. وجمموع���ة اأخ���رى من 
الأفالم الق�سرة ع���ن ذكرى امليثاق وتاريخ 

البحرين.

“التنميــــــة ال�سيا�سيـــــة” ينظـــم “يوم يف حــب الوطـــــن”
بح�سور اأكرث من 500 طفل
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اإذ تعل����ن وكال����ة غ����وث وت�شغي����ل الالجئني 
الفل�شطيني����ني )الأون����روا( ع����دم قدرته����ا على 
الوف����اء بت�شغي����ل مكتبتي البحرين يف غ����زة، فاإّن 
الأم����ر يتعدى املكتبتني اإل����ى املزيد من الإغالق 
والتعليق والوقف املوؤق����ت والدائم للعديد من 
امل�شاريع التي ينتفع منها ال�شعب الفل�شطيني، 
اإذ لي�س جديدا اإعالن الكثري من الدول الأوروبية 
“املانح����ة” اأنه����ا بداأت تتململ م����ن طول ال�رصاع 
الوجودي م����ع الكيان املحتل، ولمتداد ال�شنوات 
الت����ي م����ّول فيها اجلان����ب الفل�شطين����ي لي�شمد 
وي�شتم����ر يف العي�����س الكرمي عند ح����دوده الدنيا 

املعقولة.
بح�ش����ب التقاري����ر الإخباري����ة ف����اإن جتمي����د 
الولي����ات املتح����دة ن�ش����ف ح�شته����ا يف متوي����ل 
الوكال����ة الأممي����ة البالغة 65 ملي����ون دولر، اأدى 
اإل����ى تعطي�����س الكثري من امل�شاري����ع التي كانت 
بال����كاد مت�شي يوماً ما، والآن اأ�شابها املوت بعد 

اأن حجزت عنها املياه ب�شكل كامل.
اإن املوق����ف الأوروبي الذي �شب����ق الت�رصيح 
ب����ه لأول مّرة )بح�ش����ب علم����ي( يف الن�شف الأول 

م����ن الع�رصي����ة املا�شية، اأي رمب����ا يف العام 2003 
الأمريك����ي  “اللوف����ري”  واملوق����ف   ،2004 اأو 
الي����وم ال����ذي ق����د يرب����ط بالت�شوي����ت يف الأم����م 
املتح����دة عل����ى ق����رار الولي����ات املتح����دة اتخاذ 
القد�����س عا�شمة للكيان املحت����ل، الق�شد منهما 
امل�شاومة الرخي�شة والبذيئة على حقوق ال�شعب 
الفل�شطين����ي، يف معادلة ال����دولر مقابل الإذلل، 
فالدول الأوروبي����ة التي تراقب بّدقة اأين تذهب 
اأموالها وم�شاعداتها، وجدت اأن رواتب العاملني 
يف الهيئ����ة نف�شه����ا ت�شتن����زف اجل����زء الأك����ر من 
امل�شاعدات، بينما ما ي�شل اإلى املحتاجني لي�س 
باحلجم الكث����ري، ولكن هذه هي الرتكيبة، ولي�س 
لهذا الأمر وح�شب، ولك����ن كلما لح يف الأفق اأحد 
احلل����ول ال�شيا�شية التي ميك����ن اأن تنهي ال�رصاع 
اإم����ا موؤقتاً اأو اإلى الأب����د، يحدث ما يوؤّزم املوقف، 
ويطّوح باحلّل بعيداً، وتب����داأ م�شاألة تركيب قطع 
الليغو من جديد، ونكت�شف اأّن بع�شاً منها �شائع، 
وهك����ذا يف كل م����رة: البداية م����ن ال�شفر اأو حتته 
بع�س ال�ش����يء، مما جعل مروحة الياأ�س ل تتوقف 
ع����ن ال����دوران من����ذ الع����ام 1950 حي����ث اأن�شئت 

“الوكالة” واإلى اليوم.
�شحي����ح اأّن دول جمل�س التع����اون ت�شهم يف 
متوي����ل ه����ذه الوكالة الت����ي يقت�����رص عملها على 
واخل����ارج،  الداخ����ل  يف  وحده����م  الفل�شطيني����ني 
ولك����ن م����ن غ����ري ال�شحي����ح اأن ترف����ع الكثري من 
ال����دول العربي����ة يديها ع����ن الدع����م، حتت حجج 
دول  ت�شتطي����ع  األ  �شحيح����ا  فلي�����س  خمتلف����ة، 
عربية كثرية امل�شاهم����ة يف هذا اجلانب باقتطاع 
بع�س م����ن نفقاتها التي تذهب هب����اء على اأمور 
تنتهي مددها، ومت����وت يف خمازنها، بينما نرتك 
الفل�شطينيني نهباً للقرار الأمريكي متى ما �شاء 
من����ح ومتى ما �شاء من����ع، ولي�س �شحيحاً اأن يقوم 
الآخرون مبا نحن ملزوم����ون ب�شّتى اأنواع الروابط 
اأن نقوم به، ونعود للوم الأغراب عن تخليهم عن 

اأنا�س نحن اأولى القيام بحّقهم واأوجب.
من ح����ق ال����دول الأوروبي����ة والأمريكي����ة اأن 
تتخلى ع����ن امل�شاعدات، تقلله����ا، اأو توقفها اإن 
�شاءت، فال �شبيل لنا عليهم، فماذا نحن فاعلون.

صافي الياسري

عبدعلي 
الغسرة
 

 

يف فراي����ر من كل عام يتم الحتفال 
بي����وم الإذاع����ة العاملي ال����ذي يتزامن مع 
ذك����رى اإط����الق اإذاع����ة الأم����م املتحدة يف 
1946م مبوج����ب تو�شية قدمتها منظمة 
واأقرته����ا   )36( دورته����ا  يف  اليون�شك����و 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 2011م، 
وتتمي����ز الإذاع����ة بكونها و�شيل����ة ات�شال 
فعال����ة رخي�شة وقوية ب����ل الأكرث و�شولً 
لكل الفئات املجتمعية، واأ�شبحت اليوم 
من����ًرا قوًي����ا وفاع����الً يف مناق�ش����ة الكثري 
م����ن الق�شاي����ا ال�شيا�شي����ة والقت�شادية 
والجتماعي����ة املتنوع����ة، واإن حدث تغري 
يف التوا�شل املجتمع����ي ب�شبب ا�شتخدام 
الو�شائل التكنولوجية اإل اأنه مازال هناك 
ات�ش����ال جماهريي م����ع الإذاعة يف خمتلف 
اأن اأ�شبح����ت الإذاع����ة  دول الع����امل بع����د 
و�شيل����ة مهم����ة للتقارب ب����ني الثقافات 

وال�شعوب واإحدى الو�شائل التعليمية.
ويه����دف الحتف����ال بهذا الي����وم اإلى 
اإذكاء الوع����ي ب����ني املواطن����ني باأهمي����ة 
الإذاع����ة ودوره����ا يف تو�شي����ل الكثري من 
والقت�شادي����ة  ال�شيا�شي����ة  املعلوم����ات 
والرتبوي����ة وال�شحية والبيان����ات العامة، 
كالأغ����اين  الجتماع����ي  الرتفي����ه  بجان����ب 
واملنوع����ات، وحت�ش����ني التع����اون الدويل 
بني حمط����ات الإذاع����ة يف الع����امل بتوفري 
�ُشبل لنق����ل املعلومات للم�شاهمة يف منو 
وارتق����اء املجتمعات، وبعد مرور اأكرث من 
مئة ع����ام ل تزال الإذاع����ة و�شيًطا اإعالمًيا 

مهًما ولن ينح�رص دورها.
اأول حمط����ة اإذاعي����ة يف البحري����ن مت 
افتتاحها يف 1940م وهي اإذاعة البحرين 
الال�شلكي����ة يف عه����د املغفور ل����ه ال�شيخ 
حم����د بن عي�شى اآل خليفة حاكم البحرين، 
وهي اأول حمطة اإذاعية يف اخلليج العربي، 
اأن�شاأته����ا بريطانيا اأثن����اء احلرب العاملية 
الثاني����ة لنقل اأحداث احل����رب اإلى �شكان 
البحري����ن واخللي����ج العرب����ي م����ن الوجهة 
الريطانية، وبعد انتهاء احلرب العاملية 
الثاني����ة مت اإغالق هذه الإذاع����ة، ويف عام 
1955م مت افتت����اح اإذاع����ة البحري����ن يف 
عه����د املغف����ور ل����ه ال�شي����خ �شلم����ان بن 
حم����د اآل خليف����ة حاكم البحري����ن، ويف 18 
يناير 1982م افتت����ح املغفور له ال�شيخ 
عي�شى ب����ن �شلمان اآل خليف����ة اأمري دولة 
البحري����ن مبنى الإذاع����ة اجلديد يف جممع 
وزارة الإع����الم، وط����وال ه����ذه ال�شن����وات 
نالت الإذاع����ة البحرينية والعاملني فيها 
كل امل�شاندة والرعاي����ة من قبل القيادة 
مم����ا  الر�شي����دة  واحلكوم����ة  ال�شيا�شي����ة 
�شاهم يف تطوير ن�شاطها، ومن الأ�شوات 
اخلال����دة التي انطلقت من اإذاعة البحرين 
“اإبراهيم كانو، ح�ش����ن كمال، عبدالرحمن 

عبداهلل”.
املا�شي����ة  ال�شن����وات  م����دى  وعل����ى 
�شاهم����ت اإذاع����ة البحرين يف ن�����رص الوعي 

املجتمعي مبختلف جوانبه.

يوم اإلذاعة 
العالمي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يف الذك����رى ال�شابع����ة ع�رصة لت����ويل �شاحب 
العظمة ال�شيخ �شلمان ب����ن حمد اآل خليفة حاكم 
البحري����ن الأ�شبق طي����ب اهلل ثراه، وج����ه عظمته 
ر�شالة ل�شعبه الكرمي هذا ن�شها: )كان علينا اأن 
نتحم����ل هذه الأمانة ون�شطل����ع بعبء امل�شوؤولية 
اجل�شي����م خالل ال�ش����ت ع�رصة �شن����ة املا�شية، وما 
امل����رء لي�شعد دوما باحلمل ذاته غري اأنه ي�شري ما 
و�شعه ال�رصور باأداء الواجب املحتم عليه وال�شهر 

الدائم على امل�شالح العامة(. 
العربي����ة  اململك����ة  عظمت����ه  زي����ارة  وعن����د 
ال�شعودية قال يف مقابلة ملندوب �شحيفة معهد 

اأجنال جاللة امللك �شعود: )اإننا لرنحب بكل زائر 
كرمي لي�شاه����د بعينه ما ا�شتطعنا اأن ن�شهم فيه 
م����ن جهود كغرين����ا من اإخواننا الع����رب يف �شبيل 
تدعي����م اأ�ش�س النه�ش����ة العربية الك����رى ببذل 
ما يف الو�شع لهذا البل����د العربي ال�شغري العزيز 
على اجلميع، واإنها جله����ود متوا�شعة يف عرفنا، 
غري اأننا نرجو اأن تكون خالدة الأثر مبا تدل عليه 
من ح�شن النوايا وق����وة العزمية و�شدق الإميان 
خال�ش����ا لوجه اهلل عز وجل والدين احلنيف والأمة 
العربية(. “جملة هن����ا البحرين العدد 78 الثالث 
م����ن اأبريل العام 1959”. ه����وؤلء هم حكامنا “اآل 

خليف����ة” الك����رام الذي����ن �شط����روا اأروع املالحم 
البطولي����ة يف تاريخ الأمة العربي����ة وو�شعوا هذا 
البل����د الغ����ايل على م����دارج احل�ش����ارة والتقدم، 
وي����وم اأم�س الأول افتتح �شي����دي �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 
ال����وزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه بح�شور �شيدي 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليف����ة ويل العه����د نائب القائ����د الأعلى النائب 
الأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء وعدد م����ن كبار 
اأفراد العائل����ة املالكة الكرمية جامع املغفور له 
باإذن اهلل تعال����ى �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان 

ب����ن حمد ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة حاك����م البحرين 
الأ�شب����ق طيب اهلل ث����راه يف منطقة ع����وايل، وهو 
�����رصح دين����ي مهم ل����ه دلل����ة عظيم����ة ب�شخ�شية 
�شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة 
وماآثره، فلعظمته دور رئي�شي يف بدايات التطور 
وبن����اء دولة مزده����رة و�شجل ل����ه التاريخ باأحرف 
من ن����ور مواقف عظيم����ة خالدة وراي����ات خفاقة 
خدم����ة لالإ�شالم وامل�شلم����ني والدفاع عن ق�شايا 
الأم����ة العربية والإ�شالمية.  ه����ذا اجلامع �شيكون 
معلما كبريا ومن����ارة رفيعة املقام لرت�شيخ قيم 

الإ�شالم ومبادئه النبيلة وتعميقها.

صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد 
بن عيسى آل خليفة وأعمال خالدة األثر

كتب املتابع����ون لعالق����ات القاع����دة الإرهابية 
باإي����ران الكثري م����ن املوا�شيع الت����ي اأنكرها البع�س 
بذريع����ة اأن اإي����ران ال�شيعي����ة لي�����س م����ن املمكن اأن 
يربطه����ا راب����ط بالقاع����دة ال�شني����ة، وع����دم اإمكانية 
تعاونهم����ا يف تنفيذ عملي����ات اإرهابية �شد ما ت�شميه 
اإي����ران “ال�شيط����ان الأك����ر”، وم����ا ت�شمي����ه القاعدة 
“مع�شكر الكفر والإحلاد”، لكن ما تك�شف اأخريا اأثبت 
بالوثائق التي طرحتها املخابرات الإيرانية اأن هناك 
عالق����ات وثيقة واأعم����ال نفذت �رصاكة ب����ني القاعدة 
والنظام الإيراين واأن اإيران قدمت عونا ماديا ومعنويا 
للقاع����دة، ولن اأحتدث هنا عن اإيوائها عائلة بن لدن 
وقادة القاعدة يف اإيران، بل �شلوعها املوثق يف تنفيذ 

جرائ����م القاع����دة الإرهابي����ة وتدري����ب عنا�رصها على 
 العملي����ات مبا يف ذلك تلك الت����ي نفذت بالطائرات.
وك�شفت وثائق اأبوت اآب����اد، التي عرث عليها يف خمباأ 
زعي����م تنظي����م القاع����دة، واأفرجت عنه����ا املخابرات 
املركزية الأمريكية موؤخرا، عن اإ�رصار اأ�شامة بن لدن، 
على ا�شتخدام الطائرات يف هجمات جوية �شد اأمريكا، 
حتى بعد عملية تفج����ري برجي مركز التجارة العاملي 
يف 11 �شبتمر من العام 2001، فلم يكن اخلر الذي 
اأعلنت عنه ال�شلطات الأمريكية موؤخراً، بتوجيه تهمة 
الن�شم����ام اإل����ى تنظي����م القاعدة بحق ال�ش����اب نايف 
عبدالعزي����ز، ال����ذي در�����س يف كلية للط����ريان بولية 
اأوكالهوم����ا، امل����رة الأول����ى التي يرتبط به����ا تنظيم 

القاع����دة بالط����ريان والطائ����رات، حيث اأول����ى زعيم 
القاع����دة اأ�شامة ب����ن لدن، وحتى بع����د تفجري برجي 
التجارة العاملي يف نيويورك بطائرتني خمتطفتني، 
بح�شب ما ك�شفت عنه وثائق اأبوت اآباد، اهتماماً بالغاً 
يف ح����ث قيادات����ه على تركيز اجله����ود لتطوير قطاع 
 الهجمات اجلوية، �ش����د الوليات املتحدة وحلفائها.
ومل يكن املته����م الذي ح�شل عل����ى رخ�شة الطريان 
يف نوفم����ر 2016، وك�شف����ت اأم����ره 15 ب�شم����ة ل����ه 
وجده����ا مكت����ب التحقيق����ات الحت����ادي عل����ى طلب 
 ،2000 ع����ام  يف  “الف����اروق”  مبع�شك����ر  لاللتح����اق 
�ش����وى ج����زء ي�شري من خمطط����ات زعيم القاع����دة. اإل 
اأن اجلدي����د باملو�شوع كان ورود ا�ش����م اإيران �شمن 

خمط����ط التح�ش����ري للهجمات اجلوي����ة كمركز تدريب 
ودع����م لعنا�رص جلن����ة العم����ل اخلارجي الت����ي اأوكلت 
مهامها ل� “اأبو يون�س املوريتاين”، املكلف بتدريب 
 جمن����دي القاع����دة وابتعاثه����م لختط����اف الطائرات.

ووفق����اً مل����ا ج����اء يف ر�شال����ة مطول����ة وجهه����ا عطية 
اهلل الليب����ي )حمم����ود(، اإل����ى ب����ن لدن، وموؤرخ����ة يف 
ع����ام 1431/2010، لإطالع����ه على جمري����ات العمل 
اخلارجي قال: “كم����ا اتفق معكم ال�شيخ �شعيد، فاإن 
ال�شيخ يون�س جاهز للتحرك وال�شفر، والوجهة مبدئياً 
هي اإي����ران، ومعه حوايل من 6 اإلى 8 اإخوة اختارهم... 
فقلت ل����ه: ننتظر التاأكي����د الكام����ل والنهائي منكم 
للتحرك بالفعل واملوافقة على هذه الوجهة )اإيران( 

مبدئياً، لأن فكرته هي البقاء حوايل 3 اأ�شهر يف اإيران 
لإعط����اء الإخ����وة دورة هن����اك، ثم الب����دء يف حتريكهم 
موزع����ني عل����ى الدني����ا ملهامه����م وتخ�ش�شاته����م”. 
وتب����دو موافق����ة ب����ن لدن عل����ى النطالق م����ن اإيران 
وا�شح����ة، يف ر�شالت����ه الت����ي وجهها ب����دوره اإلى “اأبو 
يون�����س املوريت����اين”، ا�شتن����اداً على تقري����ر “عطية 
اهلل”، قائالً: “و�شلتن����ي ر�شالتكم الكرمية فاطلعت 
عليها و�رصرت مبا ت�شمنته عن اأهمية العمل اخلارجي 
ومقرتحاتك����م القيم����ة للنهو�����س ب����ه... وبخ�شو�س 
متويل العمل اأرجو اأن تكتبوا يل عن مقرتحاتكم، ول 
باأ�س من فتح عمل جت����اري يف املكان الذي اقرتحتم 

العمل فيه يكون غطاء لكم وممول لأعمالكم”.

ضلوع إيران في تدريبات عناصر 
 القاعدة على الهجمات بالطائرات

الغوث... الغوث

  ذرائع

ghassan.shihabyغسان الشهابي
@gmail.com

فاتن 
حمزة
fatin.hamza@
gmail.com

نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتريكات 
اإل���ى مق���ام �شاح���ب اجلاللة عاه���ل البالد 
املف���دى، و�شم���و رئي�س ال���وزراء املوقر، 
و�شم���و ويل العه���د الأم���ني، حفظهم اهلل، 
مبنا�شبة ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي 
حتتفل ب���ه مملكة البحري���ن كل عام يف ال� 
14 من فراير، تقدم واإجنازات وجناحات 
�شكل���ت نقط���ة حت���ول يف حي���اة الوط���ن 
 واملواطن بداأت بتالحم القيادة وال�شعب.

جناح���ات ت���رتى، و�شفينة الإ�ش���الح متخر 
عب���اب البحر اللُج���ي، وال�ش���وت الآخر بداأ 
ينح����رص اأم���ام ال�ش���د املني���ع ال���ذي اأن�شاأه 
جالل���ة املل���ك مبيثاق���ه الوطن���ي، ذل���ك 
ا الزََّبُد َفَيْذَهُب  مَّ م�شداق قوله تعالى: “َفاأَ
���ا َم���ا َينَف���ُع النَّا����سَ َفَيْمُكُث يفيِ  ُجَف���اء َواأَمَّ
الأَْمَث���اَل”. اهلّلُ  يُِب  َي����رصْ ���َك  َكَذليِ  الأَْر����سيِ 

جول���ة الباط���ل �شاع���ة وجول���ة احل���ق اإلى 
قي���ام ال�شاعة، لب���د لل�شب���اب اأن ينق�شع 
ويع���ود املنط���ق ليحكم امل�شه���د منت�رصاً 
احل���ق عل���ى الباط���ل، ا�شتطعن���ا تذلي���ل 
وات���زان  بحكم���ة  والوق���وف  العقب���ات 
اأم���ام التحدي���ات حت���ى خرج���ت البحري���ن 
يك���ن. مل  �شيئ���ا  وكاأن  اأزمته���ا   م���ن 

من جان���ب اآخر، رغ���م النجاح���ات والتقدم 
الذي ت�شه���ده البحرين هن���اك من يحاول 
عرقل���ة م�شريته���ا، يب���دو اأن روؤي���ة جاللة 
املل���ك اأبعد بكثري م���ن ا�شتيعاب البع�س 
لها، فبقدر التو�شيات التي يحر�س عليها 
جاللته يف كل خطاباته للتغيري والإ�شالح ل 
 يزال هناك من ي�شري يف الجتاه املعاك�س !

لق���د منحن���ا جالل���ة املل���ك م�شاح���ة حرية 
كبرية، اإل اأنهم ي�شيقونها على اأنف�شهم، 
جاللته ميطره���م باحلرية، ولكنهم ي�رصون 
عل���ى حم���ل املظ���الت، ينا�ش���ل م���ن اأجل 
حريته���م واإ�شالحه���م ورفع���ة �ش���اأن هذا 
الوطن، ولكنه���م يتخلفون ع���ن م�شريتنا 
الإ�شالحية البن���اءة، نقول لهم اإن املركب 
لن ي�ش���ري اإل يف اجتاه واح���د، يقوده ربان 
واحد، ي�شري ب�شالم وي�شل باأمان مل�شلحة 

الوطن ونه�شته.

ميثاق العمل الوطني... 
 إنجازات وتقدم

رؤية مغايرة



ا�ستقالة حمافظ البنك 
املركزي التون�سي

تون����س - اأف ب: اأعل���ن حماف���ظ البن���ك املركزي 
التون�س���ي ا�ستقالته م���ن من�سبه بع���د اأن ا�سبح حتت 
ال�سغ���ط منذ ادراج تون�س على الئحة اأوروبية لتبيي�س 

االأموال.
وقال املحافظ ال�ساذيل العياري اإنه قدم ا�ستقالته 

“بق�سد فتح املجال اأمام جيل اآخر من املحافظني”.
وع����رّ رئي����س احلكوم���ة التون�سي���ة ع���ن تقديره 
“لل���دور الذي ا�سطلع به ال�س���اذيل العياري” يف خدمة 

االقت�ساد التون�سي.

2 مار�س تد�سني بازار “البحرين ملكافحة ال�رسطان”

املنامة - جمعية مكافح����ة ال�رسطان: اأعلنت جمعية البحرين ملكافحة ال�رسطان عزمها 
تنظي����م البازار ال�سنوي ال�سابع يف قاعة االحتفاالت الك�ى بنادي اخلريجني يف العدلية، 
وذل����ك يومي اجلمعة وال�سبت 2 و3 مار�����س 2018 من ال�ساعة 9:30 �سباحاً حتى ال�ساعة 

5:30 م�ساء. 
وق����ال االأمني امل����ايل للجمعية، اأحم����د النواخذة، اإن ه����ذه املب����ادرة ال�سنوية تهدف 
جلمع الت�عات وتخ�سي�س ريعه����ا ل�رساء اأجهزة طبية حديثة والت�ع بها لوزارة ال�سحة. 
واأو�سح النواخ����ذة اأن البازار �سيت�سمن عر�س جمموعة كبرية من االإك�س�سوارات واأدوات 
املطب����خ والكتب ولعب االأطفال واالأثاث وال�سجاد والكث����ري من ال�سلع املنزلية وغريها، 
م�سيف����ا اأن اأ�سعار هذه املعرو�سات متاحة اأمام جميع الراغب����ني بالت�ع حيث اإنها تبداأ 

من دينار واحد.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
910 اآالف دينار لت�صييد مبنى اأكادميي و�صالة بـ “الرفاع الغربي” للبنات

19 مناق�سة ومزايدة تعود ل� 8 جهات حكومية

فت���ح جمل����س املناق�س���ات واملزاي���دات يف 
جل�ست���ه االأ�سبوعية اأم����س 19 مناق�س���ة ومزايدة، 
تابعة ل� 8 جهات حكومية. واأظهرت اأحدث بيانات 
ن�رست عل���ى موقع املجل����س اأن اأب���رز املناق�سات 
تعود لوزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين، وتتعلق بت�سييد مبنى اأكادميي و�سالة 
ريا�سية مبدر�سة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات 
تقدم لها 9 عطاءات ُعلق اثنان منها واأقل عطاء ب� 
910 اآالف دينار يف حني اأك�ها بقرابة 1.5 مليون 
دينار. وت�ستمل اأعمال امل�رسوع الذي يقع يف الرفاع 
الغربي على بناء مبنى اإ�سايف للمدر�سة، ويت�سمن 
املبن���ى خمت� عل���وم عاًم���ا، خمت� تربي���ة اأ�رسية، 
غرف���ة للفنون، ف�سل ل���ذوي االحتياجات اخلا�سة 
م���زود بدورة مياه خا�سة، 6 ف�سول درا�سية، قاعة 
متعددة االأغرا�س واالأعم���ال ذات ال�سلة مبا فيها 
كل االأعم���ال اخلارجي���ة واأعم���ال ال����رسف ال�سحي 
املتعلق���ة بامل�رسوع، كما يج���ب اأن يت�سمن العقد 

اأعمال تكييف الهواء والرتكيبات الكهربائية.
اأما املناق�سة الثانية لوزارة االأ�سغال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين فتخت�س با�ستبدال 
لدائ���ن �سق���ف املنطق���ة امل�س���اءة بباح���ة جممع 
اللوؤل���وؤ التج���اري ب�س���وق املنامة املرك���زي تقدم 
له���ا 3 عطاءات علق اأحدها واأق���ل عطاء ب� 63 األف 
دين���ار. ويت�سمن امل�رسوع ا�ستبدال ال�سقف احلايل 
بلدائن البويل الكربونية، �سمكها 30 ملم ومغطاة 
بطبقة احلماية �سد االأ�سعة فوق البنف�سجية وذلك 
باملنطق���ة امل�ساءة بباحة جممع اللوؤلوؤ التجاري يف 

ال�سوق.
وبل���غ اإجمايل العط���اءات املقدم���ة 61 عطاء، 
فيم���ا بل���غ جمموع اأق���ل العط���اءات املقدم���ة نحو 
3.84 مليون دين���ار، ومت تعليق 5 عطاءات تابعة 
ل���� 4 جه���ات. ونظ���ر املجل����س يف 6 مناق�سات و4 

مزايدات الإدارة املخازن املركزية بهيئة الكهرباء 
وامل���اء، اأولها ل����رساء كابالت اأر�سي���ة تقدم لها 7 
عط���اءات اأقلها ب� 696.5 األف دينار واأك�ها بنحو 
894.5 األ���ف دين���ار، والثاني���ة ل����رساء زي���ت عازل 
للمحوالت الكهربائي���ة الإدارة نقل الكهرباء تقدم 
لها عطاءان واأقلها بنحو 76.6 األف دينار، والثالثة 
ل�رساء مفاتي���ح كهربائية تقدم لها عطاءان اأقلهما 

ب���� 93.8 األ���ف دينار، فيم���ا تعلق���ت الرابعة ب�رساء 
حمطات فرعي���ة تقدم لها 3 عط���اءات اأقلها بنحو 
40.1 األف دينار، واخلام�سة ل�رساء قواطع كهربائية 
تقدم لها عطاء وحيد ب� 36 األف دينار، وال�ساد�سة 
ل�رساء مو�سالت كهربائية تقدم لها عطاءان اأقلهما 
بنحو 98.9 األف دينار، اأما املزايدات: فاأولها لبيع 
حم���والت كهربائية ب� 179.6 األف دينار، وكان قد 

تقدم لها 4 عطاءات، والثانية لبيع مواد خردة بنحو 
15.2 األ���ف دينار؛ وكان قد تقدم لها 4 عطاءات، 
والثالث���ة لبيع مواد خردة بنحو 301.6 األف دينار، 
وكان قد تقدم لها 4 عطاءات، واالأخرية لبيع مواد 
خردة بنح���و 162.4 األف دينار، وق���د تقدم لها 5 

عطاءات.
كما نظ���ر املجل����س مناق�ست���ني ل�رسكة مطار 

البحرين، اأولهما لطلب تقدمي اقرتاح حلق االمتياز 
لتطوير وت�سغي���ل وحدات التجزئة املتخ�س�سة يف 
اجلان���ب اجل���وي يف مط���ار البحرين ال���دويل تقدم 
اإليها عطاء وحيد دون اأن يتم االإف�ساح عن قيمته، 
والثاني���ة لطل���ب تق���دمي اق���رتاح حل���ق االمتياز 
لتطوي���ر وت�سغي���ل وح���دات االأغذي���ة وامل�رسوبات 
يف اجلان���ب اجلوي يف املطار تق���دم اإليها عطاءان 
دون اأن يت���م االإف�ساح عن قيمة اأي منهما. وكذلك 
نظ���ر املجل�س يف مزايدة لهيئ���ة البحرين لل�سياحة 
واملعار�س لتنظي���م واإدارة �ساطئ البديع، وعمل 
اأن�سط���ة وفعالي���ات علي���ه لزيادة عدد ال���زوار من 
داخ���ل وخ���ارج البحري���ن لدع���م تطوي���ر ال�سواحل 
البحري���ة يف اململكة ب���� 36 األف دين���ار، وكان قد 

تقدم اإليها عطاءان.
اإ�ساف���ة اإل���ى ذلك، فت���ح املجل����س مناق�سة 
لهيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء لتزويد خدم���ة الهواتف 
النقال���ة ملدة �سنتني تقدم له���ا 3 عطاءات اأقلها 
بنحو 427.5 األف دينار واأك�ها بنحو 734.5 األف 
دين���ار، ومناق�سة حللبة البحري���ن الدولية لتجهيز 
مرك���ز البيان���ات واملعلوم���ات باحللب���ة مت�سمًن���ا 
تركيب اأنظمة للت�يد وتزويد الكهرباء ومكافحة 
احلرائق املتخ�س�سة ملراكز املعلومات تقدم لها 
3 عط���اءات عل���ق اأحده���ا واأقل عطاء ب���� 416 األف 
دينار يف حني اأك�ها ب� 880 األف دينار، ومناق�سة 
لهيئة املعلوم���ات واحلكوم���ة االإلكرتونية لنظام 
اإ�س���دار الرتاخي����س الراديوية االإلك���رتوين تقدم 
له���ا عطاء وحي���د ب� 111.1 األف دين���ار، ومناق�سة 
ل�رسك���ة نفط البحرين )بابكو( ل����رساء غالية احلرارة 
ال�سائعة مع اخلزان احلراري مبا يف ذلك حمتويات 
الغالية الداخلية ومن �سمنها الرفاعات واملنزالت 
وجميع امللحقات الداخلية االأخرى وفًقا ملتطلبات 
وموا�سفات ال�رساء تقدم لها 3 عطاءات علق اأحدها 

واأقل عطاء بنحو 171.27 األف دينار.

