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دخول اجلماهري جمانا يف ت�سفيات اآ�سيوية ال�سلة
 

       بدور املالكي من ال�سناب�س

�أك���دت رئي�س���ة �ملجل����س �ال�ست�س���اري للمب���ادرة 
�لوطنية لتنمية �لقطاع �لزر�عي قرينة �لعاهل �ساحبة 
�ل�سمو �مللكي �الأمرية �سبيك���ة بنت �إبر�هيم �آل خليفة 
�إل���ى �رصورة تق���دمي منتجات زر�عية �آمن���ة وذ�ت جودة 
عالي���ة. و�أ�سادت �سموه���ا، لدى �فتتاحه���ا م�ساء �أم�س 
معر����س �لبحرين �ل���دويل للحد�ئ���ق، برعاي���ة �ساحب 
�جلالل���ة �ملل���ك للقط���اع �لزر�ع���ي و�نعكا�ساتها على 
نه�سة �لقطاع. من جانبه، ك�سف وكيل �لزر�عة و�لرثوة 
�لبحري���ة �ل�سي���خ خليفة بن عي�س���ى �آل خليفة �أن مركز 

�لبح���وث �لزر�عية و�ملخت���ر�ت �سيبد�أ يف 
تنفيذهماً مطلع �أبريل �ملقبل.

تقدمي منتجات زراعية اآمنة وذات جودة عالية

• �سمو �الأمرية �سبيكة تفتتح معر�س �لبحرين �لدويل للحد�ئق	

• وزير �ملالية متحدثا يف �جلل�سة �الفتتاحية للمنتدى �ملايل �ل�سابع لدول جمل�س �لتعاون             	

وزير املالية: “القيمة امل�سافة” جاهزة بحلول نهاية العام 
        علي الفردان من املنامة

قال وزي���ر �ملالية �ل�سيخ �أحم���د بن حممد �آل 
خليف���ة، يف �جلل�سة �الفتتاحية من �ملنتدى �ملايل 
�ل�ساب���ع ل���دول جمل�س �لتع���اون �خلليجي �أم�س يف 
�ملنامة، �إن �لتحدي �الأك���ر �أمام وز�رته هو تنويع 
�القت�س���اد �لوطن���ي بعي���د� عن �لنف���ط ولكن مع 
�ملحافظ���ة على ن�س���ب �لنمو �جلي���دة و�لتناف�سية 
و�لو�سع �ملعي�سي وجودة �حلياة لدى �ملو�طنني، 
موؤكد� عل���ى �اللتز�م باالنتهاء م���ن ترتيب �رصيبة 
�لقيم���ة �مل�سافة بنهاية �لعام �جل���اري وعر�سها 
عل���ى جمل����س �لن���و�ب، �إذ يت���م �لعمل م���ع �إحدى 
�ل����رصكات �ال�ست�ساري���ة لو�س���ع �لقو�نني و�سلطة 
�ل�رص�ئب و�الأنظمة، كما �أ�سار �إلى عدم وجود خطط 
جديدة فيم���ا يتعلق بالدعم �حلكوم���ي لل�سلع، �إذ 

قد تلجاأ �لبحري���ن �لى �القرت��س لتمويل 
10عجز �ملو�زنة. 

الت�ضخــــــــم  % ارتفـــــــــاع   1.6"
فـــــــي ينـــــايـــر

 اجلــــودر: منــاذج امتحـــانـــــات �ضـــابقـــة 
يف روابـط اإلكرتونية بـ“املعهـد الدينـي”

الأهلــــي يبلــغ ربـــع نهـــائــــي “عــربيــة 
الطــــائــرة” بالعــالمـــة الكاملـــة
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رفع التبادالت التجارية مع تايلند اال�ستفادة من اخلربات يف دعم امل�ساريع 
اآليات لتنفيذ التفاقات الثنائية... �ضمو رئي�س الوزراء: اأكد عمق العالقات الوثيقة مع تايلند... جاللة امللك:

تنفيذ مركز البحوث الزراعية واملختربات يف اأبريل... �ضمو الأمرية �ضبيكة:�ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي يوجه:

�ملنامة - بنا:  �أكد رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليفة حر�س 
مملكة �لبحرين على تعميق وتعزيز �لتعاون �لثنائي 
م���ع مملكة تايلن���د �ل�سديقة، مبا ي�سه���م يف تطوير 

�لتبادل �القت�سادي و�لتجاري بني �لبلدين.
وكان �ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي رئي�س �لوزر�ء قد 
��ستقب���ل بق�رص �سم���وه بالرف���اع �سباح �أم����س وزير 

خارجي���ة مملكة تايلند �ل�سديق���ة دون بر�مادويناي 
و�لوفد �ملر�فق له، حيث رحب �سموه بهذه �لزيارة، 
موؤكد� �سم���وه �أهمية ��ستم���ر�ر �لتو��سل و�لتن�سيق 
ب���ني �مل�سوؤول���ني يف �لبلدين؛ لبحث �آف���اق �لتعاون 
وو�س���ع �آلي���ات لتنفي���ذ م���ا مت �التف���اق علي���ه من 
�تفاق���ات ثنائية ومذكر�ت تفاهم ب���ني �لبلدين يف 

جميع �ملجاالت.

