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

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

4

السنة العاشرة - العدد 3415 
االثنين

19 فبراير 2018 
3 جمادى اآلخرة 1439

 

�لب���اد - حم���رر �ل�س���وؤون �ملحلية: �س���لطت 
“ذ� �ستيت�س���مان” �لهندي���ة �لو��س���عة  �س���حيفة 
�النت�س���ار �ل�س���وء على �لبحري���ن باعتبارها وجهة 
مف�سلة للجالية �لهندية. وذكرت، يف تقرير ن�رصته 
�أم�س �الأحد، �أن �جلالية �لهندية يف �لبحرين تتلقى 
معاملة طيبة من �ل�س���لطات �لبحرينية و�أ�س���حاب 
�لعم���ل على حد �س���و�ء، م�س���رية �إل���ى �أن �لبحرين 
و�لهن���د ترتبط���ان بعاقات �قت�س���ادية وجتارية 
قوية متتد �إلى ق���رون، و�أن �لعاقات تلقت زخما 
جديد� يف �أو�ئل �ل�س���بعينات.  ونوهت �ل�س���حيفة 
�إلى �أن �سيا�س���ة �حلكومة للتنويع �ل�سناعي لعبت 

دور� مهما يف تعزيز �لتعاون �القت�سادي 
بني �لبلدين.

�سيا�سة احلكومة للتنويع ال�سناعي عززت التعاون االقت�سادي بني البلدين... “ذا �ستيت�سمان”:

البحرين وجهة مف�ضلة للجالية الهندية

• �سحيفة “ذ� �ستيت�سمان”:  �جلاليات �الآ�سيوية ت�سكل 45.5 % من عدد �سكان �لبحرين	

اخلليج” 2017  “فنادق  اأرباح  دينار  مليون   11

احلواج:  “العام” و “اخلا�ص” �ضريكان يكمالن بع�ضهما 

�ملنام���ة - فن���ادق �خلليج: حقق���ت جمموعة 
فن���ادق �خلليج �س���ايف �أرب���اح بلغ نح���و 11.036 
مليون دينار يف �لعام 2017. وقال رئي�س جمل�س 
�إد�رة �ملجموع���ة فاروق يو�س���ف �ملوؤيد �إن �لعام 
2017 كان �س���عًبا للغاي���ة، خ�سو�س���ا يف قط���اع 
�ل�س���يافة؛ ب�س���بب تز�يد عدد �لغرف �ملعرو�سة 
و�ملناف�س���ة يف �ململكة. وعلى �لرغم من �لظروف 
�أرباًح���ا  �لتجاري���ة �ل�س���عبة، حقق���ت �ملجموع���ة 
�س���افية وقدرها 11.036 مليون دين���ار مقارنة 
مببل���غ 10.007 ملي���ون دينار يف �لفرتة نف�س���ها 
من 2016 )قبل �إ�س���افة �أرباح ملرة و�حدة بلغت 

6.125 مليون دين���ار( �أي بزيادة قدرها 1.029 
مليون دينار بن�سبة بلغت 10.28 % عن 

�لعام 2016. 

       زينب العكري من ال�سناب�س

قال رئي�س جمل�س �الأمناء يف �جلامعة �الأهلية 
عبد�هلل �حل���و�ج، �إن �ل�رص�كة بني �لقطاعني �لعام 
و�خلا�س مهمة للغاية �ذ �أنهما يكمان بع�س���هما 
بع�س���اً. جاء ذل���ك يف �للقاء �ملفتوح �أم�س ب�س���اأن 
فر����س �ل�رص�كة ب���ني �لقطاعني �لع���ام و�خلا�س، 
�لذي  �أقيم يف �إطار �لتعاون �لثاثي بني �ملنظمة 

�لعاملي���ة للتنمية �مل�س���تد�مة و�جلامع���ة �الأهلية 
و�لغرفة. 

من جانبه، ك�س���ف �لرئي����س �لتنفيذي لغرفة 
جت���ارة و�س���ناعة �لبحرين خال���د �لرويحي، عن �أن 
جمل����س �إد�رة �لغرف���ة �أجل هدم �ملبن���ى �لقدمي 
يف �ملنامة وتنفيذ �ل�س���كل �خلارجي للمبنى، بعد 

ورود معلوم���ات ب���اأن �حلكوم���ة ب�س���دد 
�إعادة هوية �ملنطقة.
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دينار  مليون   276 بـ  ا�ضتثمارات  االقت�ضادية” ي�ضتقطب  “التنمية 

دعوى تطالب “الغرفة” باعتماد بيانات “التجارة” يف االنتخابات

�ملنام���ة - جمل�س �لتنمية: جنح جمل�س �لتنمية 
�القت�س���ادية يف ��س���تقطاب 71 �رصكة �إلى �لبحرين 
وبا�س���تثمار�ت و�س���لت قيمته���ا �إل���ى 276 مليون 
دين���ار )733 ملي���ون دوالر ( يف �لع���ام 2017، مما 
�سي�س���اعد يف زي���ادة خل���ق مزيد من فر����س �لعمل 

بن�س���بة ت�سل �إلى 72 % باملقارنة مع �لعام �ل�سابق 
له، حيث م���ن �ملتوقع �أن تخلق هذه �ال�س���تثمار�ت 
2831 وظيف���ة خ���ال �لث���اث �س���نو�ت �ملقبلة يف 
�ل�س���وق �ملحلي���ة. ويرك���ز �ملجل����س على ع���دد من 
�لقطاعات �القت�س���ادية �لتي ت�س���تفيد من �ملز�يا 

�لتناف�س���ية للمملك���ة وتوف���ر فر�س���اً ��س���تثمارية 
مهمة وه���ي قطاعات �خلدمات �ملالية، و�ل�س���ناعة 
�لتحويلي���ة، وتكنولوجيا �ملعلومات و�الت�س���االت، 

و�خلدم���ات �للوج�س���تية وخدم���ات �لنقل، 
و�ل�سياحة. 

رفع ع����دد من �لتج����ار ورج����ال �الأعمال، 
دعوى ق�س����ية يف �ملحكمة �لكربى �ملدنية 
وز�رة  بيان����ات  قاع����دة  باعتم����اد  تطال����ب 
�ل�س����ناعة و�لتج����ارة يف  �نتخاب����ات جمل�����س 

�د�رة غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين للدورة 
29. وج����اء يف بي����ان �أم�����س تلق����ت “�لباد” 
ن�س����خة منه �أن “�لدع����وى رفعت من منطلق 
توجيه����ات رئي�س جمل�س �لوزر�ء، �س����احب 
�ل�س����مو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل 
خليف����ة، �لتي �أوع����زت �إلى وز�رة �ل�س����ناعة 

و�لتجارة و�ل�سياحة لتوفري جميع �ل�سمانات 
�لد�عمة ل�س����ري �النتخابات، مع تهيئة كافة 
�الإمكانات �لتقنية و�لفنية وخا�س����ة قاعدة 
�لبيانات �لتابعة للوز�رة خلدمة �ال�ستحقاق 

�لدميقر�طي يف �لو�سط �لتجاري يف 
�أجو�ء من �ل�سفافية”.

11

9

اجلبري: �سنوا�سل ال�سغط على اإيران 
لتغيري �سلوكها

جناحي: الرجوع اإلى “التنمية” حال 
وجود عرو�ض من �سفارات اأجنبية

بالد العالم

بالدنا
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 مهرجان ربيع الثقافة الثالث ع�سر.. 
مو�سيقى ومعار�ض وور�ض العمل
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�ضعب البحرين اأف�ضل كل حماوالت الغدرالفقيد مبارك كانو اأ�ضهم يف النه�ضة التجارية
الت�سدي ملن يحاول ن�سر الكراهية واالنق�سام... �سمو رئي�ض الوزراء:قدم التعازي اإلى العائلة واأ�ساد بدورها االقت�سادي واخلريي... جاللة امللك: 

�ملنامة - بنا: قام عاهل �لباد �س���احب �جلالة �مللك 
حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة بزيارة �إلى عائل���ة كانو، �أم�س، 
حي���ث قدم جالته خال�س تعازيه و�س���ادق مو��س���اته �إلى 
�أفر�د �لعائلة بوفاة فقيدهم مبارك بن جا�سم كانو )رحمه 
�هلل(، �س���ائاً �ملولى �س���بحانه وتعال���ى �أن يتغمد �لفقيد 

بو��سع رحمته ور�سو�نه وي�سكنه ف�سيح جناته.

و�أ�س���اد  �لر�ح���ل،  و��س���تذكر جال���ة �ملل���ك مناق���ب 
باإ�سهاماته �ملهمة يف م�سرية �لنه�سة �لتجارية يف �ململكة 

ومبادر�ته يف جمال �لعمل �الإن�ساين و�خلريي.
كم���ا نوه جالت���ه ب���دور عائلة كان���و و�إ�س���هاماتها يف 

�الأن�سطة و�مل�س���اريع �القت�س���ادية و�ال�ستثمارية 
و�خلريية �لهادفة خلدمة �ملجتمع.

 �ملنام���ة - بن���ا: �أك���د رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللك���ي �الأم���ري خليفة ب���ن �س���لمان �آل خليف���ة �أن مملكة 
�لبحرين بقي���ادة عاهل �لباد �س���احب �جلالة �مللك حمد 
بن عي�س���ى �آل خليفة، �س���تظل بعون �هلل عزيزة �ساخمة، ال 
ي�س���غلها �س���اغل عن �مل�س���ي يف طريق �لتنمية و�الزدهار 
خلري كل �لبحرينيني. وكان �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س 

�لوزر�ء قد ��ستقبل بق�رص �لق�سيبية �سباح �أم�س عدد� من 
كبار �مل�س���وؤولني ورجال �ل�س���حافة و�الأعمال و�القت�ساد 

و�لنخب �لفكرية و�لثقافية وعدد� من �لنو�ب.
وخال �للقاء، �س���دد �س���موه على �أهمية �لوقوف �سفا 

و�حد� يف �لت�س���دي لكل من يح���اول �أن يعمل على 
ن�رص �لكر�هية و�النق�سام بني �أبناء �ملجتمع �لو�حد.

• •جالة �مللك يزور عائلة كانو	 �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبا عدد� من �مل�سوؤولني و�لفعاليات �لوطنية	

24

• •فاروق �ملوؤيد	 جارفيلد جونز 	
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املحرر االقت�سادي

خفر ال�ضواحل: مل نتلق 
اأي بالغ عن املفقودين

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: �أك���د قائ���د خفر 
�ل�س���و�حل �لل���و�ء ركن بحري عاء �س���يادي �أنه مت 
ر�س���د ومتابعة م���ا يتم تد�وله يف بع�س و�س���ائل 
�لتو��س���ل �الجتماعي بخ�سو�س وفاة 4 �أ�سخا�س 
و�آخر مفقود يف �ملياه �الإقليمية �الإير�نية، مو�سحا 
�أن قي���ادة خفر �ل�س���و�حل مل تتلق �أي باغ ب�س���اأن 
مفقودي���ن يف �لبحر. و�أ�س���ار قائد خفر �ل�س���و�حل 
�إلى �أنه يجري متابعة �الأمر للوقوف على ماب�ساته 

بالتعاون و�لتن�سيق مع �الأجهزة �الأمنية �ملعنية.
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الفقيد مبارك كانو اأ�ضهم يف نه�ضة البحرين التجارية

البحرين تدعم اجلهود االأمريكية يف حفظ االأمن واال�ضتقرار وال�ضالم

ال�رشاكة اال�ضرتاتيجية مع اأمريكا ترتكز على التوا�ضل والتن�ضيق

قدم التعازي للعائلة واأ�شاد باإ�شهامتها االقت�شادية واخلريية... جاللة امللك: 

اململكة ت�شري على نهج التطوير والتحديث يف كل املجاالت... جاللة امللك: 

اأكد التقارب حيال خمتلف الق�شايا... �شمو ويل العهد: 

املنامة - بنا: قام عاهل البالد �ش���احب اجلاللة 
امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة بزي���ارة اأم�س اإلى 
عائلة كانو، حيث قدم جاللته خال�س تعازيه و�شادق 
موا�شاته اإلى اأفراد العائلة بوفاة فقيدهم مبارك بن 
جا�ش���م كانو رحمه اهلل �شائالً املولى �شبحانه وتعالى 
اأن يتغمد الفقيد بوا�ش���ع رحمته ور�ش���وانه وي�شكنه 

ف�شيح جناته.
وا�ش���تذكر جاللة امللك مناقب الراحل، واأ�ش���اد 
باإ�ش���هاماته املهمة يف م�شرية النه�ش���ة التجارية يف 
اململكة ومبادراته يف جمال العمل االإن�شاين واخلريي، 
موؤك���داً جاللته اأن مبارك بن جا�ش���م كان���و رحمه اهلل 
هو اأحد رجاالت البحرين املخل�ش���ن الذين كر�ش���وا 

حياتهم وجهودهم خلدمة وطنهم وجمتمعهم.

كم���ا نوه جاللته ب���دور عائلة كانو واإ�ش���هاماتها 
يف االأن�ش���طة وامل�شاريع االقت�ش���ادية واال�شتثمارية 

واخلريية الهادفة خلدمة املجتمع.

من جانبه���م، اأعرب اأفراد عائلة كانو عن خال�س 
�ش���كرهم وتقديره���م وامتنانه���م ل�ش���احب اجلاللة 
املل���ك على م�ش���اعره الطيبة وموا�ش���اته ال�ش���ادقة 

بوف���اة فقيده���م مبارك بن جا�ش���م كان���و رحمه اهلل، 
والتي تعك�س حر�س جاللته على التوا�ش���ل مع اأبناء 
البحرين يف خمتلف املنا�ش���بات، داعن اهلل �شبحانه 

وتعالى اأن يحفظ جاللة امللك ويرعاه وي�ش���دد خطاه 
ويدمي عل���ى جاللته موفور ال�ش���حة وال�ش���عادة واأن 

يبقيه ذخراً و�شنداً للبحرين و�شعبها.

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، يف ق�رص 
ال�ش���خري اأم�س، رئي����س جلنة اال�ش���تخبارات مبجل�س 
ال�شيوخ االأمريكي ال�شيناتور ريت�شارد بور ووفد من 

اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ مبنا�شبة زيارتهم للبالد.
ورح���ب جالل���ة املل���ك بال�ش���يناتور االأمريك���ي 
والوف���د املراف���ق، وا�ش���تعر�س معه���م العالق���ات 
التاريخية واال�ش���رتاتيجية بن البلدين ال�شديقن، 
موؤك���داً اعتزازه بامل�ش���توى املتقدم الذي و�ش���لت 
اإليه العالقات البحرينية - االأمريكية، وما متيزت به 
من���ذ عقود طويلة من ثقة واح���رتام متبادل وتعاون 
وتن�ش���يق وثي���ق يف كافة املج���االت، مق���دراً جاللته 
الدور ال���ذي تقوم به اجلالي���ة االأمريكية يف البحرين 
واإ�ش���هاماتها يف جم���االت التنمية املختلف���ة، معرباً 
جاللته عن تطلعه با�ش���تمرار هذه العالقات املميزة 
وتطورها على االأ�ش���عدة كافة مع الواليات املتحدة 

كاأ�شدقاء وحلفاء.

موؤك���داً جاللت���ه اأن مملك���ة البحرين ت�ش���ري على 
نه���ج التطوير والتحديث والتق���دم يف كل املجاالت 
املختلف���ة، معرب���اً جاللته ع���ن اعتزازه مل���ا تنعم به 
البحري���ن من روح التكاتف والرتاب���ط واحرتام جميع 
الديان���ات واملذاه���ب. ون���وه جالل���ة املل���ك بالدور 

الفاعل الذي ت�شطلع به الواليات املتحدة االأمريكية 
وجهوده���ا يف حف���ظ االأم���ن واال�ش���تقرار وال�ش���الم 
االإقليمي والعاملي، موؤكداً حر�س اململكة على دعم 
ه���ذه اجلهود وتعزيزها. كما اأك���د جاللته اأهمية مثل 
هذه الزيارات التي ت�شهم يف تقوية عالقة ال�شداقة 

والتعاون بن البلدين ال�شديقن.
وقد اأعرب ال�ش���يناتور بور عن �ش���كره وتقديره 
جلاللة امللك على �شعيه لتطوير وتر�شيخ العالقات 
التاريخية بن البلدين ال�ش���ديقن، م�ش���يداً بالدور 
الكب���ري ال���ذي تقوم به مملك���ة البحري���ن يف احلفاظ 

على اأمن وا�ش���تقرار املنطقة بالتعاون مع الواليات 
موؤك���داً  وحلف���اء،  كاأ�ش���دقاء  االأمريكي���ة  املتح���دة 
حر�س الواليات املتح���دة االأمريكية على تنمية هذه 
العالقات والعمل معاً ال�شتقرار املنطقة، مقدراً هذه 

العالقات املميزة الوثيقة.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمري �ش���لمان بن حمد اآل خليفة اأن 
ال�رصاك���ة اال�ش���رتاتيجية التي جتمع مملك���ة البحرين 
والوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة ال�ش���ديقة ترتك���ز 
على م�ش���توى عاٍل من التوا�ش���ل والتن�شيق الفاعل، 
مم���ا يدعمه تق���ارب ال���روؤى حيال خمتلف الق�ش���ايا 
والتحدي���ات وحتمية حف���ظ االأمن واال�ش���تقرار على 
ال�ش���احة الدولية انطالقاً من القيم احل�ش���ارية التي 
يلتزم بها البلدان ال�شديقان مبا ي�شون املجتمعات 
ويحفظ روح االنفتاح احل�شاري والتوا�شل االإن�شاين 
الواع���ي. جاء ذل���ك لدى ا�ش���تقبال �ش���موه بالقيادة 
العام���ة لق���وة دف���اع البحري���ن اأم����س رئي����س جلن���ة 

اال�شتخبارات مبجل�س ال�ش���يوخ االأمريكي ال�شيناتور 
ريت�ش���ارد ب���ور ووف���دا من اأع�ش���اء جمل�س ال�ش���يوخ 
بح�ش���ور القائد الع���ام لقوة دفاع البحرين امل�ش���ري 
ال�ش���يخ خليفة بن اأحمد اآل خليف���ة، ووزير اخلارجية 
ال�ش���يخ خالد بن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة وعدد من 
امل�شوؤولن، حيث اأ�شار �شموه اإلى اأن حر�س البلدين 
على موا�ش���لة تنمية العالقات الثنائية بن البلدين 
ق���د انعك�س ب�ش���كل اإيجابي على تدعيم م�ش���تويات 

التعاون والتن�شيق مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة.
واأكد �ش���موه �رصورة موا�شلة اجلهود للبناء على 
م���ا مت حتقيقه من خ���الل اجلهود الدولي���ة ملكافحة 
االإرهاب عرب ال�شيا�ش���ات واخلطوات الفاعلة باعتبار 
ذلك م�ش���وؤولية م�ش���رتكة للمجتمع ال���دويل ككل مبا 

يت�ش���دى ب�شكل حازم لكافة مظاهر االإرهاب والفكر 
املت�ش���دد ويعزز البيئة املالئم���ة لتحقيق مزيد من 
املكت�ش���بات التنموي���ة الت���ي يع���م مردوده���ا على 
اجلميع. ومت خالل اللقاء ا�ش���تعرا�س املوا�شيع ذات 
االهتمام امل�ش���رتك و�ش���بل تعزيز التعاون الثنائي، 
وجممل الق�شايا على ال�شاحتن االإقليمية والدولية.

من جانبه، �ش���كر ال�ش���يناتور بور �شاحب ال�شمو 
امللك���ي ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء على فر�ش���ة اللقاء، 
كما اأعرب عن �ش���كره وتقدي���ره ململكة البحرين ملا 
بلغته ال�رصاكة القوية مع الواليات املتحدة االأمريكية 
م���ن مراحل متقدمة اأ�ش���همت يف تعزيز بنية عالقات 

ال�شداقة والتعاون بن البلدين.

• جاللة امللك يزور عائلة كانو	

• جاللة امللك م�شتقبال رئي�س جلنة اال�شتخبارات مبجل�س ال�شيوخ االأمريكي	

• �شمو ويل العهد م�شتقبال رئي�س جلنة اال�شتخبارات مبجل�س ال�شيوخ االأمريكي	
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�سمو رئي�س الوزراء يتلقى دعوة لزفاف خالد بن علي
عرب عن خال�ص التهاين باملنا�سبة ال�سعيدة

املنام���ة - بنا: ا�س���تقبل رئي����ص الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�س���لمان اآل خليفة بق�رص الق�س���يبية �س���باح 

اأم����ص، وزير �س���وؤون الديوان امللكي �س���مو 
ال�سيخ علي بن عي�سى بن �سلمان اآل خليفة، 
والذي قدم اإلى �س���موه الدعوة حل�سور حفل 

زفاف جنله �س���مو ال�س���يخ خالد ب���ن علي بن 
عي�سى اآل خليفة.

وخ���ال اللق���اء، اأعرب �س���احب ال�س���مو 

امللك���ي رئي�ص ال���وزراء ع���ن �س���كره لوزير 
�سوؤون الديوان امللكي على الدعوة الكرمية، 
معربا �سموه عن خال�ص التهاين والتربيكات 

ل�س���مو ال�س���يخ خالد بن علي بن عي�س���ى اآل 
خليفة باملنا�س���بة ال�س���عيدة، متمنيا ل�سموه 

وافر ال�سعادة ودوام الأفراح.

• �سمو رئي�ص الوزراء م�ستقبا �سمو وزير �سوؤون الديوان امللكي	

تعميم دليل تقييم مراكز اخلدمة احلكومية 
بعد اعتماده من اللجنة التن�سيقية

املنامة - هيئة املعلومات 
اأعلن  الإلكرتوني���ة:  واحلكوم���ة 
مراك���ز  تقيي���م  جلن���ة  رئي����ص 
الرئي����ص  احلكومي���ة،  اخلدم���ة 
التنفي���ذي لهيئ���ة املعلوم���ات 
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة حمم���د 
القائد عن تعميم “دليل تقييم 
مراكز اخلدمة احلكومية” جلميع 
اعتماده  اجلهات احلكومية بعد 
م���ن قب���ل اللجن���ة التن�س���يقية، 
متطلب���ات  �س���ياق  يف  وياأت���ي 
برنام���ج عم���ل احلكوم���ة لإدارة 
التغي���ر والت�س���ال ولإح���داث 
الثقاف���ة  يف  رئي����ص  حت���ول 
الع���ام،  القط���اع  يف  ال�س���ائدة 
م�س���ًرا اإل���ى اأن 25 فرباي���ر هو 
موعد انط���اق التقييم املبدئي 
ل�50 مرك���ًزا موزًع���ا يف خمتلف 
حمافظات اململكة. وجاء الإعان 
�سمن خمرجات الجتماع الثالث 
للجن���ة تقيي���م مراك���ز اخلدم���ة 
احلكومية، املنعق���د يوم اأم�ص، 

بح�سور جميع اأع�ساء اللجنة.
وكان���ت اللجنة ق���د انتهت 
من عقد ور�ستني عمل لتعريف 
باآلي���ة  احلكومي���ة  اجله���ات 
التقييم، وم���ن املقرر اأن تعقد 
ور�س���ة العم���ل الأخ���رة الي���وم 
البحري���ن  مرك���ز  )الثن���ني( يف 
ال�س���رتاتيجية  للدرا�س���ات 
والدولي���ة والطاق���ة، والدع���وة 
مفتوح���ة لأي م���ن اجلهات التي 
مل تتمك���ن م���ن ح�س���ور الور�ص 
ال�س���ابقة لأن ت�س���ارك يف ه���ذه 

الور�سة. 
وب�ساأن عملية التقييم، اأكد 
القائ���د اأهميتها البالغة؛ كونها 
ت�س���هم ب�س���كل مبا�رص يف تطوير 
احلكومي���ة  املوؤ�س�س���ات  اأداء 
ورفع م�ستوى ر�سا املتعاملني 
من خ���ال توحيد معاير اخلدمة 
املقدمة وتطوير الكادر الب�رصي 
والتجهي���زات الفني���ة، مبا يعزز 
والتناف�س���ية  ال�س���فافية  مب���داأ 
والبداع، م�س���ًرا اإل���ى اأن دليل 
تقييم مراكز اخلدمة احلكومية، 

الذي مت تعميمه.



 �ملنامة - بنا: �أكد رئي�س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�لأم���ر خليفة بن �س���لمان �آل 
خليفة، لدى ��س���تقبال �سموه 
�مل�س���وؤولني  م���ن كبار  عدد� 

و�لأعمال  �ل�س���حافة  ورج���ال 
و�لقت�س���اد و�لنخب �لفكرية 
و�لثقافية، �أن مملكة �لبحرين 
بقيادة عاهل �لبالد �س���احب 
�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 

�آل خليفة، �س���تظل بعون �هلل 
عزي���زة �س���اخمة، ل ي�س���غلها 
�س���اغل عن �مل�سي يف طريق 
�لتنمي���ة و�لزده���ار خلر كل 

�لبحرينيني.

و��س���تذكر �س���موه ب���كل 
�مل�رشفة  �لوقف���ات  �لعت���ز�ز 
ل�س���عب �لبحري���ن يف �لدف���اع 
�س���موه  قائ���ال  وطن���ه،  ع���ن 
�ل�س���عب ب�س���جاعته  “�إن هذ� 
��س���تطاع  �لوطنية  ومو�قف���ه 
بقيادة جاللة �مللك وبتعاون 
�حلكومة �إف�سال كل حماولت 
�لني���ل  �أر�دت  �لت���ي  �لغ���در 
و�أمن���ه  �لوط���ن  وح���دة  م���ن 

و��ستقر�ره”.
“علينا  و�أ�س���اف �س���موه 
�أن نتذك���ر ما جرى من �أحد�ث 
بف�س���ل  �لبحرين  جتاوزته���ا 
من �هلل تعالى وبوقفة �سعب 
�لبحري���ن، وعلين���ا �أن نك���ون 
�أك���ر وعيا بكل م���ا يدور من 
حولنا، و�أن يقف �أبناء �لوطن 
باملر�س���اد ل���كل م���ن يري���د 
�لغدر باأمن �لبحرين �أو يحاول 

�لتعر�س لها باأي �سوء”.
�ل�س���مو  �س���احب  وكان 
�مللك���ي رئي����س �ل���وزر�ء قد 
��س���تقبل بق����رش �لق�س���يبية 
�س���باح �أم�س عدد� م���ن كبار 
�ل�سحافة  ورجال  �مل�سوؤولني 
و�لأعمال و�لقت�ساد و�لنخب 
وعدًد�  و�لثقافي���ة  �لفكري���ة 
من �لنو�ب، �إذ تطرق �س���موه 
ع���ن  �حلدي���ث  �إل���ى  معه���م 
�لعدي���د من ق�س���ايا �ل�س���اأن 

�لعام.
�س���دد  �للق���اء،  وخ���الل 
�س���موه على �أهمي���ة �لوقوف 
�سفا و�حد� يف �لت�سدي لكل 
من يح���اول �أن يعمل على ن�رش 
�لكر�هية و�لنق�سام بني �أبناء 
�ملجتمع �لو�حد، و�أن ي�س���كل 
�جلمي���ع �س���ياًجا يف جمابه���ة 
حم���الت �لت�س���ويه لالإجناز�ت 
�لتي حققتها مملكة �لبحرين.
وج���دد �س���موه �لتحذي���ر 
م���ن خط���ورة �لآثار �ل�س���لبية 
�ل�س���تخد�م  عل���ى  �ملرتتب���ة 
و�س���ائل  ملو�ق���ع  �ل�س���يئ 
�لتو��س��������������ل �لجتماع�������ي 

و�إثارة  لالإ�س���اءة  وت�س���خرها 
�ل�سكوك يف �لنفو�س، م�سدد� 
�سموه على �أن هذ� �لأمر يجب 
�أن يتوق���ف غرة على �لوطن 
و�ملو�طنني، متوجًها �س���موه 
تفاع���ل  م���ن  ل���كل  بال�س���كر 
كت���اب  م���ن  �ملو�س���وع  م���ع 
و�عالمي���ني ون�س���طاء مبو�قع 

�لتو��سل �لجتماعي.
وق���ال �س���موه “علينا �أن 
نبتعد عن كل ما يعكر �س���فو 
�ملجتم���ع، و�أل نن�س���غل باأمور 
ل تفيدن���ا �أو تنفعن���ا، لكنها 
ُت�س���غلنا ع���ن �مل�س���ي قدما 
يف حتقيق كل ما هو �أ�س���ا�س 
و�رشوري خلدمة �ملو�طنني”.

�أهمي���ة  �س���موه  و�أك���د 
�لكلم���ة  بوح���دة  �لتم�س���ك 
�لوط���ن  بن���اء  يف  و�لتع���اون 
كل  ن�س���جع  و�أن  وتنميت���ه 
من يعم���ل باجتهاد م���ن �أجل 
وتقدمه���ا،  �لبحري���ن  رفع���ة 
م�س���دد� �س���موه عل���ى �أن كل 
م���ن يحاول �إدخ���ال �لوطن يف 
دو�م���ة �لفرق���ة و�لت�رشذم لن 
ينجح وماآله �لف�س���ل و�س���وف 
�س���عب  كل  ل���ه  يت�س���دى 
�لبحري���ن. و�أعرب �س���موه عن 
لأع�س���اء  وتقدي���ره  �س���كره 

جمل�س���ي �لن���و�ب و�ل�س���ورى 
عل���ى ما يبدونه من تعاون مع 
�ل�سلطة �لتنفيذية وحر�سهم 
عل���ى �س���يادة روح �لتفاه���م 
يف كل م���ا من �س���اأنه حتقيق 

تطلعات �ملو�طنني.
و�أ�ساد �سموه بدور رجال 
�ل�س���حافة و�لإع���الم وكت���اب 
�لأعم���دة وتفاعله���م م���ع كل 
ق�سايا �ل�س���اأن �لعام يف �إطار 
�لوطنية من  �مل�س���وؤولية  من 
خالل ما يطرحونه من كتابات 
و�أفكار تتميز بالوعي و�لفكر 

�مل�ستنر.
�س���م����������وه  وخاطب���ه���م 
قائ���ال “مو�قفك���م م�س���هودة 
وم�س���كورة لأنها تخدم �لر�أي 
�لع���ام، و�إنن���ا نتاب���ع كل م���ا 
يكتب ونقدر ما تقدمونه من 
�آر�ء تعمل على تعزيز �لوحدة 
�لوطنية وروح �لأ�رشة �لو�حدة 

بني خمتلف �أبناء �ملجتمع”.
و�أثنى �سموه على �ملر�أة 
�لبحريني���ة وما تتمي���ز به من 
�س���فات �ملثابرة و�لتح�سيل 
م���ن  حققت���ه  وم���ا  �لعلم���ي 
�إجن���از�ت ��س���تطاعت خاللها 
�أن تك���ون منوذج���ا يدعو �إلى 

�لفخر و�لعتز�ز.

جدول األعمال
جمموعة فنادق اخلليج . ش . م . ب

دعوة حلضور إجتماع اجلمعية العامة العادية

يســر جملــس اإلدارة دعــوة املســامهني الكــرام حلضــور إجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة للمجموعــة و الــذي 

تقــرر عقــده الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا من يوم األثنني املوافــق ١٢  مارس ٢٠١٨  بفنــدق اخلليج قاعة أوال 

٣ ويف حالــة عــدم توفــر النصــاب القانــوين الــالزم لعقــد هــذا اإلجتمــاع فســوف يعقــد إجتمــاع اخــر بديــل 

هلــذه اإلجتمــاع يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر ظهرًا مــن يوم األثنــني املوافق ١٩ مــارس ٢٠١٨ وذلك يف نفس 

املكان ملناقشة وإقرار جدول األعمال املفصل أدناه:

جدول أعمال اجلمعية العامة العادية:
١. قراءة حمضرإجتماع اجلمعية العامة العادية و املرفق طيه و املنعقد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٧ و املصادقة عليه.

٢. مناقشة تقرير رئيس جملس اإلدارة عن أعمال اجملموعة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧ واملصادقة عليه.

٣. اإلستماع إىل تقرير مدققي احلسابات اخلارجيني عن السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧.

٤. مناقشة القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧  واملصادقة عليها.

٥. إعتماد  توصية جملس اإلدارة بتخصيص صايف أرباح السنة على النحو التايل: 

أ) ختصيص مبلغ ١,٠٢٧,٢٥٠  دينار حبريين إضايف لإلحتياطي القانوين.

ب) توزيــع أربــاح نقديــة على املســامهني بنســبة ٣٠ ٪ مــن رأس املال املدفوع أي ما قيمتــه ٦,٧٧٦,٦٢٣  دينار حبريين 

بواقع ٣٠ فلسًا للسهم الواحد و سيتم البدء بتوزيع األرباح النقدية من تاريخ ١٩ مارس ٢٠١٨

ت) ختصيص مبلغ   ٢١٣,٧٧٨ دينار حبريين لألعمال اخلريية.

ث) ختصيص مبلغ ١٠,٠٠٠ دينار حبريين لدعم املؤسسات األكادميية والبحثية والتسويقية

ج) تدوير مبلغ  ١,١٧٧,٦٤٣  دينار حبريين كأرباح مستبقاة ترحل للسنة القادمة

٦. املوافقــة علــى صــرف مكافآت أعضاء جملس اإلدارة عن العام ٢٠١٧ والبالغة ٢٦١,٢٥٠ دينار حبريين وذلك 

خاضع للحصول على املوافقات الرقابية. 

٧. مناقشــة تقريــر جملــس اإلدارة حــول تطبيــق مبــادىء ميثــاق حوكمــة الشــركات و إلتــزام الشــركة 

مبتطلبات مصرف البحرين املركزي و املصادقة عليه. 

٨. إبـــــراء ذمـــــة أعضـــــاء جملس اإلدارة عـــــن كل مـــــا يتعلق بتصـــرفـــــاهتم عن السنة املالية املنتهية يف 

٣١ ديسمرب ٢٠١٧.

٩. تعيني أو إعادة تعيني مدققي احلسابات اخلارجيني للسنة املالية ٢٠١٨ وختويل جملس اإلدارة بتحديد أتعاهبم.

١٠. إنتخاب أعضاء جمللس اإلدارة لألعوام الثالثة القادمة.

١١. مايستجد من أعمال طبقاَ للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

فاروق يوسف املؤيد 

رئيس جملس اإلدارة
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���س��ع��ب �ل���ب���ح���ري���ن �أف�������س���ل حم�������اولت �ل���ن���ي���ل م����ن وح����دت����ه و�أم����ن����ه و�����س���ت���ق���ر�ره

�رضورة التم�سك بوحدة الكلمة والتعاون يف بناء الوطن وتنميته 
ن�سجع كل من يعمل باجتهاد من �أجل رفعة �لبحرين وتقدمها... �سمو رئي�س �لوزر�ء:

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال عدد� من �مل�سوؤولني و�لفعاليات �لوطنية	
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القوائم املالية املوحدة ٣١ ديسمرب ٢٠١٧

لقد مت إعتماد إصدار القوائم املالية املرحلية املوحدة املختصرة بناءا على قرار جملس اإلدارة الصادر بتاريخ ١٨ فرباير ٢٠١٨ وأصدرت من قبل إرنست ويونغ برأي غري متحفظ ومت توقيعها نيابة عنهم من قبل:

ملك أطفأ الحريق بالرحيق     
وثق امليثاق وثيقة الثقة بيد ملك ح�س���اري يح�رض احل�س���ارة فكان �س���يد قراره، 

لتكون جزيرته ركن متدن ون�سارة، متثال حرية ومنارة.  
رفع ال�ستار، ونحت التمثال، وغر�ص املن�سة، لتبداأ حكاية وق�سة، ال تنق�ص جماالً 

عن ق�س�ص غابرييل غار�سيا ماكيز اأو تول�ستوي.
وقطع ال�سجال دون اأن مينح اإذنا ال ل�سفارات ترق�ص على التناق�سات، وال لدول 
اإقليمية تعتا�ص على جثث اجلغرافيا، داعًيا للتنوير واالعتدال بال دمياغوجية متورمة 

لهذا الالهوت اأو هذا الكهنوت. 
وزرع القنادي���ل عل���ى بوابة دمل���ون بدميقراطية فتية، وحكومة مدنية، وق�س���اء 
ع���ادل، وجامع���ة مزده���رة. مل يكت���ف بذلك، ب���ل كان عند وع���ده وموقف���ه التنويري 
االأركيولوجي يف حفر اللوحة ال�رضيالية مبوؤازرة �س���مو رئي�ص الوزراء، وتطلع �سمو ويل 
عهده، بر�س���م جمالية اللوحة وبداأت تتعل���ق الدميقراطية فاألغى قانون وحمكمة اأمن 
الدولة، وبداأت املوؤ�س�س���ات الدميقراطية تتوالى، وتنمو ك�سنابل يف كل �سنبلة نقابة 
مئة حبة نقابة، و�س���حف ناقدة حتمل اأ�س���ناًنا مدّببة، واأظافر جتيد فن ا�سطياد اللحم 

الر�سمي، وموؤ�س�سات حقوقية على هيئة كامريات رقابة ت�سطاد حتى لون الهواء.
ود�ّسن املجل�ص االأعلى للمراأة لي�سنع للمراأة حديقة عدالة بعد �سنني من حب�سها 
يف زنزان���ات الت�رضي���ع الكهنوتي والالهوتي القرو�س���طي املبخر مببخ���ر مزاجية رجال 

الدين.
وانطلقت ت�رضيعات مدنية تلب�ص ثوب احل�سارة لتاأ�سي�ص مناخ، واإيقاع يقوم على 

عزف اأنامل املدنية على بيانو الدميقراطية اجلان جاك رو�سية.
م���ازال االإيق���اع يعزف رغم بع�ص االأوجاع التي �س���نعتها االأ�س���ابع املحرتقة اإلى 
الالربيع العربي، والذي اأعطى ر�س���الة دموية على عدم الن�س���ج ال�سيا�س���ي من تعلق 

اأحالم فنتازية موثولوجية. 
ورغم اأنياب الالربيع كان ي�س���عى لفر�ص �س���ورة احلوار، واإر�سال ر�سائل التغيري 
رغ���م تيقنه بثاأر مكر التاريخ، الإميانه باأن ال�سيا�س���ة متك���ن الفن من فن املمكن، واأن 

مراهقة ال�سيا�سة تدل على عدم الن�سج، وا�سطياد الهواء �سعف عقل وبالء. 
لي���ت ال�سيا�س���يني يق���روؤون التاري���خ كما �س���وره لوب���ون اأو ال���وردي اأو االأدباء 
واملوؤرخون من اأن ال�سيا�س���ة كما الدنيا حتت���اج اإلى عقل وتوازن، كما قال حكيم ذات 
يوم “الدنيا اإن اأقبلت بلت، واإن اأدبرت برت واإن اأركبت كبت، واإن �ساحمت حمت، واإن 
�ساحلت حلت، واإن اأينعت نعت، واإن اأكرمت رمت، واإن وّفرت فرت واإن بالغت لغت”.
ال تبالغوا، اطلبوا امل�ستطاع، ا�سكروا االإيجابيات، واأزيلوا ال�سلبيات مبنطق العقل، 
ومبرجعية الد�س���تور وامليثاق لنبني هذا البلد اجلميل. ذلك هو امليثاق املا�س���ة قبل 

ال�سا�سة �سعب اأقره فكان اأ�سا�سه.

سيد ضياء 
الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

تطوير وحتديث قوة الدفاع ملوا�صلة اأداء دورها الوطني
لدى زيارته القيادة العامة... �سمو ويل العهد: 

املنام����ة - بن����ا: اأك����د ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص 
ال����وزراء �س����احب ال�س����مو امللك����ي االأم����ري 
�س����لمان بن حمد اآل خليف����ة، الدور الوطني 
لق����وة الدف����اع يف املحافظ����ة على �س����يادة 
وا�س����تقالل مملكة البحري����ن وحتقيق االأمن 
واال�س����تقرار فيه����ا، منوًه����ا اإلى ا�س����تمرار 
ا�سرتاتيجية التطوير والتحديث لقوة دفاع 
البحري����ن ملوا�س����لة اأداء دورها الوطني يف 
تعزيز اأمن وا�ستقرار املنطقة بالتعاون مع 
الدول ال�سقيقة وال�س����ديقة والتي حتظى 
باهتمام ودعم عاهل الب����الد القائد االأعلى 
�س����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س����ى اآل 

خليفة خلري و�سالح وطننا العزيز.
ونوه �س����موه مبا يقوم به منت�س����بو قوة 
دفاع البحري����ن بقيادة القائ����د العام لقوة 
دفاع البحرين امل�سري الركن ال�سيخ خليفة 
بن اأحمد اآل خليفة من اأدوار م�رضفة �سطروا 
خاللها اأعل����ى قيم الوالء للوط����ن والقيادة 
تنفي����ذ  يف  الدائ����م  وتفانيه����م  احلكيم����ة، 

املهم����ات املنوطة بهم على امل�س����تويات 
املحلية واالإقليمية والدولية باأعلى درجات 
�مل�ض�����ؤولية و�الن�ض����باط، �إل����ى جان����ب م����ا 
يعك�سونه من �سمعة طيبة خالل م�ساركتهم 
وال����دورات  والتماري����ن  املن����اورات  يف 

الع�سكرية مع اإخوانهم من الدول ال�سقيقة 
وال�سديقة.