• اأبرز املناق�سات املطروحة	

 اأمل احلامد

“متكني” ترعى “ميت اآي �صي تي” ومعر�س بايتك�س
فيال فاخرة للفائز بجائزة الوطني الكربى لعام 2017 

مبنطقة الرفاع فيوز.. و�سبيكتان ذهبيتان الثنني اآخرين

املنامة - بنك البحرين الوطني: اأعلن البنك 
يف حفل كب���ري، اأ�سماء الفائزين م���ن زبائنه من 
املدخرين باجلوائ���ز الك�ى لعام 2017 والتي 
يكافئه���م م���ن خاللها عل���ى والئه���م وثقتهم 
بالبنك. حي���ث فاز حممد اأحم���د حاجي باجلائزة 
الك����ى والت���ي يتله���ف الزبائ���ن باحل�س���ول 
عليه���ا وهي في���ال فاخ���رة يف الرف���اع فيوز، يف 
حني ف���از م�سطفى عبداهلل عل���ي، وجعفر مدن 
عل���ي ب�سبيكتني ذهبيتني )1 كج( لكل منهما، 
وذل���ك يف احتفالية ح�رسه���ا الرئي�س التنفيذي 
لبنك البحرين الوطن���ي جان كري�ستوف دوران، 
والرئي�س التنفيذي للخدمات امل�رسفية لالأفراد 
ال�سغرية  التجاري���ة واملوؤ�س�س���ات  وال����رسكات 
واملتو�سطة بالبن���ك، عبدالعزيز عبداهلل االأحمد 
وكب���ار امل�سئولني بالبن���ك باالإ�سافة ملندوبي 

ال�سحافة املحلية وو�سائل االإعالم. 
وع� الفائز حمم���د اأحمد حاجي عن فرحته، 
قائالً “اأنا م�ستثم���ر قدمي يف البنك حتديدا منذ 
48 عاما، حيث بداأت عملي يف �رسكة األبا، وطيلة 
ه���ذه ال�سنوات واأن���ا اأرى االحرتافي���ة واملهنية 

العالية لدى املديرين واملوظفني.
 حاول���ت كث���ريا طيلة ه���ذه االأي���ام معرفة 
اجلائ���زة لكن الرد الدائم م���ن املوظفني، كان 
ل���كل �سخ�س  “ترقب حلظ���ة االإع���الن”. �سكراً 
تفانى يف عمله يف هذا البنك الوطني الذي كان 

وما زال مميزاً واحرتافيا”.
ومن ناحيته ع� عبدالعزيز االأحمد عن بالغ 
�رسوره خ���الل مرا�س���م ت�سليم اجلوائ���ز مو�سحاً 
حر����س البن���ك الدائ���م عل���ى تق���دمي االأف�سل 
للزبائ���ن، حيث اأن تخ�سي�س ه���ذه اجلوائز جاء 
يف اإط���ار جه���ود البن���ك الدوؤوب���ة واملتوا�سلة 
لتوفري خدمات ذات قيمة م�سافة تلبي خمتلف 
تطلعات وطموحات الزبائ���ن الكرام، ولتمدهم 

بفر�س الفوز التي حتقق اأحالمهم. 
كم���ا وجه تهاني���ه القلبي���ة اإل���ى الفائزين 

وقدم لهم ال�سكر ولكاف���ة الزبائن الكرام على 
ادخاره���م وثقته���م ببن���ك البحري���ن الوطني”. 
واأ�ساف “�سن�سعى جاهدين لتعزيز هذه الثقة، 
وتوف���ري املزيد م���ن حلظات ال�سع���ادة وفر�س 

الفوز لزبائننا”.
كم���ا اأف���اد اأن ال�نامج يه���دف اإلى غر�س 
ثقاف���ة االدخ���ار عند اأف���راد املجتم���ع ملا لهذه 
العادة من خري ومنفعة على اجلميع. و�رسعان ما 
اأ�سبحت هذه اجلوائز من اأكرث اجلوائز املرموقة 
الت���ي يطمح الزبائن يف احل�س���ول عليها، فهي 
متث���ل كاف���ة اأمانيهم واأحالمه���م الغالية �سمن 
باق���ة واحدة. لي�س ه���ذا فح�سب، ب���ل اإن اأحالم 
الزبائن وطموحاتهم الرفيعة �سارت تتجدد مع 

جتدد ال�نامج يف كل مو�سم”.
اإن من اأه���م العوامل االأ�سا�سية وراء النجاح 
الباه���ر الذي حقق���ه برنامج ادخ���ار الوطني هو 
�سهول���ة الدخ���ول في���ه واال�ستفادة م���ن مزايا 
ال�نام���ج، اإذ مت ت�سميم���ه خ�سي�س���اً ليتمكن 
جميع زبائن البنك من اأ�سحاب ح�سابات التوفري 
من الدخ���ول يف ال�سحب ب�س���كل تلقائي، وذلك 
بع���د اأن يف���ي ب�رشط احل���د الأدن���ى يف احل�ساب 

وه���و 50 دينار فقط للدخ���ول يف برنامج ادخار 
الوطني. وعالوة عن املزايا املقدمة من برنامج 
االدخار، يوفر ح�س���اب التوفري ت�سكيلة وا�سعة 
م���ن اخلدم���ات للزبائ���ن ت�سمل احل�س���ول على 
بطاقة ال����رساف االآيل املقبولة دولي���اً، �سهولة 
الو�س���ول للخدمات امل�رسفية م���ن اأي مكان يف 
الع���امل من خ���الل خدم���ة املعام���الت امل�رسفية 
ع� االإنرتنت اأو خدم���ة الهاتف النقال التي مت 
حتديثها موؤخراً. ومن جملة التطويرات التي قام 
بها البنك تعزيز مزايا ال�سحب واالإيداع اليومي 
لتفي باحتياجات الزبائن وملواكبة روؤية البنك 
اجلدي���دة نحو تق���دمي خدم���ات اإلكرتونية اأكرث 

تطوراً. 
ومتنى االأحمد جلميع زبائن البنك الذين مل 
يحالفه���م احلظ يف ال�سحب عل���ى جوائز برنامج 
ادخار الوطن���ي حظاً اأوفر يف ال�سحوبات املقبلة 
ل�نامج �سن���ة 2018 يف حلته اجلديدة ومزاياه 
املط���ورة. وقد بلغ جمموع م���ا مت تقدميه حتى 
االآن م���ن جوائ���ز نقدي���ة وغريها اأك���رث من 16 
ملي���ون دوالر تقريب���اً من���ذ بدء م����رسوع برنامج 

ادخار الوطني.

• ت�سليم اجلائزة الك�ى للفائز	

الرئي����س  اأك���د  متك���ني:   - املنام���ة 
“متك���ني”  العم���ل  ل�سن���دوق  التنفي���ذي 
الري���ادي  ال���دور  عل���ى  جناح���ي  اإبراهي���م 
االإقليمي الذي توؤديه البحرين على م�ستوى 
توفري بنية حتتية ر�سين���ة يف قطاع تقنية 
املعلومات واالت�ساالت، م�سريا الى اأن هذه 
اجلهود تاأتي يف اإطار من امل�ساعي الوطنية 
الواعدة لتعزيز االقت�ساد الوطني، وحتقيق 

روؤية اقت�سادية واعدة للمملكة واأبنائها. 
جاء ذلك يف ت�رسيح جناحي على هام�س 
اختتام الن�سخة الثامنة من موؤمتر تكنولوجيا 
 ”Meet ICT“ املعلوم���ات واالت�س���االت 
ومعر����س البحري���ن ال���دويل للتكنولوجي���ا 
“بايتك����س” وال���ذي نظ���م موؤخ���راً ب�رساك���ة 
ا�سرتاتيجي���ة م���ع “متك���ني”، ويعقد حتت 
�سعار التح���ول الرقمي بغية و�سع البحرين 
على اخلارطة العاملية يف املجاالت التقنية 
الك����ى املتعلق���ة باحلو�سب���ة ال�سحابي���ة 

واإنرتنت البيانات الكبرية.
واأ�س���ار جناح���ي اإل���ى اأن قط���اع تقنية 

املعلوم���ات واالت�ساالت �سمل ج���زًءا مهماً 
من برامج دعم متكني خالل العام املا�سي، 
وذلك �سواء على �سعي���د دعم املوؤ�س�سات 
اأو الدعم اال�سرتاتيج���ي، ويف جمال تدريب 
الك���وادر الوطنية لتعزيز مهاراتها املهنية 
فيما يخدم منو وتو�س���ع هذا القطاع وخلق 

وظائف جديدة يف �سوق العمل. 
و�سمل���ت فعالي���ات املوؤمتر مناق�سة 
اأفق التحول الرقمي من خالل جمموعة من 
ور�س العمل واملحا����رسات على يد خ�اء 
يف جم���ال تقني���ة املعلوم���ات م���ن داخل 
البحري���ن وخارجها، ف�سالً عن ا�ستعرا�س 
اأب���رز موا�سيع ومرتك���زات �سناعة تقنية 
يف  و�س���ارك  واالت�س���االت.  املعلوم���ات 
املوؤمت���ر اأكرث من 500 م�س���ارك ميثلون 
قط���اع تقني���ة املعلوم���ات واالت�ساالت 
م���ن داخل البحري���ن وخارجها، حيث جرى 
تبادل اخل����ات املعرفية وتنمية فر�س 
االأعم���ال، وتعزي���ز اأداء القط���اع بحل���ول 

جديدة اأكرث متانة.

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

910,000.00

 yzayani
 trading&
 contracting
co wll

9 مبنى أكاديمي وصالة رياضية في 
مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات

األشغال 
والبلديات

63,000.00
 Orbis
 International
.s.p.c

3
استبدال لدائن سقف المنطقة 

المضاءة لباحة مجمع اللؤلؤ التجاري 
بسوق المنامة المركزي

416,000.00
 Transworld
 Information
Technology

3 تجهيز مركز البيانات والمعلومات 
بالحلبة

حلبة البحرين 
الدولية

0.00
 Bahrain Duty
 Free Shop
 Complex

1

طلب تقديم اقتراح لحق االمتياز 
لتطوير وتشغيل وحدات التجزئة 

المتخصصة في الجانب الجوي في 
المطار

شركة المطار

0.00 - 2

طلب تقديم اقتراح لحق االمتياز 
لتطوير وتشغيل وحدات األغذية 

والمشروبات في الجانب الجوي في 
المطار



الجمعة 16 فبراير 2018 
30 جمادى األولى 1439

العدد 3412 11 business@albiladpress.comاقتصاد
“اجلمارك” تبحث مع “ال�سناعة” اإجراءات “ت�سهيل التجارة”

“جواد ميني ماراثون” يدعم اأطفال التوحد

بالبحرين منو العمالة الإفريقية يخلق فر�سا جديدة لـ “ال�رصافة” 

“البور�سة”: تداول 5 ماليني �سهم بـ 1.53 مليون دينار 

مزاد اإلكرتوين لأرقام ال�سيارات املميزة

ارتفاع وترية ت�سغيل جن�سيات من القارة ال�سمراء بامل�ؤ�س�سات 

تركيز التعامالت على قطاع اال�ستثمار 

100 دينار احلد االأدنى لدخ�له

علي الفردان املنامة – 

تباينت وجهات نظ���ر �رصكات ال�رصافة البحرينية 
ب�س���اأن الفر����ص الت���ي متثله���ا حت�ي���الت العمال���ة 
االإفريقي���ة غ���ري املنزلي���ة يف البحري���ن واالآخ���ذة يف 
التزايد يف ال�س�ق املحلية، ففي حني ت�سعى �رصكات 
�رصاف���ة حملي���ة للبحث عن ����رصاكات يف كينيا اأو دول 
اإفريقية اأخرى م�سدرة للعمالة، وذلك لتق�ية �سبكة 
حت�يل االأم�ال مع القارة ال�سمراء، ترى �رصكات اأخرى 
اأن التح�ي���الت ال زال���ت مت�ا�سع���ة وال ت�ستدعي اأي 
حترك من هذا القبيل. وقال ع�س� جمل�ص اإدارة �رصكة 
الن�ن���� لل�رصافة، وهي م���ن بني اأكرب ث���الث �رصكات 
�رصاف���ة حملية، اإبراهيم الن�ن� اإن ال�رصكة تريد البحث 
عن �رصكاء يف جمال التح�يالت املالية اإلى اإفريقيا مع 
تزايد ال�رصكات التي ت�سغل العمالة االإفريقية لديها 

بالبحرين.
وي�سي���ف الن�ن���� اأن ����رصكات ال�رصاف���ة تركز يف 
ال�سن����ات املا�سية على التح�يالت اإلى الهند و�رصق 
اآ�سيا على وج���ه التحدي���د، اإال اأن الت�جه اجلديد نح� 
ت�سغيل عدد من رعايا الدول االإفريقية، قد ي�ستدعي 
تق�ي���ة �سبكة التح�ي���الت املالية ل���دى ال�رصكة نح� 

الدول اجلديدة، وه� ما ن�سعى له.
اأما املدير العام ل�رصكة الزجن لل�رصافة علي حمد، 
فقلل من حجم حت�يالت العمالة االإفريقية، لكنه اأكد 
اأن بع�ص جمم�ع���ات االأعمال املحلية بداأت بت�سغيل 
جن�سي���ات اإفريقية ب�سكل وا�س���ح يف ال�رصكات، لكن 

التح�يالت املالية ال زالت مت�ا�سعة.
ويق����ل حم���د اإن �رصكت���ه تق���دم خدم���ة حت�يل 
االأم����ال لع���دد م���ن ال���دول االإفريقي���ة ع���ن طريق 
ال�سب���كات الدولية مثل “م�ين ج���رام” وغريها وهي 
�سب���كات دولية ت�سل اإلى خمتل���ف دول العامل، لكن 

ال���دول التي تك�ن فيها حركة ق�ية للتح�يالت مثل 
جمه�ري���ة م�رص العربية، فاإنه يت���م التعامل مع �رصكاء 
حملي���ني مثل البن�ك اأو غريها، وذلك للح�س�ل على 
ه�ام����ص ربحية اأعل���ى مقارنة مع ال����رصكات العاملية 

املكلفة.
وي���رى حمد اأنه �سيك�ن م���ن املجدي البحث عن 
�رصاكات حملي���ة يف دول اإفريقية اإذا كان هناك حجم 
حت�ي���الت ق����ي، اإال اأن���ه �سخ�سي���ا ال ي���رى اأن هناك 
حت�ي���الت ق�ية يف ال�س����ق على الرغم م���ن مالحظة 

دخ�ل عدد من العمالة االإفريقية اجلديدة.

البحري���ن:  ب�ر�س���ة   - املنام���ة 
اأقف���ل م�ؤ�رص البحرين الع���ام ي�م اأم�ص 
 1،339.72 م�ست����ى  عن���د  اخلمي����ص 
بانخفا�ص وق���دره 2.67 نقطة مقارنة 
باإقفاله ي����م االأربع���اء، يف حني اأقفل 
م�ؤ�رص البحري���ن االإ�سالمي عند م�ست�ى 
1،046.89 بانخفا����ص وق���دره 7.19 

نقطة مقارنة باإقفاله ال�سابق.
وتداول امل�ستثم���رون يف ب�ر�سة 
البحري���ن 5.07 ملي�ن �سه���م، بقيمة 
اإجمالية قدرها 1.53 ملي�ن دينار، مت 
تنفيذه���ا من خ���الل 99 �سفقة ، حيث 
رك���ز امل�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى 
اأ�سهم قط���اع االإ�ستثمار، والتي بلغت 
قيمة اأ�سهم���ه املتداولة 848.30 األف 
دين���ار، اأي ما ن�سبته 55 % من القيمة 
االإجمالي���ة للت���داول وبكمي���ة قدره���ا 

840.06 األ���ف �سهم، مت تنفيذها من 
خالل 17 �سفقة.

يف  انف�ستك����رب  بن���ك  وج���اء 
املرك���ز االأول، اإذ بلغ���ت قيمة اأ�سهمه 

املتداول���ة 766.91 األ���ف دين���ار، اأي 
م���ا ن�سبت���ه 50.16 % اإجم���ايل قيم���ة 
االأ�سه���م املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 
224.78 األف �سه���م، مت تنفيدها من 

خالل �سفقة واحدة. اأما املركز الثاين، 
ف���كان ل�رصك���ة البحري���ن لالت�س���االت 
 268.07 قدره���ا  بقيم���ة  “بتلك����” 
األ���ف دين���ار، اأي ما ن�سبت���ه 17.53 % 
م���ن اإجمايل قيم���ة االأ�سه���م املتداولة 
وبكمي���ة قدره���ا 1.33 ملي����ن �سهم، 
مت تنفيذها من خ���الل 22 �سفقة. ثم 
جاء البنك االأهلي املتحد بقيمة قدرها 
97.12 األف دينار، اأي ما ن�سبته 6.35 
% من اإجمايل قيمة االأ�سهم املتداولة 
وبكمي���ة قدره���ا 368 األ���ف �سهم، مت 

تنفيذها من خالل 6 �سفقات.
ومت ي�م اأم�ص ت���داول اأ�سهم 13 
�رصكة، ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم 3 �رصكات، 
يف ح���ني انخف�س���ت اأ�سع���ار اأ�سه���م 4 
�رصكات، وحافظت بقية ال�رصكات على 

اأ�سعار اإقفاالتها ال�سابقة.

املنامة - بن���ا: اأعلنت �رصكة مزاد 
بالتع���اون م���ع العربية للم���زادات عن 
ط���رح 30 رقم���ا للفئ���ة اجلدي���دة من 
االأرق���ام املمي���زة لل�ح���ات ال�سيارات 
اخلا�سة للمزاي���دة االإلكرتونية، وذلك 
م���ن خالل امل�قع االإلك���رتوين للعربية 
http://www.ar -  للم���زادات:
اأو التطبيق اخلا�ص:   bian.auction
Arabian Auction ع���رب اله�اتف 
النقال���ة اعتبارا م���ن ال�ساعة ال�ساد�سة 
م���ن م�ساء اأم����ص اخلمي����ص 15 فرباير 

وحتى تاريخ 22 فرباير 2018.
امل���زاد  ه���ذا  تنظي���م  وياأت���ي 
ا�ستمراري���ة لل���دور ال���ذي تق����م ب���ه 
�رصك���ة مزاد بالتعاون مع �رصكة العربية 
للم���زادات يف طرح �سل�سل���ة من الفئة 
اجلدي���دة الأرق���ام ل�ح���ات ال�سي���ارات 
اخلا�س���ة، واإتاح���ة فر�س���ة اقتنائه���ا 
اأم���ام اجلمي���ع. ويعك����ص ذل���ك جن���اح 

التع���اون الثنائ���ي القائم ب���ني �رصكة 
م���زاد والعربي���ة للم���زادات يف تنظيم 
واالإلكرتوني���ة  العلني���ة  امل���زادات 
والت�ظيف االأمث���ل للتقنية املتط�رة 

يف هذا الن�ع من من�سات البيع.

لب���دء  االأدن���ى  احل���د  و�سيك����ن 
وت�ش���رط  دين���ار،   100 املزاي���دات 
اآلي���ة امل�سارك���ة في���ه الت�سجي���ل عرب 
امل�قع االإلك���رتوين للعربية للمزادات 
اأو تطبيقه���ا اخلا����ص، ويتطلب اأي�سا 

% م���ن قيم���ة ح���د   20 اإي���داع مبل���غ 
املزاي���دة م���ن خ���الل االإي���داع البنكي 
والتح�ي���ل اأو بطاق���ة االئتم���ان، ويتم 
بعد ر�س� املزاد اإ�سدار فات�رة الإمتام 
عملية الدف���ع بالكامل واحل�س�ل على 

�سهادة امللكية للرقم.
ال�ساع���ة  يف  امل���زاد  ويقف���ل 
ال�ساد�سة م�ساء ي����م اخلمي�ص املقبل 
22 م���ن �سهر فرباير اجلاري. كما يتم 
احت�س���اب وقت اإ�سايف بع���د كل �سعر 
يطرحه املزايد الإتاحة املجال ملناف�ص 
اآخ���ر للمزاي���دة حتى ر�س�ه���ا. وميكن 
للراغب���ني يف اقتن���اء االأرق���ام املميزة 
لل�ح���ات ال�سي���ارات اخلا�س���ة زي���ارة 
mazadba -@  ��ساب �رصكة م���زاد
arab rain والعربي���ة للمزادات @-

anauction عل���ى �سبكات الت�ا�سل 
االأرق���ام  عل���ى  لالط���الع  االجتماع���ي 

املطروحة يف املزاد.

• م�ساهمة ال�رصكات يف القيمة االإجمالية	

الزياين ي�ستعر�ض التطورات القت�سادية مع ال�سفري الأمريكي
اأ�سار اإلى جه�د احلك�مة يف جذب امل�ساريع العاملية

املنام���ة - ال�سناعة والتج���ارة: ا�ستعر�ص 
وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة زايد الزياين 
مع ال�سف���ري االأمريكي ل���دى البحري���ن جا�سنت 
االقت�س���ادي  ال�اق���ع  تط����رات  �سيبريي���ل، 
تبذله���ا  الت���ي  الكب���رية  بالبحري���ن واجله����د 
احلك�م���ة يف �سبي���ل و�سع اململك���ة يف م�ساف 

الدول املتقدمة يف هذا اجلانب. 
ج���اء ذلك ل���دى ا�ستقب���ال الزي���اين �سباح 
اأم�ص �سفري ال�اليات املتحدة االأمريكية وذلك 
مبنا�سب���ة تعيين���ه �سف���رياً جديداً لب���الده لدى 

البحري���ن، وح�رص اللق���اء وكيل �س����ؤون التجارة 
ب����زارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة نادر خليل 
امل�ؤيد، وال�كي���ل امل�ساعد للتج���ارة اخلارجية 
اإمي���ان اأحم���د الدو�رصي، وم���ن جان���ب ال�سفارة 
ح�رصه م�س�ؤول ال�س����ؤون االقت�سادية والتجارية 

غاري �س�مان. 
ومت خ���الل اللق���اء ا�ستعرا����ص ع���دد م���ن 
االهتم���ام  ذات  والق�ساي���ا  امل��س�ع���ات 
الثنائي���ة  العالق���ات  وم�ستج���دات  امل�س���رتك، 
ب���ني البلدي���ن ال�سديق���ني، خ�س��س���اً يف ظل 

الدعم وامل�ساندة م���ن لدن قيادتي البلدين يف 
تعزيز ه���ذه العالقات وتت�يجه���ا باالتفاقيات 
والتفاهمات الت���ي ت�سب يف نهايتها يف �سالح 
م�اطني البلدين ومن اأهمها على �سبيل املثال 
اتفاقية التجارة احلرة التي رفعت من معدالت 
التب���ادل التجاري ب���ني البلدين اإل���ى اأكرث من 

ال�سعف.
واأكد ال�زير “اإن حك�م���ة البحرين امل�قرة 
ت�سعى دائماً لتعزي���ز عالقاتها االقت�سادية مع 
كاف���ة دول الع���امل، وجذب امل�ساري���ع العاملية 

التخ���اذ البحري���ن كم�قع ومنطل���ق الأعمالها يف 
املنطق���ة، وتقدمي كاف���ة الت�سهيالت التي من 
�سانها ت�طني هذه امل�ساريع �سمن بيئة اأعمال 
�سديق���ة ومرحبة”، الفتا الى اإل���ى الدور البالغ 

ال���ذي يلعب���ه القط���اع اخلا����ص يف كال البلدين 
لال�ستفادة املثلى من املميزات والف�ائد التي 
ت�فره���ا اتفاقية التجارة احلرة وت��سيع قاعدة 

التعاون امل�سرتك بينهما يف كافة املجاالت.

• الزياين م�ستقبال ال�سفري جا�سنت �سيبرييل  	

املنام���ة - بن���ا: اجتمع رئي����ص اجلمارك 
ال�سيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة، ووكيل وزارة 
التجارة وال�سناعة وال�سياحة ل�س�ؤون التجارة 
ن���ادر خلي���ل امل�ؤيد مببنى �س����ؤون اجلمارك؛ 
ملتابع���ة تنفي���ذ اإج���راءات اتفاقي���ة ت�سهيل 
التج���ارة. و�رصح رئي�ص اجلم���ارك اأن االجتماع 
تخلله عر�ص مرئي من جانب �س�ؤون اجلمارك 
ح�ل امل��س����ع، ومناق�س���ة املتطلبات التي 
يجب على �س�ؤون اجلم���ارك تنفيذها يف اإطار 
اعتم���اد البحري���ن اتفاقي���ة تي�س���ري التجارة 
املنبثق���ة من منظمة التج���ارة العاملية، حيث 
مت اإطالع وكي���ل “�س�ؤون التج���ارة” على كل 
م���ا قامت ب���ه �س�ؤون اجلم���ارك م���ن اإجراءات 
يف اإط���ار تنفيذ املتطلب���ات وااللتزام مبا جاء 
يف االتفاقية وم���ن �سمنها الناف���ذة ال�احدة 
واملعاجل���ة قب���ل ال��س����ل ودلي���ل امل�سغل 
االقت�سادي املعتمد وغريها من املتطلبات، 
م�ؤك���داً اأن الهدف ه���� قيا�ص م���دى التقدم 

ال���ذي و�سل���ت ل���ه االإج���راءات اجلمركية من 
االلتزام قب���ل امل�اعيد املح���ددة ال�ستكمال 

تنفيذها.
واالرتف���اع  الزي���ادة  مناق�س���ة  مت  كم���ا 
احلا�س���ل يف ن�سب���ة اال�ست���رياد ع���رب امل�اقع 
االإلكرتوني���ة، وه���� م���ا يندرج حت���ت م�سمى 
م�اجه���ة  وكيفي���ة  االإلكرتوني���ة،  التج���ارة 
التحدي���ات احلا�سل���ة يف ه���ذا امل��س�ع على 
امل�ست�ى املحلي خ�س��ساً واأن هذه الظاهرة 
عاملي���ة ويف ازدي���اد ملح����ظ، مم���ا يتطل���ب 
التن�سي���ق امل�ستم���ر ب���ني ال����زارة و�س����ؤون 
اجلمارك يف جمال التجارة االإلكرتونية؛ بهدف 
و�س���ع احلل����ل املنا�سب���ة، و�سم���ان حماي���ة 
االإي���راد العام، مع العلم اأن ه���ذا اجلانب يتم 
البحث عن حل�ل حملية له يف دول العامل كافة 
ومل يت���م الت�افق على نظ���ام عاملي للتعامل 
مع هذا الن�ع من التجارة التي اأ�سبحت واقعا 

عامليا.