�ملنام���ة - بن���ا: �أكد عاه���ل �لبالد �ساح���ب �جلاللة 
�مللك حمد ب���ن عي�سى �آل خليفة عمق عالقات �لتعاون 
و�ل�سد�قة �لوثيقة بني مملكة �لبحرين ومملكة تايلند، 
وم���ا ت�سه���ده من من���و و�زده���ار متو��سل عل���ى كافة 

�ل�سعد.
جاء ذلك، خالل ��ستقبال جاللة �مللك، بح�سور ويل 
�لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س 

�ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأم���ري �سلمان بن حمد 
�آل خليف���ة، يف ق�رص �ل�سخري �أم����س وزير خارجية مملكة 

تايلند دون بر�مودويناي.
ونّوه جاللته بامل�ستوى �ملتقدم �لذي و�سلت �إليه 
�لعالقات �لبحرينية - �لتايلندية، موؤكًد� تطلع �ململكة 
لتعزي���ز �ل����رص�كات �لقائم���ة و�ال�ستف���ادة م���ن خر�ت 

3و�إمكانات �لبلدين يف دعم �مل�ساريع و�لر�مج. 2

• •جاللة �مللك م�ستقبالً وزير �خلارجية �لتايلندي	 �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال وزير �خلارجية �لتايلندي	

16

 ت�سوير: ر�سول احلجريي

تد�ضني  “البحرين للتكنولوجيا 
ا لدفع عجلة النمو املالية” ر�ضمًيً

        اأمل احلامد من خليج البحرين

د�سن جمل�س �لبحرين للتنمية �القت�سادية �أم�س 
مركز “خليج �لبحرين للتكنولوجيا �ملالية” ر�سميا، 
�أكر مرك���ز للتكنولوجيا �ملالي���ة يف �ل�رصق �الأو�سط 
و�إفريقي���ا، �لذي �سيعمل م���ع موؤ�س�سات قيادية يف 
�لقطاع و�ل�رصكات �لنا�سئة حملًيا و�إقليمًيا وعاملًيا، 
لدفع عجلة �لنمو نحو �البت���كار وخلق فر�س تطوير 

جدي���دة، ولت�سبح �ململكة �إح���دى عو��سم 
11�لتكنولوجيا �ملالية.
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وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ال��ت��اي��ل��ن��دي: ن���ق���ّدر دور ال��ع��اه��ل ب��رت���ش��ي��خ ال����رواب����ط ال��ث��ن��ائ��ي��ة

جاللة امللك يوؤكد عمق العالقات الوثيقة مع تايلند
نتطلع لال�شتفادة من خربات البلدين يف دعم امل�شاريع

املنامة - بنا: اأكد عاه���ل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عمق عالقات التعاون 
وال�شداق���ة الوثيق���ة ب���ن مملكة البحري���ن ومملكة 
تايلن���د، وما ت�شهده من من���و وازدهار متوا�شل على 
كاف���ة ال�شعد. جاء ذلك، خالل ا�شتقبال جاللة امللك، 
بح�ش���ور ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائب 
االأول لرئي�س جمل����س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ري �شلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة، يف ق�رص ال�شخري 
اأم�س وزير خارجية مملك���ة تايلند دون برامودويناي 
الذي يزور البالد للم�شاركة يف االجتماع الثالث للجنة 

امل�شرتكة بن مملكة البحرين ومملكة تايلند.
ورحب �شاحب اجلالل���ة بالوزير التايلندي الذي 
نقل اإلى جاللته حتيات ملك مملكة تايلند ال�شديقة 
جاللة امللك فاجريالونكون ديباي���ا، ورئي�س الوزراء 
مبملك���ة تايلن���د اجل���رال براي���وت ت�ش���ان اأوت�ش���ا، 
ومتنيات جاللة ملك تايلن���د اخلال�شة ل�شعب مملكة 
البحري���ن باملزيد من التق���دم والرق���ي، فيما كلفه 
جاللت���ه بنقل حتيات���ه ومتنياته جلاللة مل���ك تايلند 