ج����اء ذل����ك لدى زيارة �س����احب ال�س����مو 
امللك����ي ويل العه����د نائب القائ����د االأعلى 
النائب االول لرئي�ص جمل�����ص الوزراء اأم�ص 
اإل����ى القي����ادة العامة لقوة دف����اع البحرين، 
اإذ كان يف اال�س����تقبال القائ����د الع����ام لقوة 
دف����اع البحري����ن امل�س����ري الرك����ن ال�س����يخ 
خليفة ب����ن اأحمد اآل خليفة، ووزير �س����وؤون 
الدف����اع الفري����ق الركن يو�س����ف اجلالهمة، 
ورئي�ص هيئة االأركان الفريق الركن ذياب 

�لنعيمي، وعدد من كبار �ل�ضباط.
وخالل الزيارة، ُقّدم ل�س����موه اإيجاز حول 
اخلط����ط والربام����ج وم�س����تويات اجلهوزية 
القتالي����ة واالإداري����ة لقوة دف����اع البحرين، 
اإذ اأ�س����اد �س����موه بامل�س����توى امل�رضف الذي 
و�س����لت اإليه قوة دفاع البحرين وباجلهود 
واالإ�سهامات التي تقوم بها يف حفظ االأمن 
واال�س����تقرار يف املنطقة اإل����ى جانب الدول 

ال�سقيقة وال�سديقة.

• �سمو ويل العهد يف زيارة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين	
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تخريج فوجني من كلية “املعلمني” غًدا

 ”BIBF“ اجلودر يبحث الربامج ال�شبابية مع مدير

تدريب 23 متطوًعا لر�شد �شكاوى جممعاتهم

دور اقت�شادي وا�شتثماري حيوي ملجل�س التنمية

را�شد بن خليفة: دعم وت�شجيع الفنان البحريني

نعمل جنبا اإلى جنب ملواجهة مهددات ال�شتقرار الإقليمي

حال وجود عرو�س من �شفارات اأجنبية الرجوع اإلى “التنمية” 

م�شيدا بجهود الرميحي يف اإجناز اخلطط واملبادرات... وزير اخلارجية:

  ” ت�شلم ماج�شتري مهداة من “امللكية للبنات

200 �رشكة اأمريكية تطرح عالمات �شهرية يف البحرين... ال�شفري �شيبرييل:

“جناحي” للمنظمات الأهلية:

املنام���ة - وزارة اخلارجية: ا�ش���تقبل وزير 
اخلارجية ال�ش���يخ خال���د بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليف���ة، مبكتبه بالديوان العام لل���وزارة اأم�س، 
الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية القت�شادية 

خالد الرميحي.
اخلارجي���ة  وزي���ر  رح���ب  اللق���اء،  وخ���الل 
بالرميحي، م�ش���يًدا بالدور احلي���وي الذي يقوم 
به جمل�س التنمية القت�شادية على ال�شعيدين 
القت�ش���ادي وال�ش���تثماري، وما ي�ش���هده هذا 
ال���دور من تقدم وتطور م�ش���تمرين، مثنًيا على 
جه���ود الرميح���ي يف اإجناز اخلط���ط واملبادرات 
التي يقوم بها جمل�س التنمية القت�ش���ادية يف 
تنمية القت�ش���اد الوطني وتنويع���ه، متمنًيا له 

وملجل�س التنمية القت�شادية دوام الزدهار.
من جانبه، اأعرب الرميحي عن اعتزازه بلقاء 
وزير اخلارجية، وتقديره التعاون امل�شتمر بني 

جمل�س التنمي���ة القت�ش���ادية ووزارة اخلارجية 
ال���ذي ي�ش���هم بفاعلي���ة يف تعزي���ز العالق���ات 

القت�ش���ادية بني مملكة البحرين ودول العامل 
وجذب ال�شتثمارات اإلى مملكة البحرين.

املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل وكي���ل وزارة الداخلية 
ل�ش���وؤون اجلن�ش���ية واجلوازات والإقامة ال�شيخ را�شد 
ب���ن خليفة اآل خليفة، مبكتبه، فريق اجلامعة امللكية 
للبن���ات املك���ون م���ن رئي����س اجلامعة م���ازن جمعة، 
وعمي���دة كلي���ة الفن���ون والت�ش���ميم باجلامعة جنان 
عبدالوه���اب، والطالب���ة جن���الء املو�ش���وي، اإذ قدموا 
ن�ش���خة من ر�شالة املاج�ش���تري املو�شومة “التحولت 
الفنية يف اأعمال الفنان ال�ش���يخ را�ش���د بن خليفة اآل 
خليفة - درا�ش���ة حتليلية للف���رة 1968 - 2013” 
وال���ذي اأعدته املو�ش���وي كج���زء من متطلب���ات نيل 
درجة املاج�شتري - فنون يف الر�شم والت�شوير - من 

اجلامعة امللكية للبنات.
واأكد ال�ش���يخ را�ش���د اآل خليفة دعمه وت�شجيعه 
الفنان البحريني، كما قدم تهانيه للطالبة املو�شوي 
ولرئي����س اجلامعة وامل�رشفة عل���ى الأطروحة البحثية 

عبدالوهاب، متمنًيا للطالبة دوام التوفيق والنجاح.

وتناولت املو�س���وي يف درا�ستها اأمناط التحول 
يف الطرز الفنية يف الأعمال الفنية لل�ش���يخ را�شد بن 
خليفة اآل خليف���ة الذي اأثنى على جهودها القيمة يف 
اإعداد الدرا�ش���ة وم���ا احتوته من حتلي���الت تنم على 

فهم عميق للفن.
م���ن جانب���ه، اأع���رب رئي����س اجلامعة ع���ن فخره 
بالأطروحة العلمية التي قدمتها الطالبة املو�ش���وي، 
م�ش���ددا على اأن اجلامعة امللكية للبنات تعمل دائما 
يف تعزي���ز جم���ال الأبح���اث العلمي���ة والفني���ة واإبراز 
ال�شخ�ش���ية الفني���ة البحريني���ة ع���ر التخ�ش�ش���ات 
والرام���ج الت���ي تقدمه���ا اجلامعة يف كلي���ة الفنون 

والت�شميم.
كما توجه بجزيل ال�شكر والعرفان لل�شيخ را�شد 
ب���ن خليفة اآل خليفة على دعمه املتوا�ش���ل للجامعة 
لني���ل الدرجات العلمية مم���ا يوؤكد اهتمام���ه بالعلم 

والتعليم والفن.

املنامة - بنا: اأكد ال�ش���فري الأمريكي يف املنامة 
جا�ش���تني �ش���يبرييل اأن الوليات املتحدة �ش���تعمل 
ب�ش���كل وثيق مع مملك���ة البحرين وال����رشكاء يف دول 
جمل����س التع���اون اخلليجي على جمموعة وا�ش���عة من 
التحديات الأمني���ة والتي تتمثل يف مكافحة الإرهاب 
والتط���رف، ومكافح���ة متويل الإرهابي���ني، ومعاجلة 
التهديدات التي تواجه حرية املالحة والأمن البحري.

وقال �شيبرييل، يف لقاء مع وكالة اأنباء البحرين 
“بن���ا”، اإن وج���ود مق���ر القي���ادة املركزي���ة للبحرية 
الأمريكي���ة والأ�ش���طول اخلام����س يف البحري���ن يتيح 
للبلدين ال�ش���ديقني العمل جنًب���ا اإلى جنب ملواجهة 
التهدي���دات الت���ي تواج���ه ال�ش���تقرار الإقليمي. اإن 
التمرينات امل�ش���ركة، والتدريب، وح�شول البحرين 
عل���ى قدرات الدف���اع الأمريكية املتقدم���ة، جميعها 
مهمة ل�ش���مان موا�ش���لة العم���ل مًعا يف امل�ش���تقبل 

دفاًعا عن امل�شالح الأمنية امل�شركة.
وو�شف ال�ش���فري العالقات الثنائية بني مملكة 
البحرين والوليات املتحدة الأمريكية باأنها م�شتمرة 
يف الزده���ار، ل�ش���يما يف ظ���ل التع���اون املتبادل يف 
كثري من املجالت والقطاعات مبا يعود بالنفع على 
البلدي���ن، واأو�ش���ح اأن زيارة �ش���مو ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى لقوة دفاع البحرين �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي الأمري �ش���لمان بن حم���د اآل خليف���ة الأخرية 
لوا�سنطن اأكدت على ال�رشاكة اال�سرتاتيجية ورفعت 
العالق���ات بني البلدين اإلى م�ش���توى اأعلى، مما يدل 
على اأن العالقات ال�ش���ديقة بني البحرين والوليات 

املتحدة اأ�سبحت اأقوى من اأي وقت م�سى.
واأ�ش���ار �ش���يبرييل اإلى اأن���ه منذ اإب���رام اتفاقية 
التجارة احل���رة بني البلدين ت�ش���اعف حجم التجارة، 
لفًت���ا اإل���ى اأن مملكة البحرين هي واح���دة من الدول 
القليل���ة الت���ي ترتب���ط باتفاقي���ة التج���ارة احلرة مع 
بالده. واأ�ش���اف “�ش���اأعمل م���ع منظمات مث���ل غرفة 
التج���ارة الأمريكي���ة يف البحرين ل�شتك�ش���اف فر�س 
لل�رشكات الأمريكية للت�شدير اإلى املنامة، ف�شالً عن 
العمل على �ش���مان فهم ال�رشكات البحرينية لكيفية 
ال�ش���تفادة من اتفاقية التجارة احلرة لإيجاد فر�س 

لتو�شيع التجارة مع الوليات املتحدة.
وق���ال اإن وزي���ر ال�ش���ناعة والتجارة وال�ش���ياحة 
زايد الزياين يعمل جاهًدا على هذا االأمر، وقد فتحت 

���ا جديدة  الزيارات الأخ���رية للوليات املتحدة فر�شً
لتو�شيع التجارة بني البلدين. واإن التو�شع يف م�شنع 
)موندليز(، ف�شاًل عن و�شول خدمات )اأمازون ويب( 
اإل���ى البحرين، يدل عل���ى اأن البحرين ل ت���زال مكاًنا 
جيًدا لل����رشكات الأمريكية وجعلها مرك���ًزا لعملياتها 

التجارية وال�شتثمار فيها.  
واأو�ش���ح ال�ش���فري الأمريك���ي اأن���ه توج���د اأك���ر 
م���ن 200 �رشكة اأمريكي���ة يف البحري���ن، تقدم بع�س 
العالمات التجارية الأكر �ش���هرة يف العامل، جنًبا اإلى 
جنب مع ال�ش���لع واخلدم���ات عالية اجلودة وباأ�ش���عار 
تناف�شية. م�ش���رًيا اإلى اأن ال�رشكات الأمريكية ل توفر 
للم�ش���تهلكني البحرينيني منتج���ات وخدمات جيدة 

فح�سب، واإمنا تخلق اأي�ًسا فر�ص عمل جيدة. 

اأ�ش���درت مديرة اإدارة دعم املنظم���ات الأهلية 
جن���وى جناح���ي تعميما للجمعي���ات الأهلية يق�ش���ي 
ب����رشورة التزام جمي���ع املنظمات اخلا�ش���عة لإ�رشاف 
وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالرجوع اإلى الوزارة 
يف كاف���ة العرو�س التي تقدم اإليهم من ال�ش���فارات 
واجله���ات االأجنبي���ة. واأورد التعمي���م الذي ح�س���لت 
“البالد” على ن�ش���خة منه، اأن القرار جاء تفعياًل لقرار 
جمل�س الوزراء ال�شادر ب�شاأن تكليف وزارة اخلارجية 
باأن تك���ون هي اجلهة الوحيدة املخت�ش���ة با�ش���تالم 

عرو����س البعث���ات الدرا�ش���ية وال���دورات التدريبية 
ال�ش���فارات  الت���ي تقدمه���ا  والزي���ارات  امليداني���ة 
والبعثات الأجنبي���ة للموظفني اخلا�ش���عني لقانون 
اخلدم���ة املدني���ة اأو منت�ش���بي موؤ�ش�ش���ات املجتم���ع 
املدين. واأكد �رشورة التزام جميع اأع�س���اء اجلمعيات 
التابعة لإ�رشافه���ا بالرجوع اإلى وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي���ة يف العرو�س كافة الت���ي تقدم اإليهم يف 
هذا ال�س���اأن، �س���واء كان���ت مقدمه من ال�س���فارات اأو 
البعثات الأجنبية، مبوجب خط���اب يقدم لإدارة دعم 
املنظم���ات االأهلي���ة م���ن خ���ال النظ���ام االإلكرتوين 

اخلا�س باجلمعيات خانة طلبات اأخرى.

•  وزير اخلارجية م�شتقبال الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية القت�شادية	

• ال�شيخ را�شد بن خليفة يت�شلم ر�شالة ماج�شتري مهداة 	
من اجلامعة امللكية للبنات

• ال�شفري الأمريكي يف اأول لقاء له مع الإعالم	

• جنوى جناحي	

املنام���ة - بنا: تقيم كلي���ة البحرين 
للمعلم���ني يف جامع���ة البحري���ن، يوم غد 
)الثالثاء( حفل تخريج الفوجني اخلام�س 
وال�ساد�ص من طلبتها، حتت رعاية نائب 
رئي�س جمل����س ال���وزراء، رئي�س املجل�س 
الأعلى لتطوير التعليم والتدريب �ش���مو 
ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة يف قاعة 
ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد اآل خليفة، يف 

مقر اجلامعة بال�شخري.
بتخري���ج  الكلي���ة  حتتف���ل  و�ش���وف 
557 معلًم���ا ومعلمة، من كل من برنامج 
بكالوريو����س الربي���ة، وبرنامج القيادة 

الربوية.  
وي�شادف تخريج هذا العام مرور 10 
�ش���نوات عل���ى تف�ّش���ل ويل العهد نائب 
القائ���د الأعل���ى، النائ���ب الأول لرئي����س 
جمل����س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، بافتتاح 
الكلي���ة، والت���ي اأت���ت �س���من مب���ادرات 
امل����رشوع الوطني لإ�ش���الح التعليم، وقد 
ج���رى تكلي���ف املعهد الوطن���ي للربية 
يف �ش���نغافورة )NIE(، بو�ش���ع مناه���ج 
الكلية اإذ يعتر املعهد من اأبرز املعاهد 
يف اإعداد املعلمني على م�ش���توى العامل، 
وقد ح�سلت الكلية، على مدار ال�سنوات 
املا�ش���ية، على الكثري من الإ�شادات من 
قبل جه���ات دولية م�ش���تقلة يف م�ش���األة 
اإعداد املعلمني، واملناهج التي تطرحها، 

واملهارات التي يكت�شبها خريجوها.
وقد اأثم���رت جتربة ال�ش���نوات الع�رش 
البحري���ن  كلي���ة  اإن�ش���اء  م���ن  املا�ش���ية 
للمعلم���ني ع���ن اإنت���اج عدد م���ن الكتب 
العلمي���ة، والدرا�ش���ات والأوراق البحثية 
القائمة على جتربة الكلية، وقد �ش���ارك 
عدد كب���ري من اأ�ش���اتذتها يف املوؤمترات 
العلمية، ون����رشوا اأبحاًثا يف جمالت علمية 

تربوية وحمّكمة.
وبهذه املنا�ش���بة، قال رئي�س جامعة 
البحري���ن ريا�س حمزة: “تت����رشف جامعة 
البحري���ن برعاي���ة احلفل من قبل �ش���مو 
ال�ش���يخ حمم���د ب���ن مب���ارك اآل خليف���ة، 
وحر����س �ش���موه عل���ى احل�ش���ور يعك�س 
التعلي���م  بج���ودة  بالرتق���اء  اهتمام���ه 

وخمرجاته”.

ا�ش���تقبل وزي���ر �ش���وؤون ال�ش���باب 
والريا�شة ه�شام اجلودر، املدير العام 
للدرا�ش���ات امل�رشفية  البحرين  ملعهد 
واملالية BIBF اأحمد ال�ش���يخ بح�ش���ور 

عدد من الهيئة الإدارية باملعهد. 
وخالل اللق���اء، نّوه الوزي���ر بالدور 
الب���ارز الذي يلعب���ه املعه���د من خالل 
الرامج الت���ي يقدمه���ا يف خلق كوادر 
�ش���ابة قادرة على تبوء خمتلف املواقع 
يف املجال امل����رشيف واملايل يف اململكة 
والنهو�س بهذا القط���اع املهم متمنيًّا 

للمعهد املزيد من التوفيق والنجاح.
من جانبه، اأ�ش���اد ال�ش���يخ باجلهود 
التي تقوم بها وزارة �ش���وؤون ال�ش���باب 
والريا�ش���ة يف دع���م احلركة ال�ش���بابية 
وتق���دمي  اململك���ة  يف  والريا�ش���ية 
املب���ادرات الرائ���دة يف جم���الت تنمية 
الري���ادة  م�رشوع���ات  ودع���م  ال�ش���باب 
لديه���م.  ومت خالل اللق���اء، بحث اأوجه 
التع���اون ب���ني ال���وزارة واملعه���د من 
خالل الرامج التدريبية لقطاع ال�شباب 

والريا�شة.

حمافظ���ة العا�س���مة: نظم���ت حمافظ���ة 
تطبي���ق  ع���ن  تدريبي���ة  دورة  العا�ش���مة 
“عا�ش���متي” للهوات���ف الذكية �ش���عًيا منها 
لرفع م�ش���توى تفاعل الأهايل ب�شاأن اآلية عمل 
التطبي���ق وخ�شائ�ش���ه ومميزاته مب���ا يحقق 
اأهدافه���ا يف خل���ق �رشاكة جمتمعي���ة فاعلة مع 

خمتلف افراد املجتمع.
وتاأتي الدورة الت���ي ح�رشها 23 متطوًعا 
من خمتلف القرى واملناطق التابعة للعا�شمة 
لأجل اختيارهم ممثلني عن كل جممع �شكني، 
اإذ تعت���زم املحافظ���ة م�ش���تقباًل اختيار ممثل 
واحد ذي �ش���فة تطوعية يف كل جممع �شكني 
يتبع للمحافظة والبال���غ عددها 121 جممًعا؛ 
ل�ش���مان متابعة احتياجات وطلبات وم�شاكل 
قراه���م ومناطقه���م وتقدميها ع���ر تطبيق 

“عا�شمتي”.
ال�ش���كاوى  وبدوره���ا تر�ش���ل املحافظة 
والطلب���ات كافة اإلى اجلهات املعنية انطالقا 

من دورها التن�ش���يقي، اإذ من املقرر اأن ينال 
اأك���ر املمثل���ني تفاعاًل م���ع التطبي���ق جائزة 
العم���ل التطوع���ي لفئ���ة م�ش���تخدمي تطبيق 
“عا�شمتي”، �ش���من جواز حمافظة العا�شمة 

للعمل التطوعي.
ويهدف تطبي���ق “عا�ش���متي”، املتوفر 
عل���ى نظام���ي IOS واندروي���د، اإل���ى تعزيز 
واخت�ش���ار  اجلمه���ور  م���ع  الت�ش���ال  عملي���ة 
امل�س���افات والوق���ت واجلهد عل���ى الراغبني 
بتق���دمي �ش���كواهم وطلباته���م، ع���ر رقمنة 
عملية التوا�شل مع اأهايل املحافظة، اإذ يتيح 
التطبي���ق مل���ن هم داخ���ل املحي���ط اجلغرايف 
للعا�سمة التقاط �سور للغر�ص املراد تقدمي 
مقرح اأو �شكوى ب�شاأنه، مع اإرفاق التفا�شيل 
ومن ثم اإر�ش���الها للمعنني يف املحافظة بكل 
ي�رش و�ش���هولة، وميكن للم�ش���تخدمني متابعة 
تفا�شيل �شري مقرحهم اأو �شكواهم، وما اإذا 

متت معاجلة الطلب اأو ما زال قيد املراجعة.

• ال�شيخ حممد بن مبارك	

مروة خمي�س



�س���لطت �س���حيفة “ذا �ستيت�س���مان” الهندي���ة 
الوا�س���عة االنت�س���ار ال�س���وء على البحرين باعتبارها 
وجه���ة مف�س���لة للجالي���ات الهندي���ة، وذك���رت، يف 
تقري���ر ن�رشته اأم����س االأح���د، اأن اجلاليات االآ�س���يوية 
ت�س���كل 45.5 % من عدد �س���كان البحرين، ما ي�سع 
االآ�س���يويني يف املرتب���ة الثاني���ة، من حي���ث العدد، 
بع���د البحرينيني، الذي���ن ي�س���كلون 46 % من عدد 
�سكان اململكة. واأ�س���ارت ال�سحيفة، �سمن التقرير 
االأ�سبوعي الذي ت�ستعر�س فيه املالمح االقت�سادية 
والثقافية والتاريخية لل���دول التي ترتبط مع الهند 
بعالقات دبلوما�س���ية متينة و�س���داقة قوية، اإلى اأن 
ع���دد الهنود العاملني يف البحرين ارتفع من 90 األفا 
يف الع���ام 2000 اإل���ى 350 األف���ا تقريب���ا يف 2014، 

م�س���رة اإل���ى اأن 220 األفا منهم 
قدم���وا م���ن والية ك���راال. وتبلغ 
ن�س���بة العمالة غ���ر املاهرة نحو 
70 %، فيم���ا يعمل 30 % منهم 
يف جم���االت اخلدم���ات امل�رشفية 

والطب واالإدارة وغرها.
واأ�س���افت ال�س���حيفة اأن اجلالي���ة الهندي���ة يف 
البحرين تتلقى معاملة طيبة من ال�سلطات البحرينية 
واأ�سحاب العمل على حد �سواء، م�سرة اإلى اأن الهند 
والبحري���ن ترتبط���ان بعالقات اقت�س���ادية وجتارية 
قوية متتد على مدى عدة قرون، واأن هذه العالقات 

تلقت زخما جديدا يف اأوائل ال�سبعينات. 
وتابعت ال�سحيفة اأن �سيا�سة احلكومة للتنويع 

ال�س���ناعي لعب���ت دورا مهم���ا  يف تعزي���ز التع���اون 
االقت�س���ادي ب���ني الهند والبحري���ن، الفت���ة اإلى اأن 
البحري���ن تع���د بواب���ة ل�س���وق دول جمل����س التعاون 

اخلليجي ب�سبب موقعها. 
واأ�س���ارت ال�س���حيفة اإل���ى اأن البحري���ن ت�س���م 
العدي���د من املع���امل التاريخية وال�س���ياحية املهمة؛ 
م���ن اأبرزها م�س���جد الفاحت الكب���ر يف املنامة، الذي 
يتمي���ز باحتوائه عل���ى اأكرب قبة يف العامل م�س���نوعة 

من االألي���اف الزجاجي���ة، ومتحف 
البحرين الوطني، املنامة،  الذي 
ي�س���م جمموعة كبرة من املواد 
االأثرية يعود تاريخها اإلى 6000 

�سنة. 
وذكرت ال�س���حيفة اأن جبل الدخ���ان، الذي يبلغ 
ارتفاع���ه 143 مرتا، يعد من اأف�س���ل اأماكن التخييم 
يف البحرين. كما تعد حديقة العرين للحياة الربية يف 
ال�سخري واحدة من اأف�سل املواقع للن�ساط ال�سياحي 
يف البحري���ن. كم���ا متث���ل قلعة البحرين م���ن املعامل 
ال�سياحية والتاريخية املميزة يف البحرين، باالإ�سافة 
اإل���ى قلعة عراد وباب البحرين ودار عي�س���ى بن علي 
اآل خليف���ة يف املح���رق ومرك���ز التج���ارة العاملي يف 

البحرين ومركز الرتاث وبيت القراآن ومتحف النفط، 
و�س���جرة احلياة الت���ي يبلغ عمرها 500 ع���ام، وحلبة 

البحرين الدولية.
واأ�س���افت ال�سحيفة اأن املطبخ البحريني ميزج 
بني النكه���ات القوية واحل���ارة، كم���ا اأن املاأكوالت 
االآ�سيوية متوفرة بكرثة وكذلك املاأكوالت البحرية، 
معت���ربة اأن اأف�س���ل وقت لزيارة البحري���ن الفرتة ما 
ب���ني فرباير اإل���ى اأبري���ل واأكتوبر اإلى دي�س���مرب، اإذ 

تكون ال�سماء �سافية والطق�س امل�سم�س ومعتدل.
ي�س���ار اإلى اأن “ذا �ستيت�س مان” �سحيفة يومية 
هندية ت�س���در باللغة االإجنليزية تاأ�س�س���ت يف العام 
1875. ويبل���غ متو�س���ط توزيعها اليوم���ي اأكرث من 
200 األف ن�سخة، مما يجعلها واحدة من اأبرز ال�سحف 
ال�س���ادرة باللغة االإجنليزية يف والية البنغال الغربية 

يف الهند.

ع���ايل- املركز التعليمي الثق���ايف: اأعلن املركز 
التعليمي الثقايف بعايل انطالق الدورة االأولى جلائزة 
ال�س���اعر واالأديب من�س���ور اآل مب���ارك لالإبداع، والتي 
نظمها املرك���ز يف اإطار خططه وبراجم���ه الرامية اإلى 
حتفيز كافة فئات املجتمع البحريني على امل�ساركة 
يف تنفي���ذ برام���ج امل�س���وؤولية االجتماعي���ة، وح�س���د 
هم���م ال�س���باب وطاقاته���م، من اجل تق���دمي االأفكار 
االبتكاري���ة التي ت�س���هم يف تنمية العم���ل التطوعي 

والنفعي ب�سورة فاعلة.
واع���رب رئي�س املركز التعليم���ي الثقايف حممد 
ابراهي���م حر����س املركز عل���ى احت�س���ان املبادرات 
املجتمعي���ة كافة وخل���ق البيئة املنا�س���بة لنجاحها، 

كما اأك���د دور املركز واملوؤ�س�س���ات النفعية بالقرية 
عل���ى تفعي���ل ال�رشاك���ة املجتمعية ع���رب تفاعل كافة 
فئ���ات املجتمع م���ن اج���ل االإب���داع والتمي���ز واإتاحة 
الفر�سة للجميع امل�ساركة يف تنمية العمل التطوعي 
مبختل���ف جماالت���ه، داعي���ا فئ���ات املجتم���ع كاف���ة، 
وخ�سو�س���ا ال�س���باب عل���ى امل�س���اركة يف جم���االت 
اجلائ���زة وفئاته���ا، مو�س���حا اأن اآخر موعد ال�س���تالم 
امل�س���اركات والرت�س���يحات 3 مار����س املقبل. وعن 
تفا�س���يل اجلائزة وجماالتها وفئاتها حتدث رئي�س 
اللجنة املنظمة للجائزة ح�س���ني العايل، فاأو�س���ح اأن 
امل�س���ابقة ا�س���تملت على 3 جوائ���ز و4 فئات، ويبلغ 

جمموع جوائزها األف دينار.
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خ�سخ�سة اال�ستثمار الزراعي واحليواين
حتول الوزارة من مزود اإلى منظم للخدمة... خلف:

اأك���د وزي���ر االأ�س���غال و�س���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�سام خلف توجه الوزارة 
احل���ايل بانتقالها من مزود للخدمة اإلى منظم 
له���ا، من خالل فتح ال�س���وق للقط���اع اخلا�س 

لال�ستثمار يف القطاع الزراعي واحليواين.
ج���اء ذل���ك ردا على مق���رتح جمل�س بلدي 
باإن�س���اء م�س���لخ حكوم���ي للح���وم  ال�س���مالية 
التوج���ه  اأن  وذك���ر  وامل�س���توردة.  املحلي���ة 
الع���ام للدولة وفق���ا لربنامج عم���ل احلكومة 
يف الف�س���ل الت�رشيعي احلايل، هو العمل على 
ت�س���جيع القطاع اخلا�س لال�ستثمار يف القطاع 
الزراعي واحليواين، مبا يحقق مقا�سد الدولة 
واأهدافها لتحقيق االأمن الغذائي للمواطنني.

واأردف اأن بع���د قي���ام احلكوم���ة باإع���ادة 
توجي���ه الدعم بالن�س���بة للحوم وفتح ال�س���وق 
للقطاع اخلا�س ال�س���تراد اللحوم من خمتلف 

امل�سادر، فاإن الوزارة ترى اأن يتولى القطاع 
اخلا�س هذا الدور وفقا ملتطلبات ال�سوق.

وق���ال اإن املحافظة ال�س���مالية حتت�س���ن 
حالي���ا م�س���لخني اأهليني مرخ�س���ني من قبل 
اإدارة الرقاب���ة وال�س���حة احليوانية يف منطقة 

الهملة، ويعمالن حتت رقابتها البيطرية.
الطاق���ة  وبح�س���ب  اأن���ه  اإل���ى  ولف���ت 
فاإنهم���ا  امل�س���لخني،  لهذي���ن  اال�س���تيعابية 
يغطي���ان متطلب���ات املنطق���ة ال�س���مالية من 
اللحوم. واأو�سح اأن رقابة الدولة على امل�سالخ 
ال تقت�رش على امل�سالخ احلكومية فقط، واإمنا 
على جميع امل�س���الخ املرخ�سة حكومية كانت 
اأو اأهلية، م���ن خالل الرقابة البيطرية من قبل 
اإدارة الرقاب���ة وال�س���حة احليواني���ة ب�س���وؤون 

الزراعة واإدارة ال�سحة العامة بوزارة ال�سحة.

مناق�سة خطط وبرامج “مبادرات”

ختام دورة ب�ساأن القيمة اجلمركية

العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
والتنمي���ة االجتماعية: التقى وزير العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان، 
برئي�س جمعي���ة مبادرات البحرين عثمان 
�رشي���ف، ونائ���ب رئي����س اجلمعي���ة حممد 
العرادي، بح�سور عدد من اأع�ساء جمل�س 

اإدارة اجلمعية، اأم�س يف مكتبه بالوزارة.
اأع�س���اء  �رشي���ف  ق���دم  اللق���اء،  ويف 
جمل����س اإدارة جمعية مب���ادرات البحرين 

املنتخبني.
كما مت مناق�سة خطط وبرامج جمعية 
مبادرات البحرين التي تهدف اإلى تعزيز 
ال�رشاك���ة اال�س���رتاتيجية م���ع موؤ�س�س���ات 

املجتمع املدين.
ومت يف اللقاء اأي�ًس���ا، توجيه الدعوة 
اإل���ى الوزي���ر لرعاي���ة املنت���دى احلواري 
الثاين ملبادرة “البحرين���ي اأوال”، والذي 

�سوف ينعقد مايو املقبل.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: �س���ارك 13 
م�رشف���ا جمركي���ا يف دورة تدريبي���ة، نظمته���ا 
�س���وؤون اجلمارك مبعه���د التدريب اجلمركي، 
يف  للم�رشف���ني،  اجلمركي���ة  القيم���ة  ب�س���اأن 
اإط���ار اخلطة الت���ي و�س���عتها اإدارة التدريب 
والتطوير للعام 2018 والهادفة اإلى اإك�ساب 
�س���اغلي االإدارة االإ�رشافية مزيًدا من املعارف 

اجلديدة. 
وتهدف الدورة اإلى رفع كفاءة امل�رشفني 
لالأغرا����س  “القيم���ة  اجلمركي���ني يف جم���ال 
اجلمركي���ة” ح�س���ب الق���رارات ال�س���ادرة يف 
هذا ال�س���اأن اإ�س���افة اإلى تعريف امل�ساركني 
بكيفية احت�س���اب القيم���ة اجلمركية وبع�س 

الطرق املهمة يف اإجراءات �سعر ال�سفقة. 

سمية الغريب وصناعة األمل
 م���ن يب�س���طون اأياديه���م، واأوقاته���م، وحياته���م، لغره���م، هم م���ن ي�س���نعون االختالف، 
ويغرون جمرى التاريخ، فح�س���ورهم �س���اخب، ورحيلهم �ساخب اأي�ًسا، كذلك تقول احلكايات، 

واالأق�سو�سات، التي تخلد من يرتك االأثر، وتطوي �سفحات غره.
قب���ل اأي���ام معدودة، فجع���ت البحرين بوفاة ابنتها الب���ارة، طبيبة اأمرا����س الكلى الدكتورة 
�س���مية حممد الغريب بحادث �سر موؤ�س���ف بال�س���عودية، وجاء هذا الرحيل املباغت، بعد �سنني 
طويلة اأفنتها الراحلة وهي ت�س���ارع مع مر�س���ى الكلى يومياتهم املرهقة؛ لت�سنع معهم االأمل، 

والتغير، والتم�سك باالأماين، وباالأيام اجلميلة. 
والأنه���ا خمتلفة، كان رحيلها ذا �س���جيج، فغرقت مواقع التوا�س���ل االجتماعي، وال�س���حف، 
واملجال����س، بعبارات الرث���اء، ومبقوالت التاأثر، لتلك الطبيبة املبت�س���مة دائًم���ا، والتي مهرت 

بزراعة االبت�سامة لغرها، وحفزتهم بالثبات على االأقدام.
وتق���ول الراحلة يف اإحدى كتاباتها »ال للتك�س���ب امل���ادي من اآالم النا����س، ومعاناتهم. بيع 
الكل���ى، اأو اأي ع�س���و ب�رشي اآخر، عمل غر اأخالقي، يرف�س���ه الوجدان الع���ام، مهما كانت دوافعه. 

اأدعو ل�سن قوانني تنظم عملية التربع باالأع�ساء«.
وتقول يف مو�سع اآخر »تربع باأع�سائك بعد موتك، لتهب احلياة لالآخرين«.

ورثتها �س���ديقتها الدكت���ورة كوثر العيد بتاأثر �س���ديد، اإذ ن�رشت بح�س���ابها باالإن�س���تغرام 
جمموعة من الن�سائح الطبية للراحلة، جتاوب معها كثرون، يف حني قال زميلها الدكتور حممد 
الدرازي »عندما ترتقي باأخالقك، وحوارك، ونقا�سك، وتعاملك، فاإنك تخرب العامل من حولك اأنك 

تلقيت تربية عظيمة، من دون اأن تتكلم، وقد يكون هذا �سببا للدعاء لوالديك«.
انتقلت روح �سمية اإلى بارئها وهي تتنقل ما بني البحرين وال�سعودية لتتابع حال مر�ساها، 
وبر�سالة �سامية عظيمة، لكن وجع الفقد، واأمل الفراق، لزميه اأن يندثر، ف�سناع االأمل، والتغير، 

هم الباقون بالذاكرة، خملدون دائًما، بحروف من ذهب، فرحمها اهلل وغفر لها.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

رق����اب����ة ال����دول����ة ت���ط���ول امل�������س���ال���خ احل���ك���وم���ي���ة واالأه���ل���ي���ة

الهن���ود يتلق���ون معامل���ة طيبة م���ن ال�س���لطات واأ�س���حاب العمل

• ع�سام خلف	

• �سعار اجلائزة	

�سيد علي املحافظة

“االإ�سكان”: توزيع وحدات و�سقق على مواطنات

انطالق الدورة االأولى من جائزة من�سور اآل مبارك

احتفاالً بذكرى امليثاق

اآخر موعد لت�سليم امل�ساركات 20 مار�س املقبل

املنام���ة - بنا: اأعلنت وزارة االإ�س���كان عن توزيع 
عدد من الوح���دات على املواطنات املدرجة طلباتهن 
عل���ى قوائ���م االنتظار، وه���ي الوحدات الت���ي تقع يف 
م�س���اريع مدين���ة �رشق احلد، و�س���قق متلي���ك م�رشوعْي 
احلجي���ات وتوبل���ي، احتف���االً بالذكرى ال�س���ابعة ع�رش 
للت�س���ويت على ميثاق العمل الوطن���ي، ومبا يتوازى 
وال�س���مانات الد�س���تورية حلقوق امل���راأة. وقال وزير 
االإ�س���كان با�س���م احلمر اإن عملي���ة التوزي���ع تاأتي من 
منطل���ق الرعاي���ة ال�س���امية م���ن جاللة املل���ك للملف 
االإ�سكاين بتوفر ال�سكن املالئم للمواطنني والرعاية 
اخلا�سة للمراأة من ِقبل رئي�سة املجل�س االأعلى للمراأة 
�ساحبة ال�س���مو امللكي االأمرة �س���بيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليف���ة وتقدي���ر ال���وزارة ل���دور امل���راأة البحرينية 
ا  باعتبارها �رشيًكا اأ�سا�س���يًّا يف املجتمع وداعًما اأ�سا�سيًّ
يف م�س���رة التنمية التي يقودها عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة عرب امل�رشوع 
االإ�س���الحي الذي اأطلق���ه جاللته. واأ�س���اف اأن الوزارة 
حتر����س عل���ى توفر ح���ق ال�س���كن للمراأة ال���ذي يعد 
من اأه���م احلقوق الت���ي كفلها لها الد�س���تور تدعيًما 
ال�س���تقرارها االأ�رشي، ومبا يكف���ل حقوقها يف العي�س 
الك���رمي واالآمن، االأمر الذي اأ�س���هم يف �س���مول املراأة 

�سمن الفئات امل�ستحقة للخدمات االإ�سكانية، م�سًرا 
اإل���ى اأن عدد املواطنات الالتي ُت�رشف لهن عالوة بدل 
ال�س���كن يف الوقت الراهن يبلغ نحو 3800 مواطنة من 
ذوي الطلب���ات املدرجة على قوائ���م االنتظار، بقيمة 
�س���نوية تبل���غ 4 ماليني و560 األف دينار، ف�س���ال عن 
قي���ام ال���وزارة بتخ�س���ي�س 1474 خدم���ة اإ�س���كانية 
للم�س���تحقات املدرجة طلباتهن على قوائم االنتظار، 

حي���ث تنوعت تل���ك اخلدمات ما بني وحدات �س���كنية 
و�س���قق متليك و�سقق موؤقتة ومتويالت ال�رشاء والبناء 
والرتميم، باالإ�س���افة اإلى امل�س���تفيدات م���ن برنامج 
مزايا والق�س���ائم ال�س���كنية. وقال احلم���ر “اإن العالقة 
التكاملية بني وزارة االإ�سكان واملجل�س االأعلى املراأة 
كان له���ا بالغ االأثر يف ح�س���ول امل���راأة البحرينية على 

العديد من اخلدمات التي تقدمها وزارة االإ�سكان”.

• وزير االإ�سكان	

“ذا �ستيت�سمان”: البحرين وجهة مف�سلة للجاليـة الهنديـة
�سيا�سة احلكومة للتنويع ال�سناعي عززت التعاون االقت�سادي بني البلدين

حمرر ال�سوؤون املحلية
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14.7 % ن�سبــة اإ�سابـــة البالغيــن بال�سكـــري يف البحريــن
قــد ميتـــد اإلى ربع �صكــــــــان اخلليــج بحلـــول 2030... رئيــــ�س “الأعلــــى لل�صحـــة”:

بدور املالكي من املنامة

ك�صـــف رئي�س املجل�س الأعلى لل�صـــحة الفريق 
طبيب ال�صـــيخ حممد بـــن عبـــد اأهلل اآل خليفة عن اأن 
مملكة البحرين تويل اهتماًما كبرًيا بق�صية الأمرا�س 
املزمنة غري ال�صـــارية مبا فيها داء ال�صكري كواحدة 
من اأهم ق�صايا ال�صحة العامة التي توؤثر تاأثرًيا بالًغا 
على �صحة الأفراد واملجتمعات وما يرتتب عليها من 

عواقب �صخمة يف القطاعني ال�صحي والتنموي.
واأ�صـــار اإلى اأن ن�صـــبة الإ�صـــابة بداء ال�صكري يف 
مملكـــة البحرين ت�صـــل اإلـــى 14.7 % بني ال�صـــكان 
البالغني بح�صـــب اآخر الدرا�صات، مبيًنا اأن التوقعات 
ت�صـــري اإلى ارتفاع ن�صـــبة امل�صـــابني بداء ال�صـــكري 
اإلى نحو ربع �صـــكان البحريـــن ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي بحلول 2030.
للخطـــة  ال�صـــرتاتيجية  الأهـــداف  اأن  واأو�صـــح 
الوطنية ملكافحـــة الأمرا�س املزمنة وداء ال�صـــكري 
ت�صـــعى جاهـــدة للحد مـــن انت�صـــار مر�س ال�صـــكري 
والتقليل من الآثار ال�صـــحية والقت�صـــادية الناجمة 
عنه، بتنفيذ املبـــادرات الوقائية والعالجية وتوفري 

اخلدمات ال�صحية اأملتقدمة والتي تندرج حتت هذه 
اخلطـــة حيث توفـــر وزارة ال�صـــحة وامل�صت�صـــفيات 
واملراكز والعيادات املعنية مبكافحة وعالج ال�صكري 
الربامـــج الوقائية التـــي تعنى بن�رش الوعي ال�صـــحي 
بطـــرق الوقايـــة مـــن الداء ال�صـــكري وتنفـــذ حمالت 
التوعية املجتمعية التي ت�صـــجع على تبني منط حياة 
�شحي وممار�شة الن�ش���اط البدين والعادات الغذائية 
ال�صـــحية وتقـــوم اأي�ًصـــا بتوفـــري برامج الكت�صـــاف 
املبكر لت�صـــخي�س املر�ـــس يف مراحله املبكرة وقبل 
حـــدوث امل�صـــاعفات، وكذلـــك توفـــري اخلدمـــات 
العالجية املتطورة وال�صـــاملة جلميع مر�صـــى ال�صكر 
يف جميع املراكز ال�صـــحية والعيادات التخ�ص�صـــية 
بالقطـــاع ال�صـــحي باململكـــة، والتي تطبـــق اأحدث 
ـــل اإليـــه الطب احلديث يف العناية مبر�صـــى  ما تو�صّ
ال�صـــكري مبختلـــف اأنواعـــه ومراحله للحد مـــن اآثاره 
وم�صـــاعفاته على يد فرق طبية موؤهلة ومتخ�ص�صة 

ووفق اأدلة اإر�صادية عالجية علمية حمدثة. 
واأو�صح ال�صـــيخ حممد: ورغم كل التحديات من 
تزايد عدد املر�صى امل�صابني بداء ال�صكري وزيادة 
العبء القت�صادي املرتتب  على ذلك، اإل اأن مملكة 

البحريـــن ما�صـــية قدًمـــا يف تطوير جـــودة اخلدمات 
وتوفـــري الرعايـــة املتقدمـــة ومتكني املر�صـــى من 
مهارات التعاي�ـــس مع املر�س ومواجهة حتدياته من 
خالل التاأكيد على اأهمية ممار�صـــة مهـــارات العناية 
الذاتيـــة والـــدور الإيجابـــي الذي ميكـــن اأن يقوم به 

ال�صـــخ�س امل�صـــاب بال�صـــكر واأ�رشتـــه للتعاي�س مع 
املر�س ب�صـــكل اأف�صل وجتنب امل�صـــاعفات ومنها 
اعتـــالل الكلى مـــن اأجل احلفـــاظ علـــى الكلى ورفع 
جودة حياة املر�صى، للو�صول للخدمات اإلى اأف�صل 
مـــا ميكن يف ظـــل توجيه وروؤيـــة القيـــادة احلكيمة، 

مبا ُيعرب عن الروؤى ال�صـــديدة التي انعك�صت ب�صكل 
اإيجابي ومثمر على الرتقاء بال�صحة وال�صالمة.