البدي���ع - جمم�عة ج����اد: تنظم جمم�عة 
ج����اد لالأعم���ال التجاري���ة بتاري���خ 23 فرباير 
اجل���اري، �سب���اق املين���ي ماراث����ن ال�سن����ي 
املحافظ���ة  حماف���ظ  برعاي���ة  ع����رص،  احل���ادي 
ال�سمالية، علي ال�سيخ عبداحل�سني الع�سف�ر، 
اأو  بالرك����ص  معن���ا  “�س���ارك  �سع���ار  وحت���ت 
امل�س���ي للدعم اخل���ريي”. وارت���اأت املجم�عة 
اأن جتع���ل ال�سب���اق ه���ذا العام حدث���اً اأكرب من 
االأع����ام املا�سي���ة. و�سيخ�س����ص ري���ع ه���ذه 
الت�حدي���ني  جمعي���ة  مل�ساع���دة  الفعالي���ة 
البحريني���ة، وهي جمعي���ة خريية هدفها ت�عية 
املجتمع البحريني ع���ن مفه�م مر�ص الت�حد، 
باالإ�سافة اإلى ت�سجي���ع العمل التط�عي لدعم 
االأطفال املر�سى. وهي اأي�ساً معنية مب�ساعدة 
املر�سى واأ�رصهم يف اإيج���اد الربامج، الدورات 
واالأن�سط���ة اخلا�س���ة به���ذا املر����ص. وقد نال 
�سباق ج�اد ميني ماراث�ن،يف االأع�ام ال�سابقة 
، �سمعة طيبة ومدوية ملا قدمه من دعم، حيث 
تبن���ي الق�سايا التي ت�ؤث���ر يف جمتمعنا. وكان 
هدف فعالي���ة ال�سباق املا�سي ه� تبني فكرة 
ت�سلي���ط ال�س�ء على مر�ص فقر الدم املنجلي 
ومر����ص الت�ح���د عن���د االأطف���ال وامل�ساهم���ة 
يف زي���ادة ال�ع���ي ح�ل ه���ذه االأمرا����ص. يبداأ 
 الت�سجي���ل لل�سب���اق ع���رب امل�ق���ع االإلكرتوين

 www.jawadminimarathon.com  
وتك�ن ر�س����م امل�ساركة على النح� التايل: 1 
د.ب للم�ساركني االأقل م���ن 16 �سنة و2 د.ب 

للبالغ اأعمارهم ف�ق ال� 16�سنة. 
و�ستك����ن هن���اك 3 فئ���ات لل�سب���اق: 5 
ك���م، 8 كم، و�سباق م�سي 5 ك���م. هذه الفئات 

ُمق�سم���ة اإلى فئات عمرية خمتلف���ة تبداأ من 9 
�سن����ات اإلى ما ف�ق 50 عاماً للرجال والن�ساء. 
ويحقق ه���ذا التنظيم فر�ص ف�ز عادلة جلميع 
املت�سابق���ني. كما �سيدرج يف هذا ال�سباق فئة 
املت�سابق���ني م���ن ذوي االحتياج���ات اخلا�سة. 
وهناك اأكرث من 33 جائزة للفائزين باالإ�سافة 
اإلى ال�سحب على االأرق���ام الأكرث من 20 جائزة 
ميك���ن الف����ز به���ا. و�ست�س���ارك م�ست�سف���ى 
االإر�سالي���ة االأمريكية بفري���ق طبي مت�اجد مع 
�سي���ارة اإ�سع���اف يف جممع ج����اد التجاري ي�م 
ال�سب���اق للتعام���ل مع حدوث اأي ط����ارئ، كما 
انه���م �سيق�م����ن بتق���دمي فح��س���ات طبية 
جماني���ة يف الي����م نف�س���ه. و اأ�س���ادت اللجن���ة 
املنظم���ة للماراث����ن مبجم�ع���ة ج����اد بالدور 
الفعال الذي قام به حماف���ظ ال�سمالية وكافة 
امل�س�ؤول���ني يف املحافظ���ة وم���ا قام����ا به من 
جمه����د الإجن���اح احل���دث. كل ال�سك���ر اأي�س���اً 
الإدارتي امل���رور واالأمن العام التابعني ل�زارة 
الداخلي���ة، اللت���ان �ستعم���الن ع���ن ق���رب مع 
منظم���ي ال�سباق للتاأكد من اأن كافة االإجراءات 
تتم ب�سه�لة وي����رص. �سيك�ن خط �سري ال�سباق 
وا�سحاً جلميع امل�ساركني، كما �سيك�ن هناك 
فريق من املنظم���ني مل�ساع���دة املت�سابقني 
اأثناء الرك�ص عند نقط جتمع حمددة واإمدادهم 
مبياه ال����رصب واالإ�سعاف���ات االأولي���ة ال�رصيعة. 
يعترب اله���دف االأ�سا�سي من ه���ذا ال�سباق ه� 
الدع���م لق�سي���ة جمتمعية هامة ج���داً، لذا فاإن 
الت�اج���د وامل�ساركة يف ال�سباق اأمر مهم. يذكر 
اأن امل�سارك���ني غ���ري القادرين عل���ى الرك�ص 
ميكن اأن ي�سارك�ا ول� بخط�ات م�سي ب�سيطة.



تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب 
82015، طالبني  رقم  القيد  املسجلة مبوجب  ذ.م.م  والكنكريت  للرمل  املفتوح  البحر  شركة 

تغيير اإلسم التجاري
من: شركة البحر املفتوح للرمل والكنكريت ذ.م.م 

إلى: فيجن مرين لإلنشاءات البحرية ذ.م.م
Vision Marine Construction W.l.l

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

التاريخ: 14/2/2018       القيد 82015
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ادارة التسجيل

اعالن رقم )999(  لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري

لشركة البحر املفتوح للرمل والكنكريت ذ.م.م

لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: اميره عبدالرسول كاظم ابراهيم
االسم التجاري احلالي: مطعم زاوية عالي

االسم التجاري اجلديد: كافتيريا قصر الفالفل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018-21823( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

71886-5

احملل  حتويل  بطلب  دالل  علي  حسن  احمد  حسن  ادناه:  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي الى ميرزا احمد حسن دالل  

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

تاريخ 15/02/2018
)CR2018-26607( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

خباز الديه55997-1

االسم التجاريرقم القيد

55997-2

55997-3

خباز توبلي

احمد حسن علي الدالل

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
شريف  محد  احمد  محمود  لـ  املالك  شريف  محمد  احمد  محمود   / السيد 
املؤسسة  حتويل  22579 طالباً  رقم  القيد  واملسجلة مبوجب  فردية(  )مؤسسة 
6٫000.000)ستة  وقدره  برأسمال   محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية 

آالف(،  لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- مجموعة احمد شريف القابضة ذ.م.م /   2- عبدالرحمن احمد محمد شريف

3- يونس احمد محمد شريف  /  4- محمود احمد محمد شريف
5- عبدالرحيم احمد محمد شريف  /  6- يوسف احمد محمد شريف

7- جنمه حاحمد محمد شريف

القيد: 22579    -   التاريخ: 15/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
علي  ملالكها  ش.ش.و  للمقاوالت  دسمان  شركة  مالك  إليها  تقدم 
 1-113459 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  عباس  ابراهيم  حسني 
رقم  حتت  الفردية  مؤسسته  من  فرع  إلى  الشركة  حتويل  بطلب   ،
للقيام  ابراهيم عباس  املالك وتعيني علي حسني  17790-1، لنفس 

بإجراءات التحويل

التاريخ: 7/02/2018
القيد: 1-113459

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -    إدارة التسجيل 
إعالن رقم )----( لسنة 2017 

بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية
 بناء على قرار الشركاء في شركة ابوطاهر لالنشاء والتطوير ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 71554، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / بشار عبدالهادي عيسى العالي  

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي : الهاتف :39601995 )973+( 

balaali1975@hotmail.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة ابوطاهر لالنشاء والتطوير ذ.م.م
سجل جتاري رقم 71554
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دبي ـ العربية.نت:
بينم���ا ت�س���تمر �الحتجاجات �ملتفرق���ة يف �أنحاء 
�إير�ن �سد �لغالء و�رتفاع �الأ�سعار وتدهور �الأو�ساع 
�ملعي�سية، �أعلن جمل�س �ل�سورى )�لربملان( �الإير�ين 
ع���ن مو�فقت���ه لزي���ادة تكالي���ف �ملي���اه و�لكهرباء 
و�لغاز خالل مو�زنة �لعام �الإير�ين �ملقبل �لذي يبد�أ 

يف 21 مار�س �ملقبل وفقا للتقومي �لفار�سي.
وياأتي هذ� �لقر�ر بعد جدل ومناق�س���ات طويلة 
بهدف �س���د �لعجز يف �ملو�زن���ة حيث و�فق �لربملان 
على رفع �الأ�سعار وفقا للخطة �ل�ساد�سة للتنمية يف 
�إير�ن، �لتي تن�س عل���ى �أنه ميكن �أن تزيد تكاليف 

�ملياه و�لكهرباء بن�سبة 20 �إلى 30 % �سنويا.
وو�فق �لنو�ب يف جل�سة ت�سويت، يوم �الأربعاء، 
عل���ى �قرت�ح وز�رة �لطاقة ومبو�فقة جمل�س �لوزر�ء 
على �رتفاع �أ�س���عار �ملياه و�لكهرب���اء و�لغاز للعام 

�لقادم.
يف  �ملو�زن���ة  جلن���ة  با�س���م  �ملتح���دث  وق���ال 
�لربملان �الإير�ين، علي �أ�س���غر يو�س���ف جناد، �إنه يف 
�حل���االت �لت���ي تتخذ فيه���ا قر�ر�ت بزي���ادة تكلفة 
�ملي���اه و�لكهرباء و�لغاز لل����ركات �حلكومية وفقا 

للقو�ن���ن و�للو�ئح، فاإنها ال تتم �إال باقرت�ح م�روع 
قانون من �لوز�رة �ملعنية ومو�فقة جمل�س �لوزر�ء”.
و�أ�س���اف: “كما ت�س���دد ديون �حلكومة للقطاع 
�خلا����س و�ملنظمات غ���ر �حلكومي���ة و�لتعاونيات 

م���ن �ملمتل���كات �حلكومي���ة و�لقطاع���ات  �لعام���ة 
�ململوكة للدولة و�ملوؤ�س�سات �حلكومية”.

ويرى خرب�ء �أن �رتفاع ن�س���بة �لت�س���خم �س���بب 
�آخ���ر، باالإ�س���افة �إلى �لعج���ز يف �ملو�زن���ة، يف زيادة 

تكلف���ة �ملياه و�لكهرباء و�لغاز، حيث �إن �لت�س���خم 
يزيد �أي�سا من تكلفة �إنتاج هذه �خلدمات.

وكان مرك���ز �أبح���اث جمل�س �ل�س���ورى �الإير�ين 
)�لربملان( توقع يف تقرير له عن توقعات �القت�ساد 
�الإير�ين �أن ن�سبة �لت�سخم من �ملتوقع �أن ت�سل �إلى 
%15، ما �س���يوؤدي اإلى ا�ستمرار هبوط قيمة الريال 

مقابل �لعمالت �الأخرى.
وبينما يدخل �القت�ساد �الإير�ين عامه �ل�ساد�س 
من �لركود، بح�سب �إح�سائيات ر�سمية، فقد قامت 

�حلكومة برفع �ل�ر�ئب يف �ملو�زنة �ملقبلة.
وحت���اول �حلكومة تعوي�س �لعج���ز يف �ملو�زنة 
عن طري���ق جباي���ة �ل�ر�ئب من �ملو�طن���ن �لذين 
يعان���ون من �سيا�س���ة �لتق�س���ف �حلكومي���ة يف ظل 

�رتفاع �الأ�سعار و�لغالء و�لت�سخم.
ويقول خرب�ء �إن �ل�سغط �ل�ريبي على قطاعي 
�ل�س���ناعة و�خلدمات �س���يوؤدي �إلى زي���ادة �لبطالة 
وتعمي���ق �الأزمة، حيث �إن �أحد �مل�س���اكل �لرئي�س���ية 
�لت���ي يو�جهها �أ�س���حاب �الأعمال �لي���وم هي موجة 

�رتفاع �ل�ر�ئب.

 جنيف ـ رويترز:
 ق���ال خبر يف نزع �الألغ���ام تابع لالأمم �ملتحدة، 
�إن �لقناب���ل غر �ملنفجرة �س���تظل منت�رة يف مدينة 
�ملو�س���ل �لعر�قي���ة لعقد م���ن �لزمن مم���ا يعر�س 
للخط���ر مليون م���دين �أو �أكرث يري���دون �لعودة �إلى 
موطنه���م بعد �نتهاء �س���يطرة تنظي���م د�ع�س على 

�ملدينة و�لتي د�مت 3 �سنو�ت.
وق���ال ب���ر لودهامر، وه���و مدي���ر برنامج لدى 
د�ئرة �الأمم �ملتحدة لالإج���ر�ء�ت �ملتعلقة باالألغام، 
�إن تدمر �ملو�س���ل خلف ما يق���در باأحد ع�ر مليون 
طن م���ن �حلطام، و�إن من �ملعتق���د �أن ثلثي �ملو�د 

�ملتفجرة مدفونان حتت �لركام.
و�أ�س���اف يف موؤمتر �س���حايف يف جنيف “ت�س���ر 
تقدير�تنا �إلى �أن تطهر غرب �ملو�سل �سي�ستغرق 
�أك���رث من عقد من �لزمن. لن ت�س���مح كثافة وتعقيد 
)�مل���و�د �ملتفجرة( باإمتام عملي���ة �لتطهر هذه يف 

غ�سون �سهور �أو حتى خالل �سنو�ت”.
وتابع يق���ول “نحن ن���رى ذخائر �أ�س���قطت من 
�جلو، قنابل تزن )�لو�حدة( 500 رطل مت �إ�سقاطها، 
تخرتق �الأر�س مل�سافة 15 مرت� �أو �أكرث. جمرد �إخر�ج 

�لو�حدة منها ي�ستغرق �أياما و�أحيانا �أ�سابيع”.
ويف �لعام �ملا�سي، �أز�لت د�ئرة �الأمم �ملتحدة 
لالإج���ر�ء�ت �ملتعلق���ة باالألغام 45 �ألف���ا من �ملو�د 
�ملتفج���رة، و750 �س���حنة نا�س���فة بد�ئي���ة �ل�س���نع 
يف �أرج���اء �لع���ر�ق، بينها �أكرث م���ن 25 �ألفا يف غرب 
�ملو�س���ل وحده. وحتتاج مناطق �أخرى مثل �لفلوجة 

و�سنجار �إلى مزيد من �لدعم جلهود نزع �الألغام.
و�كت�س���ف �لعامل���ون يف ن���زع �الألغام �الأ�س���بوع 
�ملا�س���ي م�س���نعا لتنظيم د�ع�س الإنتاج �ل�سحنات 
�لنا�سفة �لبد�ئية تناثرت به كمية كبرة من قذ�ئف 
�ملورت���ر وقذ�ئ���ف �ملدفعي���ة و�لقناب���ل �ليدوي���ة 

و�ل�سو�ريخ و250 �ألفا من �ملكونات �الإلكرتونية.

وق���ال لودهامر “ب���د� �الأمر كما لو �أن �إع�س���ار� 
�رب متج���ر� لالإلكرتوني���ات”. وكان تطه���ر مباٍن 
مثل �مل�ست�س���فى �لرئي�سي يف غرب �ملو�سل، �لذي 
�تخ���ذه �لتنظي���م يف �ل�س���ابق مق���ر� له، �أم���ر� حيويا 

ال�ستعادة �خلدمات للمو�طنن.
وق���ال لودهام���ر “�أزلن���ا يف هذ� �ملوق���ع وحده 
�أكرث من 2500 مادة متفجرة، من �أحزمة نا�سفة �إلى 
قذ�ئف �س���اروخية وقذ�ئف مورتر وقنابل يدوية - 

قل ما �سئت، كله كان موجود� هناك”.
وعند �ملحكم���ة �لعليا يف �ملو�س���ل كان هناك 
44 �س���رتة وحز�ما نا�س���فا وت�س���ع �س���حنات نا�سفة 
بد�ئية جاهزة للتفجر، و64 مفتاح قطع لل�سحنات 
و48  مورت���ر،  قذيف���ة  و231  �لبد�ئي���ة،  �لنا�س���فة 
�س���اروخا، و72 ذخرة بد�ئية �ل�س���نع �أ�سقطت من 

�جلو، و220 فتيال، و109 قنابل يدوية.
وبعد �النتهاء من �إز�لة ذلك كله مت �لعثور على 
�أكو�م من وثائق �مللكي���ة �لعقارية فيما مثل دعما 
للمو�طنن �لعائدين �لذين ي�سعون الإثبات �مللكية 

�لقانونية ملنازلهم.

  للتو��سل:  )ق�سم �ل�سوؤون �لدولية: 17111482(              ق�سم �الإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

 موؤمتر يف ميونيخ يبحث متويل قطر لالإرهاب
ميونيخ ـ سكاي نيوز عربية: 

��ست�س���افت مدينة ميونيخ �الأملانية، �أم�س �خلمي�س، موؤمتر� حتت �سعار �أوقفو� دعم ومتويل قطر 
لالإرهاب. وي�سارك يف هذ� �للقاء خرب�ء قانون �أملان، �سكاي نيوز عربية ومت خالل �ملوؤمتر عر�س جمموعة 
من �ل�س���ور و�للقطات �لتي قال �ملنظمون �إنها ت�س���كل �إد�نة لقطر وتورطه���ا يف متويل جهات تعترب 
�إرهابي���ة من قبل جمموعة من �لدول. وطلب بع�س �مل�س���اركن فر�س عقوبات مالية على �سخ�س���يات 
قطري���ة، فيم���ا طالب �آخرون باإلغاء تنظيم قطر لنهائيات كاأ�س �لعامل عام 2022. و�س���ارك يف �ملوؤمتر 
ع���دد كبر من �أفر�د �جلاليات �لعربية و�مل�س���لمة باأملانيا، �إ�س���افة �إلى خرب�ء ع���رب و�أجانب من �لدول 
�الأوروبية و�لواليات �ملتحدة. وت�سببت �الأن�سطة �لقطرية �لد�عمة لالإرهاب يف قلق �أوروبي خا�سة ب�سبب 
تلقي جمعيات مت�سددة يف �أوروبا �أمو�ال قطرية. وقبل �أ�سبوعن، نظم مركز بروك�سل لالأبحاث موؤمتر� يف 
�لربملان �الأوروبي، حول �أزمة قطر ومتويل �الإرهاب، مب�ساركة عدد من خرب�ء مكافحة �الإرهاب. وناق�س 
�خلرب�ء و�س���انعو �لقر�ر �ال�سرت�تيجيات ذ�ت �ل�سلة ملكافحة �لتحديات �لعاملية مثل �آليات �ل�سفافية 

ومكافحة �لف�ساد و�لتوجيه �الأوروبي �جلديد ملكافحة غ�سل �الأمو�ل.
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عواصم ـ وكاالت:
دمرت مقات���الت �لتحالف �لعربي، يف 
غ���ارة جوية، �أم�س �خلمي�س، من�س���ة �إطالق 
�س���و�ريخ بالي�س���تية تابعة مليلي�س���يات 
�حلوث���ي �الإير�ني���ة، بالق���رب م���ن مط���ار 
�حلديدة. وكانت �مليلي�س���يات تعمل على 
جتهيز �ملن�سة الإطالق �أحد �ل�سو�ريخ نحو 
مدين���ة �ملخا. ووفقا مل�س���ادر ع�س���كرية، 
فقد �أ�سفرت �لغارة عن مقتل 8 من �أفر�د 
ميلي�س���يات �حلوثي �الإير�نية �لعاملن يف 
�ملن�س���ة. من جان���ب �آخر، جنح���ت �ل�رعية 
�ليمني���ة يف دخ���ول و�دي �مل�س���يني �أه���م 
معاق���ل تنظيم �لقاع���دة بح�رموت �رقي 
�ليمن، و�ل�س���يطرة على مد�خل���ه �ملوؤدية 
ل�س���احل ح�رموت. و�أ�س���ارت وكالة �الأنباء 
�الإمار�تي���ة �إل���ى �أن �لعملي���ة �لتي نفذتها 
ق���و�ت �لنخبة �حل�رمية متت باإ�س���ناد من 
قو�ت �لتحالف �لعربي، بقيادة �ل�سعودية، 

ودعم كبر من �لقو�ت �الإمار�تية.

كابول ـ رويترز: 

يف خطوة م�س���تغربة من حركة طالبان 
�ملت�س���ددة يف �أفغان�ستان، وجهت �حلركة 
بيان���ا “لل�س���عب �الأمرك���ي”، د�عي���ة �إلى 
“�إنهاء �حلرب �لد�ئرة يف �أفغان�س���تان منذ 
17 عام���ا ع���رب �ملحادث���ات”، موؤك���دة يف 
�لوقت نف�س���ه على ��س���تمر�ر �لقتال �سد 
�لق���و�ت �الأمركي���ة. وذك���رت طالبان يف 
بيانها: “نف�س���ل ح���ل �مل�س���األة �الأفغانية 
من خالل حو�ر �س���لمي”، لكنها حذرت من 
�عتبار هذه �لر�سالة “عالمة على �سعفها”، 

وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
و�أ�س���افت �حلركة �أن على و��س���نطن 
�إنه���اء “�الحتالل”، و�لقب���ول بحق طالبان 
يف ت�س���كيل حكومة “تتو�فق مع معتقد�ت 

�ل�سعب �الأفغاين”.
وياأتي هذ� �لبيان بعد �أقل من �س���هر، 
من هجوم ��س���تهدف فندق���ا يف كابل يوم 
27 يناير، �أ�س���فر عن مقت���ل �أكرث من 30 
�سخ�سا، باالإ�سافة �إلى تفجر �آخر يف �سارع 
مزدحم، بعد �لهجوم �الأول باأ�سبوع، �أ�سفر 

عن �سقوط اأكرث من 100 قتيل.
وكانت �حلركة قد �أعلنت م�سوؤوليتها 

عن �لهجومن.

الكاب ـ أ ف ب: 

�نتخ���ب برملان جن���وب �فريقيا �أم�س 
�خلمي����س �س���ريل ر�ماف���وز� يف من�س���ب 
رئي����س �جلمهوري���ة وذل���ك �ثر ��س���تقالة 
جاكوب زوما �ملثرة للجدل �الربعاء حتت 

�سغط حزبه.
�لد�س���تورية  و�علن رئي����س �ملحكمة 
مغوين���غ مغوينغ و�س���ط ت�س���فيق �لنو�ب 
�لذين عقدو� جل�سة ��س���تثنائية للربملان 
�ن �س���ريل ر�مافوز� رئي�س حزب �ملوؤمتر 
“�نتخ���ب  �حلاك���م  �الفريق���ي  �لوطن���ي 
بح�سب �ال�س���ول، رئي�سا جلمهورية جنوب 
�فريقي���ا”. ويف غي���اب مناف�س���ن �عل���ن 
�لد�س���تورية  �ملحكم���ة  رئي����س  مغوين���غ 
�سريل ر�مافوز� رئي�س���ا للجمهورية دون 

�جر�ء ت�سويت.
و�وم���اأ �لرئي����س �جلدي���د �جلال�س يف 
�ل�س���فوف �الولى يف �لقاعة، بر��سه حمييا 
�حل�س���ور بابت�س���امة عري�س���ة عن���د �عالن 

�لنتيجة.
ومن���ذ تولي���ه رئا�س���ة ح���زب �ملوؤمتر 
�لوطن���ي �الفريق���ي يف دي�س���مرب 2017، 
عام���ا(   65( ر�ماف���وز�  �س���ريل  �س���عى 
للتخل����س با�رع ما ميكن من جاكوب زوما 

�ملرتبط ��سمه بعدة ف�سائح ف�ساد.
رئي�س���ا  ر�ماف���وز�  �نتخ���اب  وينه���ي 
للدول���ة �زمة �سيا�س���ية جنم���ت عن تعنت 

زوما ورف�سه �لتنحي.

اديس ابابا ـ أ ف ب:
قدم رئي����س وزر�ء �أثيوبيا هايلمريام 
دي�س���يلن ��ستقالته �أم�س �خلمي�س بح�سب 
م���ا �علن���ت �الذ�ع���ة �لعام���ة بينم���ا ظهرت 
�حلاك���م  �الئت���الف  يف  موؤخ���ر�  �نق�س���امات 
عل���ى خلفية تظاهر�ت مناه�س���ة للحكومة. 
وقال���ت �الذ�عة يف تغري���دة �ن هايلمريام 
دي�س���يلن “قدم ر�سالة ��س���تقالته” �لتي 
قبل���ت م���ن �ملجل����س �لتنفي���ذي لالئتالف 
�حلاك���م “�جلبه���ة �لدميوقر�طي���ة �لثورية 
لل�س���عوب �الثيوبية” لكنها ما ز�لت حتتاج 
وتول���ى  �جلبه���ة.  ت�س���ديق جمل����س  �ل���ى 
هايلمريام من�سبه منذ 2012 وكان �ختر 
يف 2010 خلالفة ميلي����س زيناوي �ملتمرد 
�ملارك�س���ي �ل�س���ابق �ل���ذي حك���م �ثيوبي���ا 
حتى وفاته بع���د �ن �نقلب على �لدكتاتور 
مينغي�ستو هايلمريام يف 1991. ويف عامي 
2015 و2016 �س���هدت �ثيوبيا تظاهر�ت 
مناه�س���ة للحكوم���ة ه���ي �الكرب من���ذ ربع 
قرن وخلف قمعه���ا 940 قتيال على �القل، 
بح�س���ب جلن���ة حق���وق �الن�س���ان �الثيوبي���ة 
�ملرتبط���ة باحلكومة. ومل يع���د �لهدوء �لى 
�لب���الد �ال بع���د فر�س حالة �لط���و�رىء بن 
�كتوبر 2016 و�أغ�سط�س 2017 رغم بع�س 

�لتظاهر�ت الحقا.

القاهرة ـ سكاي نيوز عربية: 

�لق���و�ت �جلوي���ة �مل�ري���ة  �أحبط���ت 
حماولة ت�سلل �سيار�ت دفع رباعي حمملة 
باالأ�س���لحة و�لذخائ���ر عل���ى خ���ط �حل���دود 
�لغربي���ة، وفق ما ذكره مر��س���ل “�س���كاي 

نيوز عربية”، �أم�س �خلمي�س.
وذك���ر بي���ان ر�س���مي ل���وز�رة �لدفاع 
�مل�رية �أن ت�س���كيالت من �لقو�ت �جلوية 
�أقلع���ت ال�س���تطالع �ملنطق���ة �حلدودي���ة 
�ملعادي���ة  �الأه���د�ف  وتتب���ع  و�كت�س���اف 
وتاأكي���د �حد�ثياتها و�لتعام���ل معها علي 
مد�ر �ل�24 �س���اعة �ملا�سية، مما �أ�سفر عن 

��ستهد�ف وتدمر هذ� �لتجمع.
و�أ�س���افت �أن �لتجمع كان ي�س���م 10 
�س���يار�ت كانت حتاول �لت�سلل و�أنه جرى 
�لق���و�ت  وتو��س���ل  بالكام���ل.  تدمره���ا 
�مل�س���لحة تنفيذ جهوده���ا �لر�مية الإحكام 
�ل�س���يطرة على ح���دود �لدول���ة على كافة 
�الجتاهات �ال�س���رت�تيجية ومنع �أي حماولة 
للت�س���لل �أو �خ���رت�ق �حل���دود عل���ى كافة 

�الجتاهات �ال�سرت�تيجية.

الرباط ـ اف ب: 

�ملغربي���ة،  �لد�خلي���ة  وز�رة  �أعلن���ت 
�أم�س �خلمي�س، توقيف 3 �أ�سخا�س ي�ستبه 
بانتمائهم لتنظيم د�ع�س، م�س���رة �إلى �أن 

�أحدهم مرتبط �أي�سا بجبهة �لبولي�ساريو.
وق���ال �مل�س���در نف�س���ه �أن �مل�س���تبه 
فيه���م “بايع���و�” زعي���م تنظي���م د�ع�س، 
و”�نخرط���و� يف �لتحري����س عل���ى �لقتل”، 
و”�سعو� الكت�ساب خرب�ت يف جمال �سناعة 

�ملتفجر�ت و�لعبو�ت �لنا�سفة”.
ت���رت�وح  �لذي���ن  وكان �ملوقوف���ون، 
�أعماره���م بن 24 و30 �س���نة، ين�س���طون 
ومر�ك����س  �لب���الد(  )غرب���ي  �س���ال  مب���دن 
و�لعيون )جنوبا(. وك�سفت �لوز�رة �أن �أحد 
�ملوقوفن “�سبق له �أن �لتحق” مبخيمات 
�لبولي�س���اريو يف تن���دوف باجلز�ئ���ر، حيث 
“كان يف ط���ور �الإعد�د لعملي���ات �إرهابية 
د�خل �ململكة”، م�س���رة �إلى �لعثور لديه 
عل���ى “بطاق���ة تعري���ف وبذل���ة ع�س���كرية 
جبه���ة  رم���وز  جميعه���ا  حتم���ل  ور�ي���ة” 
�لبولي�ساريو، ف�سال عن معد�ت �إلكرتونية.