ول�شعب تايلند ال�شديق بدوام االزدهار والتطور.
ون���ّوه جاللة امللك بالنتائ���ج الطيبة التي اأ�شفر 

عنها اجتماع اللجن���ة البحرينية التايلندية امل�شرتكة 
والت���ي �شيكون لها دور مهم يف تعزيز اأوجه التعاون 
الثنائي يف خمتلف اجلوانب ال�شيا�شية واالقت�شادية 

والتجارية واال�شتثمارية.
واأ�ش���اد جاللت���ه بالنتائج املثم���رة للزيارة التي 
قام بها جاللت���ه ململكة تايلند العام املا�شي والتي 

���ا يف م�شار العالق���ات امل�شرتكة  �شكل���ت تطوًرا مهمًّ
باعتبارها دفعة قوي���ة للعالقات التاريخية الوثيقة، 
موؤك���ًدا جاللته اأن مملك���ة تايلند دول���ة �شديقة لها 

دور حم���وري يف حميطها االآ�شيوي والدويل يف ظل ما 
حققته م���ن اإجنازات وجتارب ناجح���ة على امل�شتوى 

االقت�شادي والتنموي وال�شياحي.
ون���ّوه جاللته بامل�شت���وى املتقدم الذي و�شلت 
اإليه العالقات البحريني���ة -التايلندية، موؤكًدا تطلع 
اململك���ة لتعزي���ز ال����رصاكات القائم���ة واال�شتف���ادة 
من خ���ربات واإمكاني���ات البلدين يف دع���م امل�شاريع 
والربامج مبا يحقق تطلع���ات ال�شعبن ال�شديقن، 
معرًبا عن تقديره الإ�شهام���ات اجلالية التايلندية يف 
م�ش���رية البناء والتنمي���ة يف اململكة، وم���ا حتظى به 

جهودها من احرتام وتقدير من قبل اجلميع.
وم���ن جهته، اأعرب وزير اخلارجية التايلندي عن 
تقديره لل���دور املهم جلاللة امللك وجهوده الدوؤوبة 
يف تر�شي���خ الرواب���ط الثنائي���ة وتعزي���ز التن�شي���ق 
والتعاون ب���ن البلدين على كاف���ة امل�شتويات وما 
ت�شه���ده مملكة البحرين من رقي وتقدم حتت قيادة 
جاللة امللك، موؤكًدا اأن زيارته تاأتي امتداًدا للزيارات 
املتبادلة بن كب���ار امل�شوؤول���ن يف البلدين والتي 
جت�ّش���د رغبتهما يف تطوير اأ�ش����س التعاون امل�شرتك 

مبا يخدم تطلعات البلدين وال�شعبن.

• جاللة امللك م�شتقبالً وزير اخلارجية التايلندي	

وزير الداخلية ي�شيد باحرتافية فريق اإدارة العمليات

�رشطة املحافظة ال�شمالية تطلع على جهود �رشطة املجتمع

نحر�ص على متابعة امل�شاريع ل�شمان اإجنازها وفق اخلطة الزمنية
“اجلنوبية” تفخر باحت�شان جامع ال�شيخ �شلمان بن حمد... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

الرفاع - املحافظة اجلنوبي���ة: ا�شتقبل حمافظ 
اجلنوبية �شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة عدًدا 
من كب���ار امل�شوؤولن وال�شخ�شيات البارزة من رجال 
االأعمال واملجتم���ع واأهايل اجلنوبية يف جمل�س �شموه 

االأ�شبوعي باملحافظة.
ويف م�شته���ل حديثه، اأ�شاد �شم���و ال�شيخ خليفة 
ب���ن علي اآل خليفة بتوجيهات رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
لل���وزارات واجله���ات املعني���ة للتعجي���ل يف تنفي���ذ 
واإمت���ام امل�شاريع اخلدمي���ة والتنموي���ة والت�رصيع يف 
ح�ش���ول املواط���ن عل���ى مردوداتها ح�ش���ب اجلدول 

الزمني املقرر لها.
واأ�ش���ار �شموه يف هذا اجلان���ب اإلى اأن املحافظة 
اجلنوبي���ة حري�شة كل احلر�س على متابعة ذلك، ويف 
ات�شال م�شتمر مع الوزارات واجلهات املعنية ملراحل 
�شري امل�شاريع يف نطاق املحافظة للتاأكد من �شريها 
وفق اجل���دول الزمني املعد لها، وهو ما حر�س عليه 
�شموه خالل زيارات ميدانية قام بها لعدد من املدن 
والقرى يف “اجلنوبي���ة”، ومت االت�شال على اإثرها مع 