جـــاء ذلـــك، يف كلمـــة رئي�ـــس املجل�ـــس الأعلـــى 
لل�صـــحة خـــالل فعاليات امللتقى العلمي  لل�صـــكري 
واأمرا�ـــس الكلـــى الذي يقام حتـــت رعايته يف فندق 
الريتـــز كارلتون، والذي يقـــام يف اإطار التعاون بني 
جمعية ال�صكري البحرينية، والحتاد الدويل لل�صكري 
وبدعـــم من �رشكـــة مكتب �رشكة �صـــريفيه لالأدوية يف 
دول اخلليج، وبح�صـــور الأطباء املخت�صني من وزارة 
ال�صـــحة وامل�صت�صـــفى الع�صـــكري وامل�صت�صـــفيات 

اخلا�صة.   
من جانبها، اأكدت نائب رئي�س جمعية ال�صـــكري 
البحرينيـــة مـــرمي الهاجري اأن هـــذا امللتقى العلمي 
ا وحتت �صعار “متحدون �صد مر�س  الذي يقام �صنويًّ
ال�صـــكري” ياأتي تاأكيـــًدا للم�صـــاعي الرامية لتعزيز 
الوعـــي بـــداء ال�صـــكري وتاأثـــريه على الكلـــى كاأحد 
اأهم م�صـــاعفات ال�صـــكري التي يتعر�س لها الكثري 
من امل�صـــابني بداء األ�صـــكري والتـــي ميكن جتنبها 
والوقاية منها اإذا مت ت�صـــخي�س ذلك وعالجه ب�صكل 

مبكر. 

• رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة يلقي كلمته	

مناق�سة تعاون “ال�سحة” و “مكافحة �رسطان الثدي”

ح�سول ق�سم الرعاية ال�سحية على االعتماد ال�سعودي 

اجلمعية تطلب اإ�رشاكها بدور اأكرب

رئيـــــ�س التعليــــم امل�صتمــــــر بالع�صكـــــري لـ “$”:

املنامة - وزارة ال�صـــحة: اأثنت وزيرة ال�صحة 
فائقـــة ال�صـــالح علـــى الدعـــم الـــذي يقـــدم عرب 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين مبملكة البحرين، ويج�صد 
روح التعاون والعمل امل�صـــرتك وي�صـــاهم ب�صـــكل 
فعال يف حت�صني م�صتوى وجودة اخلدمات ال�صحية 
والعالجيـــة املقدمة للعديد من املر�صـــى مبملكة 
البحريـــن. جاء ذلك خالل ا�صـــتقبال وزيرة ال�صـــحة 
اأم�ـــس، يف مكتبهـــا مببنى بديوان الـــوزارة باجلفري 
 Think( جمعية البحرين ملكافحـــة �رشطان الثدي
Pink(، التي بادرت بطلب و�صع خطط م�صتقبلية 
بالتن�صيق مع وزارة ال�صحة لتقدمي الدعم بوا�صطة 
التـــربع ل�صـــالح عالج مر�ـــس �رشطـــان الثدي. ومت 
خالل اللقاء ا�صتعرا�س الدعم الذي تقدمه اجلمعية 

للوزارة، ومدى ال�صـــتفادة املتحققة للمر�صى من 
خاللـــه. من جانبها، اأكدت طاهرة العلوي ا�صـــتمرار 
دعم اجلمعيـــة للخدمات ال�صـــحية املقدمة لوزارة 
ال�صحة، وتقدمت بطلب تعزيز التعاون عرب اإ�رشاك 
اجلمعيـــة بـــدور اأكرب، بحيـــث يكون دورهـــا فعال 
لتحديـــد اأولويات الـــوزارة واحتياجات املر�صـــى؛ 
لكي يتم التن�صيق بني الطرفني لآليات التربعات 
امل�صـــتقبلية. من جهتها، قالت جويل �صـــباركل اإن 
اأهـــداف اجلمعية تقـــدمي الدعم املطلق ملر�صـــى 
�رشطان الثدي وتقدمي التربعات من خالل اجلهات 
الر�صـــمية التي تقدم اخلدمات للمر�صـــى، م�صرية 
اإلى اأن روؤية اجلمعية ت�صب يف م�صلحة املواطنني 

وم�صاندة القطاع ال�صحي.

اأعلـــن رئي�ـــس التعليـــم امل�صـــتمر لالأطباء 
واملدير الأكادميي ملركـــز قوة دفاع البحرين 
املقـــدم طبيـــب نايـــف لـــوري، عـــن ح�صـــول 
ق�صـــم الرعاية ال�صـــحية الأوليـــة يف اخلدمات 
الطبية امللكية علـــى العتماد من قبل الهيئة 
كمركـــز  ال�صـــحية  للتخ�ص�صـــات  ال�صـــعودية 
تدريبـــي لها لربنامـــج طب الأ�ـــرشة، موؤكدا اأن 
هـــذا الإجناز ي�صـــاف ل�صل�صـــلة مـــن اعتمادات 
الكلينيكيـــة  لالأق�صـــام  ال�صـــعودية  الهيئـــة 
التابعة للخدمات الطبية امللكية، م�صـــريا اإلى 
اأن التعاون بني الهيئة ال�صـــعودية واخلدمات 
الطبية اإلى �صـــنة 2006، اإذ ت�صتقبل اخلدمات 
الطبيـــة الأطبـــاء املتدربني التابعـــني للهيئة 

ب�صـــكل م�صتمر.  وك�صـــف املقدم طبيب نايف 
عبد الرحمن لوري يف ت�رشيحات لـ »البالد« عن 
زيادة الطاقات ال�صـــتيعابية للتدريب لبع�س 
الأق�صـــام واحل�صـــول علـــى اعتمـــادات جديدة 

لأق�صـــام اأخـــرى لتكـــون 12 ق�صـــما اكلينيكيا 
معتمـــدا وهي ق�صـــم العظـــام، ق�صـــم اجلراحة 
العامـــة، ق�صـــم الباطنيـــة، امل�صـــالك البولية، 
الأ�صـــعة، جراحة املخ والأع�صاب، ق�صم الن�صاء 

والولدة، ق�صـــم الأنف والأذن واحلنجرة، ق�صم 
التخديـــر، ق�صـــم الطـــوارئ، وق�صـــم الرعايـــة 

ال�صحية الأولية.
واأ�صـــار لوري اإلى اأن هذه الإجنازات دليل 
على متيز اخلدمات الطبية امللكية يف الرعاية 
ال�صـــحية، وحر�س قائدها اللواء الربوفي�صور 
خالـــد بـــن علـــي اآل خليفـــة، ودعمه امل�صـــتمر 
لتكـــون �رشحـــا �صـــحيا تعليميـــا رائـــدا، مثمنا 
اجلهـــد والـــدور الذي يقـــوم به مديـــرو برامج 
الأق�صـــام وق�صـــم التدريب والتطويـــر الفعال 

لرفع جودة التعليم امل�صتمر لالأطباء. 
واأو�صح لوري اأن اخلدمات الطبية امللكية 
ا�صـــتقطبت 100 طبيب متـــدرب ومتدربة من 
داخل وخـــارج البحرين خـــالل الأعـــوام الثالثة 

ال�صابقة.

• وزيرة ال�صحة م�صتقبال جمعية البحرين ملكافحة �رشطان الثدي	

�صاحية ال�صـــيف - املوؤ�ص�صة 
الإن�صـــان:  حلقـــوق  الوطنيـــة 
الوطنيـــة  املوؤ�ص�صـــة  تنظـــم 
حلقـــوق الإن�صـــان يف الــــ 28 مـــن 
منتـــدى دوليا  اجلـــاري،  فربايـــر 
بعنـــوان “حقوق الإن�صـــان واإدارة 
الأعمـــال”، �صـــيتحدث فيـــه عدد 
من املخت�صـــني مـــن اأكادمييني 
وحقوقيني وممثلني للموؤ�ص�صات 
يف  الإن�صـــان  حلقـــوق  الوطنيـــة 
اإقليـــم اآ�صـــيا واملحيـــط الهادئ، 
اإذ �صـــيتناول امللكيـــة الفكريـــة 
علـــى الـــدواء، وحقـــوق العمـــال، 
وم�صـــوؤولية ال�ـــرشكات واأ�صـــحاب 
الأعمـــال، اإ�صـــافة اإلـــى احلـــق يف 
اخل�صو�صية فيما يتعلق بالف�صاء 

املعلوماتي.
دعـــت  املنا�صـــبة،  وبهـــذه 
حلقـــوق  الوطنيـــة  املوؤ�ص�صـــة 
الإن�صان منظمات املجتمع املدين، 
واملدافعني عن حقوق الإن�صـــان، 
واجلمهور للت�صـــجيل يف املنتدى 
عـــن طريـــق الربيـــد الإلكـــرتوين 
اأو   )events@nihr.org.bh(
عرب هاتف رقـــم )17111678(، 
حمـــدودة،  املقاعـــد  اأن  علًمـــا 

والأولوية ح�صب ال�صبقية.
وياأتـــي هـــذا املنتدى �صـــمن 
اخت�صا�صـــات املوؤ�ص�صة الوطنية 
واملتمثلـــة يف عقـــد املوؤمتـــرات 
وتنظيم الندوات مبا يعزز ثقافة 
تلـــك  وتنميـــه  الإن�صـــان  حقـــوق 

احلقوق وحمايتها.

منتدى “حقوق الإن�صان 
واإدارة الأعمال” 28 اجلاري

بدور املالكي 

النعيمي: االرتقاء مبهارة القراءة مبختلف املراحل الدرا�سية
“الإميان” تنظم ملتقى “�صناعة جناح” لعر�س جتربتها مب�صاركة 350 مديرا وتربويا

مدينة عي�صى - وزارة الرتبية والتعليم: نظمت 
مدار�ـــس الإميـــان ملتقى “�صـــناعة جنـــاح”؛ لعر�س 
جتربتهـــا يف امل�صـــاركة مب�صـــابقة حتـــدي القـــراءة 
العربي علـــى بقيـــة املدار�س احلكومية واخلا�صـــة، 
حتت رعايـــة وزير الرتبية والتعليـــم ماجد النعيمي، 
وبح�صـــور رئي�صـــة جمل�س اإدارة م�رشف ال�صالم �صمو 
ال�صيخة ح�صة بنت خليفة اآل خليفة، ومب�صاركة 350 
مـــن مديري املدار�ـــس وامل�صـــوؤولني الرتبويني من 
مملكة البحرين وعدد من دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية.
ويف حفل الفتتاح، األقى وزير الرتبية والتعليم 
كلمًة اأ�صـــاد فيها مببادرة مدار�ـــس الإميان بتنظيم 
امللتقـــى، للتعريف باجلهود التـــي بذلتها لتحقيق 
نتائجها امل�رشّفة يف م�صـــابقة حتدي القراءة العربي، 
هذه امل�صابقة الرائدة التي جاءت مببادرة كرمية من 
نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة 
رئي�ـــس جمل�س الـــوزراء حاكم دبي �صـــاحب ال�صـــمو 

ال�صـــيخ حممد بن را�صـــد اآل مكتـــوم، لتعزيز اهتمام 
الطلبة العرب بلغتهم الأم من خالل ت�صـــجيعهم على 
القراءة والطالع، متطلًعا اإلى اأن ي�صـــهم امللتقى يف 
تعزيز فر�س بقية املدار�س احلكومية واخلا�صـــة يف 
حتقيـــق اإجنـــازات مماثلة يف هذه امل�صـــابقة العربية 

املرموقة.
واأكد الوزير اعتزاز الوزارة بالإجناز املتميز الذي 
حققه ق�صـــم البنـــات مبدار�س الإميان يف امل�صـــابقة 
العربيـــة الكبـــرية، م�صـــيًدا يف الوقت ذاتـــه بالإجناز 
امل�رشّف الذي حققته مملكـــة البحرين اأخريا يف جمال 
الهتمـــام بالقـــراءة بتحقيق طالباتهـــا املركز الأول 
علـــى جميـــع الطلبة العـــرب امل�صـــاركني يف الختبار 
الدويل لقيا�س التقدم يف املهارات القرائية )بريلز 

.)2016
واأ�صـــار الوزيـــر اإلـــى الهتمـــام الكبـــري الـــذي 
توليـــه الـــوزارة لالرتقـــاء مبهـــارة القـــراءة وغريها 
مـــن مهـــارات اللغـــة العربية لـــدى الطلبـــة مبختلف 

مراحلهم الدرا�صـــية، من خالل التطوير امل�صـــتمر يف 
املناهج الدرا�صية، وتوظيف تكنولوجيا املعلومات 
والت�صال يف العملية التعليمية، وتنفيذ امل�رشوعات 
والأن�صـــطة الرتبويـــة املتنوعـــة، ومن اأهمهـــا م�رشوع 

القرائية يف املدار�س البتدائية، والذي �صمل توزيع 
2500 ق�صـــة على املدار�س، وتدريـــب الطلبة على 
كيفية قراءتها وتلخي�صـــها وال�صتنتاج منها، لفًتا 
اإلى اأن الوزارة تلزم املدار�س اخلا�صـــة التي ت�صـــم 

طلبة عربا بتدري�س عدد من املواد الدرا�صية باللغة 
العربيـــة، مـــع توفري الكتـــب الدرا�صـــية الالزمة لها 

باملجان.
من جانبها، اأو�صحت فرات طليمات مديرة ق�صم 
بالبنات مبدار�س الإميان اأن هذا امللتقى يهدف اإلى 
توحيد الروؤى امل�صـــتقبلية بـــني املدار�س احلكومية 
واخلا�صـــة، وتعميـــم اخلـــربات الرتبويـــة املتميزة، 
للم�صـــاهمة يف الرتقـــاء مبخرجـــات التعليـــم بجميع 
مراحلـــه يف مملكتنـــا العزيـــزة. ثم مت تقـــدمي فيلم 
ق�صـــري بعنوان “اأمة تقراأ .. جيل يرقى”، ا�صتعر�س 
م�صـــرية م�صـــاركة مدار�ـــس الإميان يف حتـــدي القراء 

العربي.
وبعد ذلك، قـــام وزير الرتبية والتعليم ورئي�س 
جمل�ـــس اإدارة مدار�ـــس الإميان اأحمـــد الزايد بتكرمي 
رعاة امللتقى واملتحدثني فيه، وعدد من منت�صـــبي 
وزارة الرتبية والتعليم الذين اأ�رشفوا على م�صـــاركة 

املدار�س يف حتدي القراءة العربي.

• جانب من افتتاح امللتقى	



“البور�شة” تعقد ور�شة عن 
“القيمة امل�شافة” 

نظمت بور�ش���ة البحرين بالتع���اون مع �رشكة “كي 
بوين���ت” اأخ���را ور�ش���ة تدريبي���ة ع���ن �رشيب���ة القيمة 
امل�شافة ملوظفي بور�ش���ة البحرين، يف مقر البور�شة 
مبرف���اأ البحري���ن امل���ايل. وق���دم الور�ش���ة ع���دد م���ن 
االخت�شا�ش���يني ب�رشكة “كي بوين���ت” من ذوي اخلربة 
يف جمال تطبيق �رشيبة القيمة امل�ش���افة، والذين �شبق 
له���م العمل به���ا يف عدد م���ن ال�رشكات على ال�ش���عيد 
االإقليمي والدويل. وتناولت الور�ش���ة اآخر امل�شتجدات 
املتعلقة بتطبيق �رشيبة القيمة امل�شافة يف ال�شعودية 
واالإم���ارات اإ�ش���افة اإل���ى موع���د وكيفي���ة تطبيقها يف 

البحرين. 

“جي اإف اإت�ش”: ال�شديقي يرتاجع عن اال�شتقالة 

قال���ت جمموعة جي اإف اإت�ش املالية، اإنها تلقت تاأكيداً من جا�ش���م ال�ش���ديقي ب�ش���حب 
ا�شتقالته من ع�شوية جمل�ش االإدارة، وذلك بح�شب بيان ن�رش على موقع البور�شة.

وكانت اأعلنت يف نوفمرب املا�شي، عن ا�شتقالة ال�شديقي من ع�شوية جمل�ش اإداراتها.
وزادت املجموعة بعد احل�ش���ول على موافقة اجلمعية العمومية يف اأبريل املا�ش���ي، عدد 
اأع�شاء جمل�ش االإدارة اإلى 10 اأع�شاء، وانتخاب جا�شم ال�شديقي الع�شو املنتدب، والرئي�ش 
التنفي���ذي ملجموعة اأبوظبي املالية ع�ش���واً جديداً مبجل�ش اإدارتها. واأع�ش���اء جمل�ش االإدارة 
احلاليني بح�ش���ب بيانات البور�ش���ة هم: ال�ش���يخ اأحمد بن خليفة اآل خليفة رئي�شيا للمجل�ش، 
واأحمد املطوع نائبا له، وكمال عبداهلل باأحمدان، ومازن بن حممد ال�شعيد، وم�شبح املطري، 

ورا�شد نا�رش الكعبي، وغازي في�شل الهاجري، وب�شار املطوع، وه�شام الري�ش اأع�شاء.
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اقتصاد
احلواج: �رشاكة “العام” و “اخلا�ض” تكمل بع�ضهما البع�ض 

الرويحي: لتعزيز اقت�شاد قائم على املعرفة

التنفي���ذي لغرف���ة جت���ارة  الرئي����ش  ك�ش���ف 
و�ش���ناعة البحري���ن خالد الرويحي، ع���ن اأن جمل�ش 
اإدارة الغرف���ة اأجل ه���دم املبنى القدمي يف املنامة 
وتنفي���ذ ال�ش���كل اخلارج���ي للمبن���ى، بع���د ورود 
معلوم���ات ب���اأن احلكوم���ة ب�ش���دد اإع���ادة هوي���ة 

املنطقة.
وق���ال يف ت�رشي���ح لل�ش���حافيني عل���ى هام�ش 
ب���ني  ال�رشاك���ة  فر����ش  ب�ش���اأن  املفت���وح  اللق���اء 
القطاعني الع���ام واخلا�ش، الت���ي اأقيمت يف اإطار 
التعاون الثالث���ي بني املنظمة العاملي���ة للتنمية 
امل�ش���تدامة واجلامع���ة االأهلية والغرفة، اإن ن�ش���بة 
التاأجر يف املبنى بلغت حوايل 75 % يف اآخر تقرير 

مايل مت تقدميه يف اجتماع جمل�ش االإدارة االأخر.
واأكد اأن هن���اك خطة الإعادة النظر يف اإيجارات 
بيت التجار بعد االنتهاء من م�رشوع ال�ش���يانة الذي 

ي�شتمر لفرتة ترتاوح بني 6 و9 اأ�شهر.
اللق���اء  يف  األقاه���ا  الت���ي  الكلم���ة  يف  وق���ال 
“نوق�ش���ت فر����ش ال�رشاكة بني القطاع���ني العام 
واخلا����ش عل���ى م���دى العقدي���ن املا�ش���يني من 
جميع اجلوان���ب وعلى م�ش���تويات خمتلفة، ويجب 
اأن نع���رتف اأن هذه ال�رشاك���ة ال تزال قيد البحث يف 
معظم الدول النامية ومل يتم ا�شتغاللها بال�شورة 

املثلى من اأجل االرتقاء باملجتمعات املحلية”.
واأ�ش���اف “عل���ى الرغم م���ن اأن التع���اون بني 
القطاعني العام واخلا�ش مت جتاهله لفرتة طويلة 
يف العدي���د من البلدان النامي���ة اإال اأن ذلك مل يوؤثر 
على عملية النمو والتطور يف جمتمعاتها، خ�شو�شا 
يف منطقة دول جمل�ش التعاون اخلليجي، اإذ كانت 
اأ�ش���عار النف���ط مرتفعة مبا يكفي ل�ش���د الفجوات 
يف عملية التطوير، ويف ظل الو�ش���ع االقت�ش���ادي 
الراهن الذي يواجه العامل اأجمع، وال�شيما منطقتنا، 
نعتق���د اأن الوق���ت ق���د ح���ان االآن للرتكي���ز على 
ال�رشاكة ب���ني القطاعني العام واخلا�ش، وبذل كل 
اجلهود الالزمة لتعزيزه���ا. اإذ اإنه ال ميكن االإغفال 
ع���ن الفوائد اجلّمة التي �ش���تحظى بها البلدان من 

تنفيذ هذه ال�رشاكة ب�شكٍل ا�شرتاتيجي”.

وتاب���ع “من املهم اأن نالحظ اأن اململكة كانت 
واحدة من البل���دان القليلة جدا التي توؤمن يف هذا 
النوع م���ن ال�رشاكات، وتتمتع البحرين بخربة رائدة 
ومطلع���ة يف هذا املجال، اإذ قطعت �ش���وطاً طويالً 
يف هذا ال�شدد، وال�ش���يما بعد الروؤية االقت�شادية 
البعي���دة النظر الت���ي اأطلقتها احلكوم���ة يف العام 
2008 والت���ي تهدف اإلى نقل اقت�ش���اد اململكة 
ليكون قائم���ا على املعرفة بحل���ول العام 2030، 
القط���اع اخلا����ش املح���رك احلي���وي  واأن يك���ون 

الرئي�ش لالقت�شاد الوطني”.
ولف���ت “قب���ل اإط���الق الروؤي���ة االقت�ش���ادية، 
اتخ���ذت احلكوم���ة قراره���ا التاريخ���ي بفتح جمال 
اال�شتثمارات يف التعليم العايل للقطاع اخلا�ش يف 
العام 2001. ولي�ش من ال�ش���دفة اأن ترى اجلامعة 
االأهلي���ة واحدة م���ن اأولى اجلامعات التي اأن�ش���اأها 
القط���اع اخلا�ش يف البحري���ن، وهي اأح���د �رشكائنا 

املنظمني للقائنا هذا”.
وق���ال “راأين���ا اأن القطاع���ات الرئي�ش���ة مثل 
والتعلي���م  اللوج�ش���تية،  واخلدم���ات  االت�ش���االت 
اإ�ش���افة اإلى ال�شحة يجري خ�شخ�ش���تها تدريجيا، 
كم���ا �ش���هدنا اأي�ش���ا م�ش���اريع االإ�ش���كان والبني���ة 
التحتي���ة الك���ربى الت���ي يجري تطويره���ا من قبل 
اجلهود امل�شرتكة بني القطاعني العام واخلا�ش، 
م���ع م�ش���اريع اأخ���رى جاري���ة، وم���ن اأهمه���ا اخلطة 

الوطنية للتاأمني ال�شحي”.
واختتم “تعترب غرفة جتارة و�شناعة البحرين، 
ب�ش���فتها الهيئ���ة املمثلة للقط���اع اخلا�ش، جهة 
رائدة يف خلق اقت�شاد قابل لال�شتمرار وقادر على 
اإن�شاء �رشكات ذات قيمة عالية وجذب اال�شتثمارات 
وخل���ق فر����ش العمل. ويعترب هذا اأي�ش���ا فر�ش���ة 
لتعزيز االقت�شاد الوطني من خالل تنويع م�شادر 
دخله ورفعه من كونه اقت�ش���ادا تقليديا لي�ش���بح 
اقت�ش���اد قائ���م على املعرف���ة، مما يول���د املزيد 
م���ن الفر�ش للقطاع���ات ذات االإمكان���ات العالية 
مث���ل التعلي���م والتدري���ب، وال�ش���حة، والطاق���ة، 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات، واخلدم���ات امل�رشفي���ة 

واملالية، وال�شياحة وغرها”.
بدوره، قال رئي�ش جمل����ش االأمناء يف اجلامعة 
االأهلية عبداهلل احلواج “اإن الندوة مهمة جدا وهي 
ملناق�ش���ة م�ش���اركة القطاعني الع���ام واخلا�ش يف 
حتقي���ق التنمية امل�ش���تدامة وخ�شو�ش���ا موؤ�رشات 
2030، لذلك بادرت اجلامعه االأهلية بالتعاون مع 

الغرفة للحديث عن هذا املو�شوع املهم جدا”.
واأ�شاف اأن “التنمية يف كل القطاعات ب�شفة 
عامة حتتاج لكل املداخيل وال ميكن االعتماد على 
احلكومة فقط، بل البد اأن ي�شارك اجلميع يف عملية 
التنمية لذلك م�ش���اركة القطاعني العام واخلا�ش 

لها ميزات كبرة يف كل املوؤ�رشات والقطاعات”.

واأو�ش���ح “اأنا اأركز على قطاع التعليم العايل 
واأ�ش���ميه يف بع����ش االأحي���ان بالتعلي���م املختلط، 
اإذ اإن���ه خمتلط م���ن حيث امل���وارد، والقطاع العام 
يحتاج لتحقي���ق بع�ش االأمور، اإذ اإنه م�ش���وؤول عن 
الدولة، والقطاع اخلا�ش م�شوؤول عن حتقيق اأمور 
اأخ���رى، لذا البد من اإ�رشاكهم���ا ليتكامل القطاعان، 
ولذل���ك اأعتقد اأن امل�ش���تقبل كله يج���ب اأن تكون 
فيه م�ش���اركة ال يجب اأن ينظر للقطاع اخلا�ش اأنه 
ربحي فقط، بل ينظر للكل على �أنه ن�ش���اط وطني، 
واأن ي�ش���عر القطاع اخلا����ش ويف بع�ش القطاعات 
بال���ذات اأنه���ا م�ش���وؤولية وطني���ة اإ�ش���افة مل�رشوع 

جتاري”.
التعلي���م،  يف  اال�ش���تثمار  اأن  احل���واج  واأك���د 
والتعلي���م العايل عموما يجب اأن يكون امل�ش���تثمر 
فيه واعيا باأنها م�ش���وؤولية وطني���ة وقومية، والبد 
اأن يكون اال�ش���تثمار ي�شب يف هذا االجتاه، ويجب 
اأن تعطى االأف�ش���لية اأو م�ش���وؤولية اال�ش���تثمار يف 
القطاعات احليوية ملن ي�شتطيع اأن ي�شتثمر فيها 

اأدبيا وماديا وعلميا.
وقال “دون م�ش���اركة القطاعني هناك نق�ش 
كب���ر ودائم���ا ونوع م���ن التناف�ش غر ال�ش���حيح، 
بينم���ا يف امل�ش���اركة فائ���دة للجمي���ع، فالقطاعان 
يكم���الن بع�ش���هما البع����ش، ونري���د للبحرين اأن 
تكون دولة اخلدمات املمت���ازة مع حتقيق اأهداف 

روؤية 2030”.
واأكد اأنه يجب اأن يتم توزيع البعثات الطالبية 
عل���ى اجلامع���ات اخلا�ش���ة يف البحري���ن، مبين���ا اأن 
اال�ش���تثمار عل���ى التعليم الع���ايل يف البحرين اأقل 
بكثر مما يج���ب على الرغم من وج���ود 11 جامعة 

خا�شة.
وك�ش���ف احلواج عن اأن هناك ح���وايل 40 األف 
طالب درا�شات عليا يدر�شون يف جامعات اململكة 
وي�ش���يفون ح���وايل ملي���اري دين���ار �ش���نويا اإل���ى 

االقت�شاد الوطني.
م���ن جانب���ه، ق���ال رئي����ش املنظم���ة العاملية 
للتنمية امل�ش���تدامة عالم اأحمد “ن�ش���ارك اليوم يف 
هذا املوؤمتر مع اجلامعة االأهلية والغرفة كجزء من 
الفعاليات التي تنظمه���ا االأمم املتحدة واملنظمة 
العاملية للتنمية امل�شتدامة فيما يتعلق بامل�رشوع 
ال�ش���خم الذي تقوم به االأمم املتحدة وهو ال�رشاكة 
ب���ني القطاعني الع���ام واخلا�ش لتحقي���ق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة 2030”.
واأ�ش���اف “اخرتن���ا البحرين من �ش���من الدول 
الت���ي قررن���ا زيارته���ا يف اجل���والت ومن �ش���منها 
بريطانيا املغرب وال�شودان، اإذ اإن البحرين لديها 
اهتمام كبر لتحقيق اأهداف التنمية امل�ش���تدامة، 
واجلامع���ة االأهلية دائم���ا تهتم وتدع���م مثل هذه 

الق�شايا”.

• احل�شور يتابعون جمريات اللقاء	 • املتحدثون يف اللقاء	

يف “انتخابات الغرفة”“�رشاكة”:  “الغرفة” عار�ضت الر�ضوم وجنحت يف تاأجيلها  دعوى ق�ضائية تطالب باعتماد بيانات “التجارة” 
 رفعها جتار.. وت�شتبعد موظفي اجلهاز االإداري حققت جناحات مبلفي املتعرثين وال�شوق القدمي والبع�ش ينكر

املنامة - كتلة �رشاكة: �شددت كتلة 
“�رشاكة” على الدور الفعال الذي قامت 
ب���ه غرف���ة جت���ارة و�ش���ناعة البحرين  يف 
تبني ق�ش���ايا ال�شارع التجاري البحريني 

خالل العامني االأخرين من عمرها.
 وقالت الكتلة - التي تفتخر بوجود 
8 عنا�رش من اأع�ش���ائها يف جمل�ش اإدارة 
الغرفة احلايل - يف بيان اأم�ش  ”اإن هناك 
العديد من امللفات التي تبناها جمل�ش 
اإدارة الغرف���ة خ���الل ال���دورة املنتهي���ة 
واليتها  وحققت جناحا طيبا وردود فعل 
اإيجابية يف الو�شط التجاري البحريني، من 
اأهمها تاأجيل  تطبيق الر�شوم احلكومية 
ملدة 6 اأ�ش���هر حتى االآن، والتوا�شل مع 
الر�ش���يدة واجلهات  التنفيذية  القيادة 
املعني���ة عل���ى اأعل���ى م�ش���توى الإيقاف 
هذه �لر�ش���وم وتخفيف �ل�ش���غوط على 
ال�ش���ارع  التجاري البحريني، كما ت�شدت 
الغرف���ة للعديد م���ن الق�ش���ايا املهمة 
عرب جمل����ش اإدارتها  وجهازها التنفيذي 
الكفء، وقامت بتق���دمي الدعم والعون 
لعدد كب���ر م���ن املتعرثين وف���ق اآلية 
 وا�ش���حة مت تطبيقه���ا عل���ى جمي���ع من 
تق���دم للغرفة، كما كان له���ا دورا بارزا 
يف امل�رشوع االإ�ش���رتاتيجي لتطوير �شوق 
املنامة  القدمي، وهو اأكرب م�رشوع تطوير 
الأي �ش���وق يف البحرين على مدى تاريخ 

اململكة”. 
وقال املتحدث الر�شمي با�شم كتلة 
“�رشاك���ة” عي�ش���ى عبدالرحي���م الرفاعي 
“مل  ت�شتطع اأي جهة اأو جمعية اأو منظمة 
اأهلي���ة اأن توق���ف  تطبي���ق ول���و ر�ش���ما 

واحدا فر�ش���ته احلكومة خ���الل العامني 
االأخري���ن عل���ى �ش���عيد جمي���ع  وزارات 
وهيئ���ات الدولة با�ش���تثناء غرفة جتارة 
و�شناعة البحرين مبا لها من ثقل واأداء 
 وقدرة على االت�شال باأعلى امل�شتويات 
يف الدول���ة، وبف�ش���ل تفه���م القي���ادة 
الر�ش���يدة لدور الغرفة وم�شاعدتنا على 
اأداء هذا الدور بكفاءة من خالل التن�شيق 
امل�شرتك مع اأجهزة ووزارات اململكة”.  

وتاب���ع “ت�ش���دت الغرف���ة بكل قوة 
مللف الر�شوم على الرغم من ن�رش القرار 
باجلري���دة  الر�ش���مية للدول���ة، واإ����رشار 
تطبيق���ه  عل���ى  الدول���ة  يف  م�ش���وؤولني 
ب�شكل فوري، ووقفت الغرفة  وت�شدت، 
وطالب���ت باإلغ���اء بع����ش الر�ش���وم التي 
مل�ش���ت اأنه���ا ت����رش بالقط���اع التج���اري 
ب�ش���كل  نهائ���ي، وهذا مثب���ت بامللفات 
عن���ه  ومعل���ن  الر�ش���مية  واملخاطب���ات 
يف ال�ش���حف، و�ش���غطت ب���كل  ال�ش���بل 

والو�شائل ال�رشعية املتاحة حتى متكنت 
من اإيقاف الر�شوم ملدة 6 �شهور”. 

 واأ�ش���اف الرفاع���ي “ب���دال م���ن اأن 
ال���روح  يتح���دث البع����ش م���ن نا����رشي 
ال�ش���لبية واملحبطني  للو�ش���ط التجاري 
ع���ن اإم���كان امل�ش���ي قدم���ا يف حتقيق 
املزي���د م���ن التق���دم على �ش���عيد هذا 
 املل���ف، واملحاول���ة يف اجت���اه ال�ش���غط 
نح���و تخفيف اآثار هذه الر�ش���وم، فاإنهم 
يوجه���ون جل  جهوده���م عل���ى مهاجمة 
الغرف���ة والتقليل من دورها واإجنازاتها 
التي حتققت بالفعل دون  اإعطاء احللول 
الناجعة اأو الوعود الوا�شحة التي ميكن 
اأن يحا�ش���بهم ال�ش���ارع التج���اري عل���ى 

 تنفيذها”. 
�رشاك���ة  كتل���ة  يف  “نح���ن  وق���ال 
حري�ش���ون على ت�شدير الروح االإيجابية 
لل�ش���ارع  التج���اري البحرين���ي، وال ننجر 
الدعاي���ة  واأ�ش���اليب  املهات���رات  اإل���ى 
الرخي�ش���ة بق���در م���ا نح���اول اأن  نق���ول 
احلقائق لل�ش���ارع التجاري بكل �ش���دق 
ومو�ش���وعية، وا�ش���عني ن�ش���ب اأعيننا 
حتقيق  اأعلى قدر ممك���ن من االإجنازات 

وفق الظروف املتاحة”. 
واأكد الرفاعي “ال ت�ش���تطيع الغرفة 
اأن تفعل �ش���يئا اإال ويف ظهرها ويدعمها 
عم���وم  جت���ار البحرين، لذا ف���اإن حتالف 
ال�ش���ارع التج���اري وم�ش���اندته الأع�ش���اء 
الكتلة يف االنتخابات املقبلة �شيكون له 
اأبل���غ االأثر يف امل�ش���ي قدما نحو حتقيق 
اإجن���ازات ملمو�ش���ة فيم���ا يخ����ش  ملف 

الر�شوم حتديدا”.

 رفع عدد م���ن التجار ورجال 
يف  ق�ش���ية  دع���وى  االأعم���ال، 
املحكمة الكربى املدنية ب�ش���اأن 
انتخابات غرفة جتارة و�ش���ناعة 

البحرين للدورة 29.
 وج���اء يف بيان اأم����ش تلقت 
“البالد” ن�شخة منه اأن “الدعوى 
رفع���ت م���ن منطل���ق توجيهات 
الوزراء، �ش���احب  رئي�ش جمل�ش 
االأم���ر خليفة  ال�ش���مو امللك���ي 
ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة، الت���ي 
ال�ش���ناعة  وزارة  اإل���ى  اأوع���زت 
لتوف���ر  وال�ش���ياحة  والتج���ارة 
جميع ال�ش���مانات الداعمة ل�شر 
االنتخاب���ات، م���ع تهيئ���ة كاف���ة 
والفني���ة  التقني���ة  االإمكان���ات 
التابعة  البيانات  وخا�شة قاعدة 
اال�ش���تحقاق  خلدم���ة  لل���وزارة 
الدميقراطي يف الو�شط التجاري 

يف اأجواء من ال�شفافية.
الى ذلك، �رشح حمامي التجار 
املدعني، �ش���عد جابر الدو�رشي، 
“اأن الهدف من الدعوى هو اإلزام 
رئي����ش جلنة االنتخابات باعتماد 
قاع���دة بيانات وزارة ال�ش���ناعة 
كقاع���دة  وال�ش���ياحة  والتج���ارة 
معتم���دة ل�ش���جل الناخبني دون 
غرها، وا�شتبعاد قاعدة بيانات 
الغرف���ة كلي���اً ملا �ش���ابهها من 
اإمكانية  واخ���رتاق دون  تالع���ب 
الك�شف عمن قام بذلك، وكذلك 
م���د جلن���ة االنتخاب���ات بكوكب���ة 

عل���ى  لالإ����رشاف  الق�ش���اة  م���ن 
العملي���ة االنتخابية مبا ي�ش���من 
وا�شتبعاد  والنزاهة،  ال�ش���فافية 
موظفي اجله���از االإداري للغرفة 
االنتخاب���ات نظ���راً  م���ن عملي���ة 
واتهام���ات  �ش���ابقة  مل�ش���كالت 
بالتالع���ب والتزوير، باالإ�ش���افة 
اإلى املطالبة باإلغاء قرار رئي�ش 
بتخ�ش���ي�ش  االنتخاب���ات  جلن���ة 
موع���د 20 فرباي���ر 2018 كاآخر 

موعد لتحديث البيانات”.
وق���ال الدو����رشي “تت�ش���من 
الئحة الدع���وى التي رفعها عدد 
م���ن التج���ار واأ�ش���حاب االأعمال 
ب�ش���اأن انتخابات الغرفة املزمع 
اإقامته���ا يف 10 مار����ش املقبل 
على عدد من التفا�ش���يل، منها: 
التالع���ب يف النظ���ام االإلكرتوين 
للغرف���ة دون اإمكاني���ة الك�ش���ف 

ع���ن ذل���ك ح�ش���ب اأح���د حما�رش 
اجتماع���ات جمل�ش اإدارة الغرفة، 
مم���ا ي�ش���توجب اإ�ش���الح النظام 
التالعب  ح���دوث  وتدعيمه ملنع 
يف امل�شتقبل وباأن هناك م�شكلة 
يف النظ���ام االأمني يف الغرفة مما 
ُيتي���ح فر�ش���ة الخ���رتاق النظام 

والتالعب به”. 
وب���ني الدو����رشي اأن “�رشك���ة 
التدقي���ق اخلارجي���ة ق���د اأثبتت 
تقيي���د اأ�ش���ماء اأ�ش���خا�ش كانوا 
اإلى  خ���ارج البحرين، باالإ�ش���افة 
الت�ش���جيل  حدوث جت���اوزات يف 
للجمعي���ة العمومية لبيت التجار 
مما اأثار املو�ش���وع للراأي العام 
)....(، مو�ش���حا اأن رئي����ش جلنة 
مدقق���اً  وب�ش���فته  االنتخاب���ات 
اأ�ش���در  ق���د  للغرف���ة  داخلي���ا 
تقري���راً يف ماي���و 2016 اأقر فيه 
بوجود �شعٍف �شديد يف االأنظمة 
وال�ش���يطرة الداخلي���ة، مما يوؤثر 
ودق���ة  وكف���اءة  فعالي���ة  عل���ى 

عمليات الغرفة”. 
ودعا الدو�رشي “كل من يهمه 
املقبلة  االنتخابية  العملية  �شر 
للغرفة بن���اء على قاعدة بيانات 
�ش���حيحة ومعتمدة ر�شمياً تعرب 
ع���ن اإرادة الناخب���ني عل���ى نحو 
ُيطابق الواقع االن�شمام للدعوى 

املاثلة والتوا�شل معه”.