الجزائر ـ اف ب: 

 تويف 5 جنود جز�ئرين و�أ�س���يب 
�آخر�ن باإ�سابات بليغة �إثر �نفجار قنبلة 
تقليدية، زرعتها �جلماعات �الإرهابية 
مبنطقة مديلة 12 كلم، وفق ما ذكره 

موقع “�ل�روق” �جلز�ئري.
وذكر �مل�س���در �أن �حل���ادث وقع 
مبنطق���ة مديل���ة �لو�قعة جن���وب مقر 
بلدية فركان، بوالية تب�س���ة. ومت نقل 
جثامن �ل�س���حايا �إلى م�س���لحة حفظ 
�جلثث.  وعلى �إث���ر �لعملية �الإجر�مية، 
�نت����رت وحد�ت من �جلي�س �ل�س���عبي 
�لوطن���ي، وبا����رت عملي���ة مت�س���يط 
و��س���عة بحثا عن �لعنا����ر �الإجر�مية، 
باإح���دى  �للغ���م  ب���زرع  قام���ت  �لت���ي 
�مل�س���الك �لتي مت���ر عليه���ا دوريات 

�جلي�س بالقرب من �جلبل �الأبي�س.
وي�سكل �جلبل �الأبي�س يف �جلز�ئر 
قاع���دة خلفي���ة ملختل���ف �ملجموعات 

�الإرهابية، ح�سب “�ل�روق”.

تدمر من�سة �سو�ريخ 
بالي�ستية قرب مطار �حلديدة

أفغانستان

جنوب افريقيا 

أثيوبيا 

طالبان تدعو �أمركا 
الإنهاء �حلرب باحلو�ر

�لربملان ينتخب 
�سريل ر�مافوز� رئي�سا

رئي�س �لوزر�ء يقدم 
��ستقالته

م�ر حتبط حماولة ت�سلل 
�سيار�ت حمملة باالأ�سلحة

�ملغرب يعلن تفكيك 
“خلية جديدة” لد�ع�س

مقتل 5 جنود جز�ئرين 
يف “تفجر �إرهابي”
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م�سوؤول ديني باك�ستاين: دعوات تدويل احلج �سخيفة

تيلر�سون: تنامي تر�سانة “حزب اهلل” يهدد اأمن لبنان

رغم االحتجاجات.. اإيران ترفع �سعر املياه والكهرباء والغاز

االأمم املتحدة: اإزالة قنابل املو�سل حتتاج اأكرث من 10 �سنوات

�أ�ساد بالتو�سعات �لتي �سهدها �حلرمان �ل�ريفان

�أكد عدم وجود فرق بن جناحيه �لع�سكري و�ل�سيا�سي 

وقال �مل�س����وؤول �لباك�ستاين: “تعطي �لقيادة 
�ل�س����عودية د�ئم����اً �الأولوي����ة لتح�س����ن �خلدم����ات 
للحج����اج و�ملعتمري����ن، حت����ى يف ظ����ل �ل�س����عوبات 
�القت�س����ادية. فعلى مد�ر �الأربعن عاماً �ملا�سية، 
�سهدت �الأماكن �ملقد�سة مبكة و�ملدينة تو�سعات 
كب����رة بتكاليف �س����خمة تف����وق �لو�س����ف.. فكلما 
قم����ت بزي����ارة �حلرم����ن �ل�ريفن �أجد تو�س����عات 

هائلة تخدم �الأعد�د �ملتز�يدة من �حلجاج”.
و�����رب مر �أمثلة بالتو�س����عات �لتي �س����هدها 
�حلرمان �ل�ريفان، قائالً: “مت ربط �ملدن �ملقد�سة 
باملطار�ت ع����ن طريق �لقط����ار�ت، كما مت �إن�س����اء 
مط����ار بالطائف لتخفيف �ل�س����غط عل����ى جدة �لتي 
حتتوي بالفعل على عدة مطار�ت”، م�س����ر�ً �إلى �أن 
�ر�ء �الأر��سي وتخ�سي�س �ملباين لتو�سعة �حلرمن 
يتكلف �الأمو�ل �ل�س����خمة، و�لتخطيط و�الإخال�س يف 
�لعمل، وهي �أ�س����ياء ال يقدر عليه����ا �أي جهة دولية 
غ����ر �ململك����ة �لعربية �ل�س����عودية، بح�س����ب تعبر 

�مل�سوؤول �لباك�ستاين.
ت�س����كله  �ل����ذي  للتهدي����د  م����ر  وتط����رق 

�مليلي�س����يات �حلوثية للمملكة �لعربية �ل�س����عودية 
عن طري����ق �إطالق �ل�س����و�ريخ �لبالي�س����تية، وقال: 
“ميلي�سيات �حلوثي �أطلقت �ملئات من �ل�سو�ريخ 
على �ملدن �ل�س����عودية �حليوية، ومنها مكة، وذلك 
من �ليم����ن.. �لبلد �لذي ي�س����تخدمه �أع����د�ء �ململكة 
ال�س����تهد�ف �ل�سعودية على مد�ر �لعقود �ملا�سية، 
لكن حل�س����ن �حلظ مت �عرت��س تلك �ل�س����و�ريخ يف 
�جلو عن طري����ق �لدفاعات �جلوي����ة للمملكة”. كما 
�أ�سار �مل�سوؤول �لباك�ستاين �إلى �أن �ململكة �لعربية 
ال�س����عودية قام����ت باإحب����اط العديد م����ن الهجمات 
�الإرهابية، و�إلقاء �لقب�س على خاليا �إرهابية ممولة 
من �خلارج، مادحاً �أجهزة �الأمن �ل�س����عودية و�أجهزة 
�ال�س����تخبار�ت �لت����ي حتافظ على �أم����ن �ملو�طنن 
�س����د �أي تهديد�ت. وعن �القت�ساد �ل�سعودي، قال 
�مل�سوؤول �لباك�ستاين �إنه يخطو لالأمام بخطى ثابتة 
عل����ى مد�ر �الأ�س����هر �ملا�س����ية رغم تطبي����ق بع�س 
�الإج����ر�ء�ت �القت�س����ادية �ل�س����عبة، وفر�س �ريبة 

جديدة، وكذلك �سن حملة للق�ساء على �لف�ساد.

وقال تيلر�سون: “ال ي�سكل حزب �هلل م�سدر 
قلق للواليات �ملتحدة فح�س���ب. ينبغي لل�س���عب 
�للبناين �أن يقلق �أي�س���اً كيف �أن �أفعال حزب �هلل 
وتر�س���انته �ملتنامي���ة ت�س���ع لبن���ان بطريقة غر 

مرغوبة وغر بناءة حتت �ملجهر”.
و�عت���رب �أن “�س���لوع ح���زب �هلل يف �لنز�عات 
�الإقليمية يهدد �أمن لبنان ويزعزع �ال�س���تقر�ر يف 

�ملنطقة”.
و�س���دد تيلر�س���ون على �أن “وجود حزب �هلل 
يف �س���وريا مل يوؤد �إال �إلى مو��س���لة �س���فك �لدماء 
وفاقم نزوح �الأبرياء ودعم نظام �الأ�سد �لوح�سي”، 
معترب�ً �أنه “من غر �ملقبول مللي�س���يا كحزب �هلل 

�أن تعمل خارج �سلطة �حلكومة �للبنانية”.
يف �س���ياق �آخ���ر، �أعرب تيلر�س���ون ع���ن دعم 
و��س���نطن للقو�ت �لدولية �لعاملة يف لبنان، كما 
�أكد عم���ل بالده مع �جلي�س �للبن���اين وقوى �الأمن 

�لد�خلي يف مو�جهة د�ع�س و�لقاعدة.
وتابع: “نحاول �لتو�سط بن لبنان و�إ�ر�ئيل 
ل�س���مان �له���دوء يف منطق���ة �حلدود”. و�أو�س���ح 

تيلر�س���ون �أن هناك مناق�سات بناءة جتري حاليا، 
وحث �إ�ر�ئيل على �أن تكون بناءة �أي�سا.

من جهت���ه، �أكد �حلري���ري �أن “لبن���ان يلتزم 
بالناأي عن �لنف�س و�البتع���اد عن �الأزمات.. لبنان 
مع كل �أنو�ع �لتهدئة يف �ملنطقة”، م�س���دد�ً على 
رف�س���ه الأن “يك���ون لبن���ان �س���حية �ل�ر�عات يف 
�ملنطق���ة”. كم���ا �عترب �أنه يتوج���ب على �ملجتمع 

�لدويل م�ساعدة لبنان ملو�جهة �أزمة �لالجئن.
وتاب���ع: “�أبلغت �لوزير تيلر�س���ون �أن �لتز�م 
�جلمي���ع ب�سيا�س���ة �لن���اأي بالنف����س ب���ات �لي���وم 
م�س���وؤولية جماعي���ة ويتم مر�قبته���ا عن كثب من 
قبل موؤ�س�سات �لدولة ل�سمان تنفيذها مبا يخدم 
م�س���الح لبنان �لوطنية وميكنه م���ن �الإبقاء على 
�أف�س���ل �لعالقات مع �ل���دول �لعربي���ة و�ملجتمع 

�لدويل ب�سكل عام”.
وع���ن �ل����ر�ع م���ع �إ�ر�ئي���ل ق���ال �حلريري: 
“لبن���ان ملتزم بقر�ري جمل����س �الأمن �لدويل رقم 
�إل���ى مرحل���ة  ننتق���ل  �أن  1701 و2317 ونري���د 
وق���ف �إطالق نار د�ئم، لكن ��س���تفز�ز�ت �إ�ر�ئيل 

�ليومية و�نتهاكاتها ل�سيادة لبنان تعطل حتقيق 
ه���ذ� �لهدف �إ�س���افة �إل���ى خطابها �لت�س���عيدي. 
هذ� �الأم���ر يجب �أن يتوقف بالنظ���ر �إلى �أن حدود 
لبن���ان �جلنوبية هي �الأهد�أ من نوعها يف �ملنطقة، 
و�أدعو وزير �خلارجية للم�ساعدة يف �حلفاظ عليها 

كذلك”.

وكان تيلر�س���ون قد و�س���ل �لي���وم �خلمي�س 
�إلى لبنان يف زيارة ق�سرة، من �ملتوقع �أن يعلن 

خاللها موقفاً حازماً من ميلي�سيا حزب �هلل.
وتعد زيارة تيلر�س���ون، �لتي ت�س���تمر نحو 6 
�س���اعات و�س���ط �إج���ر�ء�ت �أمنية م�س���ددة، �الأولى 

مل�سوؤول �أمركي يف هذ� �ملن�سب منذ 4 �أعو�م.

• رئي�س جمعية �أهل �حلديث �ملركزية يف باك�ستان �ساجد مر.	

• هجوم �سابق على منطقة يف �ملو�سل )�ر�سيفية(	

• تيلر�سون: ال يوجد فرق بن �جلناح �لع�سكري و�ل�سيا�سي حلزب �هلل	

• �حتجاجات �سابقة يف �لعا�سمة طهر�ن.	

إسالم أباد ـ العربية نت:

بـ”ال�سخيف”، و�أنه  رف�ض م�سوؤول ديني رفيع بباك�ستان مو�سوع تدويل احلج، وا�سفاً الأمر 

يتم الرتويج له من قبل اإيران واأعداء اململكة العربية ال�سعودية.

وقال رئي�ض جمعية اأهل احلديث املركزية يف باك�ستان، �ساجد مري، يف حديث لن�سخة الأوردو 

�سمعة  تدني�ض  حمـــاولت  عــن  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأعـــداء  يكف  “ل  “العربية.نت”:  مــن 

اململكة”، يف حماولة لنتزاع اإدارة موا�سم احلج والعمرة من اململكة وتكليف جلنة دولية بالأمر.

كما و�سف ادعاءات نق�ض الأمن اخلا�ض باحلجاج لتربير تلك املطالب، باأنها “لي�ض لها اأي 

اأ�سا�ض”.

بيروت – وكاالت: 

اهلل  “حزب  اأن  بــريوت  من  اخلمي�ض،  ام�ض  تيلر�سون  ريك�ض  الأمــريكــي  اخلارجية  وزيــر  اأكــد 

منظمة اإرهابية ول فرق بني جناحيه ال�سيا�سي والع�سكري”، واأكد اأن “حزب اهلل زاد من النزاع يف 

اأن يوقف حزب اهلل ن�ساطاته يف اخلارج. واعترب تيلر�سون  �سوريا واملنطقة”، م�سدداً على �سرورة 

تر�سانة حزب  “تنامي  اأن  �سعد احلريري  اللبناين  الــوزراء  رئي�ض  يف موؤمتر �سحايف م�سرتك مع 

اهلل وتورطه يف ال�سراعات الإقليمية يهدد اأمن لبنان”، معترباً اأنه يتوجب على “م�سوؤويل لبنان 

البتعاد عن �سراعات املنطقة.. والتم�سك ب�سيا�سة الناأي بالنف�ض عن ال�سراعات الإقليمية”.

ماتي�س: �إير�ن �سالعة يف �أزمات �ملنطقة كافة 
 دبي ـ العربية.نت:

 ق���ال وزي���ر �لدف���اع �الأمرك���ي، جيم����س 
ماتي����س، �إن �إي���ر�ن �س���العة يف كاف���ة �أزم���ات 
�ملنطق���ة. ورد�ً عل���ى �س���وؤ�ل ل�”�لعربية” قال 
ماتي�س: “يجب �أن تكون �س���وريا لل�س���ورين، 
�لوزي���ر  و�أ�س���اف  للعر�قي���ن”.  و�لع���ر�ق 
�الأمرك���ي، متحدث���اً من بروك�س���ل بعد �جتماع 
حلل���ف �س���مال �الأطل�س���ي، �أن �إي���ر�ن �س���العة 
يف �أزم���ات �ليم���ن و�س���وريا ولبن���ان و�لبحرين 

و�لعر�ق.
و����رح ماتي����س �إن �حللف���اء �الأوروبي���ن 
�عرتفو� باأن �لدفاع �مل�سرتك هي مهمة “حلف 

�سمال �الأطل�سي وحده”.
وقال ماتي�س يف موؤمتر �سحايف بعد �جتماع 
للحلف ملناق�س���ة �ملبادرة �لدفاعية �الوروبية 
“هناك �تفاق و��س���ح عل���ى �أن يدرج يف وثيقة 
�الحتاد �الأوروبي �أن �لدفاع �مل�سرتك من مهمة 

�حللف �الطل�سي و�حللف �الأطل�سي وحده”.

عواصم ـ وكاالت:
و�س���ف �ملبعوث �الأممي �إلى �سوريا �ستافان 
دي مي�ستور� �لو�سع �حلايل �لذي ت�سهده �ل�ساحة 
�ل�س���ورية ب�”�الأعنف و�الأخطر خ���الل �أربعة �أعو�م”. 
وطال���ب دي مي�س���تور� جمي���ع �الأط���ر�ف بااللتز�م 

مبناطق خف�ض الت�سعيد دون �رشوط.
و�عت���رب دي مي�س���تور� خالل �جتم���اع ملجل�س 
�الأم���ن ح���ول �س���وريا �أن دفعة �مل�س���اعد�ت �لتي 
�سمح لها بالو�سول �إلى �لغوطة �ل�رقية �ملحا�رة 
“ال متثل �سوى جزء ب�سيط” من �مل�ساعد�ت �لتي 
يجب �إي�س���الها ملئات �آالف �ل�سورين يف خمتلف 

�ملناطق �ملحا�رة.
و�أ�س���اف: “ن�س���هد تطور�ت تثر �لت�س���اوؤل 
حول م�س���ر �تفاق���ات �أ�س���تانا ومناط���ق خف�س 
�لت�س���عيد �لتي �لتم�سنا فيها وال نز�ل �لكثر من 
�الأم���ل.. وهذه �لتطور�ت تهدد بزعزعة ��س���تقر�ر 

�ملنطقة”.
وتاب���ع: “لق���د �أم�س���يت 7 �أعو�م يف من�س���ب 
�ملبع���وث �خلا�س، وما ن�س���هده �الآن هو من �أخطر 
و�أعنف �الأوقات �لتي �سهدتها خالل فرتتي. لذلك 
فاإين �أعيد �لتاأكيد ب�س���دة على منا�س���د�ت �الأمن 
�لعام جلميع �الأطر�ف يف �س���وريا و�ملنطقة وما هو 

�أبع���د منها، بااللتز�م بخف�س �لت�س���عيد من دون 
�رشوط”.

كم���ا ح���ّث “كاف���ة �الأط���ر�ف �لفاعل���ن مبن 
فيهم �س���امنو �تفاق �أ�ستانا ال�س���تخد�م نفوذهم 
م���ن �أج���ل خف�س م�س���توى �لعن���ف”. ودعا �أي�س���اً 
الحرت�م “تفاهم عمان” خلف�س �لتوتر يف �جلنوب 

�ل�سوري، و�حلفاظ عليه.
ميد�نيا، ُقتل 7 مدنين على �الأقل و�أ�س���يب 

10 بجروح جر�ء ق�س���ف ��ستهدف مناطق يف ريف 
�إدلب، �سمال غربي �سوريا.

وقال �لدفاع �ملدين �إن مقاتلة نفذت غار�ت 
عل���ى قرية مع���رة حرم���ة، �أ�س���فرت ع���ن مقتل 7 
مدنين معظمهم �أطفال ون�س���اء. كما ��س���تهدف 
�لق�س���ف م�ست�س���فى �الأطف���ال و�لن�س���اء يف قرية 

حا�س.
�أن  �مل���دين  �لدف���اع  يف  م�س���وؤول  و�أو�س���ح 

ع���دد �لقتل���ى مر�س���ح لالرتف���اع، الأن حالة بع�س 
�مل�سابن حرجة.

م���ن جهته���ا، �أكدت م�س���ادر يف �ملعار�س���ة 
�ل�س���ورية لوكالة “�الأنا�س���ول” �أن مقاتلة رو�سية 
�نطلق���ت يف �س���اعات �مل�س���اء من مط���ار حميميم 

وق�سفت عدة قرى منها معرة حرمة وحا�س.
وت�سكل �إدلب، مع ريف حماة �ل�سمايل، وريف 
حلب �لغربي، �إحدى مناطق “خف�س �لتوتر” �لتي 
مت �التفاق عليها يف حمادثات �أ�س���تانا يف 2017، 

ب�سمانة كل من تركيا ورو�سيا و�إير�ن.
و�س���ّعدت رو�س���يا هجماته���ا يف �إدل���ب خالل 
�الأ�س���هر �الأخ���رة لدع���م حمل���ة لق���و�ت �لنظ���ام 
و�مليلي�سيات �ملتحالفة معه للتوغل يف �ملحافظة 

�لو�قعة حتت �سيطرة �ملعار�سة.
ودخل���ت قو�ت تركي���ة، �أم����س �خلمي�س، �إلى 
منطقة يف حمافظة �إدلب �ل�س���ورية برفقة مقاتلي 

جبهة �لن�رة �لتابعة لتنظيم �لقاعدة.
وقال نا�س���طون �إن رتال ع�سكريا تركيا و�سل 
برفقة م�س���لحي جبهة �لن�رة �إلى منطقة �ل�رمان 
�رق معرة �لنعمان بري���ف �إدلب ويبد�أ بن�ر �آلياته 

متهيد�ً الإن�ساء نقطة مر�قبة.

دي ميستورا: الوضع بسوريا هو أخطر ما شهدته في 4 أعوام

قوات تركية تدخل منطقة في إدلب برفقة “النصرة”

�لقد�س �ملحتة � �أ ف ب: و�س���ل وزير �ل�س���وؤون �خلارجية �لعماين يو�س���ف بن علوي بن عبد�هلل �أم�س �خلمي�س �لى 
�مل�س���جد �الق�س���ى يف �لقد�س �ل�رقية �ملحتلة، يف زيارة نادرة مل�س���وؤول عربي �لى �ملوقع، بح�س���ب مر��سلة لفر�ن�س 
بر����س. وكان يف ��س���تقبال �لوزير �لعماين كل من مدير �الوقاف �ال�س���المية يف �لقد�س �ل�س���يخ عز�م �خلطيب، ومدير 

�مل�سجد �الق�سى �ل�سيخ عمر �لك�سو�ين، ونائب حمافظ مدينة �لقد�س عبد �هلل �سيام.
و�حلرم �لقد�س���ي �لذي ي�سم �مل�سجد �الق�سى وقبة �ل�س���خرة هو �ولى �لقبلتن وثالث �حلرمن �ل�ريفن لدى 
�مل�س���لمن. وقال �خلطيب �ن هذه “زيارة تاريخية لدعم �هل �لقد�س و�مل�س���جد �الق�س���ى”. وز�ر �لوزير كال من قبة 
�ل�س���خرة و�مل�سجد �الق�س���ى. وكان �لوزير �لعماين �لتقى ظهر �خلمي�س �لرئي�س �لفل�سطيني حممود عبا�س يف مدينة 
ر�م �هلل، مقر �ل�سلطة �لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة. و�لقد�س يف �سلب �لنز�ع بن ��ر�ئيل و�لفل�سطينين. 
وقد �حتلت ��ر�ئيل �ل�س���طر �ل�رقي من �لقد�س و�س���مته عام 1967 ثم �علنت �لعام 1980 �لقد�س برمتها “عا�سمة 

�بدية” لها يف خطوة مل يعرتف بها �ملجتمع �لدويل.

بن علوي يقوم بزيارة نادرة اإلى امل�سجد االأق�سى

• قافلة ع�سكرية تركية تدخل حمافظة �دلب ب�سمال غرب �سوريا �م�س )�ف ب(	



نوه رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 
الش��يخ عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة 
بالدور الكبري لرئيس الوزراء صاحب الس��مو 
املليك األمري خليفة بن س��لامن آل خليفة يف 
دعم قطاع الش��باب والرياضة من خالل ما 
يحرص عليه س��موه دوما بتلبية احتياجات 
املناطق من األندية واملراكز الشبابية، معربا 
سموه عن االعتزاز بأن تنال كرة السلة نصيبا 
وافرا من اهتامم سموه ومتابعته الشخصية 
ودعم��ه الالمح��دود للمب��ادرات الهادف��ة 
كافة؛ لتطوير كرة الس��لة واالرتقاء مبهارات 

الفئات الشبابية، وترسيخ مكانتها يف املحافل 
الرياضية اإلقليمية والدولية.   

وأكد س��مو الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليف��ة أن صاحب الس��مو املليك رئيس 
الوزراء يحرص دامئا عىل االطالع عىل خطط 
التطوير الت��ي يتبناها االتحاد لالرتقاء بلعبة 
كرة السلة، ويبدي دعمه وتوجيهاته الكرمية 
الت��ي تصب يف االرتقاء مبس��تويات الالعبني، 

وتحفيزهم عىل العطاء واإلبداع.
ولفت س��موه إىل أن مباركة صاحب السمو 
املل��يك رئيس الوزراء إلط��الق بطولة تحمل 

اس��مه الغايل، وهي أغىل الك��ؤوس يف لعبة 
كرة الس��لة بحد ذاته دع��ام، يضع الالعبني 
أم��ام  الس��لة  البحرين��ي لك��رة  واالتح��اد 
تح��دٍّ لتحقي��ق النتائج الطيب��ة عىل صعيد 
املش��اركات الخارجي��ة مب��ا يلب��ي وي��ريض 
طموحات س��موه للس��لة البحريني��ة، الفتا 
س��موه إىل أن ما تحقق عىل صعيد البطولة 
الخليجية للشباب لكرة السلة ما هو إال مثرة 
م��ن مثار دع��م وتوجيهات صاحب الس��مو 
املل��يك رئيس الوزراء التي س��اهمت يف فوز 

مملكة البحرين بلقب البطولة. 

سمو رئيس الوزراء مهتم باالطالع على الخطط التطويرية التحاد السلة
علي:  بن  عيسى  الشيخ  سمو  والرياضة...  الشباب  دعم  في  لسموه  الكبير  بالدور  نوه 

ل��ق��ب ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ش��ب��اب ث��م��رة دع���م وت��وج��ي��ه��ات س��م��و األم���ي���ر خ��ل��ي��ف��ة ب���ن سلمان
ب������ارك س���م���وه إط������اق ب���ط���ول���ة ت��ح��م��ل اس���م���ه ال���غ���ال���ي ل����دع����ًم ال��ل��ع��ب��ة

سمو الشيخ عيسى بن علي سمو رئيس الوزراء 
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رّح��ب ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية  البحريني��ة الرئيس الفخري 
وس��باقات  للفروس��ية  املليك  لالتحاد 
القدرة س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة بحض��ور نائب رئيس دولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة رئي��س 
مجل��س ال��وزراء حاك��م ديب صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 
مكتوم وويل عهد ديب صاحب الس��مو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكت��وم، مرحًبا بس��موهام يف بلدهم 
الثاين مملك��ة البحرين، مؤكًدا أهمية 
املش��اركة اإلماراتية يف منافسات كأس 
جاللة املل��ك املفدى للق��درة والذي 
تقام منافس��اته يوم الس��بت املوافق 
17 م��ن ش��هر فرباير الج��اري برعاية 
 )GFH( مجموع��ة ج��ي إف أت��ش
املالية بقرية البحرين الدولية للقدرة 
والتي س��تعطي الس��باق طابًع��ا فنيًّا 

مميزًا ومثريًا.
وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن حضور صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم 
وصاحب الس��مو الش��يخ حمدان بن 
محمد بن راش��د آل مكت��وم ملتابعة 
منافس��ات بطول��ة كأس جاللة امللك 
للق��درة رشف كبري للجمي��ع، ويؤكد 
حضوره��ام الكريم م��ا يربط البلدين 
الش��قيقني من عالق��ات أخوية متينة 
ووطيدة يف ش��تى املج��االت وخاصة 
الرياضي��ة منه��ا، وحضور س��موهام 
للسباق يجعله سباق مثري وذي أهمية 
كبرية وأنه سباق مميز وهام للجميع، 
حيث إن مش��اركة نخبة من فرس��ان 
اإلم��ارات يرفع م��ن وت��رية التحدي 
والتناف��س ويش��عل جمي��ع مراحله، 
خصوًص��ا أن دولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة الش��قيقة متتل��ك نخبة من 
الفرس��ان املتميزي��ن والذين ميتلكون 

خربة طويلة يف سباقات القدرة.

ورحب سموه مبشاركة فرسان اإلمارات 
وبجميع الفرس��ان يف أقوى س��باقات 
وبط��والت القدرة ع��ىل أرض اململكة 
بطول��ة كأس جاللة امللك املفدى التي 
ينتظرها الجميع بفارغ الصرب، مش��رًيا 
إىل أن تواجد فرس��ان دول��ة اإلمارات 
وفرس��ان مملكة البحرين يف الس��باق 
سيشكل فرصة مثالية لإلثارة والتحدي 
والقوة باعتبارهم من خرية الفرسان يف 

رياضة القدرة.
وأوضح س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن بطول��ة حرضة صاحب 
الجالل��ة املل��ك املفدى حفظ��ه الله 
ورعاه أن هذه البطولة الغالية تتطلب 
اس��تعداًدا فنيًّ��ا وبدنيًّ��ا عالًيا، حيث 
إنها تعترب من أه��م وأقوى البطوالت 
للقدرة باململكة، وإن املنافسة ستكون 
ا بني الفرس��ان املش��اركني يف  قوية جدًّ
الس��باق نظرًا ألهمية ومكانته الكبرية 
خاصة وأن يحمل اس��م الفارس األول 
جاللة امللك املفدى، مش��ريين إىل أن 

املنافس��ة س��تكون قوية وحارضة بني 
جميع الفرسان لخطف اللقب الغايل، 
وحث سموه جميع الفرسان املشاركني 
بالبطولة األغىل بب��ذل أقىص درجات 

العطاء متمنيًّا التوفيق للجميع.

“جي إف إتش” المالية فخورة بالرعاية

أك��د رئي��س مجل��س إدارة مجموعة 
جي إف إتش املالية الش��يخ أحمد بن 
خليفة آل خليف��ة أن رعاية املجموعة 
ل��كاس جالل��ة املل��ك للق��درة، ت��أيت 
املجموعة  وسياس��ة  توجه��ات  ضمن 
للمساهمة يف دعم األنشطة الرياضية 
واملجتمعية باململكة، وأن هذه الرعاية 
تهدف لتحقيق النج��اح لهذه البطولة 
املتميزة، التي تش��هد س��نويًّا مشاركة 
نخب��ة م��ن فرس��ان البحري��ن ودولة 
اإلم��ارات العربية املتح��دة، وتعد من 
أق��وى البط��والت يف رياض��ة القدرة 

وأهمها يف املنطقة.
وأضاف: “إنه لرشف كبري ملجموعة جي 

إف إت��ش املالية أن ترعى بطولة كأس 
جاللة امللك املفدى حفظه الله ورعاه 
لس��باق القدرة، وأن تك��ون جزًءا من 
النجاح الذي يسطره التاريخ البحريني 
الري��ايض، والرعاية الس��امية للرياضة 
البحريني��ة، التي حقق��ت العديد من 
مكانة  واملكتسبات وعززت  اإلنجازات 
اململك��ة ع��ىل الخريط��ة العاملية، مبا 
يتامىش مع اس��راتيجيتنا لتنفيذ رؤيتنا 
عىل الصعيد العاملي. لذلك اتخذنا من 
مملكة البحرين مقرًّا ملجموعتنا لثقتنا 
العالية يف تاريخه��ا العريق وأنظمتها 
الرقابية الراس��خة الت��ي توفر لعالمتنا 
التجارية البيئة املناسبة التي متكننا من 
بناء مجموعة استثامرية متتد أنشطتها 

عىل املستوى العاملي”.