اجله���ات املعنية للتاأكد من �رصع���ة البت فيها. ونّوه 
�شموه يف هذا اجلانب باأن املحافظة اجلنوبية ال تقبل 
ب���اأن يكون هناك بطء اأو تاأخ���ري مل�شالح املواطنن 
يف اال�شتف���ادة من خمتلف اخلدمات املقدمة، وهو ما 
حذا بها انتهاج نه���ج الزيارات امليدانية والتفقدية 
للوق���وف عل���ى مقربة من ذل���ك والتوا�ش���ل املبا�رص 
مع املواطن���ن والذي يعد املجل����س االأ�شبوعي اأبرز 
اأركان ذل���ك. كما عرّب �شمو ال�شيخ خليفة بن علي عن 
بالغ فخره واعت���زازه بتف�شل �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء بافتتاح جامع ال�شيخ �شلمان بن حمد 
اآل خليفة تخلي���ًدا ملناقب وماآثر املغفور له �شاحب 
العظم���ة ال�شي���خ �شلم���ان بن حم���د اآل خليف���ة حاكم 
البحرين االأ�شبق طيب اهلل ثراه من اإ�شهامات عديدة 

بارزة اأ�ش�شت نه�شة البحرين احلديثة.  
كم���ا اأ�شار �شم���وه اإلى اأن املحافظ���ة لها ال�رصف 
باحت�شانه���ا ه���ذا ال����رصح االإ�شالم���ي ال�شام���خ الذي 
يعك����س ثقافة الدي���ن االإ�شالم���ي ال�شم���ح والعراقة 
التاريخي���ة بجان���ب ����رصوح عدي���دة اأخ���رى يف اأرج���اء 
املحافظ���ة والتي ت�شعى من خالله���ا “اجلنوبية” اإلى 

اإبراز تلك املعامل واالأماكن املهمة لتاأخذ ا�شتحقاقها 
الكب���ري والت�شني���ف الر�شمي الذي يلي���ق بعراقتها 
واأ�شالته���ا، متطلًع���ا �شم���وه من اجله���ات املخت�شة 
بال���رتاث وال�شياحة االلتفات مل���ا تزخر به املحافظة 
م���ن معامل و����رصوح، موؤك���ًدا اأنه���ا �شتبا����رص الرتويج 
والتعريف لتلك املعامل وال�شواهد التاريخية ملا لها 

من حجم ووزن تاريخي كبري. 
وتب���ادل احل�شور خالل املجل�س مع �شمو حمافظ 
اجلنوبي���ة مو�شوع توثيق بع����س املناطق وال�شوارع 
باأ�شماء رجاالت املحافظة التي كانت لهم اإ�شهامات 
جليل���ة يف خدم���ة الوطن واملجتمع، موؤك���ًدا �شموه يف 
ه���ذا اجلانب اهتمام���ه ورعايته لهذا االأم���ر، وحر�س 
�شم���وه يف متابعت���ه مع اجله���ات املعني���ة لدرا�شته 
وحتقيق���ه على اأر�س الواقع، م���ن جانبهم اأثنى رواد 
املجل����س بالتوا�شل امل�شتم���ر والدائم الذي يحر�س 
عل���ى جت�شيده �شم���و ال�شيخ خليفة ب���ن علي، وعلى 
م���ا تقوم به املحافظ���ة اجلنوبية من ر�ش���د ومتابعة 
للم�شاري���ع اخلدمي���ة والتنموي���ة يف خمتلف املناطق 

بال�شكل الذي يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم.

• �شمو حمافظ اجلنوبية م�شتقبالً عدًدا من كبار امل�شوؤولن وال�شخ�شيات البارزة يف جمل�شه االأ�شبوعي	

ا�شتقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
وزير الداخلي���ة الفريق الرك���ن ال�شيخ را�شد 
بن عبداهلل اآل خليف���ة اأم�س، وبح�شور رئي�س 
االأم���ن العام اللواء طارق احل�شن، فريق اإدارة 
العملي���ات الذي جنح يف اإنقاذ �شيدة وطفلها 
ال�رصع���ة”  “مثب���ت  وم�شاعدته���ا يف تعطي���ل 
ب�شيارته���ا واإيقافها، بعدما كانت ت�شري على 
�رصعة 100 كيلومرت. واأعرب الوزير عن �شكره 
وتقديره الأع�شاء فريق العمل، والذين كانوا 
على الواجب يف مرك���ز العمليات والدوريات، 