• •عي�شى الرفاعي 	  �شعد الدو�رشي	

زينب العكري من ال�ضناب�ض

 ت�ضوير خليل اإبراهيم

املحرر االقت�ضادي
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“الربكة” جتري ترقيات يف �صفوف الكادر الوظيفي

“البحرين الإ�صالمي” يطلق حملة “املنتجات التمويلية”

لتنمي����ة  البحري����ن  جمعي����ة  رئي�����س  ك�ش����ف 
 املوؤ�ش�ش����ات ال�شغرية واملتو�ش����طة، اأحمد ال�شلوم 
ع����ن افتت����اح اأول حا�ش����نة اأعمال تخت�����س بالقطاع 
الطبي وال�ش����حي يف منطق����ة اخلليج قريب����اً بطاقة 

ا�شتيعابية تفوق 50 طبيباً.
وقال ال�شلوم اإن حا�ش����نة بوابة اخلليج الطبية 
والتي تق����ع بالقرب م����ن جممع ال�ش����لمانية الطبي، 
تاأت����ي م����ن بني نحو 5 حا�ش����نات خمتلفة �ش����اهمت 
اجلمعي����ة يف اإطالقها لدعم املوؤ�ش�ش����ات، قد بداأت 
الت�شغيل التجريبي اإال اأن االطالق الر�شمي �شيكون 
خالل االأ�ش����ابيع املقبل����ة. واأكد ال�ش����لوم اأن برنامج 
احلا�ش����نات وحا�ش����نة اخلليج الطبي، ياأتي بتوجيه 
ودع����م مبا�رش من الرئي�س الفخ����ري جلمعية البحرين 
لتنمية املوؤ�ش�ش����ات ال�ش����غرية واملتو�شطة فاروق 
املوؤيد، وبالتن�ش����يق م����ع وزارة التجارة وال�ش����ناعة 

وال�شياحة.
وكان ال�ش����لوم يتح����دث على هام�����س فعاليات 
برنامج �ش����ناع القرار بور�ش����ة العمل الثالثة والتي 
األقاه����ا رئي�س حتري����ر موقع “جتار”، ك����رمي حامد، 
ع����ن االإدارة االإعالمي����ة للحمل����ة االنتخابي����ة، والت����ي 
اأكد فيها على اأهمية و�ش����ائل التوا�شل االجتماعي 
يف عملي����ة اإدارة احلمل����ة االإعالنية للغرفة، مو�ش����حا 
اأن امل�ش����تقبل هو لالإعالم االإلكرتوين على ح�ش����اب 

االإعالم الورقي وال�شحف.
لتنمي����ة  البحري����ن  جمعي����ة  رئي�����س  واأ�ش����ار 
طاق����ة  اأن  واملتو�ش����طة  ال�ش����غرية   املوؤ�ش�ش����ات 

احلا�شنة تبلغ 58 طبيبا.
ون����وه ال�ش����لوم بدع����م جمعية البحري����ن لتنمية 
 املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شط للجهود احلكومية 
املتوا�ش����لة يف جمال دعم املوؤ�ش�ش����ات ال�ش����غرية 
واملتو�ش����طة ودعم ري����ادة االأعمال م����ن خالل تبني 
ا�ش����رتاتيجية وطني����ة وجمل�����س وطن����ي لتنمية هذا 
القط����اع احلي����وي، وال����ذي متخ�����س ع����ن ع����دد من 
املبادرات الطموحة ومن بينه����ا قانون احلماية من 
االإفال�س وال����ذي يتعامل مع حاالت التع�رش اأو التعرث 
التجاري والذي يعاين منه رواد االأعمال واملوؤ�ش�شات 
ال�شغرية، بحيث ميكن هذه املوؤ�ش�شات من التغلب 
عل����ى العقبات التي تواجهها وحماولة النهو�س من 

جدي����د، حي����ث اأن حاالت االإخفاق ال تعن����ي نهاية اأي 
م�رشوع.

وتنظ����م جمعية البحري����ن لتنمية املوؤ�ش�ش����ات 
ال�ش����غرية واملتو�شطة برنامج “�ش����ناع القرار” يف 
الف����رتة من 20 يناير اإلى نهاية فرباير 2018، وهو 
اأول برنامج من نوعه على م�ش����توى البحرين يهدف 
اإلى تهيئة رواد االأعمال للم�ش����اركة يف اأعمال غرفة 
جت����ارة و�ش����ناعة البحرين بفاعلي����ة واإيجابية، حتت 

رعاية رئي�س جمل�س ال�شورى علي ال�شالح.
واأك����د رئي�����س اجلمعي����ة اأن الربنام����ج ينطل����ق 
من قناعات اجلمعية مبدى اأهمية و�ش����ع االأ�ش����ا�س 
املتني ل����كل بن����اء، وتاأ�ش����ي�س جيل ال�ش����باب على 
اأ�ش�س �شحيحة، مو�شحا يف هذا ال�شدد اأن الربنامج 
واملحا�����رشات  الور�����س  م����ن  �شيت�ش����من جمموع����ة 

التجاري����ة،  االأعم����ال  مزاول����ة  املتعلق����ة مبفاهي����م 
 ومه����ارات التعام����ل والتفاو�س واتخ����اذ القرارات، 
ومعرف����ة الغرف����ة التجارية عن كث����ب لتهيئة الفئة 
 امل�ش����تهدفة خلو�س انتخاب����ات الغرفة م�ش����تقبالً، 
م����ن  الكي����ان  ه����ذا  تطوي����ر  يف  دوره����م  وتفعي����ل 
خ����الل  امل�ش����اركة واملناق�ش����ة والتفاع����ل االإيجابي، 
كم����ا �ش����يتطرق الربنام����ج اإل����ى التعري����ف بالغرفة 
ومرافقها وع�شويتها، اجلمعيات العمومية واأهمية 
الغرف����ة،  يف  دور  اللج����ان  واملجال�����س  ح�ش����ورها، 
دور الغرف����ة يف احت����اد الغ����رف التجاري����ة، مهارات 
 التعام����ل و التفاو�س، اإدارة احلمل����ة االنتخابية، فن 
اتخاذ القرارات، وكيفي����ة التعامل يف حال الفوز يف 
 االنتخابات به����دف تقدمي اأكرب ع����دد من اخلدمات 

لعموم القطاع التجاري.

ر�ش����د م�رشف البحري����ن املركزي ما جمموعه 
38 خمالفة عل����ى ال�رشكات املدرجة فيما يتعلق 
باالمتثال للقواعد والتعليمات التنظيمية، وذلك 
خالل الع����ام 2017. كما �ش����جل امل�رشف خمالفة 
واح����دة على اأح����د مكات����ب الو�ش����طاء املاليني. 
وتراج����ع عدد املخالف����ات للع����ام 2017 مقارنة 
مع العام ال�ش����ابق ل����ه حيث بلغ����ت 47 خمالفة، 
م����ع زي����ادة جهود م�����رشف البحري����ن املركزي يف 
ح����ث وتوعي����ة ال�����رشكات املدرجة عل����ى االلتزام 
مبختل����ف معاي����ري االإف�ش����اح واالإمثث����ال. وتقوم 
اإدارة مراقبة ال�ش����وق املالي����ة يف حتديد وفر�س 
معايري جودة �ش����وق املال، وحماية امل�شتثمرين 

وتعزيز والنزاهة ونف�شه دعم النظم االإيكولوجية 
املحف����زة، يف حني يكون فريق االإنفاذ ب�ش����مان 

تطبيق املتطلبات الرقابية للم�رشف املركزي.
وتناول����ت االأرق����ام الت����ي ن�رشه����ا امل�����رشف 
املركزي مقارنة للجهود ما بني 2015 و2017، 
وتط����رق اإلى حتدي����د ومعاجل����ة ع����دم االمتثال، 
واالإهمال اأو �ش����وء ال�ش����لوك. وم����ع الرتكيز على 
ال�ش����نوات 2016 و2017،، ف����اإن 3 حاالت لعدم 
االمتث����ال االأكرث �ش����يوعا عرب ال�����رشكات املدرجة 
لعام 2016 واملتعلقة بتقدمي �ش����جل الفائدة، 
وحمتوى البيان املايل اأو البيان ال�ش����حفي ون�رش 
البيان����ات املالية. ويف العام 2017، تركزت اأهم 
3 خمالف����ات اأي�ش����ا على تقدمي �ش����جل الفائدة 
)واإن كان مبعدل اأقل من 16 % من املخالفات 

باملقارن����ة م����ع 45 % م����ن املخالف����ات يف العام 
2016(، وتقدمي تقرير التحقق ال�شنوي.

املكات����ب  عل����ى  بالرقاب����ة  يتعل����ق  وفيم����ا 
والو�ش����طاء املرخ�ش����ني، اأ�ش����ار م�رشف البحرين 
املركزي، اأن����ه يف اأعقاب اإجراء حتقيق يف معاملة 
م�ش����بوهة واإعداد تقرير التحقيق االأويل، اأ�ش����در 
ر�ش����الة تذكري، بتاريخ 5 اأبريل 2017، اإلى اأحد 
و�ش����طائه املرخ�����س لهم ب�ش����بب ع����دم التزامه 
معايري وحدة مراقبة ال�ش����وق والتحقيق واالإنفاذ 
م����ن املجلد 6 م����ن دليل قواعد م�����رشف البحرين 
املرك����زي، فيم����ا يتعلق باحلفاظ على �ش����جالت 
املحادثات الهاتفية وااللكرتونية واالت�ش����االت 
عن طريق عدم تقدمي ن�ش����خة من االت�شاالت مع 

املوكلني. 

• املتحدثون يف فعالية برنامج �شناع القرار	

•  امل�شاركون يف الفعالية	

• دالل الغي�س 	

املنامة - اأجرت جمموعة الربكة امل�رشفية، 
حرك���ة ترقي���ات يف �ش���فوف ال���كادر الوظيفي 
يف ع���دد م���ن االإدارات الرئي�ش���ة للمجموع���ة، اإذ 
مت���ت ترقية كل من: اأحمد البلو�ش���ي اإلى نائب 
رئي�س اأعل���ى - دائرة تقنية املعلومات، واأحمد 
عبدالغف���ار اإل���ى نائ���ب رئي����س اأول - دائ���رة 
عالقات امل�ش���تثمرين، وح�ش���ة اإبراهيم الدوي 

اإلى نائب مدير - دائرة االمتثال باملجموعة.
و����رشح ع�ش���و جمل����س االإدارة والرئي����س 
التنفي���ذي للمجموعة عدنان اأحمد يو�ش���ف باأن 
ه���ذه الرتقيات املهمة تعك�س بو�ش���وح حر�س 
املجموعة على اإف�ش���اح املجال ل�شعود قيادات 
�ش���ابة وواعدة ملنا�شب رئي�شة يف املجموعة، اإذ 
بات يتوفر لدى املجموعة كوادر بحرينية عالية 

الكفاءة واملهنية موؤهلة للم�ش���اركة بفاعلية يف 
قيادة ا�ش���رتاتيجيات وعمليات املجموعة خالل 

املرحلة املقبلة.
واأ�ش���اف اأن املجموعة عازمة على موا�شلة 
العمل؛ من اأجل حتقيق اال�شتفادة الق�شوى من 
اإمكاناتها الب�رشي���ة املوؤهلة والكبرية يف حتقيق 
اأق�شى عائد للم�ش���اهمني واأ�شحاب امل�شلحة، 
ويف الوق���ت ذاته اإر�ش���اء االحتياجات املختلفة 
واملتنامي���ة لعمالئها على خمتلف فئاتهم، واأن 
املجموعة مبا متتلكه من خربات ب�رشية وا�ش���عة، 
واإمكان���ات مادي���ة وتقني���ة متنامية، وح�ش���ور 
ق���وي يف االأ�ش���واق املالي���ة ومنتج���ات م�رشفية 
وا�ش���تثمارية مبتك���رة و�ش���بكة ف���روع كب���رية، 

لقادرة على حتقيق هذه االأهداف.

  املنامة - بنك البحرين االإ�ش���المي: 
 BisB« اأعل���ن بنك البحري���ن االإ�ش���المي
ع���ن اإطالق حملة ترويجي���ة لزبائنه يقدم 
من خالله���ا معدالت ربح �ش���نوية مغرية 
عل���ى جميع منتجات���ه التمويلية اإ�ش���افًة 
اإل���ى ا�ش���رتدادات نقدي���ة، خالل �ش���هر 
فرباير 2018. وتاأتي هذه احلملة �شمن 
اإط���ار حر����س البنك على تقدمي اأف�ش���ل 
العرو�س التي تلقى ر�ش���ا وا�شتح�ش���ان 
الزبائ���ن ومتنحه���م خمتل���ف متطلباتهم 

واحتياجاتهم التمويلية.
و�رشح���ت املدي���ر الع���ام اخلدم���ات 
امل�رشفية لالأفراد بالبن���ك دالل الغي�س 
»ي�ش���عدنا اأن نق���دم لزبائنن���ا م���ن خالل 
�ش���نوية  رب���ح  مع���دالت  احلمل���ة  ه���ذه 
وح�رشي���ة ومغرية عل���ى جمي���ع منتجاتنا 
التمويلي���ة املتوفرة لدين���ا، التي نطمح 
من خاللها اإلى تلبية خمتلف احتياجاتهم 
ومتطلباته���م اإ�ش���افًة اإلى ا�ش���رتدادات 

نقدية جمزية كمكافاأة«.
واأ�شافت الغي�س »�شيح�شل الزبائن 
الذين �شيتقدمون بطلباتهم لال�شتفادة 
من منتجات البنك التمويلية خالل �ش���هر 
فرباير، �شواًء كان متويل ال�شيارات ل�رشاء 
�ش���يارة جديدة اأو م�شتخدمة، اأو التمويل 
ال�شخ�شي )ت�شهيل(، اإلى جانب التمويل 
العقاري ال���ذي يقدم العديد من احللول 
العقارية ال�ش���تمالك عقار اأو لال�ش���تثمار 
في���ه، اإ�ش���افة اإلى منتج متويل ال�ش���كن 
االجتماعي ومنتج الرهن امل�شرتك الذي 
نقدمه بالتعاون مع بنك االإ�ش���كان، على 
مع���دالت رب���ح خمّف�ش���ة وغري م�ش���بوقة 

وتناف�شية، اإ�ش���افة اإلى ا�شرتداد نقدي 
ال�شخ�ش���ية املحول���ة  التموي���الت  عل���ى 
اإل���ى بنك البحرين االإ�ش���المي من البنوك 
االأخ���رى وطلب���ات البطاق���ات االئتمانية 

اجلديدة«.
واختتم���ت »ندع���و جمي���ع الزبائ���ن 
لال�ش���تفادة من هذه احلمل���ة الرتويجية 
التمويلي���ة املتوافق���ة  عل���ى منتجاتن���ا 
متاًم���ا مع اأح���كام ال�رشيعة االإ�ش���المية، اإذ 
ميكنهم اال�ش���تفادة من هذه احلملة عن 
طريق زيارة اأقرب ف���رع من فروع البنك 
اأو جممعات���ه املالي���ة، اأو م���لء ا�ش���تمارة 
الطلب املوج���ودة يف املوقع االإلكرتوين 
للبن���ك )www.bisb.com(«، م�ش���رية 
اإلى اأن البنك ميتلك فريقا متخ�ش�شا يف 
املبيعات م�ش���تعد للتوا�شل مع الزبائن 

وتلبية خمتلف احتياجاتهم امل�رشفية.

علي الفردان من املنامة

املحرر القت�صادي من ال�صناب�س

اإجناز “مرا�صي �صورز رزيدن�زس” قبل موعده يوليو 2019 
املنامة - اإيجل هيلز - ديار: قال القائمون 
على م�رشوع “مرا�شي �شورز رزيد�شن�زس” التابع 
مل����رشوع مرا�ش���ي البحرين احل����رشي،اإن العمل 
مي�ش���ي قدما يف اأعمال البناء اخلا�شة باملجمع 
ال�ش���كني الثاين، ومن املتوقع اأن يتم االنتهاء 

منه قبل املوعد املقرر يف يوليو 2019.
الرئي�ش���ة  الت�ش���ييد  اأعم���ال  وانطلق���ت   
للم�رشوع العقاري املميز وامل�شمم على �شكل 
حرف “U” يف اأغ�ش���ط�س املا�شي 2017، على 
اأن يتم االنتهاء منه خالل الربع الثالث 2019.

 وق���د اأعلن���ت �رشك���ة اإيج���ل هيل���ز دي���ار، 
�رشكة اال�ش���تثمار والتطوير العقاري اخلا�ش���ة 
واملنفذة مل�رشوع مرا�شي البحرين، اأنها منحت 
�رشك���ة داداب���اي للمق���اوالت العقد الرئي�ش���ي 
لت�شييد م�رشوع “مرا�شي �شورز رزيد�شن�زس” يف 
يوليو املا�ش���ي 2017، ومن املقرر ان يكون 

جاهًزا للت�شليم يف غ�شون 24 �شهًرا.
ميتد هذا امل�رشوع التطويري على م�ش���احة 
36.079 األ���ف مرت مربع وميتاز باإطاللة رائعة 

للبح���ر ومناظر طبيعية خالبة، وي�ش���م �ش���ققا 
فاخرة ويت�شل مبا�رشًة مبم�شى مرا�شي اخلاّلب 
الذي ميتد على ط���ول كيلومرتين من الرمال 

البي�شاء واملياه الزرقاء ال�شافية.
وقال الع�شو املنتدب ل�رشكة اإيجل هيلز - 
ديار، ماهر ال�ش���اعر: “لقد اأحرز �رشكاوؤنا تقدما 
ملحوظ���ا يف اأعم���ال البن���اء على مدى االأ�ش���هر 

القليلة املا�ش���ية، وبذلوا جهودا كبرية لي�س 
ل�ش���مان الوف���اء بت�ش���ليم امل����رشوع يف الوقت 
املحدد فح�ش���ب بل لالنتهاء م���ن اأعمال البناء 

قبل املواعيد املقررة.
 ويع���د م����رشوع “مرا�ش���ي �ش���ورز” ج���زءا 
اأ�شا�شيا من م�رشوع مرا�شي البحرين التطويري، 
اإذ ميثل وجهة ا�ش���تثنائية للحياة الع�رشية يف 

مملكة البحرين مبا تقدمه من مرافق �ش���كنية 
وو�شائل للراحة.

 ومت تزويد امل�رشوع بقوى عاملة اإ�ش���افية 
واإن  ال���ذروة.  اأوق���ات  900 عام���ال يف  بلغ���ت 
ال�ش���عي لالنتهاء من اأعمال البناء قبل املوعد 
املحدد هو اأمر ي�ش���تحق الثناء، ونحن واثقون 
من اأن �رشكاءنا �شيم�ش���ون قدما بهذه الوترية 

لتق���دمي م����رشوع مبعايري عاملي���ة قبل املوعد 
املقرر”.

واأ�ش���اف: “لقد حاز م�رشوع مرا�شي �شورز 
ريزيدن����زس على اهتمام بال���غ حتى قبل اإطالقه 
ب�ش���كل ر�ش���مي يف ال�ش���وق، مما اأدى لت�شجيع 
عملي���ات البي���ع. واإن �رشع���ة االإجن���از والتنفيذ 
تزيد من ثقة امل�ش���تثمرين، كما �شت�شتقطب 

املزيد من امل�شرتين املحتملني”. 
وي�شم امل�رشوع 289 وحدة �شكنية تتفرد 
بت�شميمها االأنيق، وتتنوع ما بني �شقق وا�شعة 
بغرفة نوم واحدة وغرفتني وثالث واأربع غرف 
نوم، باالإ�شافة اإلى �شقق البنتهاو�س املرتبعة 

فوق 11 طابًقا.
وميتد “مرا�ش���ي �ش���ورز ريزيدن�زس “ على 
م�ش���احة 875 األف مرت مربع من �شاطئ مدينة 
دي���ار املح���رق، وي�ش���م جمموع���ة م���ن اأفخ���ر 
الوح���دات ال�ش���كنية والتجاري���ة والرتفيهية، 
ال�ش���يافة  من�ش���اآت  ك���ربى  اإل���ى  باالإ�ش���افة 

العاملية. 

ت�شيده �رشكة داداباي للمقاوالت 

ال�صلوم: افتتاح اأول حا�صنة طبية يف املنطقة قريبا

“املركزي” ير�صد 38 خمالفة على ال�رشكات املدرجة

ت�شتوعب اأكرث من 50 كادرا وبدعم من فاروق املوؤيد

 تتعلق باالمتثال للقواعد والتعليمات التنظيمية



املنامة - ال�رشكة الدولية خلدمات الدفع: تعتزم 
ال�رشك���ة الدولي���ة خلدم���ات الدفع، الرائ���دة يف اإجناز 
معام���ات الدفع اخلا�ص���ة بالطرف الثال���ث، تطبيق 
 ”Oracle M8 SuperCluster“ وا�صتخدام نظام
مل�ص���اعدة م�ؤ�ص�ص���ات اخلدم���ات املالي���ة يف ال����رشق 
الأو�ص���ط على ت�فري خدمات اآمنة وم�ث�قة يف جمال 
معاجلة املدف�عات واإدارة البطاقات؛ مل�اكبة م�جة 
الدفع الإلكرتوين الذي ي�ص���هد منً�ا مت�ص���ارًعا وغري 

م�صب�ًق يف املنطقة.
اإبراهي���م  التنفي���ذي لل�رشك���ة  الرئي����س  وق���ال 
جناحي “ت�ص���هد عملياتنا يف املنطقة منً�ا مت�صارًعا، 
و�ص���نتمكن قريًبا من اإجناز ما ي�ص���ل اإل���ى 200 األف 
معامل���ة يف الدقيقة. وبالتايل ف���اإن الأمر يحّتم علينا 
اأن نحيط ه���ذه املعامات باحلماية الأمنية ال�ص���املة 

واملتكاملة لكي نحقق النجاح لأعمالنا”.
واأ�ص���اف “اإن الداف���ع وراء اتخاذ ق���رار البدء يف 
م�رشوع التح�ل الرقمي يكمن يف حاجتنا اإلى ت�ص���غيل 
تطبيقاتن���ا ذات امله���ام املعق���دة بالعتم���اد عل���ى 
اأف�صل حل�ل البنى التحتية املتاحة؛ حتى يت�صنى لنا 

تقدمي معامات دفع اآمنة و�رشيعة”.
 Oracle واأ�ص���ارت املديرة الإقليم���ي الأول يف

ملنطق���ة اخلليج نيل باج���دان “بالنظر اإلى دورها يف 
دف���ع عجلة من� التجارة الإلكرتوني���ة وتعزيز الإدماج 
املايل، ف���اإن بيئة الدف���ع الرقمي �رشعان ما ت�ص���بح 
ج���زءا ل يتج���زاأ من حياتن���ا الي�مية”.  وخل�ص���ت اإلى 
الق����ل “نح���ن على ثق���ة باأن حزم���ة حل����ل الأنظمة 
امل�ص���ممة وفق تقنية عالية الت���ي اختارتها ال�رشكة 
الدولية خلدمات الدفع �صتمكنها من الت��صع بخطى 
مت�ص���ارعة وتق���دمي حل����ل جدي���دة اآمن���ة يف ال�قت 
ذاته”. يذكر اأن ال�رشك���ة الدولية خلدمات الدفع هي 

اأول �رشكة يف منطقة ال�رشق الأو�ص���ط واإفريقيا تطبق 
نظام “Oracle M8 SuperCluster”، امل�ص���مم 

وفق تقنية عالية ويعترب الأ�رشع يف العامل. 
وي�ص���تمل احلل على خ�صائ�س اأمنية تعد الأكرث 
تط�ًرا يف القطاع، اإذ يجمع بني عدد من تكن�ل�جيات 
اأمن وقت الت�ص���غيل الفريدة، و�ص�ابط اأمنية م�ثقة 
وخمتربة على نطاق النظام، اإلى جانب ت�فري اأف�صل 
املمار�ص���ات، وو�ص���ائل داخلي���ة وم�ؤمتتة ت�ص���تخدم 

للتحقق من المتثال. 

االثنين 19 فبراير 2018 
3 جمادى اآلخرة 1439
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“البالد العق�رية” و “دوز ك�فيه” توقع�ن اتف�قية ت�أجري

املنامة - �رشكة الباد العقارية: وقعت 
�رشك����ة الب����اد العقاري����ة لا�ص����تثمار اأم�����س 
اإتفاقي����ة تاأج����ري م����ع دوز كافيه اأح����د اأرقى 
املقاه����ي املتخ�ص�ص����ة يف منطق����ة اخلليج، 
�صيتخذ مب�جبها م�صاحة يف منطقة املقاهي 
واملطاع����م ال�اقع����ة على ال�اجه����ة البحرية، 
والت����ي تعترب املرحلة الأولى من م�رشوع واتر 

جاردن �صيتي. 
وق����ال الرئي�س التنفي����ذي ل�رشكة الباد 
العقارية لا�ص����تثمار، زياد جناحي “ي�صعدنا 
اأن نرح����ب ب����دوز كافي����ه يف ال�ات����ر ج����اردن 
�ص����يتي، كما اأن هذه اخلط�ة تاأتي لتعزز من 
مب����ادرة العدي����د من املقاه����ي واملطاعم يف 
املنطقة لا�ص����تفادة من فر�����س النم� التي 
تقدمه����ا ال�رشاك����ة مع وات����ر جاردن �ص����يتي. 
لقد مت ت�ص����ميم منطقة املطاعم واملقاهي 

جترب����ة  وزواره����م  امل�ص����تاأجرين  لتمن����ح 
فريدة م����ع الطال����ة البحرية عل����ى املارينا 
ومع امل�ص����احات اخلارجية املخ�ص�ص����ة لكل 
مقه����ى اأو مطعم”.  من جانب����ه، قال ال�رشيك 
الداري ل����دوز كافيه، ب�ص����ارة عب����ده “ن�ؤمن 
ب����اأن للبحري����ن م�قع ا�ص����رتاتيجي مهم بني 
دول اخلليج ولديها اإمكانات كبرية يف جذب 
ال�ص����ياح والزوار ونحن ملتزم�ن لا�صتفادة 
الق�ص�����ى من هذه الفر�ص����ة، بال�صافة اإلى 
اأن م�رشوع ال�اتر جاردن �ص����يتي م�رشوع مميز 
ويعت����رب م����ن الدرج����ة الولى ويحت�����ي على 
جميع امل�ا�صفات واملعايري املطل�بة، كما 
يحظى مب�قع ا�ص����رتاتيجي مهم يف �ص����احية 
ال�صيف وبجانب ال�ص����يتي �صنرت ومطل على 
البحر من جميع الزوايا. نحن �صعداء لت�اجدنا 

�صمن هذا امل�رشوع املميز”.

“فن�دق اخلليج” حتقق 11 مليون دين�ر اأرب�ح� �ص�فية يف 2017 
جمل�س الإدارة ي��صى بت�زيع 30 % ع�ائد نقدية على امل�صاهمني 

املنام���ة - فن���ادق اخلليج: حقق���ت جمم�عة 
فن���ادق اخلليج �ص���ايف اأرب���اح بلغ نح���� 11.036 

ملي�ن دينار يف العام 2017.
واأعلن���ت املجم�ع���ة، الت���ي متتل���ك فن���دق 
اخللي���ج وفندق كراون بازا )ع���ن طريق �رشكتها 
التابعة “�رشكة البحرين لل�صياحة”(، و�رشكة “جلف 
براندز انرتنا�ص���ي�نال”، و�رشكة “خدمات مغ�صلة 
فن���دق اخلليج”، الت���ي تق�م ب���اإدارة فندق “ذي 
كيه�تيل” وفندق “اأ�صدال ج�لف اإن” بالبحرين 
و “منتجع اأو�صن بارادي�س” الذي متتلك املجم�عة 
ح�صة من اأ�صهمه يف زجنيبار، عن نتائجها املالية 

للعام 2017.
وقال رئي�س جمل����س اإدارة املجم�عة فاروق 
ي��صف امل�ؤيد اإن العام 2017 كان �صعًبا للغاية، 
خ�ص��ص���ا يف قطاع ال�ص���يافة؛ ب�صبب تزايد عدد 

الغرف املعرو�صة واملناف�صة يف اململكة.
وعلى الرغم من الظروف التجارية ال�ص���عبة، 
اأعل���ن امل�ؤي���د ع���ن حتقي���ق املجم�ع���ة اإجم���ايل 
اإيرادات ت�ص���غيلية بلغ���ت 37.261 ملي�ن دينار 
مقارنة مع 36.376 ملي�ن دينار يف نف�س الفرتة 
م���ن العام 2016، بارتفاع ق���دره 884.543 األف 

دين���ار بن�ص���بة 2.43 %. كم���ا حقق���ت املجم�عة 
اأرباحا �ص���افية وقدره���ا 11.036 ملي����ن دينار 
مقارن���ة مببل���غ 10.007 ملي����ن دين���ار يف نف�س 
الف���رتة 2016 )قبل اإ�ص���افة اأرباح مل���رة واحدة 
بلغ���ت 6.125 ملي����ن دينار( اأي بزي���ادة قدرها 
1.029 ملي�ن دينار بن�صبة بلغت 10.28 % عن 
العام 2016. واأو�ص���ى جمل�س الإدارة بت�زيع 30 

% ع�ائد نقدية على امل�صاهمني. 
وحققت املجم�عة يف الربع الأخري من ال�ص���نة 
اأرباحا �صافية بلغت 2.357 ملي�ن دينار مقارنة 
مع نف�س الفرتة 2016، اإذ بلغت اأرباح املجم�عة 
يف تلك الف���رتة 2.627 ملي�ن دين���ار بانخفا�س 
بلغ 270 األ���ف دينار بحريني مبا ن�ص���بته 10.28 

.%
واأب���رز امل�ؤي���د التحديات الت���ي ت�اجه قطاع 
ال�ص���يافة، اإذ �ص���هد تده�را يف ن�ص���بة الإ�ص���غال 
وانخفا�س معدلت اأ�ص���عار الغرف خال ال�صن�ات 

الأربع املا�صية. 
وت�صري الأرقام املعلنة اأخريا من قبل حمللي 
ال�ص�ق “STR” اإلى انخفا�س يف اإيرادات الغرف 
الفن���ادق  قط���اع  يف   %  11.8 بن�ص���بة  املتاح���ة 

بالبحرين، مع انخفا�س ن�صبتي الإ�صغال ومت��صط 
اأ�صعار الغرف خال العام 2017. 

كما اأث���رت الزي���ادات الكب���رية يف التكاليف 
والر�ص����م املفرو�ص���ة مثل املرافق �ص���لبا على 

ن�صبة الربحية.
وعلى الرغم من اأنه رحب بالتغيريات الأخرية 
يف �رشائب اجلمارك لبع�س ال�صلع التي من �صاأنها 
اأن ت�ص���اعد يف حت�ص���ني اأداء قطاع املطاعم، لكنه 

ح���ذر م���ن اأن الأث���ر الإيجاب���ي للتغي���ري يف �رشيبة 
اجلمارك قد يختفي مبج���رد اإدخال �رشيبة القيمة 

امل�صافة حيز التنفيذ.
واأ�ص���اف امل�ؤي���د اأن املجم�عة �صت�ص���تمر يف 
الت��ص���ع يف حافظ���ة اأعماله���ا داخ���ل البحرين، اإذ 
�ص���تق�م بافتت���اح مبنى “اأجنحة اخللي���ج الفاخرة 
- اجلف���ري” يف الرب���ع الثالث 2018، ف�ص���ا عن 
الت��ص���ع اخلارج���ي يف قط���اع الفن���ادق يف دب���ي 

وقطاع التجزئة يف �رشيانكا.
من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي للمجم�عة 
جارفيلد ج�نز “حققت املجم�ع���ة نتائج اإيجابية 
يف 2017 عم�ما، ولكن الرتاجع ال�صائد يف م�صت�ى 

اأداء قطاع ال�صيافة ه� م�صدر قلق حقيقي”.
 واأ�ص���اف اأن “املجم�ع���ة ب�ص���دد النته���اء 
من جتديد �ص���امل للغرف يف فن���دق كراون بازا، 
و�صتق�م خال العام 2018 بعملية جتديد كاملة 
ملركز اخلليج للم�ؤمترات، وكذلك جتديد مطاعم 
ال�احة ولبرج�ل وقاعة �ص���ارل�ك ه�ملز ومطعم 

في��صنز يف فندق اخلليج”.
واأو�ص���ح ج�نز “قمنا بت�قيع اتفاقية تعاون 
مع ال�صيف الإيطايل العاملي جيانكارل� بريبليني 
احلائ���ز اأكرث من مرة على جنمة مي�ص���ان �ص���تار، 
اإذ �ص���يق�م بقيادة فريق العم���ل مبطعم الفندق 
الإيط���ايل )لبرج�ل( بال�رشاكة م���ع فندق اخلليج، 
و�ص���يتم اإعاده اإفتتاح���ه بعد التجديدات با�ص���م 
)لبرج����ل ب���اي بريبلين���ي(. ومن خ���ال التعاون 
مع ال�ص���يف جيانكارل��ص����ف يقدم لبرج�ل باي 
بريبليني منًطا ابتكارًيا جديًدا للمطعم مب�صت�ى 

يرقى اإلى معايري مي�صان �صتار العاملية”.

• •فاروق امل�ؤيد	 جارفيلد ج�نز 	

“التنمية االقت�ص�دية” ي�صتقطب ا�صتثم�رات اأجنبية بـ 276 مليون دين�ر 
�صتخلق 2831 وظيفة

املنامة - جمل�����س التنمية: جنح جمل�س التنمية 
القت�ص����ادية يف ا�ص����تقطاب 71 �رشكة اإلى البحرين 
وبا�صتثمارات و�صلت قيمتها اإلى 276 ملي�ن دينار 
)733 ملي�ن دولر ( يف العام 2017، مما �صي�ص����اعد 
يف زيادة خلق املزيد من فر�س العمل بن�ص����بة ت�صل 
اإلى 72 % باملقارنة مع العام ال�ص����ابق له، حيث من 
املت�قع اأن تخلق هذه ال�ص����تثمارات 2831 وظيفة 
خال الث����اث �ص����ن�ات املقبلة يف ال�ص�����ق املحلية. 
وياأتي ذلك �ص����من اإطار عمل املجل�س يف ا�صتقطاب 
وت�صجيع ال�صتثمارات للم�صاهمة يف تنمية القت�صاد 
وامل�ص����اهمة يف خلق فر�س العمل للبحرينيني وفقاً 

ملبادئ روؤية البحرين القت�صادية 2030. 
ويرك����ز املجل�����س عل����ى ع����دد م����ن القطاع����ات 
القت�ص����ادية التي ت�ص����تفيد من املزايا التناف�صية 
للمملك����ة وت�ف����ر فر�ص����اً ا�ص����تثمارية مهم����ة وهي 
قطاعات اخلدم����ات املالية، وال�ص����ناعة التح�يلية، 
وتكن�ل�جي����ا املعل�م����ات والت�ص����الت، واخلدمات 

الل�ج�صتية وخدمات النقل، وال�صياحة. 
2017 قط����اع  ال�ص����تثمارات خ����ال   وت�ص����در 
تكن�ل�جي����ا املعل�م����ات والت�ص����الت، حي����ث مثل 
م����ا ن�ص����بته 54 % من جمم�����ع ال�ص����تثمارات وعلى 
راأ�����س ه����ذه ال�ص����تثمارات “�رشكة اأم����ازون خلدمات 
النرتنت”، يليه قطاع ال�صناعة بن�صبة 20 % والذي 
ت�ص����درت ال�ص����تثمارات في����ه “جمم�ع����ة م�ندلي����ز 
الدولي����ة”، اأما قط����اع النقل واخلدمات الل�ج�ص����تية 
فق����د حق����ق ا�ص����تثمارات بن�ص����بة 11 % وم����ن اأبرز 
ال�����رشكات التي ا�ص����تثمرت يف هذا القط����اع احلي�ي 
خال العام ه����ي “اأجيليتي” و”اأرمادا”، ويليه قطاع 
ال�ص����ياحة بن�ص����بة ا�ص����تثمارات بلغت 10 % ،مثلت 
“�رشكة فنادق اأك�صن” وتطبيق حجز �صيارات الأجرة 
“كرمي” كاأبرز امل�صتثمرين يف القطاع، ويليه قطاع 

اخلدم����ات املالية بن�ص����بة 4 % با�ص����تثمارات بارزة 
م����ن �رشكة احلل�����ل البديلة للمدف�ع����ات “بيتاب�س” 
و ال�رشكة املتخ�ص�ص����ة يف معاجل����ة الأعمال وخدمات 
اإدارة عاق����ات العم����اء لإ�ص����ناد الأعم����ال باأط����راف 
خارجي����ة “انفيتا”، ويكمل قط����اع اخلدمات املهنية 
ال�صتثمارات بن�صبة 1 %. وت�صكل هذه ال�صتثمارات 
م����ن حيث القيمة زيادة بن�ص����بة ت�ص����ل اإلى 161 % 
مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ اإجمايل ال�صتثمارات 
التي مت ت�ص����جيلها اآن����ذاك 106 ملي�ن دينار )281 

ملي�ن دولر( من خال 40 �رشكة.
وق����ال الرئي�����س التنفي����ذي ملجل�����س التنمي����ة 
“نفخ����ر  الرميح����ي  بالبحري����ن، خال����د  القت�ص����ادية 
بالإجناز غري امل�ص����ب�ق الذي حقق����ه جمل�س التنمية 
يف  املجل�����س  جن����ح  فق����د   ،2017 يف  القت�ص����ادية 
ا�ص����تقطاب 71 �رشكة، وكان ه����ذا نتيجة عمل دوؤوب 
وم�ص����اندة دائمة م����ن �رشكائنا م����ن القطاعني العام 
واخلا�����س، فهم اأطراف رئي�ص����ي�ن يف ه����ذا الإجناز.

ياأت����ي هذا الجناز نتيجة للجه�د امل�ص����رتكة الرامية 
لتحقي����ق النتق����ال من اقت�ص����اد قائم عل����ى الرثوة 
النفطي����ة اإلى اقت�ص����اد منتج قادر على املناف�ص����ة 
عاملياً بح�ص����ب روؤية البحرين القت�صادية 2030”. 
وا�ص����اف “ل����دى البحرين العديد م����ن الع�امل التي 
ت�ص����جع عل����ى ال�ص����تثمار، فاململك����ة تعت����رب ب�اب����ة 
الدخ�����ل لأ�ص�����اق دول جمل�����س التع����اون اخلليجي 
البالغ����ة قيمتها 1.5 تريلي�����ن دولر نظراً مل�قعها 
اجلغرايف ال�ص����رتاتيجي، كما اأنها تتمتع ببيئة اأعمال 
جذاب����ة وداعم����ة لا�ص����تثمار، ت�فر كلفة ت�ص����غيلية 
منخف�ص����ة، وبنية حتتية متط�رة، بالإ�صافة اإلى ق�ة 

عاملة حملية مدربة وذات كفاءة عالية”.
و�صي�ص����تفيد املجل�س من الإ�صاحات الهيكلية 
التي اتخذتها احلك�مة يف عدد من القطاعات لتعزيز 
البتكار وم�ا�صلة التح�ل نح� القت�صاد الرقمي مبا 
يف ذلك “انرتنت الأ�ص����ياء” واجليل ال�صناعي الرابع 

من اأجل حتفيز النم� يف القطاعات الرئي�صة.

• 	”Oracle M8 SuperCluster“ ال�رشكة الدولية خلدمات الدفع هي اأول �رشكة يف منطقة ال�رشق الأو�صط واإفريقيا تطبق نظام

”M8 Oracle“ الدولية خلدم�ت الدفع” تعتزم تطبيق“
 لت�فري خدمات اآمنة وم�ث�قة 

 2.2 مليون دين�ر اأرب�ح “الفن�دق الوطنية” يف 2017 

“كي بي اإم جي” ت�صتثمر يف تنمية الكوادر البحرينية

حقق���ت �رشكة الفن���ادق ال�طني���ة اأرباحا 
�ص���افية خ���ال العامل املا�ص���ي بلغ���ت 2.2 
ملي�ن دينار، قيا�ص���ا ب���� 3.5 ملي�ن يف العام 

2016، مرتاجعة بن�صبة 37.1 %.
واأظه���رت نتائ���ج ر�ص���مية لل�رشكة ن�رشت 
اأن الأرب���اح  عل���ى م�ق���ع ب�ر�ص���ة البحري���ن 
تراجعت بالربع الرابع من العام املا�ص���ي اإلى 
400 األ���ف دينار، بع���د اأن كانت ح�ايل 900 
األ���ف يف الف���رتة نف�ص���ها م���ن الع���ام 2016، 
مبعنى اأنها انخف�ص���ت بن�ص���بة و�ص���لت اإلى 

.% 55.5
وبلغ���ت اأرباح ال�ص���ه�ر الت�ص���عة الأولى 
م���ن 2017 ح�ايل 1.8 ملي�ن دينار، مرتاجعة 
م���ن 2.6 ملي�ن دينار لنف����س الفرتة من عام 

.2016
واأو�ص���ى جمل����س الإدارة بت�زي���ع ارباح 
�ص���ن�ية على امل�ص���اهمني ب�اق���ع 10 % من 
راأ����س املال املدف�ع، اأي 10 فل��س لل�ص���هم 
ال�احد، وبقيمة ت�صل اإلى 1.09 ملي�ن دينار.
 11.025 ال�رشك���ة  امل���ال  راأ����س  ويبل���غ 
ملي����ن دين���ار، م�زعاً عل���ى 110.25 ملي�ن 

�صهم، بقيمة ا�صمية 0.1 دينار.

املنام���ة - ك���ي ب���ي اإم جي: ح�ص���لت 
دفع���ة جديدة من امل�ظف���ني البحرينيني 
على �ص���هادات مهنية يف جم���ايل التدقيق 
واملحا�ص���بة، بدع���م من �ص���ندوق جا�ص���م 
فخ���رو التاب���ع ل�رشكة “كي ب���ي اإم جي” يف 

البحرين. 
وي�ص���ري هذا الإجناز اإلى التزام ال�رشكة 
الرا�ص���خ يف تنمية م�اهب الأفراد من خال 
املبادرات امل�صممة لدعم التّط�ر املهني 

للم�اهب البحرينية ال�صابة.
واأُن�ص���ئ �ص���ندوق جا�ص���م فخ���رو يف 
العام 2001 تيّمًنا بجا�ص���م فخرو، ال�رشيك 

امل�ؤ�ص����س لل�رشك���ة، وه� يه���دف اإلى دعم 
التط�ر املهني مل�ظفي ال�رشكة.

امل�ظف���ني  ال�ص���ندوق  وي���زّود 
البحرينيني بالدعم املايل امُلرفق بالعناية 
والإر�ص���اد من قب���ل الزماء الأك���رث خربًة؛ 
مل�صاعدتهم يف احل�ص����ل على اأي �صهادة 
اأو م�ؤه���ل مهن���ي يختارونه. وحت���ى الي�م، 
ا�ص���تكمل 99 م�ظًف���ا بحرينًيا �ص���هادات 
مهنية يف جمالتهم بدعم مايل واإر�ص���ادي 
بتكلفة اإجمالية بلغت 1.130 ملي�ن دولر 
)426000 دين���ار( ممّ�ل���ة بالكام���ل م���ن 

“كي بي اإم جي” يف البحرين. 