 برنامج اليوم الجمعة

تقام إجراءات الفحص البيطري األويل 
للخيول املش��اركة يف السباق التأهييل 
املح��يل ملس��افة 40 و 80 كيلوم��رًا 

والدويل ملسافة 80 كيلومرًا من الساعة 
الس��ابعة وحت��ى الثامنة م��ن صباح 
الي��وم الجمعة، وعند الس��اعة الثامنة 
والنصف تنطلق الس��باقات التأهيلية 

املحلية والسباق الدويل التأهييل.
البيطري  الفح��ص  وتق��ام إج��راءات 
األويل للخيول املشاركة يف سباق كأس 
حرضة صاحب الجالل��ة امللك املفدى 
الدويل ملس��افة 120 كيلومرًا للعموم 
والناش��ئني من الس��اعة الثالثة عرًصا 
وحتى الرابعة والنص��ف عرًصا بقرية 

البحرين الدولية للقدرة.
وتش��مل مراحل س��باق 80 كيلومرًا 
التأهي��يل ال��دويل والتأهي��يل املحيل 
املرحلة األوىل )لون أحمر( ملسافة 40 
كيلوم��رًا، املرحلة الثانية )لون أبيض( 
ملس��افة 20 كيلوم��رًا واملرحلة الثالثة 
)ل��ون أبي��ض( ملس��افة 20 كيلومرًا، 
مراحل س��باق 40 كيلوم��رًا التأهييل 
املح��يل املرحل��ة األوىل )ل��ون أحمر( 

ملسافة 40 كيلومرًا.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يحضران كأس الملك للقدرة
ناصر بن حمد رحب بسموهما وأكد أهمية الكأس الغالية

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتحدث لجاللة الملك وسمو الشيخ محمد بن راشدجاللة الملك مع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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الجمعة 16 فبراير 2018 
30 جمادى األولى 1439

العدد 3412 

17
م��ّدد مجل��س إدارة ن��ادي النجمة فرة 
تجدي��د اش��راك العضوي��ة إىل أعض��اء 
الجمعي��ة العمومية حتى بع��د يوم غد 
األح��د، وذلك بعد موافقة وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة ع��ىل طل��ب إدارة 
الن��ادي، وبذلك س��تتاح الفرص��ة ملن مل 

يجدد اشراكه بالتجديد.
وكان م��ن املقرر انتهاء فرة التجديد يوم 
أمس الخميس املوافق 15 من شهر فرباير 

2018، لك��ن إدارة الن��ادي فضلت 

الشباب  ش��ؤون  وزارة  مبخاطبة 

والرياض��ة وطلب��ت التمدي��د 

نظرًا لتزامن املوعد مع مباراة 

الفري��ق األول يف نه��ايئ كاس 

جاللة امللك أمام نظريه املحرق، 

وانش��غال الجامهري ومنتس��بي 

النادي باملباراة. 

ال��ن��ج��م��ة ي���م���دد ف���ت���رة ت��ج��دي��د ال��ع��ض��وي��ات 
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سمو الشيخ فيصل بن راشد

تغطية                  اللجنة اإلعالمية

قام رئيس االتحاد املليك للفروسية وسباقات 

القدرة نائب رئيس املجلس األعىل للبيئة سمو 

الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بحضور خالد 

أحمد أمني الرس املساعد، عضو مجلس اإلدارة 

توفيق الصالحي، املدير التنفيذي باالتحاد 

حيدر الزعبي وحسني السكران مدير التجهيزات 

بزيارة تفقدية لقرية البحرين الدولية للقدرة 

عرص أمس، وذلك لالطمئنان عىل جميع 

التجهيزات واالستعدادات الخاصة النطالق 

الكأس الغالية من صباح اليوم الجمعة. 

وأشاد سموه بالجهود الكبرية التي بذلتها 

اللجنة املنظمة لبطولة كأس جاللة امللك 

املفدى للقدرة من أجل إخراج هذه البطولة 

الغالية عىل الجميع بأزهى وأجمل صورة. 

وحّث سموه جميع اللجان العاملة بالبطولة 

عىل بذل أقىص درجات العطاء من أجل 

تحقيق رؤى وتوجهات مجلس اإلدارة وعىل 

رأسه ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية  البحرينية 

الرئيس الفخري لالتحاد املليك للفروسية 

وسباقات القدرة سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة يف تحقيق أعىل درجات النجاح من 

جميع النواحي للبطولة األغىل يف سباقات 

القدرة البحرينية. كام زار سمو الشيخ فيصل 

بن راشد آل خليفة استوديو القناة الرياضية 

واطلع عليه وعىل تجهيزاته والذي يعترب إضافة 

نوعية وجديدة لقرية البحرين الدولية للقدرة 

والذي سيساهم يف تحقيق تطلعات مجلس 

اإلدارة، مشيًدا يف الوقت نفسه بجهود وزارة 

شؤون اإلعالم متمثلة بالقناة الرياضية وبحضور 

وتواجد قنايت ياس وديب ريسنغ من دولة 

اإلمارات. كام رحب سموه بجميع الفرسان 

املشاركني وفرسان دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف بلدهم الثاين مملكة البحرين، واصًفا 

البطولة بالقوية من الناحية الفنية.

للق��درة   الدولي��ة  البحري��ن  قري��ة  يتفق��د  راش��د  ب��ن  فيص��ل 

ينظم نادي راش��د للفروسية وسباق 
الخيل يف الثانية و25 دقيقة من بعد 
اليوم الجمعة السباق السادس  ظهر 
عرش لهذا املوسم والذي سيقام عىل 
كؤوس سمو الشيخ خالد بن عيل بن 
عيىس آل خليفة وسمو الشيخ خليفة 
بن عيل ب��ن عيىس آل خليفة وكأيس 
األوملبي��ة  اللجن��ة  وكأس  النواي��ف 
البحرينية، وذلك عىل مضامر س��باق 

النادي مبنطقة الرفة بالصخري.
وس��تنطلق اإلث��ارة اليوم ب��دًءا من 
الشوط األول الذي سيقام عىل كأس 
الثالثة  الدرجت��ني  لجي��اد  النواي��ف 
والرابع��ة واملبتدئ��ات “نتاج محيل” 
مس��افة 1200 مر والجائ��زة 2000 
دين��ار، ويربز منه��ا الحصان “رماين” 
وكذلك الحصان “يعود” والفرس “بلو 

أنجل”. 

ويق��ام الش��وط الث��اين ع��ىل كأس 
الت��وازن  س��باق  لجي��اد  النواي��ف 
م��ر   1200 ملس��افة  “مس��تورد” 
دين��ار،   2000 والجائ��زة  مس��تقيم 
وستكون املنافسة مفتوحة يف الشوط 
نظرًا لتقارب مستويات أغلب الجياد 
والتي تس��عى لتحقي��ق فوزها األول 

هذا املوسم.
ويق��ام الش��وط الثالث ع��ىل كأس 
اللجن��ة األوملبية البحريني��ة للجياد 
املبتدئات من خيل البحرين العربية 
األصيل��ة “الواه��و” ملس��افة 1000 
مر مس��تقيم والجائزة 3000 دينار، 
ويحيط الغموض بهذا الشوط لكون 
الجياد املش��اركة تبح��ث عن فوزها 
األول وخمس منها جديدة وتش��ارك 

للمرة األوىل يف السباقات.
ويقام الش��وط الرابع عىل كأس سمو 

الش��يخ خالد بن عيل ب��ن عيىس آل 
خليفة لجياد س��باق الت��وازن “نتاج 
محيل” مس��افة 2200 م��ر والجائزة 
2000 دينار وينتظر أن يكون الحصان 
“نيوزبريك��ر” املرش��ح األقوى للفوز 

بكأس الشوط نظرًا إلمكانياته العالية 
والتي أهلته لتحقيق االنتصارات عىل 

الجياد القوية يف النتاج املحيل.
ويقام الش��وط الخام��س عىل كأس 
سمو الشيخ خليفة بن عيل بن عيىس 

آل خليفة لجياد الدرجة األوىل “نتاج 
محيل” مس��افة 1400 م��ر والجائزة 
الحص��ان  ويس��عى  دين��ار،   4000
“شامخ” اىل كس��ب التحدي مجدًدا 
وإثبات قدراته وتكرار سيناريو فوزه 

يف مشاركته األخرية.
ويقام الش��وط الس��ادس عىل كأس 
سمو الشيخ خليفة بن عيل بن عيىس 
آل خليف��ة لجياد جمي��ع الدرجات 
واملبتدئات “مستورد” مسافة 2400 
م��ر والجائ��زة 3000 دين��ار، حيث 
ينتظر أن يشهد رصاًعا ثنائيًّا قويًّا بني 
الحص��ان “بررش بوين��ت” والحصان 

“مسيوغلوري”.
الش��وط  نح��و  األنظ��ار  وس��تتجه 
الس��ابع واألخ��ري الذي س��يقام عىل 
كأس س��مو الش��يخ خال��د بن عيل 
ب��ن عيىس آل خليف��ة لجياد الدرجة 
األوىل “مس��تورد” مسافة 1600 مر 
والجائ��زة 5000 دينار، وذلك يف ظل 
مشاركة مجموعة من الجياد القوية 
الت��ي ب��رزت هذا املوس��م وحققت 

عدة انتصارات.

عبدالرحمن عسكر سمو الشيخ خليفة بن علي سمو الشيخ خالد بن علي

كؤوس خالد وخليفة بن علي والنوايف واألولمبية تشعل صراع الجياد
الصخير                    نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أتزيني ال��ع��ال��م��ي  وال���ف���ارس  ك��ب��ي��رة  م��ش��ارك��ة  ال��ي��وم وس���ط 

انسحب ناديا “تنورين” و”سبيد بول” 
اللبنانيان رسميًّا من منافسات بطولة 

األندية العربية السادسة والثالثني للكرة 
الطائرة والتي ستحتضنها تونس خالل 
الفرة من 18 لغاية 26 فرباير الجاري. 
وأكد األمني العام لالتحاد العريب للكرة 

الطائرة جهاد خلفان ل� “البالد سبورت” 
انسحاب الفريقني رسميًّا عرب الخطاب 

الذي بعثاه إىل األمانة العامة، مشريًا إىل 
أن نادي تنورين اشعر االتحاد العريب 
بانسحابه يوم األربعاء املايض، وسبقه 
سبيد بول بعد إجراء مراسم القرعة، 

األمر الذي يرتب عليه دفع الناديني 
لغرامة مالية مبقدار 3 آالف دوالر وفًقا 

للوائح واألنظمة املنصوص عليها يف 
االتحاد العريب للكرة الطائرة.

وأوضح خلفان أنه لن يرتب عىل 
انسحاب الناديني اللبنانيني إعادة 

إجراء القرعة أو أي تغيري يف شكل 
املجموعات ونظام البطولة، حيث 

ستقترص املجموعة األوىل عىل أربعة 
أندية بدالً من خمسة وهم األهيل 

البحريني، الجيش املليك املغريب، األهيل 
بنغازي الليبي، الرشطة العراقي، بعد 

انسحاب تنورين اللبناين، كام ستقترص 
املجموعة الثالثة عىل السالم العامين، 

العريب القطري، الهالل السعودي، 
النجم الساحيل التونيس، بعد انسحاب 
سبيد بول اللبناين، أما املجموعة الثانية 
فتضم كال من الريان القطري، االتحاد 
السعودي، السويحيل الليبي، املجمع 
البرويل الجزائري، سنجل الفلسطيني 

واملجموعة الرابعة البشمركة العراقي، 
برج بوعريريج الجزائري، األمان 

السوداين، السيب العامين، الرجي 
التونيس.

وذكر أن انسحاب الناديني اللبنانيني جاء 
ألسباب مالية بحسب الخطاب املرسل 
منهام، إال أن ذلك لن مينع من تطبيق 

اللوائح واألنظمة يف حال االنسحاب 
بعد إجراء القرعة، مشريًا يف الوقت 

ذاته إىل أهمية إعادة صياغة اللوائح 
بالتشاور مع اللجنة التنفيذية والجمعية 
العمومية من خالل زيادة الغرامة املالية 

عىل األندية يف حال االنسحاب قبل 
أسبوع أو اقل من البطولة ملا يرتب 

عىل ذلك االنسحاب من رضر كبري عىل 
اللجنة املنظمة والدولة املستضيفة. 

وأضاف “إننا نتفّهم أسباب االنسحاب 
ولكننا يف الوقت ذاته سنسعى ألن نرفع 

مبلغ الغرامة املالية، ألنه نتيجة لذلك 
االنسحاب املفاجئ فإن الدولة املنظمة 
رمبا تضطر لتكبد خسائر مالية تتعلق 

باملواصالت والفنادق كام أنه يؤدي إىل 
إرباكها يف العديد من األمور..”. وتوقع 
خلفان أن تحصد البطولة نجاًحا كبريًا 

عىل املستوى الفني والجامهريي، نظرًا 
ملشاركة ناديي النجم الساحيل والرجي، 

موضًحا “مبا أن البطولة تقام يف العاصمة 
تونس معقل نادي الرجي التونيس 

فإنني أتوقع توافد أعداد كبرية ملؤازرته، 
ورمبا يكون العدد اقل بالنسبة للنجم 

الساحيل القادم من منطقة سوسة التي 
تبعد عن تونس العاصمة حوايل ساعتني 

إال يف حال وصول األخري إىل األدوار 
النهائية”. وأشار خلفان إىل أن البطولة 

ستحفل مبستوى فني رفيع عطًفا عىل ما 
تضمه من أندية قوية سواء من تونس 
أو من أندية شامل افريقيا عالوة عىل 

األندية الخليجية األخرى، معرًبا عن 
ثقته يف قدرة األشقاء التونسيني عىل 

تنظيم البطولة بأفضل صورة. 

وصل فريق النادي األهيل للكرة الطائرة إىل 
تونس للمش��اركة يف بطولة األندية العربية 
ال� 36 والتي ستقام منافساتها الفعلية خالل 
الفرة من 18 لغاية 26 فرباير الجاري، حيث 
ح��رص النادي ع��ىل الوصول قب��ل انطالق 
البطول��ة بفرة قصرية من أج��ل املبارشة يف 
التدريب��ات والتعود ع��ىل أج��واء البطولة 
واستثامر الوقت للدخول يف معسكر داخيل 
بهدف الوصول إىل أع��ىل مراحل الجاهزية 
الفني��ة. ويس��عى األه��يل للمحافظة عىل 
اللقب الذي أحرزه يف النس��خة املاضية التي 
استضافتها البحرين عام 2017، فيام استطاع 
األهيل إح��راز اللقب ألول مرة يف النس��خة 

الثالث��ة والثالث��ني التي أقيمت ع��ام 2015 
بجمهورية مرص العربية ليدخل التاريخ من 
أوسع أبوابه باعتباره أول ناد بحريني يحرز 

اللقب.
ويق��ود الفريق امل��درب التون��يس منري بن 
قارة والذي يع��رف جيًدا كيفية التعامل مع 
مثل هذه البطوالت مل��ا يتمتع به من خربة 
عالوة عىل إملامه مبعظم الفرق املشاركة ويف 
مقدمتهم ممثال تونس وهام الرجي والنجم 

الساحيل.
ويلعب األهيل يف املجموعة األوىل التي تضم 
الجيش املليك املغريب، األهيل بنغازي الليبي، 
الرشطة العراقي، فيام انسحب نادي تنورين 

اللبناين، بينام ضم��ت املجموعة الثانية كال 
من الري��ان القط��ري، االتحاد الس��عودي، 
السويحيل الليبي، املجمع البرويل الجزائري، 
سنجل الفلسطيني واملجموعة الثالثة السالم 
العامين، العريب القطري، الهالل الس��عودي، 
النجم الساحيل التونيس، فيام انسحب سبيد 
بول اللبناين، واملجموعة الرابعة البش��مركة 
العراق��ي، برج بوعريري��ج الجزائري، األمان 

السوداين، السيب العامين، الرجي التونيس.
واس��تعان األهيل بالع��ب داركليب محمد 
يعقوب ض��ارب مركز4 الحائ��ز عىل افضل 
العب شامل ببطولة األندية الخليجية األخرية 
2017 لتعزي��ز صفوف الفريق عىل س��بيل 

اإلعارة بش��كل مؤق��ت يف البطولة. ويدخل 
األهيل املعرك العريب مبعنويات عالية بعدما 
أنهى مبارياته يف الدور التمهيدي )القس��م 
األول والثاين( يف صدارة الرتيب ب� 38 نقطة 

من 12 انتصارًا وخسارتني فقط.
عىل صعي��د متصل، ب��دأ يوم أم��س إجراء 
اجتامع االستعالم املبديئ مع الفرق املشاركة، 
ع��ىل أن يقام اليوم االجت��امع الفني والذي 
س��يتم خالله مناقش��ة كافة اللوائح والنظم 
املتعلق��ة بالبطولة عالوة عىل كافة النواحي 
األخرى املتعلقة بالسكن واإلعاشة والتغذية 
واملواص��الت والتدريب��ات وكل م��ا يرتبط 

بالبطولة.

تفتت��ح اليوم )الجمعة( منافس��ات الجولة 
قب��ل األخرية من ال��دور التمهيدي لدوري 
أندي��ة الدرج��ة األوىل لك��رة الي��د بإقامة 
لقاءي��ن، يف األوىل يصطدم فريق الش��باب 
مع نظريه االتفاق يف متام الس��اعة 6 مساًء، 
وتليها مبارشة لقاء يجمع باربار وسامهيج 
عند الس��اعة 7.30 وذلك عىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
وتس��تكمل غداً الس��بت منافسات الجولة 
بإقامة ث��الث مواجهات، يلتق��ي يف األوىل 
الدي��ر م��ع أم الحص��م واأله��يل يواج��ه 

البحرين وأخرياً النجمة يباري توبيل.
ويف اللق��اء الث��اين له��ذا اليوم، تش��ري كل 
املعطي��ات إىل أن باربار يف طريقه لتحقيق 
فوز كاس��ح عىل نظريه س��امهيج وخطف 
ص��دارة الرتيب برصيد 27 نقطة بش��كل 
مؤقت عن النجمة، وذلك لفارق اإلمكانات 
الت��ي تص��ب لصال��ح “البنفس��ج” ع��ىل 

الخطوط كافة.
أما اللقاء األول، فإنه س��يكون محط أنظار 
الجمي��ع ملا له من أهمي��ة قصوى لهام يف 
تحديد مس��ألة تأهلمها للمربع، فالشباب 

ميتلك )16 نقطة( واالتفاق له )17 نقطة(، 
الش��باب واالتفاق يعيان متاماً أنهام بحاجة 
للفوز يف ه��ذه املباراة والخ��روج بالنقاط 

الثالث التي تع��يل رصيدهام إىل 19 نقطة 
لألول و20 للثاين وخصوصاً أن هناك فريق 
“الدي��ر” يربص به��ام من الخل��ف كونه 

ميتل��ك )17 نقطة(، مع تبقي مباراتني لكل 
منهام س��تكون حاس��متني يف الفوز باملركز 
الرابع يف ظل ضامن الثالثة الكبار )النجمة، 

باربار، األهيل( للمراكز األوىل املؤهلة.
الش��باب يأم��ل الف��وز الي��وم واالنتظ��ار 
ملواجهته األخرية أمام الدير واالنتظار أيضاً 
ملا ستس��فر عنه نتائج )االتفاق والدير( يف 
الجولت��ني الحالية واألخرية، واألمر نفس��ه 
لالتفاق الذي سيواجه أم الحصم يف الجولة 
األخرية. حس��ابات معقدة لألطراف املعنية 
)االتف��اق والدي��ر والش��باب(؛ م��ن أجل 
الحص��ول ع��ىل املركز الرابع، م��ا يعني أن 
اإلثارة والقوة والندية س��تكون حارضة مبا 

للكلمة من معنى.

فريق االتفاق لكرة اليدفريق الشباب لكرة اليد

من وصول فريق األهلي لتونس

المالي��ة الغرام��ة  لرف��ع  ودراس��ة  لبنانيي��ن  ناديي��ن  انس��حاب 

األهلي يصل تونس للمشاركة ببطولة األندية العربية للطائرة

ال����ي����وم ت��ف��ت��ت��ح ال���ج���ول���ة ق���ب���ل األخ�����ي�����رة ل��ت��م��ه��ي��دي ال��ي��د

حسن علي

علي مجيد

حسن علي

الفني االج��ت��م��اع  ي��ع��ق��د  ال��ي��وم 

بلقاءي الشباب واالتفاق وباربار وسماهيج

برعاية
FEI CEI 2* 120KM, FEI CEI JY 2* 120KM, CEN 120KM

CEI 1* 80 KM, CEN 80KM & CEN 40KM
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هنأ رئيس االتح��اد البحريني لكرة 

السلة س��مو الشيخ عيىس بن عيل 

آل خليف��ة، نادي النجمة مبناس��بة 

ف��وز الفري��ق األول لك��رة القدم 

بكأس جاللة امللك. 

وقال س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 

آل خليفة إن فريق النجمة استحق 

التتويج باللقب الغ��ايل بعد الفوز 

ع��ى املح��رق يف املب��اراة النهائية 

للبطولة.

وأشاد س��مو الشيخ عيىس بن عيل 

آل خليف��ة باملس��توى الكبري الذي 

قدم��ه العبو الفريقني خالل اللقاء، 

مؤك��دا أن الوصول له��ذه املباراة 

النهائية رشف ألي فريق وال خارس 

فيها.

ك��ا نوه س��مو الش��يخ عيىس بن 

عيل آل خليفة بالعمل الكبري الذي 

تقوم به إدارة نادي النجمة برئاسة 

عي��ىس القطان يف مختلف األلعاب 

الرياضية، مؤكدا ان العبي الفريق 

األول لك��رة الق��دم قدم��وا مباراة 

كبرية وأداء عالي��ا جعلهم يتوجون 

باللقب عن جدارة واستحقاق.

النجم��ة  ب��ن عل��ي يهن��ئ  س��مو الش��يخ عيس��ى 

القيادة تهنئ نادي النجمة باإلنجاز الرياضي الكبير         

سموه أشاد بالمستوى الكبير الذي قدمه العبو الفريقين

بع��د ف��وزه ب��كأس جالل��ة المل��ك لك��رة القدم

أم الحصم                   اتحاد السلة

المنامة                       بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن علي أثناء حضورهما المبارة النهائية  

بعث عاهل الب��الد صاحب الجاللة 
املل��ك حمد ب��ن عي��ىس آل خليفة 
برقية تهنئ��ة إىل رئيس مجلس إدارة 
نادي النجمة عيىس حس��ن القطان، 
وأعض��اء مجل��س اإلدارة والجهازين 
الفن��ي واإلداري لكرة القدم، والعبي 
الفريق، مبناس��بة فوز فريق النجمة 
ببطول��ة كأس جاللة امللك للموس��م 
الح��ايل -2017 2018، وذل��ك خالل 
املباراة النهائية التي أقيمت مس��اء 
أم��س الخميس ب��ني فريقي النجمة 
واملحرق عى االستاد الوطني، حيث 
ف��از فريق ن��ادي النجم��ة بركالت 

الرتجيح.
وأشاد جاللة امللك باإلنجاز الريايض 
الكب��ري، الذي حققه نادي النجمة يف 
هذه البطول��ة، متمنيا له املزيد من 

االنجازات يف املحافل الرياضية، كا 
أشاد جاللته بالروح الرياضية العالية 
التي سادت بني الفريقني، والتي كان 
له��ا أطيب األث��ر يف إنج��اح املباراة 

النهائية والبطولة بشكل عام.
ك��ا بعث رئي��س ال��وزراء صاحب 
السمو املليك األمري خليفة بن سلان 
آل خليف��ة برقي��ة تهنئ��ة إىل رئيس 
مجل��س إدارة ن��ادي النجمة عيىس 
مجلس  وأعض��اء  القط��ان،  حس��ن 
اإلدارة والجهازي��ن الفن��ي واإلداري 
لكرة القدم، والعبي الفريق، مبناسبة 

فوز فريق النجمة.
وأعرب صاحب الس��مو املليك رئيس 
ال��وزراء يف برقيته عن خالص تهانيه 
وتقدي��ره باملس��توى الكب��ري ال��ذي 
اتس��مت به املب��اراة النهائية، التي 

جمعت بني ناديي املحرق والنجمة، 
مش��يداً س��موه باالس��تعداد الفني 
واإلداري الذي بذله نادي النجمة من 

أجل تحقيق الفوز بهذه املس��ابقة، 
التي تض��اف إلنجازات��ه عى صعيد 
كرة القدم البحرينية، متمنياً س��موه 

لنادي النجم��ة كل التوفيق والنجاح 
يف مشاركاته املقبلة.

وبعث ويل العهد نائب القائد األعى 

النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الس��مو املليك األمري سلان 
بن حم��د آل خليفة برقية تهنئة إىل 
رئي��س مجلس إدارة ن��ادي النجمة 
عيىس حسن القطان، وأعضاء مجلس 
اإلدارة والجهازي��ن الفن��ي واإلداري 
لكرة القدم، والعبي الفريق، مبناسبة 

الفوز ببطولة كأس جاللة امللك.
وأشاد س��موه باملستوى الذي برز به 
فريق نادي النجمة، والذي اس��تحق 
به حمل أغى الك��ؤوس كأس جاللة 
امللك، مشيدا سموه مبا شهدته املباراة 
النهائي��ة التي جمعت بني الناديني يف 
منافس��ة قوية أكدت عى املس��توى 
الكبري للفريقني، متمنيا سموه لنادي 

النجمة املزيد من التوفيق والنجاح.

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراءجاللة الملك

الرفاع                     المكتب االعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أعرب وزير شؤون الشباب 

والرياضة هشام الجودر عن 

اعتزازه بالدعم الكبري الذي يقدمه 

عاهل البالد صاحب الجاللة 

امللك حمد بن عيىس آل خليفة 

للرياضة البحرينية بشكل عام، 

مؤكدا أن الرعاية الكبرية التي 

تحظى بها الحركة الرياضية يف 

اململكة شكلت دافعا قويا أمام 

جميع منتسبيها من أجل تحقيق 

اإلنجازات املتميزة باسم البحرين 

يف مختلف املحافل.

ومثن وزير شؤون الشباب 

والرياضة حضور ممثل جاللة 

امللك لألعال الخريية وشئون 

الشباب رئيس املجلس األعى 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية للمباراة 

النهائية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة لكأس جاللة امللك 

لكرة القدم، مؤكدا أن دعم سموه 

للحركتني الشبابية والرياضية 

يف اململكة ومتابعته املستمر 

شكل األساس املتني لتطور هذين 

القطاعني ووصولها اىل مستويات 

متقدمة.

وأشاد هشام الجودر باملستويات 

الراقية التي قدمها نادي النجمة 

يف املباراة النهائية مشوار بالكأس 

الغالية االمر الذي ساهم يف 

حصوله عى املركز األول وتحقيق 

لقب “أغى الكؤوس”، مشرياً إىل 

أن األداء الذي قدمه الفريق أهله 

لتحقيق اللقب بجدارة واستحقاق 

وينم عن جهد مميز بذل من قبل 

مختلف منظومة العمل يف النادي 

كا وهنأ هشام الجودر مجلس 

إدارة نادي النجمة برئاسة عيىس 

القطان عى تحقيق هذا االنجاز 

الكبري.

ونوه وزير شؤون الشباب 

والرياضة باملستويات التي قدمها 

فريق نادي املحرق ومنافسته 

الحقيقية عى لقب الكأس متمنياً 

له حظاً أوفر خالل املسابقات 

املقبلة، مشيدا بالحضور 

الجاهريي الكبري وحرصهم عى 

الوقوف اىل جانب فريقهم يف 

املباراة النهائية.  

وبارك وزير شؤون الشباب 

والرياضة لالتحاد البحريني لكرة 

القدم برئاسة الشيخ عيل بن 

خليفة آل خليفة التنظيم املتميز 

ملسابقة أغى الكؤوس وإخراجها 

بحلة زاهية.