املحرر االقت�ص�دي



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: خالد عبداهلل جاسم احمد
االسم التجاري احلالي: مصنع كوكيتو للحديد املطاوع
االسم التجاري اجلديد: ورشة كوكيتو للحديد املطاوع

التاريخ: 14/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-25836( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

64803-3

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: علي محمد رفيع عبدالكرمي العوضي
االسم التجاري احلالي: علي العوضي لفبركة احلديد واالملنيوم

االسم التجاري اجلديد: علي العوضي لفبركة احلديد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018-26174( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

49799-6

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: عيسى جمال ناصر جنم عبداهلل عيد الرميثي
االسم التجاري احلالي: عيسى جمال ناصر جنم عبداهلل عيد الرميثي )101504(

االسم التجاري اجلديد: جوغادور مارين

التاريخ: 09/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2017-9417( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

101504-1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
القيد  مبوجب  واملسجلة  ذ.م.م  ماجنمنت  االزرق  النمر  شركة  اصحاب  السادة 

رقم 109245، طالبني تغيير االسم التجاري
من: شركة النمر االزرق ماجنمنت ذ.م.م

إلى: ساراس فودز ذ.م.م

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

القيد: 109245   -   التاريخ: 15-2-2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشزن تغيير االسم التجاري

شركة النمر االزرق ماجنمنت ذ.م.م

احملالت  حتويل  بطلب  البنعلي  جراح  علي  محمد  ماجد  مي  أدناه:  املعلن  إلينا  تقدم 
التجارية التالي الى السيد / عبداجمليد محمد علي اجلابري

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

التاريخ 13/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2018-24646( اعالن رقم
تنازل او بيع - عن احملل التجاري

99405-1
صالون وسبا بيت اجلمال

االسم التجاريرقم القيد

تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثانية بأن املدعني عباس عبداحلسني عبدالنبي حسني 
خلف وغيره.

قد أقاموا الدعوى رقم 02/2017/04328/4 ضد املدعى عليه جهاز املساحة والتسجيل العقاري
والبالغ  506 جنوسان  605 مجمع  144 طريق  رقم  للبيت  وثيقة ملكية  اصدار  فيها  طالبوا 

مساحته 78٫7 متر مربع

لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب املدعني أن يتقدم لهذه احملكمة بطلب مشفوع بأوجه 
اعتراضه، وقد حددت احملكمة جلسة 26/2/2018 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001124252 :رقم الدعوى: 02/2017/04328/4   -   رقم الكتاب

التاريخ: 15-02-2018
احملكمة الكبرى املدنية الثانية

اثبات ملكية عقار

تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثانية بأن املدعني عباس عبداحلسني عبدالنبي حسني 
خلف وغيره.

قد أقاموا الدعوى رقم 02/2017/03787/9 ضد املدعى عليه جهاز املساحة والتسجيل العقاري
والبالغ  506 جنوسان  605 مجمع  140 طريق  رقم  للبيت  وثيقة ملكية  اصدار  فيها  طالبوا 

مساحته 122٫5 متر مربع

لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب املدعني أن يتقدم لهذه احملكمة بطلب مشفوع بأوجه 
اعتراضه، وقد حددت احملكمة جلسة 01/03/2018 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001124343 :رقم الدعوى: 02/2017/03787/9   -   رقم الكتاب

التاريخ: 15-02-2018
احملكمة الكبرى املدنية الثانية

اثبات ملكية عقار

تعلن احملكمة الكبرى املدنية األولى بأن املدعي: علي صالح علي الشهابي
محامي املدعي: علي األيوبي

قد أقام هذه الدعوى ضد املدعى عليه: جهاز املساحة والتسجيل العقاري
وثيقة   1984/5842 املقدمة  حمل  الذي  للعقار  فاقد  بدل  عقارية  وثيقة  اصدار  فيها  طالبني 

رقم 1976/1887

لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب املدعي أن يتقدم لهذه احملكمة بطلب مشفوع بأوجه 
اعتراضه، وقد حددت احملكمة جلسة 20/02/2018 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
رقم الدعوى: 02/2017/13030/6
CS3001113014 :رقم الكتاب

التاريخ: 13-02-2018
احملكمة الكبرى املدنية األولى

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
األفندية  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  علي  ناصر  علي جعفر   / السيد 
رقم  القيد  مبوجب  الواحد  الشخص  كشركة  املسجلة  ش.ش.و،   للمقاوالت 
79736 طالباً إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من 

باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )79736( لسنة 2017
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة األفندية للمقاوالت ش.ش.و

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيد / هشام عطيه احمد احلايكي املالك لـ الصحة 
والسالمة لتكنولوجيا االنشاء )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب 
شركة  إلى  املذكورة  املؤسسة  حتويل  يطلب   ، رقم27556-2  القيد 
من  مملوكة  لتصبح  دينار،   1000 وقدره  برأسمال  الواحد،  الشخص 

السيد هشام عطيه احمد احلايكي

التاريخ: 08/02/2018
القيد: 27556-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل 

إعالن رقم )----( لسنة 2017 
بشان حتويل مؤسسة فردية - إلى شركة الشخص الواحد
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

 اليمن.. التحالف يعرت�س �شاروخا بالي�شتيا فوق املخا
دبي ـ وكاالت:

اعرت�ش���ت منظومة الدفاع ال�ش���اروخية باتريوت التابعة للتحالف العربي لدع���م ال�رشعية باليمن، 
اأم�س االأحد، �شاروخا اأطلقته ميلي�شيات احلوثي باجتاه مديرية املخا مبحافظة تعز.

وتتبع منظومة الدفاع ال�ش���اروخية باتريوت للقوات الع�ش���كرية االإماراتي���ة، التي تدير العمليات 
الع�شكرية يف جبهة ال�شاحل الغربي، وتعمل �شمن قوات التحالف العربي لدعم ال�رشعية يف اليمن بقيادة 
ال�ش���عودية.  وكانت مقاتالت التحالف العربي قد دمرت يف غارة جوية قبل اأيام من�ش���ة اإطالق �شواريخ 
بالي�ش���تية تابعة مليلي�ش���يات احلوث���ي، بالقرب من مط���ار احلديدة، حيث كانت تعم���ل على جتهيزها 
الإطالق ال�ش���واريخ. و�ش���دت قوات ال�رشعية واملقاومة اليمنية هجوما مليلي�ش���يات احلوثي على مواقع 
تابعة للجي�س واملقاومة �ش���مايل كِر�س. وقالت م�ش���ادر ع�شكرية اإن ميل�ش���يات احلوثي �شنت هجوما، 
�ش���دته الق���وات ال�رشعية، على مواقع يف خدا����س واحلوميي وقرن العلب.  واأ�ش���افت اأن قوات ال�رشعية 

واملقاومة ق�شفت باملدفعية مواقع وجتمعات ع�شكرية للحوثيني يف ال�رشيجه وامل�شجوره.

السنة العاشرة - العدد 3415 
االثنين

19 فبراير 2018 
3 جمادى اآلخرة 1439
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الكويت ـ سكاي نيوز عربية: 
ق���ررت حمكم���ة التميي���ز الكويتي���ة، 
اأم����س االأحد، اإخالء �ش���بيل نواب �ش���ابقني 
بالربملان وع�رشات املواطنني وا�ش���تمرار 
حماكمتهم على ذمة الق�ش���ية اإثر اقتحام 
متظاهري���ن الربملان ع���ام 2011. وتعقد 
يف  املقبل���ة  املحاكم���ة  جل�ش���ة  املحكم���ة 
الرابع من �ش���هر مار�س املقبل ال�شتكمال 
املرافعات. ويخ�ش���ع للمحاكم���ة عدد من 
ن���واب جمل�س االأمة احلاليني وال�ش���ابقني 
وع�رشات م���ن املواطن���ني بتهم���ة اقتحام 
جمل�س االأمة عام 2011 للمطالبة با�شتقالة 
رئي�س احلكومة اآنذاك ال�شيخ نا�رش املحمد 
ال�ش���باح. وكان���ت حمكمة اال�ش���تئناف قد 
اأ�ش���درت يف نوفمرب املا�شي اأحكاما على 
املتهم���ني باحلب�س ترتاوح بني �ش���نة و7 
�ش���نوات بتهمة دخول املجل�س وحتري�س 
رجال االأمن عل���ى التمرد. وتعد هذه املرة 
االأول���ى يف تاري���خ الكويت، التي ت�ش���در 
فيها اأحكام بحب�س نواب يف الربملان خالل 

فرتة واليتهم ال�رشعية.

دبي ـ قناة العربية: 

يف قرار مفاجئ، اأعلنت ال�ش����لطات 
ال�شودانية االإفراج عن كافة املعتقلني 

ال�شيا�شيني، ام�س االأحد.
وياأت����ي التط����ور بعد الق����رار الذي 
اأخذه الرئي�س ال�ش����وداين، عمر الب�شري، 
باإعادة الفريق �ش����الح عب����داهلل غو�س 
اإل����ى من�ش����به يف قي����ادة جه����از االأم����ن 

واال�شتخبارات.
الب�ش����ري،  واالأح����د املا�ش����ي، عني 
الفري����ق غو�س رئي�ش����اً جدي����داً جلهاز 
خلف����اً  الوطن����ي  واملخاب����رات  االأم����ن 
لرئي�ش����ه الناف����ذ حمم����د عط����ا. وج����اء 
التغيري على وقع حملة قمع ت�شتهدف 
التظاهرات املعار�ش����ة الرتفاع اأ�شعار 

املواد الغذائية.
و�ش����بق اأن �ش����غل غو�����س رئا�ش����ة 
جهاز املخابرات قبل اأن يخلفه عطا يف 

اأغ�شط�س 2009.
وج����اءت اإقالة عط����ا يف وقت تقود 
ال�شلطات االأمنية حملة قمع لتظاهرات 
الع����ام  بداي����ة  يف  اندلع����ت  معار�ش����ة 
اجل����اري احتجاج����اً على ارتفاع اأ�ش����عار 

ال�شلع الغذائية ويف مقدمها اخلبز.

غزة ـ رويترز: 

 ق���ال م�ش���وؤولون طبي���ون حملي���ون 
اإن الن���ريان االإ�رشائيلي���ة قتل���ت �ش���ابني 
فل�ش���طينيني يف غ���زة اأم�س االأح���د عندما 
ق�ش���فت اإ�رشائيل 18 هدف���ا جلماعات من 
الن�ش���طاء يف القطاع ردا على تفجري اأ�شفر 

عن اإ�شابة اأربعة جنود اإ�رشائيليني.
وتعد التطورات االأخرية التي تفجرت 
يوم ال�ش���بت ثم ه���داأت �ش���باح االأحد من 
اأك���رب ما �ش���هده قطاع غزة من ا�ش���طراب 
منذ حرب عام 2014 بني اإ�رشائيل ون�شطاء 
فل�ش���طينيني. وب���داأت االأح���داث بانفجار 
قنبل���ة عل���ى احلدود ب���ني اإ�رشائي���ل وغزة 
اأ�شفر عن اإ�شابة جنود اإ�رشائيليني. وردت 
اإ�رشائيل مبا و�ش���فه اجلي�س بغارات جوية 
ون���ريان الدباب���ات عل���ى 18 هدفا حلركة 
االإ�ش���المية )حما����س( وحرك���ة  املقاوم���ة 

اجلهاد االإ�شالمي.

القدس المحتلة ـ اف ب:
م���ن  ع���دد  االأح���د،  اأم����س  اعتق���ل 
امل�ش���وؤولني يف �رشكة بيزك لالت�ش���االت، 
وهي ال�رشكة االأكرب يف اإ�رشائيل لالت�شاالت 

االأر�شية.
وم���ن �ش���من املعتقل���ني، مقرب���ون 
من رئي����س احلكومة االإ�رشائيل���ي بنيامني 
نتنياه���و، وذل���ك �ش���من حتقيقات �ش���د 
رئي����س احلكوم���ة االإ�رشائيلية، يف ق�ش���ية 

ف�شاد رابعة تعرف مبلف 4000.
تق���دمي  عل���ى  الق�ش���ية  وتق���وم 
ت�شهيالت من وزارة االت�شاالت، التي كان 
نتنياه���و وزيره���ا )خالل الف���رتة احلالية( 
ل�رشكة بيزك وعدم ك�رش احتكارها لل�ش���وق 
 ،”walla“ مقابل تغطية منحازة من موقع
الذي متلكه ال�رشكة. وت�شبه هذه الق�شية، 
املتعلق���ة   ،2000 بق�ش���ية  يع���رف  م���ا 
مقاب���ل  اإعالمي���ة  ملوؤ�ش�ش���ة  بت�ش���هيالت 

تغطية منحازة لنتنياهو.

“اإخالء موؤقت” ملتهمني 
باقتحام الربملان الكويتي

ال�شودان يقرر اإطالق 
املعتقلني ال�شيا�شيني كافة

مقتل فل�شطينيني يف 
ق�شف اإ�رشائيلي على غزة 

ق�شية ف�شاد رابعة 
تطارد بنيامني نتنياهو

اجلبري: �سنوا�سل ال�سغط على اإيران لتغيري �سلوكها
راأى اأن م�شكالت املنطقة بداأت مع ثورة اخلميني

 وق���ال “النظ���ام االإي���راين ح���اول زعزع���ة 
ا�ش���تقرار �ش���وريا والعراق واليم���ن ولبنان”. 
واأ�ش���اف: “اإي���ران توف���ر اأكرث م���ن %90 من 

املتفجرات التي ت�شتخدم يف االعتداءات”.
“تغي���ري  ����رشورة  عل���ى  الوزي���ر  و�ش���دد 
ال�شيا�ش���ات احلالية للنظام االإيراين”. و�ش���بق 
للوزي���ر اأن قال اإن على اإيران تغيري �ش���لوكها 

يف حال اأرادت عالقات طبيعية مع بالده.
اإلى ذلك، راأى اأن م�ش���اكل املنطقة بداأت 

مع ثورة اخلميني عام 1979.
كما تطرق اإلى اإيواء اإيران لعنا�رش القاعدة، 

وتقدميها املالذ الأ�شامة بن الدن.
و�ش���دد عل���ى اأن���ه عل���ى اإي���ران االلت���زام 
بالقوان���ني الدولي���ة واالأع���راف اإذا اأرادت اأن 

نتعامل معها كدولة طبيعية.
ورحبت ال�شعودية اأم�س االأحد مب�رشوع قرار 
لالأم���م املتحدة مقدم م���ن بريطانيا والواليات 
املتحدة وفرن�ش���ا يدين طه���ران لعدم منعها 
و�ش���ول �ش���واريخها البالي�ش���تية اإل���ى اأيدي 

جماعة احلوثي اليمنية.
وقال اجلبري لرويرتز اإن االإجراء، اإذا ما اأقر، 
ف�شي�ش���اعد يف حما�ش���بة اإيران على ما و�ش���فه 
البالي�ش���تية”  ال�ش���واريخ  “ت�ش���ديرها  باأن���ه 
للحوثي���ني املدعومني م���ن اإيران وال�ش���لوك 

“املتط���رف والعنيف” يف املنطقة مبا يف ذلك 
دعم جماعات اإرهابية.

وقال اجلبري يف حديث خالل موؤمتر ميونيخ 
“من اأجل �شمان التزام اإيران بالقانون الدويل 
يج���ب اأن تكون لن���ا مواقف اأك���رث �رشامة فيما 
يتعلق بال�ش���واريخ البالي�ش���تية وفيما يتعلق 

بدعم اإيران لالإرهاب... يتعني حما�شبة اإيران”.
وقال اإن احلوثيني ي�شتخدمون ال�شواريخ 
االإيراني���ة بانتظ���ام “ال�ش���تهداف مدني���ني يف 

اليمن ويف داخل ال�شعودية”.
ودعا اجلبري كذلك اإلى تغيريين يف االتفاق 
الن���ووي املوقع عام 2015 مع اإيران هما اإلغاء 

البند املتعلق بالقيود الزمنية يف االتفاق ومد 
عمليات التفتي�س لت�شمل املواقع غري املعلنة 

واملواقع الع�شكرية.
ومن املرج���ح اأن يواجه م����رشوع قرار االأمم 
املتح���دة املتوق���ع اإق���راره ي���وم 26 فرباي���ر 
مقاوم���ة م���ن رو�ش���يا. وحتت���اج املوافقة على 
اأي قرار 9 اأ�ش���وات موؤيدة وعدم ا�شتخدام اأي 
من رو�ش���يا اأو ال�ش���ني اأو الواليات املتحدة اأو 

فرن�شا اأو بريطانيا حلق النقد )الفيتو(.
وقال اجلبري اإنه ياأمل يف اأن تقتنع رو�ش���يا 

بتاأييد االإجراء.
وقال دبلوما�ش���يون اإن بريطانيا �ش���اغت 
م�ش���ودة القرار بالت�شاور مع الواليات املتحدة 

وفرن�شا قبل تقدميه للمجل�س يوم اجلمعة.
وحت�ش���د اإدارة الرئي����س االأمريكي دونالد 
التاأيي���د من���ذ �ش���هور الأن حتا�ش���ب  ترام���ب 
االأم���م املتحدة اإيران وتهدد يف الوقت نف�ش���ه 
باالن�ش���حاب من اتفاق ع���ام 2015 املوقع مع 
ق���وى دولية به���دف تقلي����س برنام���ج اإيران 

النووي ما “مل يتم اإ�شالح عيوب كارثية به”.
واأبلغ خرباء م�ش���تقلون م���ن االأمم املتحدة 
جمل����س االأم���ن يف يناي���ر باأنه���م وج���دوا بقايا 
�ش���اروخ اإيراين “اأح�رش اإل���ى اليمن بعد فر�س 

حظر �شالح عليه”.

• •مظاهرات �شد ظريف يف ميونيخ	 نتنياهو ملوحاً بقطعة الدرون االإيرانية	

ميونيخ ـ وكاالت:

اأم�س الأحد يف م�ؤمتر الأمن يف  األقاها  ال�سع�دي عادل اجلبري، يف كلمة  اأكد وزير اخلارجية 

مي�نيخ، اأن اإيران دربت العديد من اخلاليا الإرهابية، كما نفذت عدة عمليات اإرهابية ح�ل العامل، 

م�سدداً على اأن ال�سع�دية �ست�ا�سل ال�سغط على اإيران من اأجل تغيري �سل�كها.

ويف معر�س احلديث عن النتهاكات الإيرانية، ت�ساءل: “اأمل تقم اإيران بتدريب واإدارة اخللية 

التي قامت بتفجري الأبراج يف اململكة عام 1996”. واأ�ساف: “ال�سع�دية مل تنفذ اأي اعتداء على اأحد 

خالفا لل�سيا�سة الإيرانية”.

نتنياهو: �سنتحرك �سد اإيران نف�سها اإذا لزم الأمر
امل����ع����ار�����ش����ة ت���ت���ظ���اه���ر ����ش���د ظ����ري����ف يف م�����وؤمت�����ر م��ي��ون��ي��خ

 ميونخ ـ وكاالت: 

قال رئي�س الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو 
اأم�س االأحد اأن اإ�رشائيل �ش���نتحرك �شد اإيران ولي�س 
�شد وكالئها فح�شب يف ال�رشق االأو�شط اإذا لزم االأمر.

واأكد رئي����س الوزراء االإ�رشائيلي م���رة اأخرى اأن 
طهران متثل اأكرب تهديد للعامل.

ووج���ه نتنياه���و حتذي���را �ش���ديد اللهج���ة اإلى 
طه���ران، مه���ددا بال���رد يف ح���ال تعر����س ا�رشائيل 
لع���دوان، يف كلم���ة “ا�شتعرا�ش���ية” نعتتها طهران 
ب�“الهزلية”، بعد اأ�شبوع على اأول مواجهة مك�شوفة 

بني البلدين يف �شوريا.
وتوع���د نتنياهو خ���الل موؤمتر ميوني���خ لالأمن، 
ملوح���ا بقطعة ق���ال اإنها ما تبقى م���ن طائرة بدون 

طي���ار اإيراني���ة اأ�ش���قطتها اإ�رشائيل فوق اأرا�ش���يها 
اال�شبوع املا�شي، “لدي ر�ش���الة للطغاة يف طهران 

“ال تختربوا عزم ا�رشائيل!”.
وتوجه بعدها اإلى وزير اخلارجية االإيراين جواد 
ظريف قائ���ال “هذه قطعة من الطائ���رة بدون طيار 
االإيراني���ة! هل تتعرف عليه �ش���يد ظريف؟ ال بد من 

ذلك، فهي طائرتكم”.
بعد قليل، رد ظريف الذي ي�ش���ارك يف املوؤمتر 
غ���ري اأنه مل يكن حا�رشا مبا�رشة خ���الل كلمة نتنياهو، 
فندد ب�”�ش���ريك هزيل ال ي�ش���تحق حتى الرد عليه”، 
متهما اإ�رشائيل باعتماد “�شيا�شة العدوان واالنتقام 

اجلماعي �شد جريانها”.
يف غ�ش���ون ذل���ك، جتمع الع����رشات من اأن�ش���ار 
املعار�ش���ة االإيرانية، بعد ظهر اأم�س االأحد، احتجاجا 

على م�ش���اركة وزير اخلارجية االإي���راين، حممد جواد 
ظري���ف، يف موؤمت���ر ميوني���خ لالأم���ن، ون���ددوا بقمع 
املتظاهرين ال�شلميني يف الداخل، وا�شتمرار اإنفاق 
اأموال ال�شعوب االإيرانية على دعم ومتويل االإرهاب 

يف املنطقة.
وطال���ب املتظاهرون ب���اإدراج ق���وات احلر�س 
االإي���راين عل���ى قوائ���م االإره���اب والت�ش���امن م���ع 

االنتفا�شة امل�شتمرة يف اإيران الإنهاء الدكتاتورية.
وهتفوا اأن ظريف ال ميثل ال�شعب االإيراين، بل 
ميث���ل الديكتاتورية الدينية يف اإيران، ويجب طرده 
م���ن املحاف���ل الدولي���ة، بح�ش���ب املتظاهرين. كما 
طالب���ت ال�ش���عارات مبحاكمة قادة النظ���ام االإيراين 
الإع���دام ع����رشات االآالف يف اإي���ران ودورهم يف مذابح 

�شوريا.

وق���ال اأع�ش���اء يف املجل�س الوطن���ي للمقاومة 
االإيراني���ة يف اأملاني���ا، والذي���ن نظم���وا املظاه���رة، 
اإن النظ���ام يف طه���ران هو العامل الرئي�ش���ي الإثارة 
احل���روب يف املنطق���ة من خ���الل تدخله الع�ش���كري 
واالإرهاب���ي يف ال�ش���وؤون الداخلي���ة لل���دول االأخ���رى 
يف املنطق���ة، مبا يف ذلك �ش���وريا والع���راق واليمن 

ولبنان”.
وطال���ب املتظاه���رون بو�ش���ع ق���وات احلر�س 
الث���وري على قوائ���م االإرهاب الدولي���ة، وطرد هذه 
الق���وات م���ن �ش���وريا، واإدان���ة احلكوم���ة االإيراني���ة 
ال�شتمرارها بانتهاكات حقوق االإن�شان، خا�شة اأنها 
نفذت 3500 عملية اإعدام منذ تويل ح�ش���ن روحاين 

ال�شلطة.

 طهران ـ وكاالت:

 حتطم���ت طائرة ركاب اإيرانية، �ش���باح اأم�س 
االأح���د، مبحافظة اأ�ش���فهان و�ش���ط الب���الد، فيما 

اأكدت تقارير اإعالمية مقتل جميع ركابها.
ونقل التلفزي���ون االإيراين، ع���ن رئي�س جلنة 
االأم���ن القوم���ي ع���الء الدي���ن بروج���ردي تاأكيده 
�س���قوط طائ���رة ركاب اإيرانية كان���ت متجهة من 
طهران اإلى مدينة يا�ش���وج جنوب البالد، م�ش���رياً 

اأنها كانت حتمل 60 راكبا و6 اأفراد للطاقم.
وقال بروجردي اأنه “ح�ش���ب املعلومات التي 
و�شلتنا الطائرة كان على متنها 60 راكبا و6 من 

طاق���م الطائرة وهي من نوع )ATR(، و�ش���قطت 
والتدقي���ق  البح���ث  زال���ت عملي���ات  وم���ا  فع���ال 

م�شتمرة”.
واأ�ش���اف “الطائرة �ش���قطت بعد 20 دقيقة 

من اإقالعها من مطار مهر اآباد بطهران”.
بدروه اأعلن م�ش���وؤول الط���وارئ االإيرانية باأن 
الطائ���رة، التي اختفت عن �ش���فحة ال���رادار خالل 
رحلة لها من طهران اإلى يا�ش���وج، قد �شقطت يف 
�شواحي �شمريم مبحافظة اأ�شفهان و�شط اإيران.، 

وذلك وفقاً لوكالة اأنباء “فار�س” االإيرانية.
وقال بريح�ش���ني كوليوند، اإن ه���ذه الطائرة 

كانت يف رحلة لها من طهران الى يا�ش���وج )مركز 
حمافظ���ة كهكيلوي���ة وبوير احم���د الواقعة جنوب 
غرب ايران( وكانت قد اختفت عن �شفحة الرادار 

اوال. واأ�ش���اف اأن الطائ���رة �ش���قطت يف �ش���واحي 
منطقة �ش���مريم مبحافظة اإ�ش���فهان و�شط اإيران، 

وكان على متنها ما بني 50 الى 60 راكبا.

مقتل 66 شخصا بتحطم طائرة ركاب إيرانية

• طائرة ركاب اإيرانية تابعة ل�رشكة اآ�شمان.	

• عادل اجلبري خالل موؤمتر االأمن يف ميونيخ	
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نريد صحافة مزعجة
يف �ص���بيحة �لي���وم �ل���ذي �أعلن���ت في���ه 
�ص���حيفة “�لوق���ت” توّقفه���ا عن �ل�ص���دور، 
وكان ذل���ك يف يوم �ل�ص���حافة �لعاملي، كنُت 
يف زي���ارة لأح���د �مل�ص���وؤولني، فباغتني بنوع 
من �ل�ص���ماتة �لتي مل يجتهد لإخفائها، قائالً: 
“�أمتنى �أن حتذو بقية �ل�صحف حذوها”، ذلك 
�أن هذ� �مل�ص���وؤول �صئم من كرثة �لنتقاد�ت 
و�ملالحق���ات �ل�ص���حافية �لتي علي���ه �أن يرّد 
عليه���ا، وي���رر له���ا، فكّلما قّلت �لأ�ص���و�ت 
�لناقدة و�ملنتقدة، بات �مل�صوؤولون يف هدوء 

نف�صي ل يف�صده “نقيق” �ل�صحافة.
مل���اذ� يبدي �مل�ص���وؤولون لدين���ا )�أي يف 
دولنا( �نزعاجاً من �ل�ص���حف و�ل�صحافة على 
�لرغ���م من �أنه���ا �أكرث �أدباً، و�أقل “خرب�ص���ة”، 
�أق����رض خمالب���اً، و�أنع���م �رضب���اً م���ن �ل�ص���حف 
�لأوروبية و�لأمريكية؟ ملاذ� قبل 210 �صنني 
تقريباً قال �لرئي�س �لأمريكي �لثالث توما�س 
جيفر�ص���ون: “ل���و ُت��رك �لأم���ر يل لالختيار ما 
بني حكومة بال �صحافة �أو �صحافة بال حكومة، 
د”؟ ملاذ� مل ت�ص���كره  لخ���رت �لثانية بال تردُّ
�ل�صحافة ول �ل�صحافيون، بل هاجموه يف �صنة 

حكمه �ل�صابعة، ما جعله ي�صت�صيط غ�صباً، ورّد 
له���م �لهجوم بالهجوم؟ وملاذ�، مع ذلك كله، 
مل يغرّي ر�أيه �لأول، وظل يف�ّصل “�صحافة بال 
حكومة خري للدولة من حكومة بال �ص���حافة”، 
ومل يتم���نَّ يوم���اً �أن تزول �ل�ص���حف يف عهده 
حتى ينعم باله���دوء ويتفرغ لإد�رة �حلكم يف 
بع�س من �ص���نو�ت �لتحدي ب�صفته �أحد �لآباء 

�ملوؤ�ص�صني للوليات �ملتحدة؟!
يكم���ن  وب�ص���اطة  �ص���هولة  ب���كل  �لأم���ر 
يف �لحر�في���ة �لت���ي تتمت���ع به���ا منظوم���ة 
�ل�ص���حافة لتقن���ع �ملجتمع �أنه���ا تتعاطى مع 
�ل�ص���لطات �لثالث ب�ص���يء من �لعد�لة، و�أنها 
ل���ن تن�ص���اق ور�ء �لقي���ل و�لق���ال م���ن دون 
�إيج���اد �لأدل���ة �لكافي���ة، ول تاأخذه���ا �أم���و�ج 
�لعاطفة لتتقاذفها مين���ة وي�رضة و�إل فقدت 
مو�ص���وعيتها يف تن���اول �مل�ص���ائل، لديه���ا 
مفارزها �ملتع���ددة و�ملتعاقبة بحيث ل ميّر 
�خل���ر �ليومي �إل بع���د �أن يج���ري �لتاأكد من 
�أكرث من م�صدر خمتلف من �صّحة �ملعلومات 
�لو�ردة، ول ين�رض �خلر �إل حني يكون مكتمل 
�لعنا����رض، ول مير خر فيه بع�س �ل�ص���ّك باأّنه 

قد ينقلب عليهم.
كل ه���ذ� ل يعن���ي �أن �ل�ص���حافة �لغربية 
م���ّر�أة من �لنحياز �أو �لأخطاء، ولكن �أخطاءها 
تك���ون كب���رية بك���ر تاأثريها، حيث ت�ص���هم 
بع����س �ل�ص���حف �لعريق���ة �لكرى يف �ص���نع 
�لق���ر�ر يف �لدولة، وي�صر�ص���د �ل�صيا�ص���يون 
�لأروق���ة،  يف  يج���ري  م���ا  لفه���م  ببع�ص���ها 
لتحليالتها �ل�ص���ت�رض�فية �لقائمة على قر�ءة 
عميق���ة و�ص���حيحة للو�ق���ع، ومقالتها مبنية 
عل���ى حقائ���ق ومعلومات �ص���لبة ونا�ص���عة، 
قب���ل  م���ن  للكتاب���ة  �مل�ص���احات  ُت�ص���ّلم  ول 
�لهو�ة �لذي���ن يتلم�ّص���ون طريقهم يف عو�مل 
�ل�صحافة، فالكتابة لي�صت ��صتثناًء و�متياز�ً، 
�ص���ّف  يعرف���ون  وم���ن  تتقل����س،  فالأّمي���ة 
�حل���روف و�لكلم���ات كرث، ولك���ن �نتخاب من 
يجيد �لكتابة، ويطرق �ملو�ص���وع من �لزو�يا 
�ل�ص���حيحة و��ص���عاً عو�طف���ه يف من���اأى على 

�أحباره.
�ل�ص���حافة �حلقيقي���ة تزع���ج �ملخطئني 
فقط لأنها تطاردهم، �أما �ل�صحافة �لرجر�جة، 

فاإنها تزعج �جلميع.

صافي الياسري

عبدعلي 
الغسرة

مُيثل ميثاق �لعمل �لوطني فل�ص���فة 
وروؤية وطنية �ص���ادقة، عرت ب�صفافية 
عن �لتوجه �لوطني للقيادة �ل�صيا�ص���ية 
�لبحرينية �لتي تو�فقت وطنًيا و�إن�صانًيا 
م���ع تطلع���ات و�آمال �ل�ص���عب �لبحريني، 
فكان �مليث���اق �لطريق �ل���ذي ُعبد على 
�أ�ص����س وطنية وقومية ليوؤ�ص����س مليالد 
نح���و  ُقدًم���ا  ومي�ص���ي  ينه����س  وط���ن 

م�صتقبل ُم�رضق.
وم���ن �ص���من �لأ�ص����س �لت���ي حر�س 
عليها �مليثاق “بناء �ل�صخ�صية �لوطنية 
�لبحرينية” �ملليئة بروح �لنتماء وقدرة 
ل متناهي���ة عل���ى �لبذل و�لعط���اء، عطاء 
يتف���ق مع م���ا متلك هذه �ل�صخ�ص���ية من 
�لقي���م و�ل�ص���لوك �لإن�ص���اين و�لع���اد�ت 
و�لتقاليد �لوطنية، فقد �ص���عى �مليثاق 
�إلى بناء �ل�صخ�ص���ية �لبحرينية �لإن�صانية 
�ل�صخ�ص���ية  �لوطني���ة،  �لربي���ة  ذ�ت 
ومعتقد�ته���ا  ب�ص���لوكها  �لثقافي���ة 
و�ص���فاتها �لعقلية و�لنف�صية، �صخ�صية 
وطني���ة بق���در�ت جتع���ل م���ن �لبحريني 
�لطاب���ع  حي���ث  م���ن  متمي���ًز�  مو�طًن���ا 
و�ل�ص���لوك، فامليث���اق مب���ا �ص���مل م���ن 
�ملبادئ �صعى لبناء �ل�صخ�صية �لبحرينية 
�ملتح���دة م���ع قيادته���ا �ل�صيا�ص���ية �أولً 

وبالدها ثانًيا و�صعبها ثالًثا.
و��ص���تطاع �مليث���اق �أن يبن���ي تل���ك 
�ل�صخ�ص���ية �لت���ي تو�فق���ت م���ع حاج���ة 
�ملجتمع �لبحريني �صيا�ص���ًيا و�قت�صادًيا 
م���ع  متفاعل���ة  �صخ�ص���ية  و�جتماعًي���ا، 
�لأحد�ث، لها دور كبري يف عملية �لتنمية 
�لوطنية، وو�ص���ع لها ع���دًد� من �لعو�مل 
�صخ�ص���ية  تكوي���ن  يف  �ص���اهمت  �لت���ي 
�لبحرين���ي �لوطنية، ونذك���ر منها: موقع 
�لبحرين���ي يف �أ�رضت���ه، مل���ا ل���دور �لأ����رضة 
�لوطن���ي و�ملجتمع���ي يف تن�ص���ئة �لأبناء 
�لتن�ص���ئة �ل�ص���احلة �لر�ص���يدة، كونه���ا 
�ملدر�ص���ة �لأولى لالأبناء، ودور �لبحريني 
يف جمتمعه، وموقعه �لوطني مب�صاركاته 
م���ن  �ملجتم���ع  وفعالي���ات  �أح���د�ث  يف 
�صيا�صية و�قت�صادية و�جتماعية، ولهذه 
�مل�ص���اركة �أثره���ا �لوطن���ي �لجتماع���ي 
�لكب���ري يف حتقيق �لتاآل���ف �لوطني بني 
خمتلف مكون���ات �أهل �لبحرين، وحتقيق 

�لوحدة �لوطنية. 
لقد كان ميثاق �لعمل �لوطني تعبرًي� 
حقيقًي���ا ع���ن �إر�دة �لقيادة �ل�صيا�ص���ية 
و�نعكا�ًص���ا لرغب���ة �ص���عبية، ووج���د لكي 
ي�صتمر، فامليثاق قادر على �صخ �ملزيد 
م���ن �لإجن���از�ت و�ملكا�ص���ب �لوطني���ة، 
�لدميقر�ط���ي  �مل�ص���ار  يف  خ�صو�ص���ا 
و�ص���ن �لت�رضيع���ات �لتي ت�ص���من حقوق 
�لإن�ص���ان وحريات���ه �لت���ي جت�ص���د قي���م 
�لعد�لة �لجتماعية و�مل�صاو�ة �لإن�صانية، 
�ل�صيا�ص���ية  و�لقي���ادة  �هلل  وبف�ص���ل 
و�حلكومة �لر�ص���يدة ��صتطاعت �لبحرين 
حتقيق �لعديد من �لإ�صالحات �لوطنية، 
وبذلك �ختارت مملك���ة �لبحرين �لطريق 
�ل�ص���حيح �ملتمثل بامل�رضوع �لإ�ص���الحي 
جلاللة �مللك و�إطالق �مليثاق �لذي حقق 

للبحرين �لنماء ول�صعبها �لرخاء.

الميثاق وبناء 
الشخصية الوطنية

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�إل����ى  �لبحرين����ي  �ل�ص����عب  �ص����يبقى 
�لأبد �ص����فا و�ح����د� كالبنيان �ملر�ص����و�س 
�أم����ام �ملتاآمري����ن، و�صيح�ص����د �أكر وكامل 
�لإمكانيات لإف�ص����ال كي����د �حلاقدين مهما 
تعددت �أدو�رهم ومو�قعهم، ومن �ل�صهولة 
�لرهنة �لتاريخية على قوة �صعب �لبحرين 
و�لتفافه حول قيادته، ول ي�صغله عن ذلك 
�ص����اغل مهم����ا كان نوعه و�ص����اأنه، وهذ� ما 
�أكد عليه �ص����يدي �ص����احب �ل�صمو �مللكي 
�لأمري خليفة بن �ص����لمان �آل خليفة رئي�س 
�لوزر�ء �ملوقر حفظه �هلل ورعاه يف جمل�صه 
�لأ�صبوعي �لعامر يوم �أم�س حني قال �أيده 
�هلل: “�إن هذ� �ل�ص����عب ب�ص����جاعته ومو�قفه 
�لوطني����ة ��ص����تطاع بقي����ادة جالل����ة �مللك 

وتع����اون �حلكوم����ة �إف�ص����ال كل حم����اولت 
�لغدر �لت����ي �أر�دت �لنيل من وحدة �لوطن 
و�أمنه و��صتقر�ره”. و�أ�صاف �صموه “علينا 
�أن نتذك����ر ما ج����رى من �أح����د�ث جتاوزتها 
�لبحرين بف�ص����ل م����ن �هلل تعال����ى ووقفة 
�صعب �لبحرين، وعلينا �أن نكون �أكرث وعيا 

بكل ما يدور من حولنا”.
يف  �لبحرين����ي  �ملو�ط����ن  تع����ود  لق����د 
�ص����اأنه  جندي����ا،  يك����ون  �أن  كان  عم����ل  �أي 
�ص����اأن �جلندي �لذي يحمل �ل�ص����الح متاما، 
و�ملتتب����ع للتاري����خ �س����يلتفت �إل����ى نقاط 
�لعظمة يف طبيعة �ملجتمع �لبحريني �لذي 
يعي�س كاجل�صد �لو�حد ويقف خلف قيادته 
�حلكيم����ة مقدم����ا للع����امل ملحم����ة يف �لبناء 

و�ملحافظة على �أمنه و��صتقر�ره و�لتم�صك 
بالقيم و�ملبادئ �لرفيعة.

قوتن����ا  عل����ى  �ملحافظ����ة  �أج����ل  وم����ن 
ومتا�ص����كنا ب�ص����ورة تامة نبه �صيدي �صمو 
رئي�س �لوزر�ء �إلى م�ص����األة غاية يف �لأهمية 
وحتتاج �إلى �ليقظة �لد�ئمة ورفع م�صتوى 
�ملالحظة وهذ� �رشط حا�س����م، يقول �سموه 
“علين����ا �أن نبتعد عن كل ما يعكر �ص����فو 
�ملجتمع، و�أل نن�ص����غل باأم����ور ل تفيدنا �أو 
تنفعنا، لكنها ُت�صغلنا عن �مل�صي قدما يف 
حتقيق كل ما هو �أ�ص����ا�س و�رضوري خلدمة 

�ملو�طنني”.
بالفع����ل... هناك من يريد للمو�طن �أن 
ين�ص����غل ويبقى بعيد� عن موقعه �لأ�صلي 

ويت����وه يف �لطرق����ات و�مل�ص����الك و�ملعابر 
�لت����ي ل تخ����دم �لوط����ن وم�ص����رية �لتنمية 
ب�ص����كل ع����ام، وه����ذه �لتوجه����ات �ص����بيهة 
بالكمائن �خلبيث����ة �لتي ترمي �إلى حتقيق 
و�مل�ص����يئة  �مل�����رضة  �لأغر������س  خمتل����ف 
باملجتم����ع، فق����د يب����دو �لأم����ر يف �لبد�ي����ة 
�ص����غري� وحم����دود�، لكنه يحم����ل يف طياته 
تد�بري ل�رضب �لأولوي����ات ومتابعة طريقنا 
يف �لبن����اء و�لتطوي����ر، لهذ� ف�ص����مو رئي�س 
�ل����وزر�ء �أيده �هلل وبحكم����ة �لقائد �لعظيم 
و�ملله����م يب�رضن����ا �إل����ى �لطريق �ل�ص����حيح 
يف  �لتعلي����م  درج����ات  باأعل����ى  ويزودن����ا 
�لنت�صار وبذل �جلهود �ملثمرة للمحافظة 

على �أمننا و��صتقر�رنا.