رفع األمني العام للمجلس األعى 

للشباب والرياضة الشيخ سلان بن 

إبراهيم آل خليفة خالص الشكر 

وعظيم العرفان اىل مقام عاهل البالد 

صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 

آل خليفة عى ترشيف جاللته لألرسة 

الرياضة برعاية املباراة النهائية لكأس 

جاللته لكرة القدم للموسم الريايض 

2018/2017 مؤكدا أن هذه الرعاية 

امللكية السامية تعكس حرص جاللته 

عى دعم مسرية الحركة الرياضية يف 

اململكة. vكا أعرب الشيخ سلان بن 

إبراهيم آل خليفة عن شكره وتقديره 

إىل ممثل جاللة امللك لألعال الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة االوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 

ال خليفة عى حضور سموه للمباراة 

النهائية للمسابقة وتتويج بطل ووصيف 

املسابقة الغالية.

  وهنأ الشيخ سلان بن إبراهيم آل 

خليفة أرسة نادي النجمة مبناسبة 

الفوز بلقب كأس جاللة امللك لكرة 

القدم، مؤكًدا أن هذا الفوز جاء عن 

جدارة واستحقاق بعد أن قدم الفريق 

مستويات متميزة عى امتداد مباريات 

البطولة ما أهله لتحقيق لقب 

املسابقة عن جدارة واستحقاق.

وأعرب الشيخ سلان بن إبراهيم آل 

خليفة عن خالص تهانيه إىل مجلس 

إدارة نادي النجمة وكافة منتسبيه 

مشيداً بالجهود الكبرية  التي بذلها 

العبو الفريق  يف املباراة النهائية والتي 

أسفرت عن تحقيق هذا اللقب الغايل 

مؤكدا عى الدور الذي بذله الجهازان 

الفني واإلداري للنادي يف تهيئة الالعبني 

لتحقيق هذا االنجاز املتميز.

ومثن األمني العام للمجلس األعى 

للشباب والرياضة األداء الكبري الذي 

ظهر عليه فريق نادي املحرق يف املباراة 

النهائية مشيداً باملستوى الراقي الذي 

قدمه الفريق يف املسابقة متمنياً له 

التوفيق والنجاح يف املسابقات الكروية 

املقبلة.

و أشاد الشيخ سلان بن ابراهيم آل 

خليفة بجهود االتحاد البحريني لكرة 

القدم يف تنظيم املباراة النهائية لكأس 

جاللة امللك وإخراجها بالصورة الطيبة 

التي تليق باسم هذا الحدث الريايض 

الكبري.

أشاد بالرعاية الملكية وثمن حضور ناصر بن حمد

أشاد بالرعاية الملكية السامية ونوه بحضور ناصر بن حمد

الجودر يهنئ فريق النجمة ويشيد بمستوياته الراقية

سلمان بن ابراهيم يهنئ النجمة بالفوز بكأس جاللة الملك

هشام الجودر

سلمان بن إبراهيم 
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توج فريق النجم��ة بطال لكأس جاللة 
املل��ك لك��رة القدم للموس��م الريايض 
2017 - 2018، بع��د ف��وزه يف املباراة 
بال��ركالت  املح��رق  ع��ى  النهائي��ة 
الرتجيحية )4-5(، بع��د امتداد املباراة 
للوقت اإلضايف إث��ر التعادل يف الوقت 

األصيل بهدف للجانبني.
وأناب عاه��ل البالد صاح��ب الجاللة 
املل��ك حمد بن عيىس آل خليفة ممثل 
جالل��ة امللك لالعال الخريية وش��ئون 
الشباب رئيس املجلس االعى للشباب 
اللجن��ة االوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة لحضور املباراة النهائية عى 

كأس جاللته لكرة القدم.
وقام س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة بتتوي��ج فريق ن��ادي النجمة 
بامليداليات الذهبية وكأس املركز االول 
بعد فوزه يف املباراة عى فريق املحرق 
بركالت الرتجيح فيا سلم سموه العبي 

فريق املحرق امليداليات الفضية.
وبهذه املناس��بة أعرب س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة عن اعتزازه 
بإنابة جالل��ة امللك للمب��اراة النهائية 
للكأس، مش��يدا يف الوقت ذاته بالدعم 
الكبري الذي تحظى به الحركة الرياضية 
والشبابية من قبل جاللة امللك، مؤكدا 
أن اهتام ورعاية جاللته تعترب الدافع 
االكرب واألبرز لتحقيق االنجازات باسم 

اململكة.
واشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة إىل ح��رص جالل��ة امللك عى 
االرتقاء بكافة منظومة الحركة الرياضية 
يف مملك��ة البحرين واالرتق��اء بها اىل 
أع��ى املس��تويات لضان مش��اركتها 
القوي��ة يف مختلف البطوالت الرياضية 
وتحقي��ق اإلنج��ازات باس��م اململكة، 
مش��ريا اىل أن التطور الذي تعيشه كرة 
القدم البحرينية ميثل شكال من أشكال 
االزدهار الريايض الذي تعيشه اململكة 
بفضل رعاي��ة جاللة املل��ك واهتامه 

بتطوير الرياضة.
وهنأ س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة فريق ن��ادي النجمة مبناس��بة 
ف��وزه ببطولة كأس جالل��ة امللك لكرة 
الق��دم، مؤكدا أن ه��ذا الفوز جاء عن 
جدارة واستحقاق بعد أن قدم الفريق 
مس��تويات متمي��زة ط��وال مباريات 
املس��ابقة أهلت��ه إىل تحقي��ق اللقب 
الغ��ايل، معرب��ا عن خال��ص تهانيه اىل 
مجل��س اج��ارة النادي برئاس��ة عيىس 
القط��ان ع��ى ه��ذا اإلنج��از الكبري، 
مشيدا يف الوقت ذاته بالجهود الكبرية 
واملس��تويات الباهرة التي قدمها العبو 

الفريق يف املباراة النهائية.
 كا أشاد س��مو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليف��ة باملس��تويات الطيب��ة التي 
قدمها فري��ق املحرق طيل��ة مباريات 
املس��ابقة، متمني��اً ل��ه كل التوفي��ق 
والنجاح يف املسابقات الكروية املقبلة، 
مشيدا سموه يف ذات الوقت بالحضور 
الجاهريي املتميز والذي ساند فريقي 
املح��رق والنجم��ة وكان مثال لألخالق 
العالية والتش��جيع  الرياضية وال��روح 

املتميز.
 وهنأ سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة االتحاد البحرين��ي لكرة القدم 
برئاس��ة الش��يخ ع��يل ب��ن خليفة آل 
خليف��ة عى التنظيم املتمي��ز للمباراة 
النهائية ملس��ابقة كأس جالل��ة امللك، 
مش��يداً بجمي��ع الجهود الت��ي بذلتها 
كافة الجهات املعنية يف س��بيل إخراج 

هذا الحدث بشكل متميز.
وجاء تتويج النجم��ة مثريا ودرامتيكيا، 
خصوصا أن��ه كان متقدًما منذ الدقيقة 
)20( به��دف لالعب كمي��ل عبدالله، 
إال أن املح��رق أدرك التع��ادل وص��وال 
للدقيق��ة )2+90(؛ لتمت��د املباراة إىل 
ركالت الرتجيح التب ابتسمت للنجمة 
وسط تألق كبري للحارس سيد شرب علوي 

الذي تصدى ل� 3 ركالت ترجيحية.
وي��أيت اللق��ب النجاوي تأكي��ًدا عى 
التطور الكب��ري والتميز الواضح للفريق 
هذا املوس��م بقيادة امل��درب الوطني 
ع��يل عاش��ور، والذي أح��رز اللقب يف 
وصوله األول كمدرب إىل النهايئ الكبري.
وشهدت املباراة حضورا جاهرييا كبريا 
من قبل الطرفني، إذ جلس��ت جاهري 
النجمة مي��ني املنصة، وجاهري املحرق 
يس��ار املنص��ة، باإلضاف��ة إىل جاهري 

غفرية أخرى يف املدرجات املقابلة.
وعاش��ت الجاه��ري النجاوية فرحة 
كبرية م��ع العبي وأف��راد الفريق بعد 
التتويج املثري، يف حني أن املحرق خرس 
النهايئ للع��ام الثاين عى التوايل، بعدما 
أحرز املنامة اللقب عى حسابه املوسم 

املايض.

تشكيلة الفريقين

بدأ النجمة اللقاء بتشكيلة مكونة من 
الحارس سيد شرب علوي، والالعبني: سامل 
عادل، كميل عبدالله، سيد مهدي باقر، 
أحمد عبدالله، محمد س��هوان، سيلفا، 
عيل مدن، محمد فارس، محمود عصام 

وأوتيش.
أم��ا املح��رق فب��دأ بتش��كيلة ضمت 
الحارس س��يد محمد جعفر، والالعبني: 
محم��د البناء، زياد الدرب��ايل، إبراهيم 
العبي��ديل، ولي��د الحي��ام، عبدالوهاب 
ع��يل، زي��اد الزي��ادي، محم��د صولة، 
راش��د  عبداللطيف، جال  إس��اعيل 

وعبدالله يوسف.

الشوط األول

حق��ق النجمة انطالق��ة قوية ورسيعة 
يف املباراة، وكاد يخطف هدف الس��بق 
عرب رأس��ية محمود عصام التي جاورت 
القائم األمي��ن ملرمى املحرق بعد مرور 

22 ثانية فقط.
لولي��د  بتس��ديدة  املحرقاوي��ون  ورد 
الحي��ام، إال أن كرته أبعده��ا الحارس 
س��يد ش��رب بتألق، قبل أن تصل لصولة 

املرتكز يف وضعية التسلل )15(.
واستطاع النجمة تسجيل هدف السبق 
بعد ركلة ركني��ة نفذها محمود عصام 
ع��ى رأس كمي��ل عبدالل��ه الخايل من 
الرقابة، والذي أودع الكرة يف الش��باك 

وسط فرحة كبرية )20(.
وحاول املحرق العودة وش��كل ضغطا 
عى مرمى النجم��ة، وبعد كرة مرتدة، 
سدد الدربايل كرة قوية جاورت القائم 
األمي��ن ملرم��ى النجم��ة دون أن تجد 

موقعا يف الشباك )45(.

الشوط الثاني

يضاع��ف  أن  أوت��يش  النيج��ريي  كاد 
النتيج��ة لفريقه، بع��د أن توغل ميينا 

وسدد كرة اعتلت العارضة )52(.
وسنحت الفرص للسوري محمد فارس 
لتسجيل الهدف الثاين أيضا، إال أن كرته 
أنقذه��ا الحارس س��يد محم��د جعفر 

.)56(
وق��دم أوتيش فاص��ال مهاري��ا قبل أن 
يتوغل يسارا ويلعب كرة عرضية تابعها 
وليد الحيام بالخطأ تجاه مرماه، إال أن 

الكرة اعتلت املرمى قليال )60(.
ولزيادة التنشيط يف الجانب الهجومي، 
أجرى م��درب املحرق س��لان رشيدة 
تبديال بدخول عيل جال مكان صولة؛ 

بهدف إدراك التعادل )64(.

ومرت كرة البديل النجاوي عبدالعزيز 
خالد جوار القائم األيرس )70(.

ورم��ى م��درب املح��رق بكام��ل ثقله 
بدخول عبدالله عبدو وحمد عبداملنعم 
مكان زياد الزي��ادي ومحمد البناء مع 

تبقي أقل من 10 دقائق عى النهاية.
وسدد إساعيل عبداللطيف كرة قوية، 
لكنها جاءت بدون تركيز خارج امللعب 

.)83(
وأحكم النجمة إغالق مناطقه، يف حني 
احتس��ب الحكم عبدالشهيد عبداألمري 
6 دقائ��ق كوق��ت بدي��ل للضائع، ويف 
األوىل منه لعب جال راشد كرة طولية 
تابعها إساعيل عبداللطيف يف املرمى 
م��دركا التعادل وس��ط فرح��ة كبرية؛ 
لتمتد املباراة مع اس��تمرار التعادل إىل 
الش��وطني اإلضافيني اللذين مل يش��هدا 
الجدي��د؛ ليحتكم الطرف��ان إىل ركالت 

الرتجيح.

ركالت الترجيح

يف ركالت الرتجيح أض��اع محمد فارس 
للنجمة وس��جل جال راش��د للمحرق 
قبل أن يضيع سيد مهدي باقر للنجمة 

ويضيع عبدالله يوسف للمحرق.
وسجل سيلفا للنجمة والحيام للمحرق، 
فيا س��جل كمي��ل عبدالل��ه للنجمة 
وأض��اع إس��اعيل عبداللطي��ف، قبل 
أن يس��جل عبدالعزيز خال��د للنجمة 
ويس��جل عيل جال للمحرق، وسجل 
أحمد عبدالله للنجم��ة قبل أن يضيع 

الدربايل للمحرق ويفوز النجمة.
أدار اللقاء الحكم عبدالشهيد عبداألمري، 
وعاون��ه عبدالله صال��ح وأحمد جابر، 

والحكم الرابع محمد بونفور.

بالترجيحي��ة... النجمة يخطف “الكأس الملكية”
أط��������اح ب����ال����م����ح����رق وب������”س�����ي�����ن�����اري�����و” م��ث��ي��ر 

لقطات متنوعة من التتويج النجماوي )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

أحمد مهدي



تقّدم وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
للشيخة  املس��تقبلني  الجودر  هش��ام 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة؛ عضو 
والرياضة،  للش��باب  األع��ى  املجلس 
عضو مجل��س إدارة اللجن��ة األوملبية 
البحرينية، رئيس��ة لجنة رياضة املرأة 
رئيسة بعثة مملكة البحرين املشاركة 
يف ب��دورة األلع��اب الرابع��ة لألندية 
العربية للس��يدات ل��دى عودتها إىل 
اململك��ة، وذل��ك بحض��ور ع��دد من 
الوكالء املس��اعدين يف الوزارة ومدراء 

اإلدارات. 
وأثن��ى هش��ام الجودر ع��ى الجهود 
التي قام��ت بها الش��يخة حياة بنت 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة يف إنهاء كافة 
اإلج��راءات اإلدارية ملش��اركة األندية 
البحرينية يف ال��دورة العربية وعملها 
الدؤوب من أجل توفري أفضل الظروف 

املثالية أمام الالعبات من أجل إخراج 
املش��اركة البحريني��ة بص��ورة زاهية، 
مؤكًدا أن الجهود املخلصة التي قامت 
بها الشيخة حياة مهدت الطريق أمام 
جميع األندية الوطنية لتحقيق أفضل 
النتائج واملستويات وصوالً إىل تحقيق 
اململكة للمركز األول يف الرتتيب العام 

ب�12 ميدالية ذهبية”
وأشار وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
إىل أن م��ا تحق��ق للرياضة النس��وية 
البحريني��ة م��ن تأل��ق ع��ى كاف��ة 
املس��تويات مل يك��ن ليتحق��ق ل��وال 
الرعاي��ة الفائق��ة م��ن قب��ل القيادة 
الرش��يدة ودعمه��ا ومؤازرتها للقطاع 
ورياض��ة  عام��ة  بص��ورة  الري��ايض 
السيدات عى وجه الخصوص ومتابعة 
ممث��ل جاللة امللك لألع��ال الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى 

للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 

بن حمد ال خليفة وتشجيعه لالعبات 
من أجل املش��اركة يف ع��ام “الذهب 

فقط” باإلضاف��ة إىل العم��ل اإلداري 
املنظم م��ن قبل الش��يخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة والبعثة اإلدارية 
واإلعالمية عالوة عى املستويات التي 
قدمتها الالعبات وحرصن املوصل عى 

ترشيف اململكة.
ومن جانبها، أش��ادت الش��يخة حياة 
بنت عبدالعزيز مبتابعة هشام الجودر 
ملش��اركة أندية الس��يدات يف الدورة 
وتواصل��ه الدائم م��ع البعثة اإلدارية، 
األم��ر ال��ذي كان له أطي��ب األثر يف 
نفوس أعض��اء البعثة وجميع األجهزة 
اإلدارية والفنية والالعبات، مؤكدة أن 
ما تحقق للرياضة النسوية البحرينية 
يف الدورة وتسيدها للعرب جاء نتاًجا 
للعم��ل املنظ��م وفًقا لرؤي��ة القيادة 
الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليف��ة يف دعم رياضة 
املرأة واالرتقاء بها إىل أعى املستويات 

وتعظيم دورها يف تحقيق اإلنجازات.

حياة بنت عبدالعزيز لعبت دوًرا بارًزا في تسيد أندية البحرين للعرب
أش��اد بدورها ف��ي تهيئ��ة الظ��روف المثالي��ة.. الجودر: 

هشام الجودر مستقباًل الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

ضاحية السيف                    وزارة شؤون الشباب والرياضة 

احتفلت مدرس��ة ابن خل��دون الوطنية 
بالي��وم الري��ايض الوطني ي��وم الثالثاء 
املايض 13 فرباير الجاري، وسط مشاركة 
كب��رية م��ن قب��ل الطلب��ة والطالب��ات 
الذين ش��اركوا يف العديد من األنش��طة 

والفعاليات الرياضية املتنوعة.
وقال��ت املدي��رة املس��اعدة للمدرس��ة 
االبتدائي��ة ن��داء قناديل��و إن االحتفال 
بالي��وم الري��ايض الوطني ي��أيت يف إطار 
حرص مدرسة ابن خلدون الوطنية عى 
االحتف��ال بجمي��ع املناس��بات الوطنية 
ململكة البحرين، مث��ل االحتفال بالعيد 
الوطني وسائر املناسبات األخرى، والتي 
ته��دف من خالله��ا إدارة املدرس��ة إىل 
غ��رس قي��م املواطنة واالنت��اء للوطن 

والقيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها.

وأضافت قناديل��و “يعترب اليوم الريايض 
حدًث��ا وطنياًّ��ا مهااًّ يحم��ل العديد من 
املفه��وم  تتج��اوز  النبيل��ة  األه��داف 
الري��ايض لتص��ل إىل م��ا ه��و أبعد من 
ذل��ك يف تعزيز مفه��وم الهوية الوطنية 
مبعناه��ا الحقيقي، ويفت��ح املجال أمام 

الجمي��ع لتقديم ص��ورة حضارية نابعة 
من التالحم والتناغم املوجود بني فئات 
املجتم��ع البحريني محقق��ًة كل معاين 

التسامح واملحبة”.
وأكدت قناديلو أن اليوم الريايض يهدف 
إىل تأكيد ما تق��وم به الرياضة من دور 

أس��ايس يف بناء الجس��م والعقل السليم 
لإلنس��ان القادر عى اإلنت��اج واإلبداع، 
وبث الطاقة اإليجابية لديه للمس��اهمة 
يف االرتق��اء بكاف��ة مكون��ات الحرك��ة 
التنموي��ة يف اململكة مش��رية إىل أهمية 
ن��رش ثقافة مارس��ة الرياض��ة بصورة 
مس��تمرة وعدم اقتصار مارس��تها عى 
هذا اليوم ملا لها م��ن آثار إيجابية عى 
املواطنني واملجتمع. وعربت قنايدلو عن 
خالص ش��كرها وتقديره��ا لكل الكوادر 
التي عملت وس��اهمت يف إنجاح اليوم 
الريايض مبدرس��ة ابن خلدون الوطنية، 
معرب��ة ع��ن اعتزازها الكبري مبش��اركة 
املدرس��ة يف ه��ذه االحتفالي��ة الوطنية 
الضخمة والتي جس��دت أس��مى معاين 

الوالء واالنتاء للوطن والقيادة.

الرياضي باليوم  تحتفل  خلدون  ابن  مدرسة   

ش��اركت اللجنة املنظمة العلي��ا لبطولة 
#أقوى_رجل_بحرين��ي بفعاليات #يوم_
البحرين_الري��ايض، ال��ذي أقيم��ت يوم 
الثالث��اء املواف��ق 13 فرباي��ر، م��ن خالل 
ركن تعريفي بالبطولة التي ستقام تحت 
رعاي��ة النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
األعى للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتح��اد البحريني لرياض��ة ذوي اإلعاقة 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، 
والتي س��ينظمها املكتب اإلعالمي لسمو 
الشيخ خالد بن حمد بن عيىس آل خليفة 
تح��ت ش��عار #خلك_وح��ش، ب�”خليج 

فرباي��ر   24  22- الف��رتة  يف  البحري��ن” 
الج��اري، والت��ي وجه س��موه بتخصيص 
ريعها لدعم م��رىض الرسطان، والتي تأيت 
ضمن مبادرات س��موه الداعمة للمجالني 

اإلنساين والريايض.
وت��أيت مش��اركة اللجن��ة يف ه��ذا الي��وم 
به��دف زي��ادة الرتويج للبطول��ة ودعوة 
جمي��ع املواطن��ني واملقيمني للمش��اركة 

بفعالياتها، واالستمتاع مبشاهدة املشاركني 
مبنافس��ات ه��ذه البطولة وتش��جيعهم، 
خصص��ت  ق��د  اللجن��ة  وأن  خصوًص��ا 
فعالي��ات ترفيهية يف موق��ع الحدث. كا 
أن اللجنة تس��عى كذلك لتحفيز األطفال 
الراغبني بالتس��جيل للمشاركة مبسابقات 
األطف��ال، حيث إن اللجن��ة قد أعلنت يف 
وقت سابق عن اس��تمرار باب التسجيل 
ملس��ابقات األطفال واملسابقات املصاحبة 
عرب املوق��ع اإللكرتوين الخ��اص بالبطولة 
bhrstrongestman.com،والتي ستشهد 
إقامة ألعاب: شد الحبل، مصارعة األذرع، 

رفع التاير واملطارح والدردور.

تنظيمية أقوى رجل بحريني تشارك في اليوم الرياضي
اللجنة اإلعالمية  بطولة أقوى رجل بحريني

جانب من الفعاليات الرياضية لمدرسة ابن خلدون

جانب من االستاند التعريفي للبطولة بفعاليات اليوم الرياضي
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 نادي البحرين للتنس يقيم 
مهرجان البراعم 

الجفري-نادي البحرين 
للتنس: يقيم نادي 

البحرين للتنس اليوم 
مهرجان براعم التنس 
للفئة العمرية من 8 

إىل 10 سنوات، وذلك 
ضمن فعاليات بطولة 

بنك البحرين والكويت 
)BBK( املفتوحة 

لناشئي التنس، التي 
ينظمها النادي خالل الفرتة من 7 – 21 فرباير الجاري، تحت رعاية 

الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض ساتر.
وبحسب الربنامج العام تبدأ فعاليات املهرجان يف التاسعة صباًحا 
وتستمر طوال اليوم  مبشاركة 100 العب والعبة من براعم التنس 

لألوالد والبنات، كا يتضمن املهرجان مباريات يف ال� “ميني تنس” للفئة 
العمرية 8 سنوات وتلعب بكرات التنس اإلسفنجية الحمراء، وتقام عى 

املالعب الصغرية املعتمدة من االتحاد الدويل للتنس، وتلعب مباريات 
مسابقة الرباعم للفئة العمرية 10 سنوات بكرات التنس الخرضاء 

املعتمدة وتقام عى املالعب الكبرية.
وأكد نائب رئيس نادي البحرين للتنس مريزا الساك أن بطولة بنك 

البحرين والكويت تعد من أهم البطوالت يف الرزنامة السنوية لنادي 
البحرين للتنس، مضيًفا أن استمرار تنظيم البطولة عى مدى 23 عاًما 

متواصلة يؤكد أهميتها وحرص النادي والبنك الراعي للبطولة عى 
تنظيمها ملا لها من أهمية يف صقل وإبراز املواهب الناشئة، وأشار 

الساك إىل أن البطولة املخصصة لفئات األشبال والناشئني ساهمت 
خالل السنوات املاضية يف إخراج العديد من املواهب الشابة التي ميثل 

عدد منها حالياًّا املنتخبات الوطنية يف مختلف الفئات العمرية.
وعن البطوالت الجديدة التي يسعى النادي لضمها إىل رزنامته السنوية 

كشف الساك عن وجود مساع لتنظيم بطولة للعموم مع رشكة 
مرسيدس للسيارات، مضيًفا أن املحادثات بني النادي والرشكة وصلت إىل 

مراحل متقدمة، ومن املتوقع أن يتم تنظيم البطولة خالل شهر أبريل 
املقبل، واختتم الساك حديثه بتقديم الشكر والثناء إىل بنك البحرين 
والكويت عى دعمه املستمر لهذه البطولة وألنشطة النادي املختلفة.

رف��ع نائب رئي��س االتح��اد البحريني 
أللع��اب القوى محمد عبداللطيف بن 
جالل أس��مى آيات التهاين والتربيكات 
إىل القي��ادة الرش��يدة، وممثل جاللة 
وش��ؤون  الخريي��ة  لألع��ال  املل��ك 
الشباب، رئيس املجلس األعى للشباب 
والرياض��ة، رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
لرئي��س  األول  والنائ��ب  آل خليف��ة، 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة، 
رئي��س اتحاد دول غرب آس��يا أللعاب 
البحرين��ي  االتح��اد  رئي��س  الق��وى، 
أللعاب القوى س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة؛ مبناس��بة فوز مملكة 
البحرين باملركز األول يف دورة األلعاب 
الرابع��ة لألندي��ة العربية للس��يدات، 

والتي استضافتها إمارة الشارقة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة مؤخرا.

وأكد بن جالل ب��أن اإلنجاز التاريخي 
لألندي��ة الوطني��ة يف ال��دورة العربية 
يعترب نتاجا طبيعي��اً ملا تقدمه القيادة 
الرش��يدة من دعم ال مح��دود للحركة 
الرياضي��ة عموما، والرياضة النس��ائية 
خصوصا، كا أن��ه يعكس بجالء مدى 
املكان��ة املتقدمة الت��ي بلغتها رياضة 
امل��رأة يف ش��تى األلع��اب الرياضي��ة 
خصوصا يف رياضة ألعاب القوى، والتي 
حققت فيها املرأة إنجازات بارزة عى 
كافة املس��تويات لتكون رشيكا أساسا 
ومها مع الرجل يف رف��ع راية الوطن 

مبختلف املحافل الخارجية.
وأضاف “نفتخر يف اتحاد ألعاب القوى 

مب��ا حقق��ه ن��ادي البس��يتني تحديدا 

م��ن نتائج رائعة متثل��ت يف الفوز ب� 6 

ميدالي��ات ذهبية عززت رصيد مملكة 

البحرين من املعدن النفيس وساهمت 

يف حلوله��ا باملرك��ز األول عربيا، حيث 

تعت��رب رياضة ألعاب الق��وى أكرث من 

حقق الذهب من بني األلعاب األخرى، 

وه��و أمر يدعونا إىل االعتزاز وميثل لنا 

دافعاً من أجل العمل بصورة مضاعفة 

تح��ت قيادة س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة..”.

وأكد ب��ن ج��الل أن النتائ��ج الرائعة 
الت��ي حققتها بطالت نادي البس��يتني 
أللعاب القوى ما كان��ت لتتحقق لوال 
الدع��م والرعاية الفائق��ة التي يوليها 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
لرياض��ة أم األلع��اب، والت��ي كان��ت 
ومازالت تحصد العديد من اإلنجازات 
مكان��ة  ع��ززت  الت��ي  والنجاح��ات 
البحرين عى خارطة الرياضية العاملية، 
مشيدا بعطاء جميع العداءات اللوايت 
رشف��ن اململكة وقدم��ن صورة ناصعة 
عن ألعاب القوى البحرينية وما تزخر 
ب��ه م��ن ع��داءات ب��ارزات يف جميع 

املسابقات.

هاجر العميري وزينب عبدالحسين محمد عبداللطيف بن جالل

بن جالل: اإلنجاز التاريخي بعربية السيدات نتاج طبيعي لدعم القيادة 
الرفاع  اتحاد ألعاب القوى:

ال��ق��وى ب��أل��ع��اب  البسيتين  ل��ن��ادي  ال��ذه��ب  ب��ح��ص��اد  أش����اد 

لقطة من منافسات البطولة



لكل �ص���ن خ�صائ�صه وميزات���ه وكذلك حاجاته 
فيم���ا يخ�ص الغ���ذاء والريا�ص���ة والعناي���ة بالب�رشة 

وال�صعر وغريها من االمور املهمة يف حياة املراأة.
وت���رز احلاج���ة للعناية بال�صح���ة واجلمال عند 
املراأة عند التق���دم بال�صن، وهو ما يدفعها للبحث 
عن كافة الو�صائل والط���رق املمكنة للبقاء ب�صحة 
�سليمة وجمال خايل من التجاعيد واخليوط الرفيعة. 
من هذه الو�سائ���ل اللجوء للفيتامينات التي تقدم 
حماي���ة للمراأة من االمرا�ص وتعزز �صحتها وجمالها 
اخلارج���ي. وهذه ن�سائح لكل �سي���دة باتت يف �سن 
الثالثني او بع���ده، الف�سل الفيتامينات، �سواء من 
امل�س���ادر الغذائية او على �سكل مكمالت، الكفيلة 
مب�ساعدت���ك على مواجه���ة التقدم بال�س���ن ب�سكل 

جيد.