األمير خليفة بن سلمان... 
قائد االنتصارات

ع�ص���و  وه���و  �ص���ادقي،  حمم���ود  �ع���رف 
برمل���اين، ب���اأن �ملعتقل���ني �لذي���ن �عتقل���و� يف 
�ل�ص���طر�بات �لأخ���رية يف �لب���الد مت �عتقالهم 
�لبولي�ص���ية  �ملوؤ�ص�ص���ات  خمتل���ف  قب���ل  م���ن 
و�لأمني���ة، ول ميك���ن �لك�ص���ف ع���ن �إح�ص���اء�ت 
ووفق���ا  �ملعتقل���ني،  �لطلب���ة  م���ن  دقيق���ة 
لعر�فات �مل�ص���وؤولني يف �حلكوم���ة �لإير�نية، 
كان���و�  �ملتظاهري���ن  م���ن  �ملئ���ة  35 يف  ف���اإن 
�أعم���ار  ومتو�ص���ط  و�لط���الب،  �لتالمي���ذ  م���ن 

25 عام���ا. �ل����   �ملتظاهري���ن كان حت���ت �ص���ن 
جتمع���ت عائالت �ملعتقلني لف���رة طويلة �أمام 
�ل�ص���جون، مبا يف ذلك �ص���جن �إيف���ني يف طهر�ن 
و�لأهو�ز، لكن �حلكومة �لإير�نية مل تكتف بعدم 
�إعطائه���م �أي���ة �أخبار ع���ن �أحبائهم فح�ص���ب، بل 
ق���ام حر��س �ل�ص���جن �حلكومي���ون بتفريق هذه 
�لتجمع���ات ع���ن طريق �إط���الق �لن���ار يف �لهو�ء 
 و�إط���الق �لغ���از�ت �مل�ص���يلة للدم���وع عليه���م.
وع���ن �لوفيات حت���ت �لتعذي���ب يف �لتظاهر�ت 

�لإير�نية �لعارمة، فحتى �لآن قتل 13 �صخ�صا يف 
�صجون �حلكومة �لإير�نية، لكن �حلكومة �لإير�نية 
بدل م���ن �لعر�ف بهذ� �لع���دد �تهمتهم باأنهم 
 �نتحرو� �أو فقدو� حياتهم ب�صبب نق�س �ملخدر�ت.
وقال حممود �ص���ادقي، ممثل حمافظة طهر�ن، 
فيما يتعلق بهذ� �ملو�ص���وع عل���ى توير، وفقا 
ملعلوم���ات �أقارب �أح���د �ملحتجزين �لذين ماتو� 
يف �ل�ص���جن، �أن���ه �أظه���ر خ���الل ع���دة �ت�ص���الت 
م���ع عائلت���ه، “ن�رضه���ا بنف�ص���ه”، �أن �ل�ص���لطات 

و�مل�ص���وؤولني �أجروه هو وعدد� من �ملحتجزين 
�لآخري���ن عل���ى تن���اول حب���وب دو�ئي���ة جعل���ت 

�صحتهم تزد�د �صوء�.
ويف يناي���ر مت �لتاأك���د م���ن �إج���ر�ء 17 حكما 
بالإع���د�م، ومل يعلن �إل ع���ن 9 حالت منها فقط 
يف و�ص���ائل �لإع���الم �لر�ص���مية �لتابع���ة للنظام 
�لإي���ر�ين، وكان م���ن بني �لذين �أعدمو� �ص���ابان 
و�مر�أة و�حدة، وخالل هذ� �ل�ص���هر، مت �إجر�ء حكم 

�إعد�م علني �أمام �ملالأ.

ماذا أنجزت دولة الماللي؟ )2(

  ذرائع

ghassan.shihabyغسان الشهابي
@gmail.com

ه���ذه عبارة ت�ص���به �لنكتة، قالتها 
�لولي���ات  �ص���فرية  هايل���ي  نيك���ي 
�ملتح���دة �لأمريكي���ة يف �لأمم �ملتحدة 
قبل �أيام، �أما عن �ص���بب �لتحرك �صد 
�إير�ن �لذي نادت به فهو �أن �لوليات 
�ملتحدة لديها تقارير تقول �إن �إير�ن 
�خرقت قر�ر �لأمم �ملتحدة �ل�ص���ادر 
يف ٢٠١٥ بحظر �إمد�د �ليمن بال�صالح، 
و�أن �لتقري���ر �أثبت وجود �أ�ص���لحة من 
من�ص���اأ �إير�ين يف �ليمن، و�أن �ل�صاروخ 
كان  �لريا����س  عل���ى  �أطل���ق  �ل���ذي 
�صاروخا �إير�نيا، فهل كانت �لوليات 
�ملتحدة منذ عام ٢٠١٥ �لذي �ص���در 
فيه �لقر�ر وحتى عام ٢٠١٨ حمتاجة 
فع���ال �إلى �إثباتات تب���ني لها �أن �إير�ن 
�أن  �أم  للحوثي���ني؟  �ل�ص���الح  تق���دم 
�لوليات �ملتحدة تتحرك فقط عندما 

تريد �أن تتحرك؟
�ملتح���دة  �لولي���ات  �أر�دت  ول���و 
�أن تتح���رك �ص���د �إي���ر�ن بالفع���ل ملا 
�حتاج���ت لكل هذ� �لوق���ت لكي تاأتي 
بالدليل �لذي يعرف���ه �جلميع وهو �أن 
كل ر�صا�ص���ة �أطلقه���ا �حلوثيون هي 
ر�صا�ص���ة �إير�نية، لكن �مل�ص���األة هي 

م�صاألة م�صالح ل �أكرث ول �أقل.
عندما �أر�دت �لوليات �ملتحدة �أن 
تتحرك �ص���د �لعر�ق وحتطم مقدر�ته 
مل يكن لديها �أي دليل على ما �صاقته 
م���ن ذر�ئع للتدخل يف �لعر�ق و�حتالله 
و�إعطائ���ه هدي���ة على طبق من ف�ص���ة 
لإي���ر�ن، لكن �لني���ة �لأمريكي���ة �لتي 
كانت معقودة على تدمري �لعر�ق هي 
�لأ�ص���ا�س، �أما �لدليل و�حلجة فم�صاألة 
ب�ص���يطة حت���ى �إن تعل���ق �لأم���ر بقتل 

وت�رضيد ماليني �لب�رض.
تتح���رك  ل  �ملتح���دة  �لولي���ات 
بالأدل���ة و�لر�هني، وخ���ري دليل على 
ذل���ك ه���و ��ص���تهانتها ب���كل حقائ���ق 
�لتاري���خ وكل مو�ثي���ق �لأمم �ملتحدة 
عندم���ا ق���ررت نق���ل عا�ص���متها �إلى 
�لقد�س و�عرفت بها عا�ص���مة لدولة 
�لولي���ات  �أن  �حلقيق���ة  �لحت���الل! 
�ملتحدة عندما تريد �ل�صغط على �أية 
دولة ل�صبب �أو لآخر تقوم فور� باإخر�ج 
�لدليل م���ن جعبتها �ملليئ���ة بالأدلة، 
�ص���و�ء كان دليال قدمي���ا و�أكيد� مثل 
ت�ص���ليح �إي���ر�ن �حلوثي���ني، �أو دلي���ال 
يتم طهيه ب�رضع���ة مثل �متالك �لعر�ق 
�أ�ص���لحة نووي���ة، ثم تتحرك �ص���د هذه 
�لدولة حتت غطاء تنظ���ري�ت �مليديا 

�لأمريكية.
�إذ� كان���ت �لوليات �ملتحدة تريد 
�أل���ف دلي���ل عل���ى �أن �إير�ن ه���ي �أكرث 
�ص���بب للخر�ب و�لدم���ار يف �ملنطقة، 
فالأدل���ة موجودة، لكن لي�ص���ت �لأدلة 
و�لنته���اكات م���ن يح���رك �لولي���ات 

�ملتحدة يف �ملنطقة.

 حان وقت التحرك 
ضد إيران 

بثينة
خليفة قاسم
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زبدة القول



مّثن رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة س��مو الش��يخ عي��ى بن 
عيل آل خليفة زيارة وزير ش��ؤون 
الجودر  والرياضة هشام  الش��باب 
لصال��ة زي��ن لك��رة الس��لة يف أم 
الحص��م، مؤك��ًدا س��موه أن نجاح 
االتح��اد البحريني لكرة الس��لة يف 
تنظيم هذه التصفي��ات هو نجاح 

ململكة البحرين. 
وأضاف: “نقدر الجهود الكبرية التي 
تبذلها ال��وزارة وتعاونها الدائم مع 
االتحاد البحريني لكرة السلة وهذا 
ي��دل عىل حج��م العم��ل الضخم 
الذي يبذله املس��ؤولون يف الوزارة 
ع��ىل كاف��ة األصع��دة، االهت��ام 
املتزايد من قبل الوزير محل اعتزاز 
وتقدير ويؤكد ع��ىل مدى تواصله 

مع الجميع”.
الش��باب  ش��ؤون  وزي��ر  وكان 

والرياضة قد ق��ام بزيارة إىل صالة 
زي��ن لك��رة الس��لة، حي��ث تفقد 
مراف��ق الصال��ة وأع��ال الصيانة 
الجاري��ة فيه��ا، ووقف ع��ىل آخر 
االستعدادات ومدى جاهزية صالة 
زين بأم الحصم لكرة السلة متهيًدا 

الس��تضافة تصفيات االتحاد الدويل 
املؤهلة لنهائيات كأس آس��يا لكرة 
السلة والتي تستضيفها البحرين يف 
الفرتة ما بني الثالث والعرشين من 
الس��ادس والعرشين  فرباير وحتى 

من الشهر ذاته.

وتأيت هذه الزيارة يف إطار االهتام 
املتواص��ل واملتابعة املس��تمرة من 
قبل سعادة وزير ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة، وذلك ضمن املس��اعي 
الحثيثة لتحقيق اس��تضافة ناجحة 
يف التصفي��ات اآلس��يوية ك��ا هو 

مع��روف عن مملكة البحرين التي 
نجحت يف تنظيم ك��ربى األحداث 

الرياضية بامتياز كبري.
وح��ر الزي��ارة نائ��ب رئي��س 
االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
ن��ارص القصري والوكيل املس��اعد 

خالد  واملنشآت  الرياضة  لشؤون 
بن س��ليم الح��اج، واألمني العام 
باالتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
عبداإلل��ه عبدالغف��ار وعدد من 
الش��باب  وزارة  يف  املس��ؤولني 

والرياضة واتحاد السلة.

الجودر يتفقد صالة زين قبل التصفيات اآلسيوية
سمو الشيخ عيسى بن علي يثمن اهتمام الوزير

أم الحصم       اتحاد السلة

وصل اململكة ي��وم أمس وفد 
منتخب س��لطنة عان، وذلك 
إلقام��ة معس��كر تدريبي قبل 
مش��اركته يف تصفيات االتحاد 
الدويل املؤهلة لكأس آسيا التي 
الفرتة  البحرين يف  تس��تضيفها 

م��ن 23 إىل 26 فرباير الجاري 
عىل ملعب صالة زين البحرين 
بأم الحصم. وكان يف اس��تقبال 
مط��ار  الع��اين يف  املنتخ��ب 
البحرين الدويل وفد من اتحاد 
الس��لة، حي��ث تم اس��تقباله 

بال��ورود ونقل تحي��ات رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
س��مو الش��يخ عيى بن عيل 
بن خليف��ة آل خليف��ة وكافة 
أعضاء مجلس اإلدارة باالتحاد، 
بالتوفي��ق.  له��م  والتمني��ات 

يخ��وض  أن  املق��ّرر  وم��ن 
منتخب س��لطنة ع��ان عدد 
م��ن املباري��ات الودي��ة خالل 
باإلضافة  التدريبي،  معس��كره 
إىل مواصل��ة تحضرياته للحدث 

اآلسيوي.

تحضيرًا للمشاركة اآلسيوية

منتخب عمان يصل البحرين إلقامة معسكر تدريبي

اتحاد السلة         اللجنة اإلعالمية 

لقطات من وصول واستقبال المنتخب العماني

جانب من زيارة الوزير لصالة زينسمو الشيخ عيسى بن علي  
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اختتمت أكادميية ريال مدريد البحرين الدورة التدريبية الخاصة بتدريب املدربني والتي قدمها املدرب اإلسباين املعتمد لدى نادي ريال 

مدريد سريجيو الرنيس وشارك فيها 17 متدرًبا، وذلك حرًصا عىل التقيد باملستوى العاملي للتدريب.
وجاءت الدورة يف البحرين ضمن سلسلة دورات يقدمها النادي ملدربيه، بهدف رفع كفاءة املدربني وتطوير مهاراتهم للعمل مع الالعبني 
مبختلف الفئات. حيث تم تغطية الجوانب التقنية والتكتيكية والقيم السلوكية للتدريبات وتعزيز القيَّم األخالقية واملهارية لدى الالعب، 
وتعزيز لعبة كرة القدم عند األطفال من خالل تطبيق شعار األكادميية )أنت تلعب نحن نعلم(، وذلك إلنشاء جيل طموح يبني مستقبل 

زاهر للمملكة.
ومن جانبه، بنّي األمني العام للمؤسسة الخريية امللكية مصطفى السيد أن أكادميية ريال مدريد الخريية تهدف إىل تعزيز وتطوير املهارات 

االجتاعية للطالب وتحسني عالقاتهم مع اآلخرين، واملساهمة يف االندماج االجتاعي مع أقرانهم، إىل جانب نرش التعليم لجميع 
مستويات املجتمع عرب لعب كرة القدم، وتعزيز القيم األخالقية وتربية النشء عىل اللعب النظيف، ودمج األيتام مع أقرانهم يف الربامج 

الرياضية املتنوعة، ومساعدة الطفل يف التوازن الشخيص.

ريال مدريد البحرين يختتم الموسم التدريبي 

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

القصير: رئيس االتحاد حريص 
على متابعة التحضيرات 

أم الحصم - اتحاد السلة : أكد 
نائب رئيس االتحاد البحريني 

لكرة السلة رئيس لجنة املنتخبات 
نارص القصري أن املنتخب قد 

استعد لهذه املرحلة املهمة عرب 
معسكره برتكيا، عرب الحصص 

املوضوعة من قبل الجهاز الفني 
بقيادة الكابنت سلان رمضان 
واللقاءات الودية التي خاضها.

وقال نارص القصري األمور املتعلقة مبرحلة اإلعداد 
للمنتخب الوطني تسري وفق ما هو مخطط إليه 
بفضل املتابعة املستمرة من قبل رئيس االتحاد 

البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيى بن عيل 
بن خليفة آل خليفة ودعم سموه للجهازين الفني 

واإلداري وكافة الالعبني، مؤكًدا أن سموه يتابع بدقة 
كافة التحضريات املتعلقة باملنتخب ويضع توجيهاته 

مبا يعود بالفائدة عىل هذه املرحلة من اإلعداد 
والتحضري.

ووّجه نارص القصري الدعوة إىل كافة الجاهري 
البحرينية من أجل مساندة رجال املنتخب الوطني 

من خالل الحضور املكثف يف صالة زين البحرين بأم 
الحصم.

ناصر القصير

ينظم االتحاد البحريني أللعاب 

القوى اليوم اإلثنني مهرجان 

ألعاب القوى لألطفال والذي 

سيقام ابتداء من الساعة 

الرابعة والنصف عرًصا عىل 

ملعب استاد مدينة خليفة 

الرياضية مبدينة عيى، وذلك 

تحت رعاية سمو الشيخ فيصل 

بن خالد بن حمد آل خليفة 

وسمو الشيخ عبدالله بن خالد 

بن حمد آل خليفة نجيل 

النائب األول لرئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة، رئيس 

اتحاد دول غرب آسيا أللعاب 

القوى، رئيس االتحاد البحريني 

أللعاب القوى سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة. 

ويتضمن برنامج املهرجان 

وصول رعاة الحفل، يليه عزف 

السالم املليك، ثم كلمة ترحيبية 

لعضو مجلس إدارة االتحاد 

البحريني أللعاب القوى، 

رئيسة لجنة املوهوبني رقية 

الغرسة، عىل أن تبدأ فيا بعد 

املسابقات ثم إقامة مراسم 

التتويج وأخريًا الختام الساعة 

الخامسة والنصف تقريًبا.

وكان االتحاد البحريني 

أللعاب القوى قد قام باإلعداد 

والتحضري ملهرجان ألعاب القوى 

لألطفال منذ ما يقارب من شهر 

بهدف إخراج املهرجان بأفضل 

صورة، وسط دعم واهتام من 

قبل سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة، ومتابعة مستمرة 

من نائب رئيس االتحاد محمد 

عبداللطيف بن جالل وجهود 

اللجنة املنظمة للمهرجان 

برئاسة رقية الغرسة وباقي 

األعضاء.

مهرجان ألعاب القوى لألطفال باستاد خليفة الرياضي

اختتم منتخبنا الوطن��ي األول لكرة 
السلة معس��كره التدريبي الخارجي 
اس��طنبول  مبدين��ة  أقام��ه  ال��ذي 
بالجمهورية الرتكية؛ استعداًدا لخوض 
األوىل ملنافس��ات  املجمعة  ال��دورة 
الخليجي��ة  املنتخب��ات  تصفي��ات 
املؤهلة لنهائيات كأس آس��يا للرجال 
2021 “ب” التي ستحتضنها مملكة 
البحرين يف الف��رتة من 23 حتى 26 
فرباي��ر الجاري، مبش��اركة منتخبات 
إىل  اإلم��ارات  ع��ان،  الس��عودية، 

جانب منتخبنا الوطني.
ومن املؤمل أن تع��ود بعثة منتخبنا 
مس��اء الي��وم إىل أرض الوطن، عىل 
أمل أن يدخل األحمر معسكرًا محليًّا 

بدًءا من يوم غد حتى موعد انطالق 
املنافسات، إذ س��يكثف فيه الجهاز 

الفني ملنتخبنا الحصص التدريبية.
وتضم بعثة األحم��ر مدير املنتخب 
غسان قاروين، اإلداري موىس جعفر، 
والجه��از الفني املك��ون من املدرب 
سلان رمضان، املساعد األول حسني 
قاهري، املس��اعد الثاين حسن ميك، 
واختص��ايص العالج الطبيعي الرصيب 
مارك��و، إىل جان��ب 12 العًبا، وهم: 
حس��ني ش��اكر، صباح حسني، أحمد 
عبدالعزيز، أحمد نجف، محمد أمري، 
أحمد حس��ن، ب��در عبدالل��ه، ميثم 
جميل، محمد كويد، عيل ش��كرالله، 

محمد نارص وحسن نوروز.

وجاء معس��كر تركيا وف��ق الربنامج 
ال��ذي تم وضع��ه من قب��ل الجهاز 
الوطن��ي  امل��درب  بقي��ادة  الفن��ي 
سلان رمضان الذي عمد خالل فرتة 
املعس��كر عىل تجهيز جميع الالعبني 
بالش��كل األمث��ل، وزي��ادة عملي��ة 
التجان��س في��ا بينهم ع��رب تكثيف 

الحصص التدريبية اليومية.

فوزان وخسارة

واش��تمل برنامج املعسكر الذي استمر 
8 أيام عىل تدريبات صباحية ومسائية 
ركز خاللها الجهاز الفني بقيادة املدرب 
رمض��ان ع��ىل التدريب��ات الخططي��ة 

والفنية.

وخ��اض منتخبن��ا الوطن��ي 3 لقاءات 
تحضريية خالل فرتة املعسكر، استهلها 
بلق��اء فريق باكريك��وي الرتيك، وخرسه 
منتخبنا بنتيج��ة 79 مقابل 65، ثم فاز 
يف اللق��اء الث��اين الذي جمع��ه بفريق 
يس��ليورت ال��رتيك ب��� 63/60، قبل أن 
يختت��م األحم��ر مباريات��ه بالفوز عىل 
املنتخ��ب العراقي بنتيجة 72/67، بعد 
أداء مرٍض وقوي تألق فيه العبونا طوال 
فرتة األشواط األربعة من خالل تطبيق 
خط��ط امل��درب رمض��ان يف الجانبني 
الدفاعي والهجوم��ي الدفاع والهجوم، 
إذ أعطى املدرب الفرصة لكافة الالعبني 
يف املش��اركة من أجل كسب االحتكاك 

ولرفع مستوى الجانب الفني والبدين.

“أحمر السلة” يختتم معسكر تركيا ويعود مساء اليوم
فوزان وخسارة لمنتخبنا.. وجهوزية عالية

محمد الدرازي

منتخبنا الوطني لكرة السلة

متكن العب��و التايكوندو من تحقيق 4 
ميداليات برونزي��ة يف بطولة الفجرية 
الدولي��ة املفتوحة للتايكوندو املصنفة 
G1 م��ن االتح��اد ال��دويل واملقام��ة 
يف دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 
مبشاركة 700 العب والعبة ميثلون 30 

دولة من مختلف العامل.
وأضاف الالعبون 4 ميداليات إىل رصيد 
البحري��ن ليصبح املجم��وع حتى اآلن 
ميدالي��ة فضية واح��دة و4 ميداليات 

برونزية.
واس��تطاع العبو التايكوندو وهم: نور 
عبدالحمي��د، فوزي��ة محم��د، وأفراح 
يوسف، وعبدالله معتوق، من تحقيق 
امليداليات الربونزي��ة يف البطولة التي 

تشهد منافسات قوية وإثارة وندية.
ومتكنت الالعبة ن��ور عبدالحميد من 
الفوز عىل العبة اإلمارات يف مواجهتها 
األوىل يف وزن تح��ت 44 كيلوغراًم��ا 
للناش��ئني، قب��ل أن تخرس م��ن العبة 
االمارات يف نص��ف النهايئ، أما الالعبة 
أف��راح يوس��ف فف��ازت يف الواجه��ة 
األوىل عىل العبة م��ن عان وخرست 
يف املواجه��ة الثاني��ة م��ن العب��ة من 
كازاخس��تان، فيا فاز عبدالله معتوق 
ع��ىل العب م��ن ع��ان واإلم��ارات 

والس��عودية وخرس من كازاخس��تان، 
والالعبة فوزية محمد فازت عىل العبة 
م��ن األردن واإلم��ارات وخرست من 

أوزبكستان.
وأكد املستشار واملدير الفني ملنتخبات 
التايكون��دو توفيق نوي��رص أن العبي 
والعبات التايكوندو قدموا مس��تويات 
جي��دة يف املنافس��ات، مش��ريًا إىل أن 
املنافس��ة كان��ت قوية للغاية وس��ط 
مش��اركة كبرية من العبي والعبات من 
مختل��ف دول العامل، متمنيًّا أن يتوفق 
الالعبون يف البطوالت املقبلة وتحقيق 

امليداليات الذهبية.

البحرين  ن��ادي  تش��هد مالع��ب 
الرابع��ة م��ن ع��رص  للتن��س يف 
الي��وم املب��اراة النهائية ملس��ابقة 
الف��ردي للفئة العمرية 12 س��نة، 
املقام��ة ضمن منافس��ات بطولة 
 )BBK( والكويت البحري��ن  بنك 
املفتوح��ة لناش��ئي التن��س، التي 
ينظمها النادي خالل الفرتة من 7 
– 21 فرباير الج��اري تحت رعاية 
البحرين  لبنك  التنفي��ذي  الرئيس 

والكويت رياض ساتر.
ويلتق��ي يف النه��ايئ الفائ��ز م��ن 
الش��هايب  البحريني يوس��ف  لقاء 
مانريز مع  تريس��تان  والربيط��اين 

الكازاخس��تاين  لق��اء  من  الفائ��ز 
ري��ي  والهن��دي  الت��ري  م��ارات 
س��وناواين، وقد أس��فرت مباريات 
األم��س يف الدور قب��ل النهايئ عن 
ف��وز الالع��ب تريس��تان مان��ريز 
م��ارو  الك��روايت  الالع��ب  ع��ىل 
أجروكوفيت��ش بنتيج��ة -6صف��ر 
و2-6 وف��وز الالعب م��ارات التري 
عىل الالعب الهندي أشوين أريان 

بنتيجة 7-5 و3-6 و12-10.
اآلنس��ات  ف��ردي  مس��ابقة  ويف 
تأهلت إىل املباراة النهائية الالعبة 
بفوزها  عبدالله  مري��م  البحرينية 
عىل الالعبة هاج��ر زيدان بنتيجة 

3-6 و4-6، لتتقابل مريم يف النهايئ 
غدا مع الالعبة األمريكية مورديشا 
ماديسون التي تأهلت أمس األول 
بفوزها ع��ىل الالعبة الفلبينية إيرا 
كورال بنتيجة 4-6 و1-6، ويف إطار 
اإلستعداد للحفل الختامي للبطولة 
بالتعاون  املنظم��ة  اللج��ان  تقوم 
م��ع إدارة العالق��ات العامة لبنك 
البحرين والكويت بوضع اللمسات 
األخرية والرتتيبات الخاصة باملباراة 
النهائي��ة وفقرات الحفل الختامي، 
الذي يقام يف ي��وم األربعاء القادم 
تحت رعاية رياض س��اتر الرئيس 
التنفيذي لبنك البحرين والكويت.

4 ميداليات برونزية للتايكوندو 
في بطولة الفجيرة 

نهائي فردي 12 سنة لبطولة 
BBK للتنس اليوم

فوزية موسى

عبداهلل معتوق

الالعب يوسف الشهابي

أم الحصم          اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

اس��تهل األهيل حمل��ة الدفاع عن 
العربية  اللق��ب ببطول��ة األندي��ة 
السادس��ة والثالثني للك��رة الطائرة 
للرج��ال بف��وز مثني عىل حس��اب 
أه��يل بنغازي الليب��ي بنتيجة 3/1، 
يف املواجه��ة التي جمعت الفريقني 
مس��اء أمس األحد عىل صالة املنزه 
األوىل  الجول��ة  منافس��ات  ضم��ن 
ولحساب املجموعة )أ( من البطولة 
التي تحتضنها تونس حتى 26 فرباير 

الجاري.
واس��تطاع األهيل أن يحسم الشوط 
األول بنتيجة 25/22 والشوط الثاين 
25/15، قب��ل أن ينته��ي الش��وط 
الثالث ملصلحة أهيل بنغازي الليبي 

25/21، بين��ا فاز األهيل بالش��وط 
الراب��ع 25/16؛ ليحس��م املواجه��ة 
لصالح��ه ويخط��ف أول 3 نق��اط 
س��تمنحه دفع��ة معنوي��ة يف باقي 
املباري��ات ليخطف إح��دى تذكريت 

الصعود إىل الدور ربع النهايئ.
ولن يخ��وض ممثل الك��رة الطائرة 
البحرينية الي��وم أي مباراة عىل أن 
يستأنف مش��واره غدا الثالثاء بلقاء 
الجيش املليك املغريب، إذ من املؤمل 
أن يس��تغل الجهاز الفن��ي بقيادة 
امل��درب منري بن قارة ف��رتة الراحة 
إلج��راء بعض التدريب��ات الخفيفة 
ورشح أداء فري��ق الجي��ش املل��يك 
املغريب للتعرف عىل نقاط الضعف 

والقوة لديه.
وس��تقام اليوم االثن��ني 7 مباريات 
عندم��ا يلتق��ي االتحاد الس��عودي 
وسنجل الفلسطيني الساعة 2 ظهرا 
البحرين  املح��يل ململكة  بالتوقيت 
)املجموع��ة ب(، ويلع��ب املجمع 
الب��رتويل الجزائري مع الس��ويحيل 
الليبي الس��اعة 4 عرصا )املجموعة 
ب(، ويلتق��ي الس��يب العاين مع 
األمان الس��وداين الس��اعة 6 مساء 
)املجموع��ة د(، ويلع��ب الرتج��ي 
العراقي  البيش��مركة  م��ع  التونيس 
الس��اعة 8 مس��اء )املجموع��ة د(، 
ويلتقي األهيل بنغ��ازي الليبي مع 
الجي��ش املل��يك املغريب الس��اعة 4 

ع��رصا )املجموعة أ(، كا س��يلعب 
الس��الم العاين مع النجم الساحيل 
التونيس الس��اعة 6 مساء املجموعة 
ج(، وأخريًا سيلتقي الهالل السعودي 
مع العريب القطري الس��اعة 8 مساء 

)املجموعة ج(.
يذك��ر أن األه��يل ه��و حامل لقب 
الت��ي   )35( املاضي��ة  النس��خة 
اس��تضافتها البحرين بش��هر فرباير 
2017 بعدما فاز يف املباراة النهائية 
عىل الجيش القطري، كا سبق وأن 
فاز األهيل بلقب النس��خة 33 التي 
اقيمت بجمهورية مرص العربية عام 
2015 بعدم��ا أطاح بصاحب األرض 

والجمهور نادي الجيش املرصي.

األهلي يفوز على أهلي بنغازي ويالقي الجيش المغربي غدا
في مستهل مشواره بالبطولة العربية ألندية الطائرة 

حسن علي

من لقاء األهلي وأهلي بنغازي الليبي

البالد سبورت: حقق املحرق فوزاً 
صعبا عىل حساب النجمة بنتيجة 

3/2 يف املواجهة التي جمعتها 
مساء أمس األحد ضمن منافسات 
الجولة األخرية من دوري الدرجة 

األوىل للكرة الطائرة والتي اقيمت 
عىل صالة االتحاد مبدينة عيى 

الرياضية.
ونجح املحرق يف التغلب عىل 

النجمة للمرة الثانية هذا املوسم 
بعدما أطاح به يف القسم األول 

بنفس النتيجة 3/2، حيث استطاع 
املحرق أن يقلب الطاولة عىل 

منافسه رغم تخلفه يف الشوط األول 

20/25، والشوط الثاين 21/25، 
بعدما خطف الشوط الثالث 25/18 

والشوط الرابع 25/23، والشوط 
الحاسم 15/9 ليخرج بانتصار مثني 

قاده لالرتقاء إىل املركز الثاين يف سلم 
الرتتيب العام بعدما رفع رصيده إىل 
32 نقطة، فيا حصد النجمة نقطة 
وحيدة ليصبح يف رصيده 31 نقطة 

يف املركز الرابع.
وبتلك النتيجة فقد تحددت مالمح 

لقاءات املربع الذهبي حيث 
سيلتقي األهيل األول أمام النجمة 
الرابع، بينا سيلتقي املحرق الثاين 

مع داركليب الثالث.

أدار املباراة طاقم الحكام الدويل 
املكون من األول جعفر املعلم 

والثاين سامي سويد.
ويف املواجهة الثانية بني اتحاد الريف 
وبني جمرة استطاع األول أن يحقق 

أول انتصار بفوز شاق بنتيجة 3/2 
ليخطف نقطتني مل تشفعا له للبقاء 

بدوري الدرجة األوىل بينا حصد 
بني جمرة نقطة من اللقاء رفعت 

رصيده إىل 7 نقاط لتضمن له البقاء 
بدوري األضواء.

بني جمرة كسب الشوط األول 
25/23، ومن ثم قدم اتحاد الريف 

افضل عروضه يف الشوطني الثاين 

والثالث اللذين كسبها عىل التوايل 
25/22، 25/22 قبل أن يعود بني 

جمرة إىل الفوز بالشوط الرابع 
31/29 والذي استطاع من خالله أن 

يحسم بقاءه ويعلن هبوط اتحاد 
الريف رسميا بغض النظر عن نتيجة 
الشوط الخامس الذي حسمه اتحاد 

الريف لصالحه.
وبتلك النتيجة فقد تأكد رسمياً 

هبوط اتحاد الريف لدوري الدرجة 
الثانية وبقاء بني جمرة يف مصاف 

دوري الكبار. أدار اللقاء الحكم 
الدويل األول عبدالله حبيب واملرشح 

الدويل عيل الشيخ.

ات���ح���اد ال���ري���ف ي��ه��ب��ط ل��ل��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة رس��م��ي��ا
ط���ائ���رة ال���م���ح���رق ت��ع��ب��ر أج������واء ال��ن��ج��م��ة 
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رف��ع ممثل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد املل��ي 
للفروس��ية وس��باقات القدرة  سمو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
أسمى آيات التهاين والتربيكات ملقام 
عاهل البالد املف��دى حرضة صاحب 
الجالل��ة املل��ك حمد ب��ن عيىس آل 
خليفة، وذلك مبناس��بة النجاح الكبري 
ال��ذي حققت��ه بطول��ة كأس جاللة 
امللك املفدى للقدرة وتحقيق اسطبل 
الرعود للمركز األول للبطولة مبشاركة 
نخبة من فرس��ان مملك��ة البحرين 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأكد س��موه أن حضور جاللة امللك 
اهتامم  يعك��س  للبطول��ة  املف��دى 
رياض��ة  وتطوي��ر  بدع��م  جاللت��ه 
الفروس��ية وس��باقات القدرة يف هذا 
الح��دث، معت��ربًا س��موه أن حضور 
نائب رئيس دولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن راش��د آل مكت��وم وويل عهد ديب 
صاحب الس��مو الش��يخ حمدان بن 
محم��د بن راش��د آل مكت��وم دليل 
واضح ع��ىل أهمية ه��ذه التظاهرة 
الرياضية املميزة، مش��يًدا باملشاركة 
الفاعلة لفرس��ان اإلم��ارات يف هذه 
البطولة والتي أش��علت املنافس��ات 

والسباق يف جميع مراحله.
وبينّ س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن س��باق أغىل الكؤوس بات 
ميثل أح��د املعامل الب��ارزة يف خارطة 
سباقات القدرة يف املوسم البحريني، 
ويش��هد دامئً��ا مواجه��ات س��اخنة 
ب��ي املنافس��ي ويرتفع فيه س��قف 
التوقع��ات بش��كل مث��ري يف صفوف 
الجمه��ور والحض��ور، ال س��يام وانه 
يحظى برعاية ومتابعة من قبل عاهل 
البالد الف��ارس األول يف اململكة، وأن 
هذا الس��باق الغايل يس��هم يف بلورة 
حركة قوي��ة عىل مس��توى القاعدة 
لهذه الرياضة نظرًا إلقامة مسابقات 
عىل مس��توى الناش��ئي، عالوة عىل 
دوره يف توسيع آفاق ونطاق التنافس 

بي العموم من مختلف اإلسطبالت.

كام أشار سموه إىل الدور البارز الذي 
يق��وم ب��ه االتحاد امللي للفروس��ية 
وسباقات القدرة برئاسة نائب رئيس 
املجلس األعىل للبيئة س��مو الش��يخ 
فيصل بن راش��د آل خليف��ة، وذلك 
من خ��الل التنظيم املمي��ز  لجميع 
البط��والت املحلي��ة وأبرزه��ا بطولة 

كأس جالل��ة املل��ك املف��دى للقدرة 
التي تس��اهم بش��كل كبري يف تطور 
مس��توى وأداء الفرس��ان، باإلضاف��ة 
إىل توف��ري اإلمكاني��ات واالحتياجات 
الخارجية، مام س��اعد  للمش��اركات 
الفرس��ان  مس��توى  ارتق��اء  ع��ىل 
املش��اركي وتعريف مملكة البحرين 

يف املحافل الخارجية، متمنيًّا س��موه 
النج��اح والتوفيق لالتح��اد بتحقيق 
نتائج ترفع اس��م مملكة البحرين يف 

أكرب البطوالت العاملية.
وأشاد سموه مبا قدمه فرسان اسطبل 
الرعود وفرس��ان الفري��ق امللي من 
مس��توى فني رائع ومرشف يليق مبا 

وصلت إليه رياضة القدرة البحرينية، 
ومنافستهم للمراكز األوىل واعتالئهم 
ملنصات التتويج إمن��ا دليل قاطع ملا 
ولص��ت إليه ه��ذه الرياض��ة اليوم، 
مؤك��ًدا مواصل��ة الدع��م وامل��ؤازرة 
لتحقيق املزيد من التطور واالزدهار 

للقدرة البحرينية.
كام مثنّن س��موه رعاية مجموعة جي 
إف إت��ش املالي��ة )GFH( لبطول��ة 
كأس جالل��ة املل��ك املف��دى للقدرة 
والت��ي س��اهمت يف تحقي��ق رؤى 
وتطلعات االتح��اد امللي يف تحقيق 
عوامل النجاح م��ن جميع الجوانب 
وم��ا يطمح له املنظم��ون والقامئون 
خصوًص��ا أنها تعترب م��ن أقوى وأكرب 

بطوالت وسباقات القدرة.
ه س��مو الش��يخ نارص بن حمد  ووجنّ
آل خليفة تقديره ملجموعة جي إف 
إت��ش املالية عىل ه��ذا الدعم الذي 
كانت بصامته واضحة مبا تحقق من 
نجاح أش��اد به الجمي��ع متمنيًّا لهم 
كل التوفي��ق وإىل كل ما هو يف خري 

ومصلحة اململكة.

ناصر بن حمد يهنئ جاللة الملك بنجاح كأس جاللته للقدرة 
أكد أن الرعاية الملكية السامية حققت العديد من اإلنجازات للمملكة

جاللة الملك خالل حضوره سباق القدرة

تغطية        اللجنة اإلعالمية 

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

CEI 1* 80 KM, CEN 80KM & CEN 40KM
SATURDAY, 17TH FEBRUARY 2018

أكد رئيس االتحاد امللي 
للفروسية وسباقات القدرة نائب 
رئيس املجلس األعىل للبيئة سمو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أن ترشيف جاللة امللك املفدى، 
لبطولة كأس جاللته للقدرة هو 

ترشيف لجميع الفرسان.
وأكد سموه أن حضور وترشيف 

جاللة امللك املفدى ونائب رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم وويل عهد ديب 

سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم وسام فخر 
واعتزاز لجميع الفرسان، وهو 

تأكيد عىل أهمية هذه البطولة 
الغالية والذي أوصلها للنجاح 
الذي نطمح له جميًعا، مؤكًدا 

سموه أن متابعة جاللته ألبنائه 
الفرسان هو اإلنجاز والفوز األكرب 

للجميع، حيث ترشيف جاللته 
للسباق خري دليل عىل اهتامم 

وحرص جاللته لدعم أنشطة 
الفروسية بصورة عامة والقدرة 
بصورة خاصة، وأشار سموه إىل 

أن ترشيف وحضور جاللة امللك 
املفدى ومتابعته البطولة كان 

له بالغ األثر يف نفوس الفرسان 
واإلسطبالت املشاركة الذين 

حرصوا عىل الظهور باملستوى 
املرشف وتحقيق أفضل النتائج 

واملراكز األوىل والعمل عىل إبراز 
ما وصلت إليه رياضة القدرة يف 
اململكة من مستويات متطورة 
يف ظل الرعاية امللكية السامية، 
مشريًا أن ما وصلت إليه القدرة 
البحرينية من تطور ومناء عىل 

املستوى العاملي جاء بفضل 

رعاية جاللة امللك املفدى لهذه 
الرياضة وتوجيهات الفارس 

األول من أجل تطويرها إىل أن 
بلغت للعاملية وحققت العديد 
من اإلنجازات واملكتسبات التي 

نقطفها اليوم، معاهًدا جاللته 
ببذل املزيد من الجهود لتطوير 
القدرة البحرينية والوصول بها 

إىل أعىل املستويات.
وأوضح سموه أن دعم واهتامم 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة املتواصل، أثر وأمثر يف 
جميع البطوالت، وأشار سمو 

الشيخ فيصل بن راشد آل 

خليفة أن هذا الدعم واالهتامم 

املتواصلي جعل اللجنة املنظمة 

العليا تبذل قصارى جهدها 

من أجل كتابة نجاح آخر لهذه 

البطولة، مبيًنا سموه أن نجاح 

هذه النسخة لبطولة كأس جاللة 

املفدى للقدرة سيعطي االتحاد 

امللي للفروسية وسباقات 

القدرة املزيد من الحوافز من 

أجل االستعداد األمثل للبطوالت 

والنسخ القادمة.

فيصل بن راشد: تشريف جاللة الملك وسام للفرسان

سمو الشيخ فيصل بن راشد

البحرين��ي  مثنّ��ن رئي��س االتح��اد 
اليامين  والس��نوكر سعيد  للبلياردو 
الدعم الكبري ال��ذي قدمته اللجنة 
لالتحاد خالل  البحريني��ة  األوملبية 
البحرين  ي��وم  لفعاليات  تنظيم��ه 
الريايض الذي أقي��م مؤخرًا، مؤكًدا 
أن “األوملبية” برئاسة ممثل جاللة 
املل��ك لألع��امل الخريية وش��ؤون 
الش��باب ورئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضية س��مو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة، دامئًا 
ما كانت الداع��م األول لالتحاد يف 

مختلف األنشطة التي ينظمها.
وأكد الي��امين أهمي��ة ومكانة يوم 
البحرين الريايض، مقدًما شكره إىل 
رئيس الوزراء صاحب السمو امللي 
األمري خليفة بن سلامن آل خليفة ، 
عىل توجيهات مبنح املوظفي فرصة 
نصف يوم عمل من أجل املشاركة 
والتفاعل مع أنشطة اليوم الريايض.
وكان االتح��اد البحرين��ي للبلياردو 
والس��نوكر قد نظ��م فعالية خاصة 
ضم��ن احتف��ال اململك��ة بالي��وم 
الثال��ث ع��رش م��ن  الري��ايض يف 
فرباي��ر الجاري، لعم��وم الرياضيي 

يف اململكة بش��كل مج��اين، وذلك 
يف صالة “أوزون” يف مجمع س��رة 

التجاري.
م اليامين جزيل ش��كره نيابة  وق��دنّ
عن مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للبلياردو والس��نوكر، لسمو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة، وإىل 
األوملبي��ة  للجن��ة  الع��ام  األم��ي 

عبدالرحمن عس��كر، ع��ىل الدعم 
الكب��ري ال��ذي س��اهم يف تنظي��م 
فعالي��ات اليوم الري��ايض. مضيًفا: 
“أج��واء الي��وم الري��ايض دامئًا ما 
كان��ت رائع��ة، فه��ي تتميز بنرش 
ثقافة وأسلوب حياة مختلف قائم 
ع��ىل مامرس��ة الرياض��ة والتمتع 

بصحة جيدة”.

يكثف الع��ب منتخبنا الوطني 
لرفع األثقال عبدالله يحيى عيل 
املجدمي البال��غ من العمر 21 
سنة تدريباته اليومية استعداًدا 
بطول��ة  منافس��ات  لخ��وض 
غرب آس��يا لرفع األثق��ال التي 
يستضيفها االتحاد يف الفرة من 
15 وحتى 20 من ش��هر مارس 
القادم، مبق��ر االتحاد البحريني 

لرفع األثقال بأم الحصم.
وقال املجدم��ي “بدأت اإلعداد 
منذ أكرث من 5 أش��هر خصيًصا 
له��ذه البطول��ة الدولية املهمة 
التي تستضيفها اململكة وتحت 
إرشاف املدرب القدير عبدالرضا 
عبدالل��ه، وق��د كان��ت البداية 
بالنس��بة يل يف برنام��ج مملكة 
املواهب  الكتش��اف  البحري��ن 
فئ��ة  وس��تكون  الرياضي��ة، 
املش��اركة يف البطول��ة القادمة 
يف الفئة الوزني��ة 62 كيلوغراًما 

للعموم”.
وقد أكد املجدمي أنه سيواصل 
اس��تعداداته املكثف��ة بقي��ادة 

الجهاز الفني باالتحاد البحريني 
لرفع األثق��ال من أجل الوصول 
جاهزي��ة  مس��توى  ألفض��ل 
النتائ��ج  لتحقي��ق  واس��تعداد 
املرشفة وأعىل املراكز واملراتب. 
وأعرب املجدمي عن س��عادته 
الكب��رية بأن يك��ون من ضمن 
الوطن��ي  املنتخ��ب  العب��ي 
وصفوفه وأنه س��يبذل قصارى 
جهده من أج��ل تحقيق أفضل 
الوط��ن خري  النتائ��ج ومتثي��ل 
متثي��ل، مثنًيا عىل جهود الجهاز 
الفني ومتابعة واهتامم مجلس 

اإلدارة والدعم املستمر لجميع 
الالعبي.

ه املجدمي أن مبادرة ممثل  ونونّ
جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
والت��ي تحمل ش��عار )الذهب 
فقط( إمن��ا داف��ع وحافز كبري 
نحو منص��ات التتويج لتحقيق 
الذهب والتي ستكون شعاره يف 

هذه املشاركة املهمة.

اليماني: دعم “األولمبية” 
ساهم في نجاح اليوم الرياضي

المجدمي يستعد بقوة لبطولة 
غرب آسيا لرفع األثقال

جانب من فعالية اليوم الرياضي

عبداهلل المجدمي خالل تدريباته المكثفة

أم الحصم         اتحاد رفع األثقال



ما الذي يميز النسخة الحالية عن 
النسخ الثالث الماضية؟

يف النسخة الحالية ارتفع عدد األلعاب 
من 8 إىل 9 رياضات، حيث متت إضافة 
لعب��ة الكاراتي��ه، كام تم اس��تحداث 
ثالثة كؤوس وه��ي كأس التميز الذي 
مين��ح للن��ادي املش��ارك يف أكرب عدد 
م��ن األلعاب، وكأس التف��وق للنادي 
الذي يحرز أكرب ع��دد من امليداليات 
امللون��ة وكأس اللع��ب النظيف الذي 
مينح للن��ادي الذي ال تس��جل بحقه 
أي مخالفات، ك��ام أننا نفتخر بالعدد 
الكب��ر من األندية والدول املش��اركة 

والتي فاقت النسخ األربع املاضية.

ما التطويرات التي يمكن إدخالها 
على النسخة الخامسة التي 

ستقام بعام 2020م؟

هناك العديد من األف��كار املطروحة 
ع��ى الطاول��ة وه��ي قيد الدراس��ة 
واملداول��ة، فلدين��ا توج��ه لتحوي��ل 
ال��دورة م��ن دورة عربي��ة إىل دورة 
إسالمية بالتعاون مع االتحاد الريايض 
لدول التضامن اإلس��المي، فطموحاتنا 
وتطلعاتن��ا لي��س لها ح��دود، ونحن 
حريصون عى أن تنمو الدورة وتنجح 
بص��ورة أك��رب وأن تع��م الفائدة عى 

الرياضة النسائية عى أكرب نطاق.

ولكن أال ترين بأن توسيع نطاق 
الدورة ربما لن يمنحها النجاح 

المطلوب كما هي عليه اآلن؟

الدورة مخصصة للدول العربية، ولقد 
نظمنا أربع نسخ ناجحة، ولدينا رغبة 
يف أن تنم��و الدورة بش��كل أكرب ألن 
نجاحها هو نجاح ملؤسس��ة الش��ارقة 
لرياضة املرأة، ومثلام ذكرت لك سابًقا 
بأن تل��ك الفكرة هي قيد الدراس��ة، 
ومت��ى م��ا توس��عت القاع��دة فإننا 
نعتربه نجاح سواء عى مستوى الدول 

العربية أو اإلسالمية.

وهل هناك نية بأن تكون كل 
ا أو كل أربع  سنتين كما هو حالّيً

سنوات؟

عندم��ا انطلقت النس��خة األوىل عام 
2012 كان��ت الرؤية إقامتها كل أربع 
س��نوات، ولكن صاحبة السمو األمرة 
جواهر بنت محمد القاس��مي ارتأت 
تنظميها كل سنتني لتعم الفائدة أكرب.

ا  هل تشكل الدورة عبًئا مالّيً
ا  عليكم أم أن هناك مردوًدا مالّيً

جيًدا تحصلون عليه من الشركات 
الراعية؟

بطبيعة الحال هناك عبء مايل، ولدينا 
مجموع��ة م��ن الرع��اة يف مقدمتهم 
رشكة اتصاالت والربح األهم بالنس��بة 
لن��ا هو أب��رز قدرات الفت��اة العربية 
وإتاح��ة املج��ال أمامه��ا للتعبر عن 

طاقتها ومواهبها الرياضية.

إنها إجابة دبلوماسية .. سؤالي 
المباشر هي هناك ربح من وراء 

الدورة؟

نعم هن��اك مردود مايل جيد من وراء 
تنظيم ال��دورة يغطي التكاليف، ولله 

الحمد ال توجد أي خس��ائر يف عملية 
التنظي��م، ولكن يبق��ى الهدف األهم 
ه��و االرتق��اء بالرياضة النس��ائية يف 

الوطن العريب وهو العائد األهم.

هل ستشهد النسخة المقبلة 
إضافة ألعاب جديدة؟

نع��م، لدينا توجه ق��وي إلدراج لعبة 
كرة اليد ولعبة اإلسكواش يف النسخة 

القادمة، باعتبارهام لعبتني أوملبيتني.

وماذا بخصوص كرة القدم؟

متت مناقش��ة إدراج لعبة كرة القدم 
ولك��ن األم��ر م��ازال قيد الدراس��ة 
وبرصاحة أن التوجه العام هو إضافة 

ألعاب أخرى غر كرة القدم.

هل لديكم دول أو أندية معينة 
تستهدفون ضمها إلى قائمة 

المشاركين في الدورة؟

نجحنا ولله الحمد يف النسخة الحالية 
2018 م��ن إرشاك جيبويت والصومال، 
ونأمل أن ننجح يف النس��خة القادمة 

مشاركة جزر القمر.

وما انطباعك عن مشاركة األندية 
البحرينية التي حققت المركز 

األول في الترتيب العام للدول 
والتي تعد ثاني أكبر دولة من 

حيث المشاركة في مختلف 
األلعاب؟

شهاديت قد تكون مجروحة يف البحرين، 
فهي أح��د العوام��ل الب��ارزة لنجاح 
الدورة م��ن خالل املش��اركة الفاعلة 
ألنديتها يف 8 ألعاب رياضية من أصل 
9، باإلضاف��ة إىل النتائ��ج البارزة التي 
حققتها األندي��ة والتي تعكس بجالء 
مدى التط��ور الكبرة ال��ذي وصلت 
إلي��ه رياضة املرأة بدع��م ورعاية من 
الش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزيز آل 
خليف��ة، فهن��اك تط��ور واض��ح عى 
مس��توى كافة األلع��اب لحظته منذ 
دورة رياض��ة امل��رأة الخليجي��ة التي 
نظمتها البحرين ع��ام 2013، ولكوين 
أعمل يف رياض��ة الرماية فقد وجدت 
قفزة كب��رة لالعبات الرماي��ة اللوايت 
هيمن عى منص��ة الذهب يف الدورة 
الحالي��ة بحصولهن ع��ى 5 ذهبيات، 

وإنن��ي أفتخ��ر مب��ا قدمنه م��ن أداء 
وأب��ارك ل��كل الالعب��ات البحرينيات 

اللوايت اعتلني منصة التتويج.

هل لمستم وجود مكتسبات أو 
مخرجات حقيقية أنتجتها دورة 

الشارقة على مستوى األرقام 
أو اإلحصائيات؟

حاليًّا، ليس��ت لدي أرق��ام أو بيانات، 
ولكن الدورة س��اهمت بشكل واضح 
وج��ي يف النهوض برياض��ة املرأة يف 
الوط��ن العريب، من خ��الل االحتكاك 
واكتس��اب الخربة، وأعتق��د إن الكثر 
حقق��ن  العربي��ات  الالعب��ات  م��ن 
نتائ��ج وأرقاًم��ا جيدة عى املس��توى 
الق��اري والعامل��ي نتيجة للمش��اركة 
يف الدورة، ففي اإلمارات عى س��بيل 
املثال متكنت العبة من فريق الرماية 
الحصول عى املنحة األوملبية وزميلتها 
األخرى حصلت عى بطاقة املش��اركة 

يف أوملبياد األرجنتني للشباب.
وال تقترص املخرجات ع��ى الالعبات 
فق��ط فال��دورة س��اهمت يف تخريج 
وإعالمي��ة،  وإداري��ة  فني��ة  ك��وادر 
وعى مس��توى اإلعالم تحديًدا نظمنا 
يف النس��خة املاضي��ة 2016 ملتق��ى 
اإلعالميات األول والذي خرج بالعديد 
من التوصي��ات التي ت��م تطبيقها يف 
النس��خة الحالي��ة من ال��دورة 2017 
وبص��ورة عامة فإن ال��دورة أصبحت 
منصة استقطاب مهمة لكل الالعبات 

العربيات.

كيف تم اختيارك لمنصب مدير 
الدورة؟

إنن��ي لس��ت بغريب��ة عى الوس��ط 
الريايض، حيث إنني عملت لس��نوات 
طويل��ة كإدارية مع منتخب اإلمارات 
للرماية، وترش��حت مؤخ��رًا لعضوية 
االتحاد اإلمارايت للرماية، ولقد اختارين 
للعم��ل يف هذا املنصب ندى عس��كر 
النقب��ي نائبة رئي��س اللجنة املنظمة 
العليا رئيس��ة اللجن��ة التنفيذية، ويف 
الحقيق��ة فإنني مل أس��تغرب االختيار 
ألنن��ي س��بق وأن عمل��ت يف املجال 
اإلداري وتنظي��م البط��والت بحك��م 
تواج��دي م��ع رياض��ة الرماي��ة، كام 
أنني حاليًّا أعمل رس��ميًّا يف مؤسس��ة 
اإلمارات لرياضة امل��رأة، وكانت لدي 
ثق��ة كبرة يف نف��ي فقبلت التحدي 
وواجهتن��ي بع��ض الصعوب��ات التي 
متكنت من تخطيها ولله الحمد بفضل 

تعاون الجميع.

صدر قرار من حكام الشارقة 
بإنشاء مؤسسة الشارقة 

لرياضة المرأة.. ماذا يعني لكم 
هذا القرار وما هو وضع نادي 

ا؟ سيدات الشارقة حالّيً

الزال نادي سيدات الشارقة موجوًدا، 
فه��و يعت��رب اآلن جزًءا من مؤسس��ة 
الش��ارقة لرياضة املرأة وعندما يصدر 

قرار من أعى الهرم بإنش��اء مؤسسة 
بهذا الحج��م فإنه ق��رار يعكس ثقة 
الحاكم مبا قدمه نادي سيدات الشارقة 
من جه��د وعمل ونج��اح كبر خالل 
الف��رة املاضي��ة وهو مينحن��ا الدافع 
من أجل مواصلة العطاء، فاملؤسس��ة 
س��تعطينا قوة ودورًا أش��مل وأكمل 
وأوس��ع لتحقيق أهدافن��ا وتطلعاتنا، 

وهي ثقة نعتز بها كثرًا.

بعد نهاية الدورة الرابعة هل 
هناك أرقام أو إحصائيات تبين 

حجم المشاركة النهائية؟

ش��ارك يف النس��خة الرابع��ة 66 نادًيا 
نح��ص  مل  في��ام  دول��ة  ميثل��ون 16 
بع��د الع��دد اإلجاميل الدقي��ق لعدد 
املشاركني، أما بالنسبة لإلعالميني فلقد 
اس��تضفنا 10 إعالميات وهناك وفود 
إعالمية أخرى مرافقة ألنديتها، وبعد 
أن أس��دل الس��تار عى الدورة فنحن 
بص��دد إع��داد تقري��ر متكام��ل عن 

جميع تلك البيانات.

أال تؤيدين تحويل الدورة لتكون 
للمنتخبات وليس األندية؟

م��ن وجهة نظ��ري الش��خصية إنني 
أفّض��ل تحويلها لتقام عى مس��توى 
املنتخبات ألنهم يف النهاية س��يمثلون 
الدولة س��واء عى مستوى األندية أو 
املنتخبات ولكن التوجه الرس��مي أن 

تظل عى مستوى األندية.

هل يمكن أن يتصدى نادي 
سيدات الشارقة لتنظيم بطوالت 

في ألعاب معينة مستقباًل 
سواء عربية أو خليجية؟

نح��ن حاليًّا نس��ّخر جهودن��ا لدورة 
األلع��اب لألندية العربية للس��يدات، 
ورمبا تك��ون لدينا خطط مس��تقبلية 
فع��ال لتنظي��م بط��والت عربي��ة أو 
خليجي��ة مل��ا يتمت��ع به الن��ادي من 

إمكانات متميزة.

بالنسبة للتغطية التلفزيونية 
كانت قناة الشارقة الرياضية 

هي الناقل الوحيد للدورة، ألم 
تتلق اللجنة المنظمة طلبات 

للتغطية أم أن النقل التلفزيوني 
ا أم أنه بمقابل  غير متاح نهائّيً

مادي؟

تعترب قناة الشارقة الرياضية هي الناقل 
الرسمي وليس الحرصي، وكان بإمكان 
أي قناة ترغب يف النقل التلفزيوين أن 
تحصل عى الحق��وق باملجان، ولكننا 
مل نتلق أي طلب رس��مي بشأن ذلك، 
ويس��عدنا بأن تكون البطولة منقولة 
عى أكرث من شاشة عربية وهو التوجه 

العام للجنة املنظمة العليا.

الحظنا عدم توجيه دعوات 
رسمية لوزراء الشباب والرياضة 

العرب لحضور الدورة باستثناء 
وزير الشباب والرياضة المصري، 

أال ترين أن توجيه الدعوة لهم 
يعطي الحدث أهمية أكبر؟

يف الحقيق��ة إنن��ا مل نوج��ه أي دعوة 
لل��وزراء ولكننا وجهنا دعوة رس��مية 
الرياضية  القي��ادات  ملجموع��ة م��ن 
الرسمية باإلضافة إىل بطلة اإلسكواش 
املرصية ن��ور الرشبيني ومل يكن لدينا 
توج��ه به��ذا الخص��وص، ونأم��ل أن 
نفك��ر بتل��ك الخطوة مس��تقبال ألنه 
يرشفنا بالتأكيد تواجد وزراء الش��باب 

والرياضة العرب.

هل توجد حاالت لتعاطي 
المنشطات في النسخة الحالية 

أو السابقة؟

يف النسخة الحالية نأمل بأن ال تكون 
هناك ح��االت لتعاطي املنش��طات، 
ولكن يف النسخة الثانية 2014 كانت 
هناك حال��ة واحدة عى م��ا أعتقد 
تم التعام��ل معها وف��ق اإلجراءات 

القانونية.

الحظنا عدم وجود مركز إعالمي 
في الدورة باستثناء فندق 

راديسون بلو، رغم التواجد 
اإلعالمي المكثف في المالعب 

والصاالت ونادي سيدات الشارقة 
تحديًدا الذي تقام عليه ثالث 

ألعاب؟

سنأخذ بتلك املالحظة بعني االعتبار، 
وس��نعمل عى توفر مرك��ز إعالمي 
بنادي سيدات الشارقة الذي يحتضن 
الس��لة والطائ��رة  منافس��ات ك��رة 
والرماية ويف العام املقبل منافس��ات 
القوس والسهم التي ستقام يف املبنى 

الجديد.

نسعى لتحويل الدورة من عربية
 إلى إسالمية بنسخة 2020

هند الحوسني مديرة “ألعاب األندية العربية للسيدات” لـ “البالد سبورت”:

المردود المالي يغطي التكاليف.. وتطور رياضة المرأة ربحنا األكبر
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هند الحوسني خالل حديثها مع “البالد سبورت”

من منافسات كرة السلة بالدورة من منافسات الكرة الطائرة بالدورة

برزت هند الحوسني كوجه إداري المع بدورة األلعاب لألندية العربية للسيدات والتي احتضنتها إمارة الشارقة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة مؤخرًا، وكسبت التحدي بكل جدارة بعدما تقلدت منصب مديرة الدورة لتكسب احرام وثقة الجميع اثر 

متيزها يف إدارة الدورة بكل نجاح رغم زيادة عدد األلعاب والدول واألندية املشاركة.
الحوسني حلت ضيفة عى “البالد سبورت” لتتحدث عن العديد من األمور التي تخص النسخة الرابعة من الدورة والتطلعات 
واألهداف التي ترنو إليها اللجنة املنظمة يف النسخة الخامسة 2020، فخرجنا معها بهذا الحوار الشيق والذي تحدثت خالله 

بكل رصاحة.



احتف��ل ن��ادي النجمة مس��اء يوم 
مق��ره  يف  الس��بت  األول  أم��س 
تحقيق  الفاتح مبناس��بة  بضاحي��ة 
الفري��ق األول لك��رة الق��دم كأس 
جالل��ة املل��ك املف��دى للموس��م 
وس��ط   ،2017/2018 الري��ايض 
حض��ور جامه��ري غف��ر بحضور 
الالعب��ني األبط��ال وتواجد الالعبني 
القدامى ورجاالت ومنتسبي النادي 
يتقدمهم محافظ العاصمة الش��يخ 
هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة، 
ورئيس مجلس إدارة النادي عيىس 
القطان ونائبه الش��يخ عبدالرحمن 
ب��ن مب��ارك آل خليف��ة، وجمي��ع 
أعض��اء مجلس اإلدارة، كام ش��ارك 
الحض��ور ذوو وأهايل الالعبني وكان 
حضورهم ب��ارزًا يف الحفل وقدموا 
اإلنجاز  مبناسبة  والتربيكات  التهاين 

املليك. 
وتخلل الحف��ل الذي أدير من قبل 
املعلق الريايض املبدع خالد املنشد 
ع��ى تقدمي��ه األبط��ال للحض��ور 

بص��ورة جميل��ة مع أف��راح الليوة 
البحريني��ة التي اس��تمتع بها كافة 
الحض��ور، وكذلك أح��رت كعكة 
كبرة وأعطت للحفل جاملية كبرة 

خاصة للحضور.
كام تم م��ن خالل الحف��ل توجيه 
الش��كر لجميع الجه��ات اإلعالمية 
وزارة  منه��ا  واملق��روءة   املرئي��ة 

ش��ؤون اإلع��الم ع��ى تواجدها يف 
تغطي��ة الحفل والصح��ف املحلية 
واملصورين، وبعض مواقع التواصل 
االجتامعي عى متابعتها وتغطيتها 
لإلنج��از التاريخ��ي، ولجمي��ع من 
س��اهم يف تحقيق االنج��از الكبر، 
والش��كر أيًضا لجميع الحضور عى 
تلبيته��م دع��وة النادي ومش��اركة 

الالعبني فرحتهم.
من جانب��ه، أثنى محافظ العاصمة 
هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة 
خالل حضوره الحفل، عى املستوى 
الكبر ال��ذي ظهر به فريق النجمة 
لكرة القدم هذا املوسم ومتكنه من 
التتوي��ج بلق��ب كأس جاللة امللك 
املف��دى بع��د غياب 10 س��نوات، 

مؤك��ًدا ال��دور الكبر ال��ذي يبذله 
وأعض��اء  الن��ادي  إدارة  مجل��س 
جهاز كرة الق��دم للنهوض باللعبة 
ومواصلة مس��رة اإلنجازات لنادي 
النجمة العري��ق، معرًبا عن تهانيه 
ألرسة الن��ادي والجامهر مبناس��بة 

الفوز الذي تحقق بجدارة.
وم��ن جانبهم، أعرب رئيس مجلس 

إدارة نادي النجمة وجهاز لعبة كرة 
القدم والالعبني عن جزيل شكرهم 
وتقديرهم ملحاف��ظ العاصمة عى 
مبناسبة  أفراحهم  املحافظ  مشاركة 
الفوز، مؤكدي��ن حرصهم عى بذل 
املزيد م��ن العطاء من أجل تقديم 
أفضل املس��تويات وتحقيق النتائج 

املرشفة لنادي النجمة.

العائلة النجماوية تحتفي بأبطال الكأس “الملكية”
محافظ العاصمة يشارك النادي احتفاالته 

ضمن مهرجان��ات ميثاق العمل 
الوطني لأللع��اب الجامعية التي 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  تنظمها 
والرياضة أقامت الوزارة مهرجان 
كرة اليد عى صالة نادي الشباب 
ومهرج��ان الك��رة الطائ��رة عى 
صال��ة ن��ادي داركلي��ب، وذلك 
مبش��اركة واس��عة من قبل فرق 
الناش��ئني املنضوية تحت االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الي��د واالتحاد 
البحريني للك��رة الطائرة وصلت 

إىل 470 مشارًكا. 
ش��ارك يف مباريات مهرجان كرة 
الي��د 12 فريًق��ا وأك��ر من 220 
العًبا ناش��ًئا ويف مهرج��ان الكرة 
الطائرة 250 العًب��ا قدموا خالل 
مباريات البطولة مستويات فنية 
عالي��ة تنم عن القاع��ة العريضة 
التي تتمتع بها كرة اليد والطائرة 

البحرينية. 
املهرجانني  منافس��ات  نهاية  ويف 
ق��ام مدير إدارة ش��ؤون األندية 
ط��ارق الع��ريب ورئي��س قس��م 

بتكريم  الحلواجي  فراس  األندية 
املش��اركني يف املهرجان باإلضافة 

إىل الطاقم التحكيمي واإلداري.
وأكد مدير إدارة ش��ؤون األندية 
أن وزارة شؤون الشباب والرياضة 
أع��دت برنامًجا رياضيًّ��ا متميزًا 
املس��ابقات  العديد من  إلقام��ة 
الرياضي��ة يف األندي��ة الوطني��ة 
احتف��االً بذك��رى التصويت عى 
ميث��اق العم��ل الوطني، مش��رًا 

الش��باب  ش��ؤون  وزارة  أن  إىل 
والرياض��ة حرص��ت ع��ى تأمني 
كاف��ة عوام��ل النج��اح ملهرجان 
كرة اليد والطائرة والذي ش��ارك 
فيه عدد كبر من الناش��ئة وكان 
مكاًنا مثاليًّا الكتش��اف املواهب 

الرياضية وتنمية مهاراتهم. 
وأعرب العريب عن شكره وتقدير 
الوطني��ة  األندي��ة  جمي��ع  إىل 
املهرج��ان  يف  ش��اركت  الت��ي 

مع  إيجابية  بص��ورة  وتفاعل��ت 
املب��ادرات الت��ي تقدمه��ا وزارة 
ش��ؤون الش��باب الرياضة ضمن 
االحتفاالت باألحداث واملناسبات 
الوطنية، مثنًيا عى تعاون االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الي��د واالتحاد 
البحرين��ي للك��رى الطائ��رة مع 
اللجنة املنظمة، األمر الذي ساهم 
يف نج��اح الفعالي��ة والوصول إىل 
األهداف التي وجدت من أجلها، 
كام أش��اد بتعاون نادي الشباب 
ونادي داركليب ومساهمتهام يف 

نجاح الفعالية.
ومن جانبهم، أثنى ممثلو األندية 
الوطنية عى مبادرة وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة والتي أتاحت 
لهم وللناش��ئة االحتف��ال بذكرى 
التصوي��ت ع��ى ميث��اق العمل 
املهرجان  إقام��ة  الوطن��ي ع��رب 
الري��ايض املتمي��ز يف ك��رة اليد 
باإلجراءات  مش��يدين  والطائرة، 
التنظيمية الت��ي اتخذتها الوزارة 
والتي ساهمت يف نجاح الفعالية.

“الشباب والرياضة” تنظم مهرجاًنا بذكرى الميثاق

جانب من المهرجان

لقطات من الحفل
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فريق البحرين للتحمل 13 يفوز 
بلقب واناكا
استطاع متسابق 

فريق البحرين 
للتحمل 13 خافير 
غوميز من تحقيق 

بداية موفقة 
ملوسمه هذا العام 

بفوزه بلقب تحدي 
ماناكا الذي أقيم 
يف نيوزيلندا مع 

تسجيله لرقم قيايس جديد عى مضامر هذا السباق. وقد أنهى 
غوميز املنافسة يف زمن وقدره 3:57:27 ساعة، ب�20 دقيقة أفضل 

من الزمن القيايس السابق املحقق قبل 6 سنوات.
واستطاع غوميز أن يفتوق عى منافسيه طوال فرتة السباق الذي 
تكون من سباق سباحة مبسافة 1.9 كلم، وعى الدراجة الهوائية 

مبسافة 90 كلم، وجري مبسافة 21 كلم.
وقال غوميز بعد السباق: “لقد عانيت كثرًا خالل السباق وقد 

كان يتحّتم عيّل أن أبذل أقىص جهدي. ولكنني كنت سعيًدا 
جّدا مبستوى لياقتي عى الرغم من إنه كان يوًما صعًبا. لقد 

استمتعت كثرًا بالسباق، وقد كان املضامر رائًعا. ينتابني شعور 
أفضل هذا العام من مثل هذا الوقت العام املايض”.

وميثل هذا االنتصار دافًعا كبرًا لغوميز للمحافظة عى لقبه يف 
بطولة العامل للرجل الحديدي وتطلعه للفوز ببطولة العامل يف 

كونا.

بع��ث مستش��ار جالل��ة املل��ك 
لشؤون الش��باب والرياضة صالح 
ب��ن عيىس بن هندي برقية تهنئة 
إىل رئي��س ن��ادي النجمة عيىس 
القطان مبناس��بة تحقي��ق فريق 

الن��ادي لكرة الق��دم لقب كأس 
جاللة امللك. 

وأش��اد ب��ن هندي باملس��تويات 
الراقي��ة التي قدمها نادي النجمة 
يف املباراة النهائية مشوار بالكأس 

الغالي��ة، األم��ر الذي س��اهم يف 
حصوله عى املركز األول وتحقيق 
لق��ب “أغ��ى الكؤوس”، مش��رًا 
إىل أن األداء ال��ذي قدمه الفريق 
أهل��ه لتحقي��ق اللق��ب بجدارة 

التي  الحامسة  ويؤكد  واستحقاق 
يتمتع بها العبو الفريق من أجل 

تحقيق اللقب الغايل. 
وأكد بن هندي عى الدور الكبر 
ال��ذي ق��ام ب��ه رئي��س وأعضاء 

مجلس إدارة نادي النجمة وتهيئة 
الفريق من أج��ل تحقيق اللقب 
الغ��ايل، مش��يًدا بتكاتف مجلس 
األمر  اإلدارة وجمي��ع منتس��بيه 

الذي ساهم يف تحقيق اللقب.

ب����ن ه���ن���دي ي��ه��ن��ئ ب���ط���ل “أغ����ل����ى ال����ك����ؤوس”

صالح بن هندي 

خافيير غوميز

تنطلق عى مضامر حلبة البحرين 
الدولية “موطن رياضة السيارات يف 
الرشق األوسط” فعالية جديدة من 
فعاليات ليايل إبراهيم خليل كانو ل� 
)الدراغ والدرفت( والتي تقام اليوم 

اإلثنني املوافق 19 فرباير عى مضامر 
الصخر، إىل جانب الفعالية األكر 
إثارة “تجارب الدراغسرت”، حيث 
ستشهد الفعاليات إثارة ومتابعة 

كبرة من عشاق السيارات.
وستتاح الفرصة إىل الراغبني يف 
املشاركة بسياراتهم ودراجاتهم 

النارية الخاصة املشاركة ضمن “ليايل 
الدراغ” وذلك عى مضامر الربع ميل 

يف حلبة البحرين الدولية بالصخر، 

حيث ستكون هذه التجربة حقيقية 
لعشاق الرسعة والتسابق. 

ويف الوقت نفسه، ستشهد الحلبة 
انطالق فعالية “ليايل الدرفت” والتي 

ستقام يف مواقف السيارات لحلبة 
البحرين الدولية. وبإمكان املشاركني 
قيادة سياراتهم الخاصة، وذلك من 

أجل اختبار قدرتهم يف السيطرة 
عى املركبة خالل املنعطفات الحادة 

والحواجز التي ستوضع مع اختبار 
املهارات لكل مشارك وقدرته عى 

االنزالق والتحكم بالسيارة. 
وتتيح الحلبة للمشاركني بإجراء 

االختبارات يف واحدة من الفعاليتني 
املثرتني أو االثنتني مًعا مساء اليوم، 

برسوم اشرتاك رمزية تبلغ 10 دنانر 
لكال الفعاليتني فيام تبلغ رسوم 

االشرتاك لواحدة من الفعاليتني 7 
دنانر فقط.

وتقدم حلبة البحرين الدولية 
عى هامش الفعالية فرصة فريدة 
أمام الحضور، بتخصيص عدد من 

سيارات” الدراغسرت”املعروفة 
برسعتها الخارقة وقوتها الحصانية 

البالغة 1000 حصان للركوب بجانب 
سائق محرتف يقودك يف رحلة 

تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل 
يف الساعة خالل ثانية واحدة فقط 

لتجربة العمر وذلك مببلغ 40 دينارًا 
للشخص الواحد.

وسيكون التسجيل للفعالية يف موقع 
الحدث بدًءا من الساعة السادسة 

مساًء فيام تطلق شارة اإلنطالق عند 
الساعة السابعة وحتى الثانية عرشة 
قبل منتصف الليل. كام يتعني عى 
املشرتكني الخضوع لفحص السالمة 

إلزامي لسياراتهم قبل أن تطأ 
إطاراتها أرضية املضامر.

وخصصت الحلبة مدرج بتلكو 
الرئييس ملشاهدة جوانب اإلثارة 

كاملة املطل عى املضامر الرئييس 
للفعالية بتذاكر تبلغ قيمتها دينارين 

فقط فيام سيتمكن الراكبون من 
مالزمة السائقني يف سياراتهم أيًضا 

جانب من الفعاليات السابقةلعيش اللحظة وذلك مببلغ 4 دنانر.

اليوم موعد جديد من فعاليات كانو ل� “الدراغ والدرفت”
الصخير           حلبة البحرين الدولية
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بأسعار حصرية لم يسبق لها مثيل... “مونتريال”: 

وصول دفعات جديدة من السيارات االقتصادية 2018 
لل�ش���يارات  مونرتي���ال  �رشك���ة  طرح���ت 
دفاعات جديدة من ال�ش���يارات االقت�ش���ادية 
باأ�ش���عار ح�رشي���ة ومغرية فقط لعم���الء �رشكة 

مونرتيال وباأق�ساط تبد�أ من 37 دينارا. 
وياأت���ي العر����س يف اإط���ار جه���ود �رشكة 
املودي���الت  اأح���دث  ط���رح  يف  مونرتي���ال 
لل�شيارات والتنوع يف اأحجام واأنواع ال�شيارات 

املطروحة لدى معار�س ال�رشكة املختلفة.
واإل���ى جان���ب ط���رح ال�رشك���ة الت�ش���كيلة 
اجلدي���دة من ال�ش���يارات االقت�ش���ادية فاإنها 
ت�شتمر يف تقدمي اأف�ش���ل عرو�س اال�شتبدال 
من خالل عرو�س ا�ش���تبدال �شيارتك القدمية 
ب�شيارة جديدة باأ�شعار تثمني قيمة خالل مدة 

زمنية قيا�شة وفورية.
م���ن  لل�ش���يارات”  “مونرتي���ال  وتع���د 

ال�رشكات الرائدة يف جمال التق�شيط من خالل 
احلل���ول التمويلي���ة الوا�ش���عة الت���ي تقدمها 
لعمالئها من خمتلف �رشاح املجتمع وملختلف 

االأعم���ار، وتتيح ال�رشكة نظام ا�ش���تاأجر لتملك 
الذي �ش���اهم ب�ش���كل قوي بالن�شبة لكثري من 
العم���الء يف امتالك �ش���يارات اأحالمه���م باأ�رشع 

وقت.
و����رشح مالك �رشكة مونرتيال لل�ش���يارات 
اإبرهيم ال�شيخ “نقدم اليوم عرو�شنا احل�رشية 

الت���ي نحر�س م���ن خاللها على اإر�ش���اء وراحة 
عمالئنا، وال�ش���وق العاملية االآن تتجه �شوب 
التوف���ري وتقلي���ل اال�ش���تهالك يف الوق���ود، 
وحت���ى االآن لقين���ا اإقب���اال كب���ريا م���ن جميع 
العمالء على ال�ش���يارات االقت�ش���ادية، لذلك 
نتطلع دائما يف �رشكة مونرتيال على التجديد 
والتنويع يف عرو�شا ويف اأنواع ال�شيارات التي 
نقدمها حتى نحظى دوما بتقدير عمالئنا من 
خالل االأ�شعار التناف�شية التي نقدمها و�رشعة 

عملية ت�شليم ال�شيارات”.
وتعتزم �رشكة مونرتيال لل�شيارات افتتاح 
اأحدث معار�ش���ها مبنطق الرف���اع، والذي مت 
بن���اوؤه ملواكبة اأح���دث معار�س ال�ش���يارات؛ 
ليعد اإ�ش���افة كبرية ل�شل�شلة معار�س ال�رشكة 

املنت�رشة يف خمتلف اأرجاء البحرين.

مرسيدس بنز “AMG C 43”... تجربة الفتة وأداء ال يهزم

“الرعاية الملكية” مركزا تدريبيا لـ “السعودية الصحية”

إزالة كل الصعوبات أمام وكالء السيارات 

توبل���ي - مر�ش���يد�س بنز: جترب���ة ال مثيل 
له���ا م���ع مر�ش���يد�س بن���زAMG C 43 كوبية 
لالنظ���ار  الالف���ت  م���ع مظهره���ا  وكربيولي���ه، 
 AMG واأدائها الذي ال يهزم، مر�ش���يد�س بنز

C 43 قوة ال ي�شتهان بها.
 AMG م���ع   AMG C 43 ال����  �ش���ممت 
Body Styling التي ت�شمل �شبكة الرادياتور 
الفري���د م���ن نوعه م���ع دبابي����س الك���روم التي 
 Sports حت�شن جنمة املر�ش���يد�س بنز ونظام
Direct-Steer، لديه���ا اأي�ش���ا عجلة القيادة 
 AMG AMG والدوا�ش���ات  املخت�ش���ة بال���� 

الريا�شية من الفوالذ املقاوم لل�شداأ.
كم���ا ياأت���ي ط���راز AMG C 43 مبقاع���د 
ريا�ش���ية واأنيقة توف���ر الدعم اجلانب���ي االأمثل 
املثايل للرحالت الطويلة واالنعطافات احلادة.

وتقدم �رشكة احلداد لل�شيارات االآن �شفقة 
AMG C 43 كوبي���ه  ح�رشي���ة عل���ى �ش���يارة 
وكابريولي���ه. العم���الء لديهم خيار اإما �ش���فقة 

“AMG 4” اأو “AMG 3”. كال ال�ش���فقتني 
تغط���ي جمموع���ة م���ن اخلدم���ات التي ت�ش���مل 
اختيار اخلدم���ة، حماي���ة Supagard، التاأمني 

والت�شجيل واأكرث من ذلك.

تبداأ اأ�ش���عار �ش���يارة AMG C 43 كوبيه 
وكابريولي���ه م���ن 33664 دين���ارا. ملزي���د من 
املعلوم���ات ميكن االت�ش���ال مبعر����س احلداد 

على الرقم )17785454(.

ح�ش���ل ق�ش���م الرعاية ال�ش���حية االأولية يف 
اخلدمات الطبية امللكية على االعتماد من قبل 
الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية كمركز 

تدريبي لها لربنامج طب االأ�رشة. 
وي�شاف هذا االإجناز ل�شل�شلة من اعتمادات 
الهيئة ال�شعودية لالأق�شام االكلينيكية التابعة 
للخدم���ات الطبية امللكية. يع���ود التعاون بني 
الهيئة ال�ش���عودية واخلدمات الطبية الى �ش���نة 
2006، حيث ت�شتقبل اخلدمات الطبية االأطباء 

املتدربني التابعني للهيئة ب�شكل م�شتمر. 
واأ����رشف رئي����س التعليم امل�ش���تمر لالأطباء 
واملدي���ر االأكادميي ملركز ق���وة دفاع البحرين 
املقدم طبيب نايف لوري على زيادة الطاقات 
االأق�ش���ام  لبع����س  للتدري���ب  اال�ش���تيعابية 
واحل�شول على اعتمادات جديدة الأق�شام اأخرى 
ليكون 12 ق�شما اكلينيكيا معتمدا وهم: ق�شم 
العظام، ق�ش���م اجلراحة العامة، ق�شم الباطنية، 
ق�ش���م امل�ش���الك البولية، ق�شم االأ�ش���عة، ق�شم 

جراحة املخ واالأع�شاب، ق�شم الن�شاء والوالدة/ 
مرك���ز بن���ون، ق�ش���م االأن���ف واالأذن واحلنجرة، 
ق�شم التخدير ، ق�ش���م الطوارئ و ق�شم الرعاية 

ال�شحية االأولية.
واأ�ش���اد املقدم طبيب نايف لوري اأن هذه 
االإجن���ازات له���ي دلي���ل عل���ى متي���ز اخلدمات 

الطبي���ة امللكي���ة يف الرعاية ال�ش���حية وحر�س 
قائده���ا اللواء خالد بن عل���ي اآل خليفة على اأن 

تكون �رشحا �شحيا تعليميا رائدا. 
كما اأ�شاد بدور مديري برامج االأق�شام ودور 
ق�ش���م التدريب والتطوير الفع���ال لرفع جودة 

التعليم امل�شتمر لالأطباء.

ا�ش���تقبل نائب وزير الداخلية ال�ش���يخ طالل 
بن حممد ب���ن خليفة اآل خليف���ة يف مكتبه بوزارة 
الداخلية رئي�س جمعية وكالء ال�شيارات البحرينية 
حممد املوؤيد، يرافقه اأع�شاء جمل�س االإدارة نواف 
الزي���اين، دميا احلداد، عبداهلل الوداعي، �ش���وزي 

كانو، وحممد بن هندي.
كما ح�رش اال�ش���تقبال وكي���ل وزارة الداخلية 
ال�شيخ نا�رش بن عبدالرحمن بن حممد اآل خليفة. 

ورح���ب وزي���ر الداخلي���ة برئي����س واأع�ش���اء 
جمل�س اإدارة جمعية وكالء ال�ش���يارات البحرينية، 
م�ش���يًدا باجله���ود التي يبذلها قطاع ال�ش���يارات 
والدور الذي ت�ش���طلع به اجلمعية يف العديد من 
الفعاليات واالأن�شطة التي ت�شب يف خدمة مملكة 

البحرين.
كما قدم اأع�شاء اجلمعية �رشحا تف�شيليا عن 
�ش���بل التعاون امل�ش���رتك بني اجلمعي���ة ووزارة 

الداخلية للحفاظ على قطاع ال�شيارات والتن�شيق 
لرفع كفاءة قطاع ال�ش���يارات يف البالد واإزالة كل 
ال�ش���عوبات واالإ�شكاالت التي تواجه هذا القطاع 

�حليوي؛ نظر� لالرتباط �لكبري بني �جلهتني. 

ويف نهاي���ة اللق���اء �ش���كر رئي�س واأع�ش���اء 
جمل�س جمعية وكالء ال�شيارات يف البحرين وزير 
الداخلية ل�رشعة جتاوبه وح�ش���ن تعاونه مع وكالء 

ال�شيارات يف البحرين. 