فيتامين اي:
م���ن اه���م الفيتامين���ات التي حتتاجه���ا املراأة 
بع���د �سن الثالثني، كونه يحتوي على مواد م�سادة 
لالك�سدة حتارب ال�سيخوخة وتوؤخر ظهور التجاعيد 
وجتدد خالي���ا الب����رشة ومتنحها الن�س���ارة واال�رشاق 

الطبيعني.
وميكن تناولها م���ع فيتامني اأ وفيتامني �سي 
لتعزيز ال�سحة واجلم���ال، وباالمكان احل�سول على 
هذه الفيتامينات على �سكل كب�سوالت يتم اخذها 

عن طريق الفم او ا�صافتها للكرمي اليومي.
اما م�سادر الغذاء م���ن فيتامينات اي واأ و�سي 
فه���ي تتواف���ر بك���رة يف الفاكه���ة خا�ص���ة العنب 
واخلوخ والربتقال والكيوي ا�سافة لل�ساي االخ�رش 

الغني ب م�سادات االك�سدة املختلفة.

 حمض الفوليك:
او ب9 م���ن قائمة فيتامينات ب ال�رشورية جدا 
ل�سحة امل���راأة، وحم�ض الفوليك ����رشوري لتن�سيط 

الدورة الدموية وتنظي���م االحما�ص االمينية 
يف الدم والتي حتمي من امرا�ص القلب.

حم����ض  عل���ى  احل�س���ول  وميك���ن 
الفوليك من اللحوم واخل�رشوات الورقية 
الطازجة كال�صبانخ وامللوخية واجلرجري 

البقولي���ات  ال���ى  ا�ساف���ة  واخل����ض 
كالفول والفا�صوليا.

 الكالسيوم:
عن����رش مه���م للحف���اظ عل���ى �سحة 

العظام وحمايتها م���ن الك�سور وه�سا�سة 
العظام خا�سة للن�ساء. وميكن احل�سول على 

ن�سب���ة كبرية من الكال�سيوم م���ن منتجات االلبان 
واال�صماك.

الحديد:
�رشوري للم���راأة لي�ض فقط بع���د �سن الثالثني 
وامن���ا يف معظ���م مراحل حياته���ا ب�صب���ب فقدانها 
للكث���ري من الدم ب�سبب ال���دورة ال�سهرية وبالتايل 
زي���ادة خطر ا�سابته���ا بفق���ر الدم.واحلديد يقوي 
مناعة اجل�سم وي�ساع���ده يف احلفاظ على م�ستويات 
الطاق���ة ب�س���كل جيد، كما انه يحاف���ظ على وظائف 

اجل�صم والدورة الدموية ب�صكل طبيعي.
وجن���د احلديد يف اخل�رشوات الورقية كال�سبانخ 

وامللوخية وكذلك اللحوم واال�صماك.
ام���ا فيما يخ����ض اجلرعات املو�س���ى بها لكل 
م���ن ه���ذه الفيتامين���ات، يف�سل مراجع���ة الطبيب 
املخت�ض ال���ذي ي�ستطيع اعط���اء اجلرعة ال�سحيحة 
ل���كل �سيدة بعد اجراء فح����ض وتقييم طبي �سامل 

ل�صحتها.

 

يعتبر سن الثالثين وما فوق من افضل 
المراحل العمرية التي تمر بها المرأة لجهة 

النضوج واالستقرار المالي والعاطفي 
واالسري، لكنه ايضا بداية التدهور في صحة 

المرأة في حال لم تنتبه جيدا لصحتها ولم 
تهتم بها بالشكل المطلوب.

وعليه اليك افضل النصائح الصحية 
بعد سن 30:

 احلر�ض على اتباع نظام غذائي �سحي ومتنوع، 
يح���وي جمي���ع انواع الطع���ام بكمي���ات قليلة ومعد 
بطريق���ة �سحية، مع الرتكيز عل���ى م�سادر الطعام 
الغني���ة بالفيتامين���ات والت���ي حتاف���ظ على �سحة 

اجل�صم وجمال الب�رشة.
 الريا�س���ة م���ن اف�سل الو�سائ���ل للحفاظ على 
ال�سح���ة وتعزيزه���ا، وهي عل���ى اخت���الف ا�سكالها 
وامناطه���ا ت�ساع���د يف تقوية اجل�س���م والوقاية من 

زيادة الوزن التي تت�ساعف بعد �سن 30.
 امل���اء اف�سل امل�رشوب���ات على االطالق، 
فاحر�س���ي عل���ى ترطي���ب ج�سم���ك وب�رشتك 
بتناول املاء بكميات كبرية خالل اليوم 

ومبعدل ال يقل عن 8 اكواب يوميا.
 التنوي���ع ب���ني امل�س���ي والوق���وف 
بحي���ث ت�سمنني احل�سول على ق�سط من 

الراحة بعد فرتة من العمل واحلركة.
لل�سحة  ال�������دوري  ال��ف��ح�����ض  اج������راء   
لالطمئنان على خلو ج�سمك من اية اعرا�ض او 
ج�سمك  وظائف  عمل  من  والتاأكد  �سحية،  م�ساكل 

ب�صكل �صل�ص وطبيعي.

امل�س����ادات  بع�����ض  اأن  �س����ك  ال   
احليوي����ة ت�صتل����زم تناوله����ا بانتظ����ام 
يف املواعي����د املحددة له����ا كي ي�رشي 
اأن  اإال  �سلي����م،  نح����و  عل����ى  مفعوله����ا 
الطبي����ب االأملاين هرمان ي����وزف كال 
حذر من اإيقاظ الطف����ل من النوم خالل 
اللي����ل لتناول ه����ذه االأدوي����ة. وبدال من 
ذلك اأو�س����ى كال، املتحدث با�سم الرابطة 
االأملاني����ة لطب االأطف����ال واملراهقني، ب�رشورة 
توزيع تناول هذه االأدوية ب�سكل مت�ساوي قدر االإمكان 

على مدار اليوم- على �سبيل املثال يف فرتات ال�سباح، والظهرية وامل�ساء. 
واأك����د اأنه م����ن االأف�سل ترك فرتة الليل دون توزي����ع اأي جرعة من االأدوية عليها. 
واأو�س����ح كال اأهمي����ة ذل����ك بقوله: “االأطف����ال بحاجة للن����وم كي ي�صبح����وا اأ�صحاء”.، 
واأو�سى الطبيب االأمل����اين عموما باأنه من االأف�سل اأن ي�ست�سري االآباء الطبيب املعالج 

يف هذا ال�ساأن.

النوم ليال 

 التوت 

 إيجابيات الشاي
ذكرت م�سادر اعالمية اجنبية، اأن اأكيا�ض 

ال�س���اي تع���د عالجاً �رشيع���اً لت���ورم العيون 
واالأكيا����ض الدمعية، وهي اأعرا�ض �سائعة 

تظهر يف ال�صباح بعد ال�صهر طوال الليل.
يع���د  اأملاني���ة،  م�س���ادر  وبح�س���ب 
ال�س���اي االأ�سود وال���ذي يحتوي على مادة 

“تان���ني”، هو ُمه���دئ وم�س���اد للبكترييا 
ومزيل للتورم. وم���ن االأف�صل لهذا الغر�ص 

ا�ستخ���دام �ساي طبيع���ي يخلو م���ن االإ�سافات 
والنكه���ات. ويعد ال�ساي االأخ����رش اأف�سل من االأ�سود، 

ب�سبب احتوائه عل���ى م�سادات اأك�سدة اأكرث فعالية من ناحية، كما اأنه لي�ض 
ُممراً ب�سدة من ناحية اأخرى.

يت���م نقع اأكيا�ض ال�ساي يف ماء بارد ملدة ق�سرية، ثم َع�رش االأكيا�ض وو�سعها على 
اجلفون املغلقة ملدة 10 دقائق تقريباً. ويعمل تاأثري التربيد على زيادة مفعول مادة 

التانني، مما ي�ساعد على التخل�ض من تورم العني واالأكيا�ض الدمعية على نحو اأ�رشع.

اأظهرت درا�سة اأمريكية حديثة، 
اأن التوت يحتوي على خ�سائ�ض 
طبيعية، تعالج ال�رشطان وتعمل 
على حت�سني فاعلي���ة العالجات 

االأخرى ل�رشطان عنق الرحم.
باحث���ون  اأجراه���ا  الدرا�س���ة 

مي�سوري-كولومبي���ا،  بجامع���ة 
ون����رشوا نتائجه���ا اجلمع���ة، يف دورية 

 Pathology and Oncology(
Magazine( العلمية.

ولر�سد فاعلي���ة التوت ملر�سى �رشطان عن���ق الرحم، ا�ستخدم 
الباحث���ون م�ستخل�ض الثمرة عل���ى جمموعة من اخلالي���ا ال�رشطانية خالل تلقي 

املر�سى للعالج االإ�سعاعي.
والع���الج االإ�سعاعي اأحد اخليارات العالجية ل�رشط���ان عنق الرحم، ورغم اأنه 
يدم���ر اخلاليا ال�رشطانية، اإال اأن اخلاليا ال�سليمة القريبة من تلك امل�سابة تتاأثر 

اأي�سا ب�سبب االإ�سعاع.

 ساعة واحدة يوميًا على الشبكات 
االجتماعية قد تدمر نومك

 ح���َذرت درا�س���ة اأمريكي���ة من و�س���ع الهوات���ف املحمول���ة يف اجليب اأو داخ���ل حماالت 
ال�س���در للن�ساء، اإذ اأ�سارت الدرا�سة اإلى اأن ذل���ك ي�سبب اأ�رشاراً كبرية على اجل�سم والدماغ.

 وق���د يت�سَب���ب باإ�ساب���ة الرج���ال ب��رشط���ان الربو�ست���ات والن�س���اء ب��رشط���ان الَث���دي، 
وذلك بح�سب ما نقل موقع “مريور” الربيطاين عن امل�رشفة على الدرا�سة ديفرا دافي�ض.
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اإعداد: طارق البحار

 كيف تتخلص من 
السمنة بشكل أسرع؟

ال���ت���ي  ال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات  أه�������م   
ت��ح��ت��اج��ه��ا ال����م����رأة ب���ع���د ال�������  30

 لتجنب األنفلونزا... اغسلوا أيديكم 

 Acta Paediatrica ح���ذرت درا�سة ن�رشته���ا �سحيف���ة
الطبية من ا�ستخدام �سبكات التوا�سل االجتماعي ملدة �ساعة 

يف اليوم قد ينتهي بتدمري منط نومك.
 The Daily Mail �صحيف���ة  نقل���ت  م���ا  وبح�ص���ب 
الربيطاني���ة، اأع���د باحثون كندي���ون الدرا�س���ة ملعرفة �سبب 
املعان���اة التي يجدها الكثري م���ن ال�سباب ليتمكنوا من النوم 
8 �ساعات. وتو�سل الباحثون اإلى اأن امل�سكلة اجلذرية تكمن 
يف ال�سبكات االجتماعية؛ فمن يق�سون على االأقل 60 دقيقة 
على تطبيقات ومواقع وات�س���اب، وفي�سبوك، و�سناب �سات، 

يعانون م�سكالت يف النوم اأكرث ممن ال يفعلون ذلك.
وتبني اأن���ه كلما ازداد وقت ا�ستخدامه���م لتلك املواقع 
والتطبيقات، قل وقت نومهم. ووجدت الدرا�سة اأن الفتيات 
يف �س���ن املراهقة ه���ن االأكرث اإدمان���اً لل�سب���كات االجتماعية، 
وبالت���ايل هن االأكرث عر�س���ة للحرمان من الن���وم، اإال اأن االأمر 

يوؤثر على االأوالد على نف�ض النحو اأي�ساً.
وقال الباحث���ون الكنديون اإن النتائج مهمة بالتزامن مع 
النم���و ال�رشيع لل�سب���كات االجتماعية فاالأطف���ال واملراهقون 
ه���م االأكرث عر�س���ة ال�ستخدام التكنولوجي���ا احلديثة وتطوير 

وتعزيز الع���ادات ال�سيئة الت���ي �سيحملونه���ا كبالغني. وقد 
ربطت درا�سات �سابقة �سعف النوم بتدين االأداء االأكادميي، 
واأ�س���ارت اإل���ى اأن الفئ���ات االأكرث عر�سة للحرم���ان من النوم 
ت�سمل املراهقني من الفئ���ات االأكرب �سناً، والفتيان، ومن ال 
ميار�سون الريا�س���ة على نحو كاف، والذين يعانون م�سكالت 
متعلق���ة بتدين ال�سح���ة العقلية. تقول املب���ادئ التوجيهية 
االأمريكي���ة والكندي���ة اإن الذين ت���رتاوح اأعمارهم بني 6 و13 
عاماً ينبغي اأن يناموا لعدد �ساعات ترتاوح بني 9 و11 �صاعة 
لي���اًل، بينما ينبغي على الذين ت���رتاوح اأعمارهم بني 14 و17 
عام���اً النوم لفرتات ترتاوح بني 8 و10 �صاعات، اأما من تزيد 
اأعمارهم على 18 عاماً، فن�سيبهم من النوم ال ينبغي اأن يقل 
ع���ن 7 اإلى 9 �ساع���ات كي يحقق���وا اأق�سى قدر م���ن ال�سحة 
العام���ة. وقال���ت هيئ���ة ال�سح���ة الوطنية باململك���ة املتحدة 
)NHS(، اإن���ه ينبغي عل���ى اأولئك الذين يبلغ���ون 6 �صنوات 
النوم مل���دة 10 �صاعات و45 دقيق���ة كل ليلة، وينبغي على 
الذين تبلغ اأعمارهم 9 �صنوات النوم ملدة 10 �ساعات، وعلى 
البالغني 11 عاماً النوم ملدة 9 �ساعات ون�سف، اأما البالغون 

من 14 اإلى 16 عاماً، فيجب اأن يناموا 9 �صاعات.

اأجري���ت درا�سات حديث���ة اأكدت 
فائ���دة نوع حمدد من التوابل، والذي 
ي�ساع���د عل���ى تخفي�ض ال���وزن مهما 
كان ن���وع برنام���ج احلمي���ة الغذائية. 
اإذ ه���و الفلفل االأ�س���ود الذي ي�ساعد 
كث���ريا على حرق الده���ون املرتاكمة 
يف اجل�ص���م وتخفي�ص ن�صبة ال�صكر يف 
الدم، كم���ا ي�ساهم يف تقوي���ة اأن�سجة 

العظام.
 بح�سب اإثبات علماء من الهند.

وم���ن جه���ة ثاني���ة، ن�س���ح علماء 
بريطانيون بتطبيق اأ�ساليب متلفة 
للتخل�ص م���ن ال�صمنة بح�صب الرغبة، 
االأطعم���ة  اإل���ى  التواب���ل  باإ�ساف���ة 
املتناولة، خ�سو�ساً الفلفل االأ�سود.

تو�س���ل  الدرا�س���ة،  نتيج���ة  ويف 
العلماء اإل���ى اأن جميع اأن���واع، ت�سبح 
فعال���ة يف حماربة ال�سمنة ب�سكل اأكرب 
عندم���ا يتم تن���اول التوابل املختلفة 

التي حتوي الفلفل االأ�سود.

 اأ�س���دت ممر�سة يف والية فلوريدا االأمريكية بع�ض الن�سائح 
مل���ن ال يهتمون بنظافتهم ال�سخ�سية، ما يوؤدي اإلى تفاقم تف�ٍض 
خطري ملر����ض االأنفلون���زا يف الواليات املتحدة قائل���ة: “اغ�صلوا 

اأياديكم النتنة”.
و�سورت املمر�سة، كاثرين لوكلر، فيديو مدته �ست دقائق 
بعنوان “تاأمالت ما بعد العمل”، وعرت فيه عن االحباطات التي 
ت�سعر بها بع���د دورات عملها الطويلة يف ق�سم الطوارئ، وجتاوز 

عدد م���رات ت�سغيل الفيديو منذ ن�رشه عل���ى موقع “في�ص بوك”، 
مطلع االأ�سبوع اجلاري، �ستة ماليني مرة. 

وتتح���دث لوكل���ر يف الفيدي���و باأ�سل���وب الذع ال يخل���و م���ن 
ال�صخري���ة، وتظه���ر مرتدي���ة زيها الطب���ي من مقع���د ال�صائق يف 
�صيارته���ا، وتق���ول املمر�صة: “هن���اك بالوعة م���ن االأنفلونزا يف 
اأق�سام الط���وارئ حالياً، اغ�سل���وا اأياديكم النتن���ة حتى ال ي�ساب 

اأطفالكم الر�سع”. 
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Maze Ru n  ��ص���لت اإي���رادات الفيلم العامل��� ي
الأمريك��� ي  النج���م  بطول���ة   ner: The Death Cure
دي���الن اوبراي���ن، الى 125 ملي���ون دولر خالل اأ�ص���بوعه 
الأول ليت�ص���در به���ذا الرقم اإيرادات ال�ص���ينما العاملية. 
ق�ص���ة الفيلم تدور يف اإطار الإثارة والغمو�ض، ا�صتكمالاً 

لأح���داث الأج���زاء ال�ص���ابقة من ال�صل�ص���لة، حي���ث ينطلق 
البط���ل ال�ص���اب “توما����ض” يف مهم���ة للبحث ع���ن عالج 
ملر����ض ممي���ت يدعون���ه ب�”الوه���ج” واإنق���اذ العامل من 
الفناء. الفيلم اأك�ص���ن من تاأليف الثنائ ي جيم�ض �صنايدر 

وت ي اإ�ض نولني، واإخراج وي�ض بال.

  للتوا�صل:  )ق�صم املنوعات: 17111479(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: n 17111501 17111508 ، النقال: n  39615645  n  32224492  فاك�ض: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب n 17111432  الفاك�ض: 17111434(
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 اأن��ط��وان لف��وازي��ي��ه 
حت��ل��ي��ل  يف  ي���ن���ج���ح 
اأوك�صجني  اإل��ى  امل��اء 

وهيدروجني.

1815
بونابارت  نابليون   
يف  منفاه  اإل��ى  يغادر 

جزيرة اإلبا.

1863
 ال�����ص��وي�����ري ه��ري 
دونان يوؤ�ص�ض اللجنة 
لل�صليب  ال��دول��ي��ة 

الأحمر.

1918
 م���ن���ح ال���ص��ت��ق��الل 

لليتوانيا.

1923
ك����ارت����ر  ه�����������وارد   
ي��ك��ت�����ص��ف مب��دي��ن��ة 
الأق�����������ر امل�����ري��ة 
م���ق���رة ت�����وت ع��ن��خ 

اأمون.

1948
 الإع�����الن ع���ن ق��ي��ام 
ال�صعبية  اجلمهورية 

الكورية ال�صمالية.

 1949
م��دي��ن��ة  اخ����ت����ي����ار   
���ص��رتا���ص��ب��ورغ م��ق��رااً 

ملجل�ض اأوروبا.

مسافات

النجمة هند البحرينية تطرح 
جديدها عبر اليوتيوب

 27 مارس آخر موعد للمشاركة في 
مهرجان الصواري للشباب 

البحرين في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون 

 ندوة عن صناعة 
الترجمة بأسرة األدباء

الرنام���ج  فعالي���ات  �ص���من 
الثقايف ل����رة الدباء والكتاب تقام 
ي���وم الحد املقب���ل 18 فراير ندوة 

الرتجمة” يتحدث  “�ص���ناعة  بعنوان 
فيها اأحمد جمي���ل ويديرها الروائ ي 

ر�صول دروي�ض. 

“قواعد الفكر اإلنساني”.. جديد الكاتب الشاب حسن خالد

مبنا�ص���بة عي���د احل���ب الذي 
�ص���ادف يوم ام����ض الول قدمت 
النجم���ة هند البحريني���ة، اأغنيتها 
اأعل���م”  “اهلل  بعن���وان  اجلدي���دة 
للمنا�صبة، وقدمتها عر �صفحتها 
قناته���ا  ع���ر  ع���ر  ال�صخ�ص���ية 
“يوتيوب”  الر�ص���مية على موقع 
وه ي من كلمات الأمري عبداهلل بن 
في�ص���ل بن يزيد، واأحلان وتوزيع 

زيد ندمي، وما�صرت عمرو ها�صم.

وكانت النجمة البحرينية هند 
قد ا�صتقرت مبدينة اأك�صفورد يف 
اجنلرتا قبل عام من اأجل اأن تكون 
اإلى ج���وار جنلها عبد اهلل، لإكمال 
درا�صته وتخ�ص�ص���ه يف بريطانيا 
الفنان���ة هن���د  بداي���ات  وكان���ت 
قوي���ة ومتمي���زة، اإل اأن ا�ص���تمرار 
الفنان يعتمد على متتعه مبوهبة 
اأ�ص���يلة ليظ���ل مت�ص���اعدااً، وعن 
ذل���ك تقول: ال�ص���تمرارية تكون 
لالأغني���ة الت��� ي تتمي���ز بالكلمات 
اأعتقد  واللحن وال�صوت اجلميل، 

هذه الأ�ص���ياء جمتمع���ة ه ي الت ي 
جتعل ال�ص���خ�ض ي�ص���تمر، ويكون 
متمي���زااً يف جمي���ع األبوماته، حاليااً 
هناك اأ�ص���ياء اأ�ص���بحت ت�صاعد يف 
حتقي���ق فر�ص���ة النج���اح، وهناك 
ول  ل���كالم  فيه���ا  دور  ل  اأغ���اٍن 
حل���ن ول �ص���وت، لكنه���ا ت�ص���ل 
للنا�ض وتنت�ر بينهم، واأ�صحابها 
اأ�ص���بحوا م�صهورين، مبعنى �صار 
فيه �ص يء ميكن اأن يجعل الفنان 
م�ص���تمرااً، وميك���ن اأن يق���ف اأمام 

جناحه.

مروة محمد: مازال لدي الكثير ألقدمه للجمهور
ال�ص���عودية  الفنانة  تعي����ض 
م���روة حمم���د حال���ة من الن�ش���اط 
الفن��� ي املكث���ف ب���ني م�ص���اريع 
قي���د الدرا�ص���ة، واأخ���رى بر�ص���م 
التنفيذ قريبا، حيث من املتوقع 
درام��� ي  عم���ل  يف  ت�ص���ارك  اأن 
عرب��� ي وَقعت عق���ده، ويف انتظار 
التنفي���ذ، كم���ا تاأم���ل اأن ت���رتك 
ب�صمة يف ال�صينما ال�صعودية على 
والإنتاج عقب  التمثيل  م�ص���توى 
قرار ال�ص���ماح ببن���اء دور العر�ض 

باململكة.
مروة حتدثت ملوقع اجلريدة 
م�ص���اريعها  ع���ن  اللك���رتوين 
املقبل���ة، حي���ث قال���ت: “اأدر�ض 
حالي���ا جمموع���ة من الن�ص���و�ض، 
الف���رتة  ينا�ص���بن ي  م���ا  لختي���ار 
املقبلة، ل�ص���يما اأن عجلة الإنتاج 
الدرام ي دارت جمددا، ا�صتعدادا 
ل�ص���هر رم�ص���ان، وه���و املو�ص���م 
ت�ص���تد  والذي  م�ص���اهدة،  الأعلى 
خالله املناف�صة بني امل�صل�صالت، 
لال�ص���تئثار بامل�صاهد اخلليج ي”. 

واأكدت اأنها “حري�صة على الظهور ب�صورة خمتلفة عن ال�صابق، 
واأتاأنى كث���ريا قبل اتخاذ القرار جتاه اأي عمل، خ�صو�ص���ا عقب 
امل�ص���اركة يف م�صل�ص���ل )غرابي���ب �ص���ود(، ال���ذي ُعر����ض خالل 
رم�صان املا�ص ي، وحقق ردود فعل وا�صعة على م�صتوى الوطن 
العرب ي، لذا لن اأعمل اإل يف م�صل�ص���الت لها دور موؤثر وتواكب ما 

نعي�صه من اأحداث”.
واأ�ص���ارت اإل���ى اأن “العمل يف )غرابيب �ص���ود( كان مرهقا، 
و�ص���َكل �ص���دمة لدى امل�ص���اهد العرب ي، غري اأنه مب�ص ي الوقت 
وتوايل احللق���ات تقَبل اجلمهور العمل، وب���داأ يف التفاعل معه، 

وخا�صة اأنه يعك�ض واقعا نعي�صه”.
واأ�صافت: “كان من املفرت�ض اأن يقدم امل�صل�صل يف وقت 
مبكر، لك���ن تاأخر تنفيذه حت���ى خرج للنور. نع���م ردود الأفعال 
كانت عنيفة يف بداية عر�ص���ه، لكن مالمح العمل بداأت تت�ص���ح 

مب�ص��� ي الوق���ت، وحجم الق�ص���ايا الت ي يناق�ص���ها”. وك�ص���فت 
النجمة ال�ص���ابة عن امل�ص���اركة يف م�صل�ص���ل عرب ي �صوف ي�صَور 
بني دول عربية عدة: “�صاأكون �صمن فريق العمل، لكن املخرج 
حاليا يف ال�ص���ويد يتاب���ع كتابة الن�ض، لأن املوؤل���ف مل ينتِه منه 
بعد، و�صوف نك�صف جميع التفا�صيل قريبا، مبجَرد النتهاء من 

املالمح العري�صة للم�صل�صل”.
�ص���ينمائية يف  ببن���اء دور عر����ض  ال�ص���ماح  ق���رار  وح���ول 
ال�صعودية، ثَمنت مروة هذا القرار، موؤكدة اأهمية اأن يحظى الفن 
ال�ص���ابع بالدعم، لفتة اإلى دور ال�ص���ينما يف ن�ر الوع ي وتثقيف 
املجتم���ع: “اأتطلع لأكون ممن لهم دور يف ال�ص���ينما ال�ص���عودية 
على م�ص���توى التمثيل، وهو ما �ص���يتحقق قريبا، حيث اأ�ص���تعد 
للم�ص���اركة يف فيلم �صينمائ ي، واأي�صا اأتطلع اإلى ترك ب�صمة يف 

جمال الإنتاج ال�صينمائ ي باململكة”. 

شيالء سبت: أعتز كثيرًا بجمهوري في السعودية
�ص���اركت الفنانة البحرينية �صيالء �صبت يف 
رم�صان املا�ص��� ي بعملني دراميني يف الكويت 
وال�صعودية. وك�ص���فت عن عالقتها ب�صقيقاتها 
واأك���دت ندمه���ا عل���ى اختي���ار �صخ�ص���يتها يف 
عر�ص���ه  ال���ذي  اأرا�ص���يك”  “تعب���ت  م�صل�ص���ل 

تلفزيون الكويت يف رم�صان.

 كيف تجدين حضورك في الدراما 
السعودية؟

– �صعدت كثريااً بامل�ص���اركة يف امل�صل�صل 
يعر����ض  ال���ذي  ق���رار”  “اأ�ص���عب  ال�ص���عودي 
على �صا�ص���ة “روتان���ا خليجية”، ل �ص���يما واأين 
كنت مت�ص���وقة للغاية للم�ص���اركة يف عمل فن ي 
�ص���عودي، حيث مل اأ�ص���ارك يف اأي عمل �صعودي 
منذ املو�ص���م الأول من “�صيلف ي” قبل اأكرث من 
عامني، فاأنا اأعتز كثريااً بجمهوري يف ال�صعودية.

 لماذا لم تكرري تجربتك 
بالمشاركة في عمل عربي بعد 

“تحالف الصبار”؟
– ل���دي رغب���ة كبرية بامل�ص���اركة يف اأعمال 
عربية والنت�ص���ار فنيااً يف الع���امل العرب ي، ولكن 
مل تقدم اإيل عرو�ض منا�صبة يف الدراما العربية، 
ويف الوقت ذاته فقد ان�ص���غلت خالل ال�ص���نوات 
الأخرية بالأعمال الكويتية حيث جاءتن ي الكثري 

من العرو�ض والأدوار اجليدة.

 هل وقفت اللهجة عائقًا في 
مشاركاتك الخليجية والعربية؟

اً اأ�ص���بحت متمكنة  – ل اأعتق���د ذلك، فحاليا
م���ن اللهجة الكويتي���ة 100 %، بخالف بدايات ي 
التمثيلي���ة، حي���ث كان يع���رف م���ن لهجت ي اأين 
بحريني���ة. اأم���ا لهجت ي ال�ص���عودية فه��� ي جيدة 
منذ اأول م�ص���اركات ي يف الدراما ال�ص���عودية من 
خ���الل م�صل�ص���ل “املجهولة” مع املخرج �ص���مري 
ع���ارف، ومع التمر�ض وكرثة م�ص���اركات ي الفنية 
بال�ص���عودية اأجدت اللهجة كثريااً. وبالطبع قبل 
اً الإماراتية  ذل���ك اأجيد اللهجة البحرينية واأي�ص���ا

بحكم م�صاركات ي يف عدة اأعمال فنية بالإمارات.

 ماذا عن “أصعب قرار”؟ وماذا عن 
كواليس التصوير في الرياض؟

– �ص���اركت يف بطول���ة ع���دد م���ن احللقات 
الت��� ي مت ت�ص���ويرها يف الريا����ض، وكان م���ن 
املفرت�ض اأن اأ�ص���ارك كذلك يف بع�ض احللقات 
الت ي �صورت يف الإمارات ولكن ب�صبب ان�صغايل 

مل اأمتكن من امل�صاركة. 
حتم�صت لهذا العمل لأن كل حلقة عبارة عن 
فيلم ق�ص���ري وفكرة جدي���دة مل يتم طرحها من 

قبل يف اخلليج.
واجلدي���د ال���ذي اأقدمه يف “اأ�ص���عب قرار” 
اأنن ي اأظهر يف كل حلقة اأ�ص���ارك فيها ب�صخ�صية 
اً واأداء متثيل ي خمتلف، ورغم اأنن ي  خمتلفة متاما
�ص���اركت من قبل يف عدة م�صل�ص���الت منف�صلة 
ومنه���ا “�ص���يلف ي 1” م���ع الفنان الكب���ري نا�ر 
الق�ص���ب ي اإل اأن العم���ل اجلدي���د يختل���ف يف اأنه 
يعتر اأفالم ق�ص���رية درامية تراجيدية ولي�صت 

كوميدية مثل غالبية الأعمال املنف�صلة.

وقد ا�ص���تمتعت بكوالي�ض ت�ص���وير العمل 
يف الريا�ض بال�ص���عودية، ولق���اء عدد من جنوم 
ال�ص���عودية واخلليج ومنهم خالد �ص���ام ي ومروة 

حممد ومرمي الغامدي وغريهم.

 وماذا عن عملك الدرامي اآلخر 
في رمضان بالكويت؟

– �ص���اركت يف بطولة امل�صل�ص���ل الكويت ي 
“تعبت اأرا�ص���يك” الذي عر�ض يف رم�صان على 
�صا�ص���ة التلفزيون الكويت ي، وه���و عمل درام ي 
اجتماعي ذو خطوط اإن�ش���انية عدي���دة ويتناول 
الكث���ري م���ن الق�ص���ايا املهم���ة يف جمتمعاتن���ا، 
من اإخ���راج واإنت���اج مناف عبدال ال���ذي تعاونت 
مع���ه م���ن قبل يف ع���دة اأعم���ال ناجحة واأن���ا اأثق 
في���ه كمخرج متمي���ز ومتمكن م���ن اأدواته يقدم 
املمث���ل ب�ص���ورة خمتلف���ة، والعمل م���ن تاأليف 
عب���داهلل الروم ي، وبطولة نخبة من جنوم اخلليج 
ومنهم عبدالرحمن العقل وزهرة عرفات وطيف 
وح�ص���ني املهدي واأحالم ح�صن ومالك وم�صاري 

البالم واأبرار �صبت وفهد با�صم.

 هل ندمت يومًا على المشاركة 
في عمل فني وما هو؟

– مل اأن���دم عل���ى امل�ص���اركة يف عم���ل فن ي، 
ولكنن ي ندم���ت على اختياري ال�صخ�ص���ية الت ي 
لعبته���ا يف “تعبت اأرا�ص���يك”، رغ���م اأن العمل 

ككل مميز.

 وما سبب ندمك؟
– ارتكب���ت خطاأ كبريا يف ه���ذا العمل ولن 
اأك���رره اأب���دااً، حيث عر����ض عل��� ي دوران لأختار 
اأحدهما للم�ص���اركة يف هذا العمل، ووقتها كنت 
يف مدينة كان بفرن�ص���ا، ف�صاألت الذي اأر�صل اإيل 
الن����ض الدرام ي ه���ل اأختار �صخ�ص���ية اإميان اأم 
�صخ�ص���ية فرح؟ فق���ال يل اختاري اإمي���ان لأنها 
�شخ�شية حمورية مهمة يف العمل وعدد حما�شن 
ال���دور، وبالفع���ل اخرتت �صخ�ص���ية اإميان دون 
اأن اأق���راأ الن�ض الدرام��� ي، واأخطاأت. وحقيقة لن 
اأخ���رت اأي دور مرة اأخ���رى يف امل�ص���تقبل اإل بعد 
اأن اأق���راأ الن����ض، حيث رجع���ت للبحرين وقراأت 
اً، وندمت  الن�ض وكانوا قد بداأوا الت�صوير فعليا

عل���ى اختيار �صخ�ص���ية اإمي���ان لأين وج���دت اأن 
فرح �صخ�ص���ية ثرية دراميااً وهن���اك فارق كبري 
اً. كان من ال�ص���عب اأن  بينه���ا وبني اإمي���ان فنيا
اأغري اختياري للدور حيث كان الت�صوير قد بداأ 
بالفعل، ولالأ�ص���ف هذا ما حدث ويف النهاية كل 

�ص يء ن�صيب.

 هل سوء اختيارك أثر على أدائك 
التمثيلي في العمل؟

– ل، مل يح���دث ذل���ك، وق���د اأدي���ت الدور 
بال�ص���كل املطلوب م���ن ناحي���ة الأداء التمثيل ي 
فالعم���ل و�ص���ناعه واجلمهور لي����ض لهم عالقة 
بخطئ��� ي يف اختي���ار ال�صخ�ص���ية الت��� ي األعبه���ا. 
وه ي �صخ�ص���ية مكررة بالن�صبة يل، ولكن العمل 
ب�ص���ورة عام���ة راق وممي���ز، وطريق���ة اإخراج���ه 

ولقطاته رائعة بح�صب ال�صاهد اللكرتوين.

    BUZZ      
أحداث

الق���راءة مفي���دة.. ح���اول اأن تقتن ي الكتب 
وتقراأ كثريا

ميكن���ك احلف���اظ عل���ى لياقت���ك بالذهاب 
ملمار�صة الريا�صة 

ل تتماَد بال�ص���هر اأو اإهمال تغذيتك، عليك 
بالنوم والراحة 

لق���اء مهم يح���دد اآف���اق املرحل���ة املقبلة، 
والنجاحات

يف�ص���ل اأن ت�ص���تخدم م�ص���اعرك اجليدة يف 
عمل اإبداع ي

ابتعد قليالاً عن ال�ص���جة وت���ردد اإلى اأماكن 
هادئة

حاول التفرغ لالأمور املهمة يف العمل

عليك بالنوم والراحة ك ي حتافظ على 
توازنك ال�صح ي

بانتظارك م�ص���اريع جدي���دة واأفكار مميزة، 
اً  تظهر تفوقا

مهم���ا بذلت من جهود، فاإنك قد ل جتد من 
يقدر عملك

اً وافرااً من الراحة  خ�ص����ض لنف�ص���ك ق�ص���طا
اجل�صدية 

اأج���واء العم���ل املريح���ة متكنك م���ن اإجناز 
الأعمال 
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 اأعلن م�رح ال�ص���واري ان اخر موعد 
خو����ض  يف  الراغب���ة  العم���ال  لتق���دمي 
مناف�ص���ات مهرجان ال�ص���واري امل�رح ي 
يف  عق���ده  واملزم���ع   12 ال  لل�ص���باب 
نوفم���ر املقبل ه���و 27 مار����ض 2018، 
حيث خ�ص����ض امل�رح و�ص���لة للت�صجيل 
وكاف���ة الجراءات املتعلقة بامل�ص���اركة، 
علم���ا اأن املهرج���ان يف دورت���ه اجلديدة 
�ص���يحمل ثالث مبادرات اهمها، �صندوق 
ابراهيم خلفان امل�رح ي لدعم امل�صاريع 
امل�رحي���ة، وه���و �ص���ندوق م���ايل يتبنى 
فكرته وادارت���ه م�رح ال�ص���واري بهدف 
ت�ص���جيع التج���ارب اجلديدة من اع�ص���اء 
وا�صدقاء امل�رح بحيث ي�صهم ال�صندوق 
يف تبنى انتاج العمال امل�رحية ل�صحاب 
التج���ارب الولي���ة يف بداي���ة م�ص���وارهم 
املخ���رج  ا�ص���م  اط���الق  ومت  امل�رح��� ي، 
ابراهي���م خلفان على ال�ص���ندوق تكرميا 
وعرفانا جلهوده يف دعم احلركة امل�رحية 

ال�صبابية. 
هذا وم���ن املقرر ان يزخ���ر مهرجان 
لل�ص���باب  ال���دويل  امل�رح��� ي  ال�ص���واري 
الخ���رى  الفعالي���ات  م���ن  بالعدي���د 
كالندوات التعقيبي���ة والور�ض امل�رحية 
املتخ�ص�ص���ة والعدي���د م���ن املطبوعات 
العالميةاملتميزة الت ي ت�ص���در بالتزامن 

مع عرو����ض املهرجان، و�ص���يقدم جوائز 
خمتلف���ة ه��� ي كالت���ايل: جائ���زة اف�ص���ل 
ممث���ل رئي�ص��� ي، جائ���زة اف�ص���ل ممث���ل 
م�ص���اند، جائزة اف�ص���ل ممثلة رئي�ص���ية، 
جائ���زة اف�ص���ل ممثل���ة م�ص���اندة، جائزة 

اف�ص���ل  جائ���زة  �ص���ينوغرافيا،  اف�ص���ل 
تاأليف مو�ص���يق ي، جائزة اف�ص���ل اخراج، 
وجائزة اف�ص���ل عر�ض، وجائ���زة ابراهيم 
بح���ر للن����ض امل�رح��� ي، وجائ���زة عبداهلل 

ال�صعداوي “ جلنة التحكيم اخلا�صة”.
يجدر بالذكر ان هذا املهرجان يقام 
كل عامني �ص���اما العديد م���ن العرو�ض 
امل�رحية الت��� ي اثرت امل����رح البحرين ي 
م���ن متثي���ل واخ���راج وتاأليف وت�ص���ميم 
و�ص���ينوغرافيا وتقني���ات واداء، ويعتر 
اول مهرجان م�رح ي خليج ي متخ�ص�ض يف 
العرو�ض امل�رحية لل�ص���باب حيث اطلقه 
م�رح ال�ص���واري يف البحرين العام 1993 
ومنذ تاأ�صي�ص���ه ا�ص���تطاع املهرجان اثراء 
امل����رح البحرين ي والعرب��� ي مبا يربو الى 
100 عر�ض كما قدم العديد من الور�ض 

والندوات امل�رحية املتخ�ص�صة.

فعالي���ات  يف  البحري���ن  ت�ص���ارك 
الفج���رية  ملهرج���ان  الثاني���ة  ال���دورة 
ال���دويل للفن���ون الذي �ص���يقام برعاية 
حاك���م الفجرية ال�ش���يخ حم���د بن حممد 
ال�رق��� ي، خ���الل الفرتة م���ن 24 فراير 
لغاية 5 مار�ض 2018 مب�ص���اركة عربية 

ودولية وا�صعة.
وي�ص���م املهرج���ان على م���دار 10 
اأيام متوا�ص���لة �صل�ص���لة م���ن العرو�ض 
واملو�ص���يقية  وامل�رحي���ة  الفني���ة 
والت�ص���كيلية والأدائي���ة القادم���ة م���ن 
خمتلف ق���ارات الع���امل بالإ�ص���افة اإلى 
فنون �ص���عبية من دولة الإمارات. حيث 
ت�ص���كل عرو����ض املونودرام���ا احل���دث 
الأبرز و�ص���ط فعاليات املهرجان، حيث 
اً  يعر����ض مهرج���ان الفجرية 13 عر�ص���ا
اً م���ن تون�ض وم�ر والكويت  مونودراميا
وعم���ان وفرن�ص���ا ورو�ص���يا واأذربيجان 
وكن���دا وكو�ص���وفو وجاماي���كا منغوليا 
والوليات املتحدة  واإيطاليا  و�ريالنكا 
الأمريكية وكذلك 22 عر�ص���ااً مو�صيقيااً 
اً م���ن 19 دولة عربي���ة واأجنبية،  وغنائيا

تت���وزع بني ف���رق مو�ص���يقية وعرو�ض 
غنائية وفنون �ص���عبية ورق�ض معا�ر، 
حي���ث يحي���ي الفنانون حممد ع�ش���اف، 
اجلا�ص���م،  وفي�ص���ل  ال�ص���عيد،  وفاي���ز 
وحميد العبدويل حفالت غنائية خا�صة. 
ويحل عازف العود العراق ي ن�ص���ري 
�ص���مة �ص���يفااً على املهرج���ان يف حفل 
خا�ض، وحتي ي فرقة “الأخوين �صحادة” 
اً، فيما  اللبنانية ال�ص���هرية حف���الاً غنائيا
يق���دم املهرج���ان جلمهوره اورك�ص���رتا 
ماري، الت ي تعتر اول فرقة �صيمفونية 

ن�ص���ائية على امل�صتوى العرب ي، وت�صم 
نح���و 60 عازفة و 40 مغني���ة من فئات 

عمرية خمتلفة.
وي�صت�ص���يف املهرجان عددااً كبريااً 
م���ن جن���وم التمثي���ل والغن���اء والفنون 
الدائي���ة، حي���ث يح���ل اأكرث م���ن 300 
جن���م عرب ي م���ن 18 عربية �ص���يفااً على 
املهرج���ان، فيم���ا يبلغ عدد ال�ص���يوف 
اً م���ن 36 دولة  الجان���ب نحو70 �ص���يفا
الأمريكي���ة  املتح���دة  الولي���ات  ه��� ي: 
وال�ص���ويد وبوركين���ا فا�ص���و واأرميني���ا 
ورو�صيا و�ص���لوفينيا وفيتنام ولتوانيا 
واأملاني���ا واإيطاليا وقر�ض و�ص���وي�را 
وال�ص���ني و�ربيا واليونان وكو�ص���وفو 
وبيالرو�ص���يا وجنوب افريقيا ومنغوليا 
وتركيا وبنغالدي����ض واململكة املتحدة 
وبولن���دا وجورجي���ا والهن���د و�ريالنكا 
واندوني�ص���يا وكوريا اجلنوبية واأوغندا 
وبن���ني  والفلب���ني  وكن���دا  وروماني���ا 
ولوك�ص���مرغ واأذربيجان وفرن�ص���ا. كما 
ي�صهد املهرجان ويتابع فعالياته اأكرث 

من 100 اإعالم ي عرب ي واأجنب ي.

�ص���در حديث���ا للكات���ب البحرين��� ي 
ال�ص���اب ح�ص���ن خالد كتاب جديد بعنوان 
“قواعد الفكر الن�ص���اين” يعر�ض الكتاب 
مبادئ وا�صا�ص���يات واحد من اه���م العلوم 
املعياري���ة، وهو علم املنطق الذي يع�ص���م 
العقل م���ن الوقوع يف اخلطاأ، والذي يعد حجر 
ا�ص���ا�ض العديد من العل���وم الخرى الت ي نبن ي 
عليه���ا معارفنا واكت�ص���افاتنا الي���وم، بطريقة 

مي�رة معززة بالمثلة والتطبيقات.

ي�ص���تعر�ض الكتاب ب�ص���كل اأخ�ض القواعد الت ي 
مبوجبه���ا يك���ون الفكر �ص���ليما عند عملي���ة البحث 
وال�ص���تدلل، بالإ�ص���افة لقوانني الدللت اللغوية 
وكيفية ال�ص���تناد عليه���ا واكت�ص���افها، عالوة على 
النظم العقلية املحكمة الت ي ن�ص���تنتج عرها �صحة 
الأفكار اأو خطاأها. جدير بالذكر اأن للكاتب ال�ص���اب 
بحٌث فيزيائ ي مل يطبع بعد بعنوان “الدليل الكوين 
بني الفيزيائيني واملتكلمني”. و�ص���ُيطرح ر�ص���ميا 
كت���اب “قواعد الفكر الإن�ص���اين” يف اأ�ص���واق مملكة 
البحرين اإبان معر�ض الكتاب الدويل يف �صهر مار�ض 

املقبل.
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بركان عظيم يهدد حياة 100 مليون �شخ�ص
ح���ذر باحثون يف جامعة كوبه اليابانية من بركان عظيم، مت اكت�سافه قرب �سواحل اليابان، ويهدد 
حي���اة 100 ملي���ون �سخ�ص. قال العلم���اء اإن الربكان يحتوي على �سهارة ي���راوح حجمها بني 34 و41 

كيلومرا مكعبا، ويف حال ثورانه، فاإنه قد يق�سي على حياة 100 مليون اإن�سان يف دقائق.
واأ�ساف الباحث���ون اأن اكت�سفوا الربكان العظيم داخل بحرية كالديرا كيكاي الربكانية، وعرثوا يف 
داخلها على قبة ي�سل ن�سف قطرها اإلى 10 كم، وارتفاعها اإلى 600 مر وحم�سوة بال�سهارة الربكانية 
اأو املاغم���ا، بح�سب �سحيفة “اإك�سرب�ص” الربيطانية. ووج���د العلماء اأن القبة تكرب تدريجيا، الأمر الذي 
قد ي�سفر عن ثوران الربكان ت�سونامي ميكن اأن ي�سل اإلى �سواحل ال�سني والقارة الأمريكية ب�سطريها 
ال�سمايل واجلنوبي، و�سيعبث كم هائل من الغبار الربكاين، الذي �سيوؤدي اإلى “�ستاء بركاين” يف بع�ص 
مناطق اليابان. وتبني اأن الربكان ثار قبل 7.3 األف �سنة، وق�سى على احل�سارة التي كانت مزدهرة يف 
جنوبي اليابان يف تلك احلقبة. ويعمل الباحثون جاهدون على درا�سة البنى التحت مائية ب�سورة دقيقة، 

وذلك با�ستخدام الروبوتات، لتحديد �رسعة تراكم ال�سهارة و�سبب تكون هذا الربكان.

يف املدينة املحرمة..  ال اإجازات للكالب يف عام الكلب

اأثب���ت علم���اء اأمريكي���ون مي���زات تلق���ي العلم عرب 
الإنرنت وتفوقه على الكث���ري من الطرق التقليدية يف 
ه���ذا املجال. واأو�س���ح علماء من جامع���ة اأوريغون خالل 
درا�سة �ساملة اأن خدم���ات الإنرنت ت�سمح للم�ستمعني 
بتلق���ي املعلومات الالزم���ة ب�سكل اأف�س���ل واأ�سهل من 
الطرق الأخرى التي تفر����ص ارتياد املراكز التعليمية 

�سخ�سيا.
وي�سم���ح التفاعل يف حما�رسات الإنرنت با�ستيعاب 

اأك���رب مل���واد الدرا�س���ة بزي���ادة ن�سبته���ا 18 % مقارنة 
بال�ستيعاب الناجت عن اتواجد يف املحا�رسات والندوات 

العلمية ب�سكلها التقليدي.
ويعت���رب العلم���اء اأن الآلية اجلدي���د يف عملية تعليم 
الطف���ال الت���ي تعتم���د على عر����ص املنه���اج العلمية 
ع���رب اأ�رسطة فيديو م�سوقة، تظهر امل���واد ب�سكل جّذاب 
ومت�سل�سل ل�سهولة ال�ستيعاب واحلفظ، اأف�سل طريقة 

للنجاح.

االأعزب اأكرث �شعادة 
من املتزوج

يتمت���ع الع���ّزاب مبزاي���ا اإيجابي���ة كث���رية 
مقارن���ة باأقرانه���م ممن يعي�سون حي���اة زوجية 
م�سرك���ة. واأك���دت درا�سة حتليل���ة قامت بها 
�سحيف���ة “اإنديبندنت” بالعتم���اد على بحوث 
علمي���ة خمتلفة اأن لدى الأفراد غري املرتبطني 
الكثري من الأ�سدق���اء يف الواقع وعلى �سبكات 
التوا�سل الجتماعي، يتوا�سلون معهم ب�سكل 

اأكرب، يف املتو�سط، من الأفراد املتزوجني.
واأك���دت الدرا�س���ة على اأن الأف���راد الذين 
يعي�س���ون مبفردهم يتمتع���ون ب�سحة ج�سدية 
اأف�سل، فهم اأكرث ر�ساقة ول يتعر�سون خلطر 
ال�سمن���ة. كم���ا اأ�س���ارت الإح�س���اءات اإلى توفر 
الوقت لدى الأ�سخا�ص غري املتزوجني لتطوير 
مهاراتهم الإبداعية الفردية وملتابعة الرتقاء 

يف التعلم والعمل على حد �سواء.

ال�شلطات البلجيكية 
تطارد الديكة

بداأت �سلطات مدينة مو�سكرون البلجيكية 
حمل���ة للقب����ص عل���ى دي���وك ودج���اج احلديق���ة 
العام���ة للمدينة. ون�رست هيئ���ة اإذاعة وتلفزيون 
“RTBF” البلجيكي���ة خ���ربا ع���ن مالحقة ديوك 
ودج���اج حديق���ة املدين���ة البلجيكي���ة والقب����ص 
عليه���ا، بطل���ب م���ن �س���كان الأحي���اء املج���اورة 
للحديق���ة الت���ي ترّب���ى فيه���ا الطي���ور الداجنة؛ 
ب�سبب الأ�سوات املزعجة التي ت�سدرها اإذ توؤرق 
م�ساجعه���م ومتنعهم من الن���وم. يذكر اأن اأعداد 
الطيور الداجنة يف حديقة مدينة مو�سكورون اأخذ 
بالزدي���اد يف ال�سن���وات الخرية ب�س���كل م�ستمر؛ 
ب�سب���ب �سكان ال�سواحي الذي���ن نقلوا دواجنهم 

اإلى املدينة لأ�سباب مل يذكرها اخلرب.

زراعة “ل�شان” 
ملواطن رو�شي

جنح جراح���ون رو����ص يف ا�ستئ�س���ال ورم 
�رسطاين من ل�سان مواطن من اإقليم كرا�سنودار 

الرو�سي، وزرعوا مكانه ن�سيجا جلديا.
وج���اء يف بيان ن�رس على موقع وزارة ال�سحة 
يف املقاطع���ة: “مت���ت زراع���ة ج���زء الل�سان من 
قطع���ة جلد اأخذت من منطق���ة الكتف”. واأجرى 
العملية جراحو الف���ك والوجه يف معهد البحوث 
باإقلي���م  واح���د  رق���م  العلمي���ة يف م�ست�سف���ى 
كرا�سنودار. وبقي املواط���ن، وعمره 48 �سنة، 
يف امل�ست�سفى عق���ب اإجراء العملي���ة اجلراحية 
ع���دة اأي���ام ملراقب���ة حالت���ه ال�سحي���ة. وعن���د 
مغادرت���ه، ن�سحه الأطباء ب����رسورة مراعاة حمية 

غذائية والتحدث طويال قدر الإمكان.
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تايلند.. “اأقرا�ص �شحرية” لزيادة املواليد
تبن���ت تايلند نهجا جديدا اأجل زيادة معدل املواليد، فبعد املنح النقدية واحلوافز النقدية قدمت 
اأقرا����ص فيتامينات الت���ي تو�سف ب� “الأقرا�ص ال�سحرية”. وقدم م�سوؤول���و ال�سحة يف بانكوك اأقرا�ص 
احلدي���د وحم�ص الفوليك يف علب وردية اللون مبنا�سبة عيد احلب الأربعاء يف 6 مواقع لت�سجيع الأزواج 
عل���ى ال�ستعداد لالإجناب، وف���ق ما اأوردت “رويرز”. وقدموا ن�رسة م���ع الأقرا�ص ت�رسح كيفية الهتمام 
بال�سحة العامة من اأجل الإجناب. وت�سهد تايلند، مثل غريها من دول اآ�سيا، زيادة اأعداد كبار ال�سن من 
�سكانه���ا، وانخفا�ص معدل املواليد بحدة من اأكرث م���ن 6 اأطفال لكل امراأة يف العام 1960 اإلى 1.5 يف 

2015 وفقا لبيانات البنك الدويل.

 بينم���ا ت�ستعد ال�سني ل�ستقب���ال العام القمري اجلديد ورمزه الكل���ب هذا العام ي�سافر 
مئ���ات املاليني م���ن ال�سينيني اإل���ى مدنهم وقراهم؛ لق�س���اء العطلة الوطني���ة التي ت�ستمر 

اأ�سبوعا مع عائالتهم.
لك���ن بالن�سبة لفرقة اأمنية من 23 كلب���ا حتر�ص املدينة املحرمة ال�سهرية يف قلب بكني، 
ف���ال مكان للراحة. وقال ت�سان���غ فوماو )59 عاما( رئي�ص دورية الكالب والذي يتولى تدريبها 
منذ اأكرث من 30 عاما “ل اختالف �سواء يف )عطلة( العام ال�سيني اجلديد اأو غريها. الل�سو�ص 

ل ياأخذون اإجازات ونحن اأي�سا. وعلينا احلرا�سة 24 �ساعة يف اليوم”.
ويحي���ط باملدين���ة امل�سيدة يف مطلع القرن ال�سابع ع����رس واملوؤلفة من 9999 غرفة خندق 

مائي وتقع على م�ساحة 183 فدانا �سمايل ميدان تيانامنني.
وتباه���ى الق�رس الذي حت���ول اإلى متحف ببيع 16.7 مليون تذكرة يف العام املا�سي. وكان 
الق�رس مقر اإقامة اأباطرة ال�سني ويحوي الآن كنوزا وطنية منها زهرية برونزية تعود اإلى ثالثة 

اآلف عام م�ست ولوحة بطول خم�سة اأمتار ت�سور احلياة اليومية لأ�رسة �سونغ.
وتراجع���ت التقارير املتعلقة مبح���اولت ال�رسقة على مر ال�سن���ني، لكن احلزب ال�سيوعي 

مهتم باحلفاظ على الق�رس الذي يعد رمزا وطنيا لل�سني.
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ال�شفري االأمريكي يح�شر 
افتتاح متجر �شام�شونايت 

�سم���ن فعاليات اأ�سبوع اكت�س���ف اأمريكا 2018، ح�رس ال�سف���ري الأمريكي ج�سنت 
�سيبريي���ل الفتتاح الكبري ملتج���ر �سام�سوناي���ت التابع ل�رسكة يو�س���ف عبدالوهاب 

احلواج واأولده، وذلك يف �سيتي �سنر البحرين. 
وق���د رحب املدير الع���ام ل�رسكة يو�سف عبدالوهاب احل���واج واأولده عبدالوهاب 
احل���واج بال�سفري الأمريك���ي واأخذه يف جول���ة يف املتجر املتخ�س����ص يف هذه العالمة 

التجارية الأمريكية ال�سهرية. 
واأثنى ال�سفري �سيبرييل على احلواج مبنا�سبة افتتاح املحل واأبرز جناح املنتجات 
وال�رسكات الأمريكية يف البحرين يف ظل اتفاقية التجارة احلرة بني الوليات املتحدة 
والبحرين. بعد احلفل، زار ال�سفري �سيبرييل حمالت احلواج يف �سيتي �سنر البحرين، 

ثم تناول الع�ساء.

اإميا وات�شون تت�شدى للتحر�ص

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492
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الطق�ص اليوم رطب ومغرب مع 
بع�ص ال�سحب ومن املتوقع 

ت�سكل �سباب يف بع�ص املناطق .

الرياح �رسقية بوجه عام من 5 اإلى 10 عقد وت�سل 
من 12 اإلى 17 عقدة احيانا. وحتذير من تدين الروؤية 

الفقية لأقل من 1000 مر يف بع�ص املناطق.

درجة احلرارة العظمى 26 
درجة مئوية وال�سغرى 15 

درجة مئوية

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رس والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رس

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

املزارع البحريني احلاج خمتار املر�صي حتيط به القطط من كل جانب خالل حت�صريه طعام اخلبز للما�صية                       ت�صوير: علي جمعة

�سمت املمثلة اإميا وات�س���ون �سوتها اإلى الأ�سوات املوؤيدة لقواعد الت�سدي للتحر�ص والتنمر يف 
�سناع���ة الأفالم والتلفزيون الربيطانية، فيما ته���ز ف�سائح �سوء ال�سلوك اجلن�سي قطاعات خمتلفة يف 
الب���الد. وقالت جمعية الأفالم الربيطانية والأكادميية الربيطانية لفنون ال�سينما والتلفزيون “بافتا”، 
اإنه �سيتم اإن�ساء خط �ساخن �رسي يعمل على مدار ال�ساعة يف اأبريل؛ لدعم العاملني يف ال�سناعة وتقدمي 

التدريب من اأجل التعامل مع املزاعم والق�سايا.
واأو�سح���ت وات�س���ون، التي ا�ستهرت ب���دور �ساحرة �سغرية يف �سل�سلة اأفالم “ه���اري بوتر”: “هذه 
القواعد ل تهدف حلماية الأفراد فح�سب، بل هي اأي�سا خطوة مهمة ل�ستيعاب جمموعة اأكرب من الآراء”، 
وفق ما ذكرت وكالة رويرز. وياأتي التحرك فيما ت�ستمر الف�سائح اجلن�سية يف اأماكن العمل يف ت�سدر 
عناوي���ن ال�سحف، وفيم���ا تتعر�ص منظمة اأوك�سف���ام اخلريية الربيطانية لنتق���ادات؛ ب�سبب اتهامات 

ب�سوء ال�سلوك اجلن�سي يف هايتي وت�ساد.

التعليم عرب االإنرتنت يتفوق على الدرا�شة التقليدية
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