“لوفتهانزا” تطلق تصميمًا جديدًا لعالمتها 

“السالم” راعًيا برونزًيا لمعرض الطيران

لعمالئه���ا  “لوفتهان���زا”  ك�ش���فت 
الع�رشي���ة  ال�ش���ورة  ع���ن  وموظفيه���ا 
خ���الل  التجاري���ة  لعالمته���ا  اجلدي���دة 
يف  مقراته���ا  يف  نظمتهم���ا  فعاليت���ني 
فرانكف���ورت وميون���خ ي���وم االأربعاء 7 

فرباير. 
ومن اأبرز التغيريات التي �شهدتها 
العالمة، االألوان اجلديدة التي �ش���تزين 
طائراته���ا والتي ا�شتعر�ش���تها ال�رشكة 
م�ش���ارك  اآالف   3 م���ن  اأك���رث  بح�ش���ور 
بتقدميه���ا الر�ش���مي لطائرت���ي “بوينغ 
 ”321 اإي���ه  و”ايربا����س   ”747-8
باالأل���وان اجلدي���دة. وكان���ت ال�رشكة قد 
ك�شفت خالل االأ�شابيع القليلة املا�شية 
عن بع�س التفا�ش���يل حول الت�ش���اميم 
اجلدي���دة، الت���ي اأحدثت تفاعالً وا�ش���عاً 

عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي. 
اإيجابي���ة يف  الفع���ل  وج���اءت ردود 
الغالب، رغم افتقاد بع�س االأ�ش���خا�س 
لل���ون االأ�ش���فر التقليدي يف �ش���عارها، 
لك���ن الل���ون االأ�ش���فر �ش���يتولى مهمة 

جدي���دة كو�ش���يلة لالإر�ش���اد والتميي���ز، 
حي���ث �ش���يكون حا����رشاً يف امل�ش���تقبل 
عل���ى جميع بطاقات ال�ش���عود ومكاتب 
“لوفتهانزا” يف املطارات، والعديد من 

االأ�شياء االأخرى.
وق���ال رئي����س املجل����س التنفيذي 
لل�رشكة كار�شنت �شبوهر “ياأتي التغيري 
به���دف  “لوفتهان���زا‘  تخو�ش���ه  ال���ذي 
مواكب���ة طابعه���ا الع����رشي والنجاح غري 
امل�ش���بوق ال���ذي حتقق���ه ال�رشك���ة على 
ه���ذا  و�ش���يكون  االأ�ش���عدة،  خمتل���ف 
التغيري وا�ش���حاً اأمام اجلميع اعتباراً من 
اليوم من خالل الت�ش���ميم اجلديد الذي 
يط���ل ب���ه �ش���عارنا. ولطامل���ا كان طائر 
الكركي الذي يزين �ش���عارنا رمزاً لالأداء 
املتميز الذي نقدمه على منت ناقالتنا، 
وم���ا زال حت���ى اليوم يعرب ع���ن تفردنا 
باجل���ودة العالي���ة واخلدم���ة املتمي���زة 
واخلربة العريقة يف عامل الطريان، عالوة 
عل���ى املوثوقية وروح االبت���كار والثقة 

الكبرية يف جميع اأعمالنا”.

واالت�ش���االت  املوا�ش���الت  وزير  وقع 
املنظم���ة  العلي���ا  اللجن���ة  رئي����س  نائ���ب 
ملعر�س البحرين الدويل للطريان ورئي�س 
اللجن���ة التنفيذية كمال اأحم���د عقد رعاية 
مع م�رشف ال�ش���الم- البحرين للمرة االأولى 
ك���راع برونزي ملعر����س البحري���ن الدويل 
للطريان املزمع عقده يف قاعدة ال�ش���خري 
اجلوية يف مملكة البحري���ن خالل الفرتة ما 
بني 14 و 16 نوفمرب2018، برعاية ملكية 
�ش���امية وباإ�رشاف املمثل ال�شخ�شي جلاللة 
املل���ك ورئي����س اللجن���ة العلي���ا املنظمة 
ملعر����س البحرين الدويل للطريان �ش���مو 
ال�شيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة وبتنظيم 
من وزارة املوا�شالت واالت�شاالت و�شالح 
اجلو امللكي البحريني وبالتعاون مع �رشكة 

فانربوا الدولية املحدودة.
االإدارة يف  و�رشح���ت رئي�ش���ة جمل����س 

م�رشف ال�ش���الم- البحرين �ش���مو ال�ش���يخة 
ح�ش���ة بنت خليفة اآل خليفة “ب�شفتنا اأحد 
امل�ش���ارف االإ�ش���المية الرائ���دة يف مملكة 
البحرين ومتا�ش���ياً مع التزامنا امل�شتمر يف 
دع���م املب���ادرات والفعالي���ات التي تعزز 
�لن�ساط �القت�سادي يف خمتلف �لقطاعات 
واإبراز الفر�س اال�ش���تثمارية التي تقدمها 
اململكة، فاإن���ه من دواعي فخرنا واعتزازنا 
لرعاي���ة معر�س البحري���ن الدويل للطريان 
ه���ذا الع���ام ال���ذي �شي�ش���اهم يف حتقي���ق 
اأهداف التنمية امل�ش���تدامة وو�شع مملكة 
البحري���ن كمركز ا�ش���رتاتيجي على خريطة 

العامل املهتمة بهذا املجال”.
وم���ن جانبه اأع���رب وزير املوا�ش���الت 
واالت�شاالت عن �ش���كره وتقديره مل�رشف 
ه���ذه  مث���ل  لرعاي���ة  ال�ش���الم-البحرين 

الفعالية الكبرية. 

• اإبرهيم ال�شيخ مالك	
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ان�ص���مت الفنانة ال�صابة نهى �صالح لفريق عمل 
م�صل�ص���ل “اأر�ض النف���اق” بطولة النج���م الكوميدي 
حممد هني���دي، املقرر عر�ص���ه يف رم�ص���ان املقبل، 
والذي يكتبه له ال�ص���يناريو واحل���وار اأحمد عبد اهلل، 
ويخرجه �ص���امح عب���د العزيز، واإنت���اج العدل جروب، 

وجت�صد �صخ�ص���ية جديدة �ص���من اأحداث العمل دور 
فت���اة تدع���ى “�ص���ايل” مت���ر بالعديد م���ن املواقف 
الكوميدي���ة م���ع هنيدي. ويف �ص���ياق خمتل���ف اأنهى 
املوؤلف اأحمد عبد اهلل 13 حلقة من اأحداث امل�صل�صل، 

حيث يعكف حاليا على كتابة احللقات املتبقية.

  للتوا�صل:  )ق�صم املنوعات: 17111479(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

tariq_albahhar

 197
الروماين  االإم��راط��ور   
����ص���ي���ب���ت���ي���م���ي���و����ض 
���ص��ي��ف��رو���ض ي��ه��زم 
األبنو�ض  ك��ل��ودي��و���ض 
يف م��ع��رك��ة ل��وج��دن��وم، 
االأك��ر  املعركة  وه��ي 
اجليو�ض  ب��ن  دم��وي��ة 

الرومانية. 

1674
 اإجن���ل���رتا وه��ول��ن��دا 
اتفاقية �صالم  يوقعا 
وال��ت��ي  و�صتمن�صرت 
االأجنلو  احلرب  انهت 

هولندية الثالثة. 

1915
جاليبويل  معركة  ب��داأ   
ب����احل����رب ال��ع��امل��ي��ة 

االأولى. 

1942
 ال��رئ��ي�����ض االأم���رك���ي 
ف��ران��ك��ل��ن روزف��ل��ت 
يتيح  ق��رار  على  يوقع 
نقل  امل�صلحة  للقوات 
االأم���رك���ان م��ن اأ���ص��ل 
مع�صكرات  اإلى  ياباين 
عزل وذلك اأثناء احلرب 

العاملية الثانية. 

 1959
اإع������الن ج��م��ه��وري��ة   

قر�ض. 

1986
يعلن  ح�صن  امل��ل��ك   
باالتفاق  العمل  انتهاء 
الفل�صطيني  االأردين 
ال���ذي مت ت��وق��ي��ع��ه يف 

العام 1985. 

مسافات

 بورشال ينقل تجربة كراكوف 
إلى مركز الشيخ إبراهيم 

�صارك الفنان عادل حممود جمهوره، 
موق���ع  عل���ى  ال�صخ�ص���ي  ح�ص���ابه  ع���ر 
“اإن�ص���تغرام”، �ص���ورة جمعته ب�ص���ديق 
عم���ره حمم���د امل����ري، م�ص���را اإل���ى اأنه 
�ص���احب ف�ص���ل كبر عليه ومن اأ�صباب 

ظهوره على ال�صاحة الفنية.
وعلق “حممود” على ال�صورة قائالً: 
“م���ع ال�ص���ديق العزي���ز حمم���د امل�ري، 
الل���ي كان ل���ه ف�ص���ل كب���ر يف ظهوري 
يف بدايات���ي بتلفزي���ون الكويت، ووقف 
مع���اي وجتمعن���ا �ص���داقه اأك���ر من 15 

�صنة”.

و�ص���ارك ع���ادل حمم���ود موؤخ���را يف 
االأوبري���ت اخلليجي “هذي بالدكم”، اإلى 
جانب عدد من فن���اين االإمارات واخلليج 
اأبرزهم ح�ص���ن اجل�صمي وبلقي�ض وفهد 

الكبي�صي وفوؤاد عبدالواحد وغرهم.
وكان الفن���ان ع���ادل حمم���ود طرح 
موؤخ���ًرا، ع���ر قناته الر�ص���مية عر موقع 
“يوتيوب”، اأحدث اأعماله الغنائية التي 
حتمل ا�ص���م “اأم�ض انتهينا” مع ال�صاعرة 
ب�صاير ال�صيباين، وهي من كلمات ب�صاير 
ال�ص���يباين، واأحلان عادل حممود، توزيع 

عارف عامر.

بداية موفقة للبحريني فيصل األنصاري في “ذا فويس”

تاألق املت�صابق البحريني في�صل 
االأن�صاري، ب�صوته املميز، فو�صفته 
اإلي�صا باالأ�ص���تاذ ال امل�صرتك ومتنت 
اأن تتعل���م من���ه، فه���و �ص���وت واأداء 
�ص���امل، فقد اأدى االأن�صاري، دمعي 
ح���ري باخل���دود ملحمد ب���ن فار�ض، 
خالل م�صاركته برنامج “ذا فوي�ض”، 
وهو ما اأذهل جلنة التحكيم وانهالت 
عليه عبارات الثناء منهم وقد كانت 
على راأ�صهم اأحالم التي وافقت على 

�صوته منذ الوهلة االأولى.
وقامت املطرب���ة اأحالم مبحاولة 
الإغراء البحريني عر حت�صر “كيكة” 
له ليختار االن�ص���مام لها ولفريقها، 
اإل���ى جان���ب تاأكيده���ا عل���ى عذوبة 
�ص���وته وقوة حنجرته، ما دفع اإلي�صا 

باإخباره “اأنا هعملك كيك”.

واأقر �رحان االن�ص���مام للمطربة 
اأح���الم، وه���و م���ا اأ�ص���عدها يف ذل���ك 
االختيار وذهبت اإليه لو�ص���ع ال�صارة 

اخلا�صة، حرف a، بها على جلبابه.
فخ���ورة  اأنه���ا  اأح���الم  وذك���رت 
بان�ص���مامه اإلى فريقه���ا وذلك قوة 
حنجرت���ه و�ص���وته الع���ذب وتقدميه 
لنوع من االأغ���اين يالقي رواجا لديها 
حتى ذك���رت وقب���ل اأن تتعرف عليه 

“اأنت من البحرين”.

 مهرجان ربيع الثقافة الثالث عشر.. موسيقى ومعارض وورش العمل
اأعلنت كل من هيئة البحرين للثقافة 
واالآث���ار، جمل����ض التنمي���ة االقت�ص���ادية، 
مركز ال�ص���يخ اإبراهي���م للثقافة والبحوث، 
وبالتعاون مع البارح للفنون الت�ص���كيلية 
ومرك���ز الفونت���ن للف���ن املعا����ر ع���ن 
فعالي���ات وبرامج مهرجان ربي���ع الثقافة 
يف ن�صخته الثالثة ع�رة، وذلك اليوم االأحد 
املوافق 18 فراي���ر 2018 خالل املوؤمتر 
ال�ص���حايف الذي اأقيم يف متحف موقع قلعة 
البحري���ن بالتزام���ن م���ع الذك���رى العا�رة 
لتاأ�ص���ي�ض املتحف، و�ص���من برنامج هيئة 
الثقاف���ة ال���ذي يحتفي باختي���ار “املحرق 

عا�صمة للثقافة االإ�صالمية 2018”.
رئي�ص���ة  بح�ص���ور  املوؤمت���ر  وعق���د 
هيئ���ة البحري���ن للثقافة واالآثار ال�ص���يخة 
الرئي����ض  خليف���ة،  اآل  حمم���د  بن���ت  م���ي 
التنفيذي ملجل����ض التنمية االقت�ص���ادية 
خال���د الرميح���ي وعدد م���ن اأفراد ال�ص���لك 
الدبلوما�ص���ي وال�ص���فراء املعتمدين لدى 
مملكة البحرين، اإ�ص���افة اإلى ح�ص���ور عدد 
م���ن الداعم���ن ملهرج���ان ربي���ع الثقافة 

الثالث ع�ر واالإعالمين.
وبهذه املنا�ص���بة، قالت ال�ص���يخة مي 
بن���ت حمم���د اآل خليف���ة: “نطلق الن�ص���خة 
الثالث���ة ع�رة من مهرجان ربيع الثقافة يف 
متحف موقع قلعة البحرين وهو اأول م�روع 
م���ن م�ص���اريع )اال�ص���تثمار يف الثقاف���ة(، 
وجن���دد جزيل ال�ص���كر واالمتنان ملجموعة 
اأركابيتن���ا ال���ذي دع���م تاأ�ص���ي�ض املتحف 
واآم���ن بالثقاف���ة طريق���ة حلف���ظ تاريخنا 

العريق”. 
وتنطلق حفالت مهرجان ربيع الثقافة 
الغنائي���ة مع العر�ض املو�ص���يقي “ملحمة 
جلجام�ض” الذي ي�صت�صيفه م�رح البحرين 
الوطني يوم 25 فراير خالل يوم ال�صياحة 
العرب، الذي اأطلقت���ه املنامة حن كانت 
عا�ص���مة ال�ص���ياحة العربية الع���ام 2013. 
ويف قلع���ة البحرين، تق���دم هيئة البحرين 
التفاعلي���ة  العرو����ض  واالآث���ار  للثقاف���ة 
“ال�صوت وال�صوء” اإذ ت�صتعر�ض ملخ�صاً 
لتاريخ املكان منذ ح�ص���ارة دملون وحتى 
اليوم، اأما ال�ص���الة الثقافية فت�صت�صيف 
عددا من العرو�ض املو�صيقية وامل�رحية 
�ص���من مهرج���ان ربي���ع الثقاف���ة، فيوم 1 
مار����ض 2018 تقدم حف���ال للفنانة كرمي 
ال�ص���قلي، اأما يوم 8 مار�ض فتقدم خ�صبة 
“ماكبي���ث”  الثقافي���ة م�رحي���ة  ال�ص���الة 
م���ن اأداء فرق���ة S4K امل�رحية. ويوم 14 
مار�ض فتقدم ال�ص���الة احلفل املو�صيقي 

الك���وري الأروك�ص���رتا �ص���وكميونغ، وياأتي 
بالتع���اون مع ال�ص���فارة الكورية يف مملكة 

البحرين. 
وي�صت�ص���يف امل�رح ي���وم 17 مار�ض 
م�رحية “دواء ج���ورج الرائع”. اأما يوم 22 
مار����ض فتاأتي اإلى ال�ص���الة فرقة القد�ض 
للمو�ص���يقى العربية لتق���دم اأغان طربية 

وطنية وعربية. 
ويوم 25 مار�ض ت�صت�ص���يف ال�صالة 

الثنائي اإيتنوبولي�ض ليقدما اأ�صهر االأغاين 
امل�ص���توحاة م���ن املو�ص���يقى التقليدي���ة 
االإيطالي���ة وتق���ام بالتعاون مع ال�ص���فارة 
االإيطالية يف البحرين. وحت�ر املو�ص���يقى 
ال�ص���الة  اإل���ى  االأوروبي���ة  الكال�ص���يكية 
الثقافية يوم 28 مار�ض مع حفل ملجموعة 
خمتارة من اأروع ما األفه عظماء املو�صيقى 
يف اإيطالي���ا واأوروبا، وتق���ام بالتعاون مع 

ال�صفارة االإيطالية يف البحرين. 

الوالي���ات  �ص���فارة  م���ع  وبالتع���اون 
املتحدة يف البحرين ت�صت�ص���يف ال�ص���الة 
يوم 31 مار�ض فرقة ماري ماكرايد. ومن 
فل�ص���طن تاأتي اإلى ال�صالة م�رحية “36 
�صارع عبا�ض، حيفا” يوم 4 اأبريل. ويوم 6 
اأبريل املقبل تقدم ال�صالة الثقافية حفل 
“رق�ص���ة الدراوي�ض – املولوية” وتختتم 
ال�ص���الة الثقافي���ة ن�ص���اطها م���ع م�رحية 
“ال���دودة اجلائع���ة جدا” الت���ي تعر�ض ما 

بن 12 و16 اأبريل. 
وينتقل الن�ساط املو�سيقي ملهرجان 
الربي���ع اإلى قاع���ة حممد ب���ن فار�ض لفن 
ال�ص���وت اخلليجي يف املح���رق واملتفرعة 
ع���ن مرك���ز ال�ص���يخ اإبراهيم ب���ن حممد اآل 
خليفة للثقافة والبح���وث، اإذ توؤدي فيها 
فرق���ة حممد بن فار�ض م�ص���اء كل خمي�ض، 
انطالق���ا م���ن 1 مار����ض 2018، جمموع���ة 

اأغنيات. 
بدورها ت�صت�صيف دار الرفاع العودة 

بداية من 3 مار�ض اأم�ص���يات للمو�ص���يقى 
التقليدية التي ا�صتهرت بها الرفاع، حيث 
تع���اود تقدمي ن�ص���اطها اأي���ام 17 مار�ض 
و14 و 28 اأبريل. اأم���ا دار املحرق مبدينة 
املحرق فتحتفي بالأمن���اط املتنوعة لفن 
الفجري املو�ص���يقي التقلي���دي بداية من 
10 مار�ض ومن ث���م اأيام: 24 مار�ض و21 

اأبريل.
ويف مرك���ز ال�ص���يخ اإبراهي���م للثقافة 
والبح���وث حت����ر الفنان���ة ال�ص���ورية مايا 
يو�ص���ف لتق���دم ي���وم 5 مار����ض حفله���ا 
املعن���ون ب”اأحالم �ص���ورية”. اأما يوم 30 
اأبريل في�صت�ص���يف املركز الفنان �ص���عد 
جواد ليقدم معزوفات م�ص���هورة على اآلة 

العود.
ويعاود جمل�ض التنمية االقت�ص���ادية 
تقدمي عرو�ص���ه وحفالته �ص���من مهرجان 
يف  املق���ام  امل����رح  يف  الثقاف���ة  ربي���ع 
خلي���ج البحري���ن، حي���ث البداية م���ع حفل 
الفن���ان البحريني االأ�ص���ل ماج���د جوردن 
ي���وم 2 مار�ض، ث���م حفل الفن���ان عبد اهلل 
الروي�ص���د ونبي���ل �ص���عيل ي���وم 9 مار�ض، 
ث���م يوم 17 مار����ض ياأتي حف���ل مع فرقة 
“لكويد واأ�ص���دقاوؤهم” التي ا�صتهرت يف 
البحري���ن وتقدم نخبة من فن���اين اململكة 
املتميزي���ن. اأما يوم 23 مار�ض فياأتي اإلى 
خلي���ج البحرين الفنان العاملي جيمز اآرثر. 
ويح�ر اإلى مملكة البحرين يوم 30 مار�ض 
الفن���ان راغب عالمة، ه���ذا الى العديد من 

الفعاليات من معار�ض وحما�رات.

    BUZZ      

أحداث

كث���ر م���ن امل�ص���كالت الت���ي تواجه���ك يف 
حميطك املهني

تبحث اليوم بطريقة وا�صحة عن الراحة من 
العمل

حياتك غنية خ�صو�ص���اً اأن���ك تكر االهتمام 
مبظهرك 

ل���ن يفي���دك اأحد عندم���ا ت�ص���اب باأمرا�ض 
الع�ر 

ممار�ص���ة الريا�ص���ة واملواظب���ة عليها هي 
�صالحك 

ال ت�ص���تعجل االأم���ور، ف���كل �ص���يء يف وقته 
جميل 

الراح���ة واجب���ة بع���د ي���وم طويل �ص���اق من 
العمل 

التزم احلدود وحافظ على عالقات طيبة 
مع االأ�صدقاء

اأهملت �صحتك كثراً وعليك تعوي�ض ذلك 
اليوم

طاق���ة كب���رة وحيوي���ة �ص���اخبة تتمتع بها 
اليوم

ا�صتقرار بع�ض ال�صيء يف بيئة العمل اليوم

رمبا ت�ص���تطيع اأن حتقق تب���ادل معلومات 
على م�صتوى ح�صاري 
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كثر م���ن االأطف���ال اأودعته���م الطبيعة 
مواه���ب فنية وقد اأبدع���وا روائع يف جماالت 
الفنون املختلف���ة، وما اأكر الفنانن الذين 
ث���م  مبك���رة،  �ص���ن  تك�ص���فت مواهبه���م يف 
ا�ص���تمرت هذه املواهب يف النم���اء والذكاء، 
ومن هنا وجب علينا اأن نعرتف بذكاء الطفل 
املبك���ر وبقدرته على االخ���رتاع واالإبداع منذ 
�ص���نوات عم���ره االأول���ى، ويرتت���ب على هذا 

واجبنا يف االأخذ بيده وتنمية مداركه العقلية 
ومواهب���ه الفنية، اأي يف الك�ص���ف عنها ثم يف 
تنميتها واالرتفاع بها حتى تاأخذ دورها، ومن 
هذا املبداأ اأطلقت “البالد” م�ص���ابقة “اكتب 
ق�صة” الأف�صل ق�صة ق�صرة لالأطفال للفئة 
م���ن عمر 10 اإل���ى 12 �ص���نة ملواطني مملكة 

البحرين، ومن �رشوط امل�سابقة:
العربي���ة  باللغ���ة  الق�ص���ة  تك���ون  اأن   

الف�صحى. 
 اأن ال تتج���اوز ع���دد كلماته���ا ع���ن 400 

كلمة.
 اأن ال تكون الق�ص���ة من�صورة من قبل يف 

اأي جهة كانت.
 مو�ص���وع الق�ص���ة مفت���وح: تاريخي���ة، 
مغامرات، حكايا �ص���عبية م�صهورة، علمية اأو 

خيالية، مع مراعاة روح اخللق واالبتكار. 
ال يجوز الأبن���اء وبنات واأق���ارب موظفي 

البالد امل�صاركة يف امل�صابقة. 
 يب���داأ ب���اب امل�ص���اركة اعتب���ارا من 17 
فراير 2018 وي�صتمر حتى 14 مايو 2018.

تك���ون  اأن  يج���ب   
الق�ص���ة مطبوعة وال تقبل 

بخ���ط الي���د، مذيلة باال�ص���م 
الكامل ورق���م التلفون والرقم 
�ص���ورة  واأي�ص���ا  ال�صخ�ص���ي، 

�صخ�صية للطفل.
 اجلوائز: متنح الق�ص�ض 

ال� 5 الفائزة جوائز قيمة.

م��رك��ز  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف   
للثقافة  اإب��راه��ي��م  ال�صيخ 
اللجنة  رئ��ي�����ض  وال��ب��ح��وث، 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ب���ول���ن���دي���ة 
املركز  وموؤ�ص�ض  لليون�صكو 
الثقايف الدويل يف كراكوف، 
اأم�صية  يف  بور�صال،  يات�صك 
ب��”الرتاث،  م���و����ص���وم���ة 
جتربة  وال��ه��وي��ة  ال���ذاك���رة 
�صي�صلط  اإذ  كراكوف”، 
ال�صوء على ح�صارة وتاريخ 
م��دي��ن��ة ك����راك����وف، واأب����رز 

معاملها املعمارية واالأثرية، 
خارطتها  يف  �صيجول  كما 
على  ترتكز  التي  ال�صياحية 
والثقايف،  الفكري  ال��رتاث 
االأبعاد  اأب��رز  اإل��ى  و�صي�صر 
احل�����ص��اري��ة ال��ت��ي ن�����ص��اأت 
عليها كراكوف، يكون ذلك، 
“قل  الثقايف  املو�صم  خالل 
ال�صيخ  مل��رك��ز  الفن”،  ه��و 
والبحوث،  للثقافة  اإبراهيم 
ال�صاعة  عند  االثنن،  اليوم 

8 م�صاء، يف املركز.
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طارق البحار

سبـب ظهـور الفنـان البحرينـي 
المبـدع عـادل محمـود

اأ�سامة املاجد

حسن محمد يحصد جائزة التميز بمهرجان أوال المسرحي

ح�ص����ل الفنان ال�صاب ح�ص����ن حممد على 
جائ����زة التمي����ز يف التمثيل يف مهرج����ان اأوال 
امل�رح����ي الدويل احل����ادي ع�ر ال����ذي انتهت 
فعاليات����ه ي����وم اخلمي�ض املا�ص����ي وذلك عن 
دوره يف م�رحي����ة “رماد يف رم����اد” من تاأليف 
الكات����ب الريط����اين هارول����د بن����رت واخ����راج 
ال�صاب عي�صى ال�صنديد و�صاركته يف التمثيل 

الفنانة دانة اآل �صامل.
وامللفت يف االأمر اأن الفنان ح�ص����ن حممد 
كان ق����د توق����ف ع����ن تق����دمي االأدوار اجلادة 
وامل�ص����اركة يف م�رحي����ات املهرجانات، حيث 
اكتفى بتق����دمي اأدوارا كوميدية يف ما يعرف 
بامل�����رح التجاري وم�رح املنا�ص����بات، ولكنه 
اأثب����ت عل����و كعب����ة كفن����ان متمكن و�ص����احب 
موهبة واأ�ص����لوب مبدع، خا�ص����ة واأن امل�رحية 
كان����ت تتطل����ب اإج����ادة تام����ة للغ����ة العربية 
الف�ص����حى ع����الوة على اأنها عل����ى درجة عالية 
م����ن التعقي����د واالحداث املوؤمل����ة وبها خليط 
من امل�ص����اعر وكل هذا يتطلب من املمثل ان 

يكون عنده ائتالف فكري وج�صدي. 
يقول �صتان�صالف�صكي: “لي�ض الفعل يف 
احلد ذاته هو املهم، ولكن املهم هو التدرج 
يف التط����ور املطرد بطاقاتك النامية، طاقات 
املمثل، طاقات الدور الذي يج�ص����د االن�ص����ان 
“ وح�ص����ن حممد كان كذلك، فقد اظهر قدرة 

خا�صة يف اأداء الدور ولهذا ا�صتحق اجلائزة.

حمرر م�سافات 

للفئة العمرية من 10 – 12 سنة

“$” تطلق مسابقة أفضل قصة قصيرة لألطفال

“فتاة العنف” بنادي 
البحرين للسينما 

�صمن فعالياته االأ�صبوعية يعر�ض نادي 
البحرين لل�ص���ينما عند ال�ص���اعة ال�صابعة من 
م�صاء االأربعاء املقبل الفيلم اليوناين “فتاة 

العنف “ للمخرج الك�صندرو�ض افرانا. 
ت���دور ق�ص���ة الفيل���م ح���ول عي���د ميالد 
“اأجنليك���ي” احل���ادي ع�ر، حي���ث تقيم لها 
العائلة حفال منظما وبه كل االأمور املتعارف 
عليه���ا يف اأعي���اد املي���الد من كعك���ة كبرة 
ومو�ص���يقى ورق�ض واجلميع يحت�صنها على 
انها ابن���ة مطيعة وحمبة، ولكن هل فعال كل 
ما نراه �صيئا حقيقيا اأم جمرد واجهة؟ يت�صح 
بعد ذلك اأن هناك اأم���ورا كثرة خافية وكم 
م���ن االأ�رار تتعل���ق بهذه العائل���ة، ومظاهر 
عيد امليالد مل تكن �صوى جمموعة اأكاذيب.
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الفنـــان حممـــد متولــي.. يف ذمــة اهلل
غيب املوت الفنان امل�رصي الكبري 
حممد مت���ويل عن عمر يناه���ز 73 عاما، 

اإثر وعكة �صحية مفاجئة.
ولد الفنان حممد متويل يف �ص���بني 
الك���وم ي���وم 11 مار����ش 1945 وعا�ش 
يف الإ�ص���كندرية ث���م التح���ق بكلية دار 
املعه���د  يف  بعده���ا  وتخ���رج  العل���وم، 

العايل للفنون امل�رصحية.
من امل�صل�صالت ال�صهرية التي قام 

بها: اأرابي�صك، ليايل احللمية، زيزينيا، وقلبي لي�ش يف جيبي.
كما �صهدت خ�صبة امل�رصح ظهور الفنان متويل يف عدد كبري من امل�رصحيات اأبرزها “�صارع 

حممد علي” و “الربن�صي�صة”.
ورغ���م اأن تاألق الفنان متويل كان من خالل الدراما، اإل اأنه ترك اأي�ص���ا ب�ص���مات يف الفن 
ال�صابع، اإذ ج�صد الراحل دور “خوليو” ال�صهري اأمام الفنان عادل اإمام و�صعيد �صالح، و�صو�صن 

بدر يف فيلم “�صالم يا �صاحبي”.

املغرب.. قتلى وجرحى يف ا�صطدام بني قطار وحافلة

بقيــــت حيــــــة بعـــــد 11 يومــــــا مـــن الدفـــــــــــن
 قال موقع “ديلي �ص���تار” اإن �صيدة 
برازيلي���ة تبلغ من العمر 37 عاما حاولت 
جاهدة اخلروج من تابوت خ�صبي، بعدما 
مت دفنه���ا داخل���ه، اإذ كان���ت عائلته���ا 

تعتقد اأنها توفيت بالفعل.
وذك���ر امل�ص���در اأن اجل���ريان كان���وا 
ي�ص���معون �رصاخه���ا وهتافها م���ن داخل 
التابوت بالرغم م���ن مرور 11 يوما على 

دفنها، وبعدما فتحوا ال�صندوق وجدوها 
توفيت بالفعل، م�صيفا اأن احلادث وقع 
يف مقربة �ص���نهورا �ص���انتانا يف ريات�صاو 

دا�ش نيفي�ش، �صمال �رصق الربازيل.
واأظهر �رصي���ط فيديو، انت�رص ب�ص���كل 
كبري يف الربازيل، حلظة اإخراج ال�صندوق 

وا�صتخراج جثة املراأة.
وت�ص���ري وال���دة امل���راأة اأنه���م عندما 

اأزال���وا التاب���وت وفتحوا الغط���اء وجدوا 
جروًح���ا واإ�ص���ابات تغطي ج�ص���د ابنتها، 
التي كانت م�ص���تلقية دون ح���راك، واأّن 
تل���ك اجلروح مل تك���ن موج���ودة، منوهة 
اإلى اأن ابنتها اأ�صيبت بتلك اجلروح جراء 
حماولتها فتح الغطاء واإزالة امل�ص���امري 
بيديه���ا يف حماولة للخ���روج، كما خرجت 
قط���ع القطن الت���ي كانت ت�ص���د اأذنيها 

واأنفه���ا. واأعلن���ت اأح���د امل�صت�ص���فيات 
املحلي���ة وف���اة �ص���انتو�ش، وه���ي امراأة 
متزوج���ة، يوم 28 يناي���ر، ومت دفنها يف 

اليوم املوايل.
وكان النا�ش الذين يعي�صون بالقرب 
من املقربة قد نبهوا عائلة ال�صحية يوم 
9 فرباي���ر، اأي بع���د 11 يوما من دفنها، 

من اأنهم ي�صمعون �رصاخ امراأة.

افتتاح اأول مدر�صة 
للحمري يف فرن�صا

افتتحت اأول مدر�ص���ة وطنية للحمري يف جنوب 
فرن�ص���ا الغرب���ي، حي���ث ياأتيه���ا الفرن�ص���يون م���ن 
كل مناط���ق الب���الد. وذك���رت اإذاعة “مونت���و كارلو 
الدولي���ة” اأن املدر�ص���ة ت���درب النا����ش على طرق 
ا�ص���تخدام احلمري يف الأن�صطة التي يتم تعاطيها يف 
الب�صاتني املخ�ص�صة لإنتاج مواد الزراعة الع�صوية 
و�ص���به الع�صوية. ومت و�ص���ع لفتة اأمام مبنى خلفه 
ب�ص���تان، يف قرية فيلنوف �ص���ور ل���وت، الواقعة يف 
جنوب فرن�ص���ا الغرب���ي والتابع���ة لإقليم ل���وت اإي 
غ���ارون، وكت���ب عليه���ا “هن���ا املدر�ص���ة الوطنية 
للحم���ري املتخ�ص�ص���ة يف زراعات الب�ص���تان”. تعمل 
املدر�صة الفريدة من نوعها يف فرن�صا، على تدريب 
كل الذين يرغبون يف اإطالق م�ص���اريع زراعية ح�صب 
نظام الإنتاج الع�ص���وي اأو �صبه الع�صوي، على طرق 

ا�صتخدام احلمري يف هذا ال�صاأن.

العزاب يعاقبون 
بالقرفة يف الدمنارك

هناك تقليد م�ص���حك �ص���اٍر يف الدمنارك، 
وهو تغطية العزاب وغري املتزوجني بالقرفة.

اإندبندن���ت”  “ذا  �ص���حيفة  وذك���رت 
الربيطانية نقال عن �صحيفة “ذا تلغراف”، اأنه 
اإذا اأمّت ال�صخ�ش 25 عاما، من دون زواج، فاإن 
اأفراد عائلته واأ�ص���دقائه �صري�صونه بالقرفة؛ 

عقابا له.
ول يكتف���ي الأق���ارب فقط بر����ش القرفة 
عل���ى العازب، واإمن���ا اإلقاء ماء م���ن الراأ�ش اإلى 

القدم؛ ل�صمان الت�صاق القرفة على ج�صمه.

ماتت متجمدة بعد اأن 
ن�صيها املدر�صون

توفي���ت طفلة رو�ص���ية يف الثالثة م���ن عمرها، 
متجم���دة م���ن ال���ربد، بعدما ن�ص���ي املدر�ص���ون اأن 
يعيدوه���ا اإل���ى قاعة احل�ص���انة، اإثر انق�ص���اء فرتة 
ال�ص���رتاحة واللع���ب يف اخل���ارج. وح�ص���بما ذك���رت 
�ص���حيفة “�ص���ن”، ف���اإن الطفل���ة زاخ���را رزاييف���ا 
وجدت جثة هام���دة وراء كومة ثلج، يف �ص���احة لعب 
تابعة للمدر�ص���ة يف مو�ص���كو، حي���ث هبطت احلرارة 
اإلى 5 درج���ات حتت ال�ص���فر. ومل يتذكر القائمون 
عل���ى ح�ص���انة الأطفال اأنهم ن�ص���وا الطفل���ة اإل بعد 
م�صي �ص���اعتني كاملتني، لكنها كانت قد فارقت 
احلياة جراء الطق�ش ال�ص���يئ، ح���ني تذكروا غيابها. 
واأعلنت ال�صلطات الرو�صية فتح حتقيق يف احلادثة 
املاأ�صاوية، وخ�صع طاقم دار احل�صانة لال�صتجواب، 
كما جرى ا�ص���تدعاء اأبوي الطفلة بدورهما لال�صتماع 

اإلى اإفادتهما.
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مواقيت 
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اأخطــــر اآي�س كريـــم يف العالـــــم
Respiro del Di a  ررتبط الآي�ش كرمي مبنح من ياأكله �صعوًرا بالربودة والنتعا�ش، اإل اأن تذوق

volo �صيجعلك حت�ش باللهب يف جوفك، وال�صبب كونه اأكرث حرارًة من �صل�صة “تابا�صكو” احلارة!
يتم �ص���ناعة هذا النوع من الآي�ش كرمي با�ص���تخدام اأنواع عديدة من الفلفل احلار، وح�ص���بما اأورد 
موق���ع odditycentral، فاإن���ه �ص���جل درجة و�ص���لت اإلى 1.5 ملي���ون وحدة على مقيا�ش �ص���كوفيل 
للح���رارة؛ ليكون بف�ص���ل ه���ذا الرقم من اأخطر اأن���واع الآي�ش كرمي يف العامل. ويعود الف�ص���ل يف تقدمي 
ه���ذا الن���وع احلارق من الآي�ش كرمي ملارتن باندوين، مالك مقه���ى Aldwych Cafe، والذي يدعي اأن 
طريقة �ص���ناعة هذا الآي�ش كرمي كانت �رصًا ل ميتلكه �ص���وى قلة من �صّناع اجليالتيه الإيطالية لقرون، 
واأن تناوله كان ميثل اختباًرا لل�صجاعة يف الكثري من الحتفالت ال�صنوية التي كانت تقام يف اإيطاليا. 

 ق�ص���ى 6 اأ�صخا�ش وجرح 14 اآخرون يف ا�صطدام بني قطار لنقل الب�صائع وحافلة ركاب 
�صغرية عند تقاطع مروري يف طنجة يف �صمال املغرب، ح�صبما اأعلنت ال�صلطات املحلية.

ومت فت���ح حتقيق يف احلادث الذي وقع بني مدينة طنجة ومينائها املتو�ص���طي، وفق ما 
نقل���ت وكالة املغرب العربي لالأنباء عن ال�ص���لطات املحلية. وا�ص���طدم قطار نقل الب�ص���ائع 
فج���را بحافلة ركاب �ص���غرية متوقفة عند التقاطع املروري، ح�ص���بما اأعل���ن املكتب الوطني 
لل�صكك احلديدية يف بيان. ودعا املكتب اإلى اتخاذ مزيد من احليطة واحلذر مع الحرتام التام 
لقواع���د املرور عن���د عبور املمرات امل�ص���توية. بدوره اأعلن العاهل املغربي حممد ال�ص���اد�ش 
يف بيان تكفله �صخ�ص���يا مب�ص���اريف الدفن والعزاء وعالج امل�صابني. وكانت اململكة اأطلقت 
“ا�صرتاتيجية وطنية لل�صالمة الطرقية”، تهدف الى تقلي�ش عدد �صحايا حوادث ال�صري بن�صبة 

50 % بحلول العام 2026. وحت�صد حوادث ال�صري يف اململكة نحو 3500 �صخ�ش �صنويا.
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ابن عاق يدفع مليون 
دوالر لوالدته 

 وقع رجل تايواين حتت طائلة القانون بعد اأن حركت والدته �صده دعوى ق�صائية تطالبه 
فيها بدفع مبلغ مليون دولر مقابل ما اأنفقته عليه خالل مراحل تن�صئته وتعليمه.

وذك���ر موق���ع “نيوز اإي بي �ص���ي” التايواين اأن �ص���يدة تدعى “لوو” ا�ص���طرت اإلى تربية 
طفليه���ا مبفرده���ا بعد اأن انف�ص���لت عن زوجه���ا، ويف مرحل���ة معينة تخوفت م���ن اأن ولديها 
يهمالها يف �صيخوختها رغم ما قدمته لهما من ت�صحيات، لذا قررت اأن تاأخذ �صمانات منهما.

وطلبت الأم من جنليها، خالل درا�صتهما يف كلية طب الأ�صنان، اأن يوقعا على عقد ين�ش 
عل���ى موافقته���ا دف���ع لها 60 % من �ص���ايف ربحهما بع���د التخرج ودخول �ص���وق العمل؛ حتى 
حت�ص���ل منهما على مبل���غ يغطي تكاليف تربيتهما وتعليمهما، الت���ي بلغت 1.7 مليون دولر 
للواحد منهما، وبح�ص���ب وكالة “�ص���بونتيك” وافق البنان على توقيع العقد.  وبعد تخرجهما 
لي�ص���بحا طبيبني ا�ص���تمرا يف دف���ع 60 % من اأرباحهما، لكن بعد ف���رتة امتنع البن الأكرب عن 
الوف���اء مبا ين�ش عليه، ورف�ش دفع املبلغ املتفق عليه، مما دفع والدته اإلى مقا�ص���اته اأمام 
املحكمة، وا�ص���تغرقت الق�ص���ية بينهما 8 �ص���نوات، ح�ص���لت بعدها الأم على حكم يلزم البن 

بدفع مبلغ مليون دولر.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ش غائم جزئيا مع فر�صة 
لت�صاقط امطار متفرقة خفيفة 

يف البداية ومغرب احيانا.

الرياح �صمالية غربية اإلى �صمالية من 10 اإلى 
15 عقدة وت�صل من 15 اإلى 20 عقدة احيانا 

ولكنها من 20 اإلى 25 عقدة يف البداية.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�صواحل 
ومن 3 اإلى 6 اقدام يف عر�ش البحر. درجة احلرارة 

العظمى 25 وال�صغرى 16 درجة مئوية.

تخليــــــد ذكـــرى األوائـــــل

بريشة الفنان: محمود غريب

 20 ي����وم  يف  اأق���ي���م 
 1942 ال���ع���ام  ف���رباي���ر 
املغفور  تن�صيب  حفل 
ل����ه ����ص���اح���ب ال��ع��ظ��م��ة 
ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��م��ان ب��ن 
حاكم  خليفة  اآل  ح��م��د 
الأ�صبق يف ق�رص  البحرين 

الق�صيبية.
ال�صورة  يف  ويظهر 
م�����ن ال����ي����م����ني ح���اك���م 
�صلمان  ال�صيخ  البحرين 
اآل  عي�صى  ب��ن  حمد  ب��ن 
ث��راه،  اهلل  طيب  خليفة 
وعلى الي�صار املغفور له 
عي�صى  بن  حممد  ال�صيخ 
)ال��وائ��ل��ي(  خليفة  اآل 
بهذه  خطابا  يلقي  وهو 

املنا�صبة.

 ترّبعت املمثلة الربيطانية اإميا وات�ص���ون مبليون جنيه ا�ص���رتليني حلملة جديدة تهدف 
مل�صاعدة �صحايا التحر�ش اجلن�صي، بح�صب �صحيفة الندبندنت، اأم�ش الأحد.

وياأتي تربع جنمة �صل�ص���لة اأفالم “هاري بوتر” ملوؤ�ص�صة “امل�صاواة والعدل الربيطانية” 
بع���د اأن وقع���ت نحو 200 جنم���ة بريطانية واإيرلندية على ر�ص���الة مفتوحة تدعو لو�ص���ع حد 

للتحر�ش اجلن�صي يف اأماكن العمل.
وذكرت ال�صحيفة الربيطانية اأن وات�صون )28 عاًما( تعترب من اأوائل املتربعني للحملة، 
التي اأطلقتها 190 امراأة وّقعن على الر�صالة، اإلى جانب 160 نا�صطا واأكادمييا وكذلك عدد 

من العاملني يف املوؤ�ص�صات اخلريية.
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