عل���ى ما قاموا به من عمل اح���رتايف وما اأبدوه 
م���ن ا�شتجابة �رصيعة، مبا ين���م عن جاهزيتهم 
االأمني���ة وا�شتعدادهم للتعام���ل مع مثل هذه 
الظ���روف، وهو ما يج�ش���د دور رجال االأمن يف 
حف���ظ االأرواح واملمتلكات وحماي���ة ال�شالمة 
العامة. من جهته، اأعرب فريق اإدارة العمليات 
عن خال�س ال�شك���ر والتقدير لوزير الداخلية، 
على ه���ذه اللفت���ة الكرمية، وبال���غ امتنانهم 
على م���ا يحظون به م���ن دع���م وم�شاندة، مبا 

ميكنهم من اأداء مهامهم بكفاءة ومهنية. 

ا�شتقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
مدير عام مديرية �رصط���ة املحافظة ال�شمالية 
العميد عبداهلل اجلريان، م�شاعد رئي�س االأمن 
العام ل�شوؤون املجتم���ع العميد الركن ال�شيخ 
علي بن حمم���د اآل خليفة، يرافقه مدير اإدارة 
�رصطة خدم���ة املجتمع العقيد عب���داهلل را�شد 
بورا�ش���د، ومدي���ر اإدارة الوقاي���ة من اجلرمية 
عل���ي �أحم���د �أمين���ي، وعدد من �ضب���اط �رشطة 
خدمة املجتم���ع، وذلك الإطالعهم على املهام 
الت���ي توؤديها �رصطة خدم���ة املجتمع مبديرية 

�رصطة املحافظة ال�شمالية.
واأو�شح مدير �رصطة املحافظة ال�شمالية 
اأن املديرية ت�شعى من خالل املراجعة الدورية 
وال�شاملة اإلى تلم����س احتياجات املواطنن، 
ور�شد اأب���رز الظواهر ال�شلبي���ة واإيجاد حلول 
ملواجهته���ا وتق���دمي اأف�ش���ل م�شتويات من 
اجل���ودة للخدم���ات املقدمة، وه���ذا يعد جزءا 
ب�شيطا مما تقوم ب���ه �رصطة خدمة املجتمع يف 
�شبي���ل حتقيق االأمن واال�شتق���رار والت�شدي 

ل���كل ما يعكر �شفو االأم���ن. ومت خالل اللقاء، 
ا�شتعرا����س مفه���وم ومنطلق���ات عمل �رصطة 
خدم���ة املجتم���ع وامله���ام واالأدوار املنوطة 
به���ا واخلط���ط امل�شتقبلي���ة املو�شوعة على 
اأجندة اأعمال هذه املديري���ة، واأبرز ما تقدمه 
من خدم���ات نوعية كتنظيم حرك���ة ال�شري يف 
االأ�شواق واالأحياء ال�شكنية وحميط املدار�س، 
وا�شتحداث ع���دد من املكاتب التابعة ل�رصطة 
خدمة املجتمع مثل مكت���ب الق�شايا االأ�رصية، 
اإ�شاف���ة اإلى اإ�شرتاتيجي���ة املديرية ملواجهة 
ظاه���رة العمال���ة املخالفة وظاه���رة الت�شول 
والباع���ة اجلائلن. م���ن جانبه، اأ�ش���اد م�شاعد 
رئي����س االأمن العام ل�شوؤون املجتمع باجلهود 
املحافظ���ة  �رصط���ة  مديري���ة  تبذله���ا  الت���ي 
ال�شمالي���ة يف �شبي���ل تاأ�شي���ل مب���داأ ال�رصاكة 
املجتمعي���ة والوقاي���ة من اجلرمي���ة، وهذا ما 
توؤكده االإح�شاءات التي تتمحور حول مفهوم 
االأم���ن ال�شامل، مما حدا باململك���ة اأن ُت�شبح 

نظاما يحتذى به يف توفري االأمن للجميع. 
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ال��ت��ن��م��ي��ة م�������س���رة  ب���دع���م  واإ����س���ه���ام���ات���ه���ا  ال���ت���اي���ل���ن���دي���ة  اجل���ال���ي���ة  ن���ق���در دور 

و�����س����ع االآل������ي������ات ل��ت��ن��ف��ي��ذ االت�����ف�����اق�����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة وم������ذك������رات ال���ت���ف���اه���م 

تعميق التعاون الثنائي لرفـع التبـادالت التجاريـة
ارتياح مل�سار العالقات بني البلدين... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام����ة - بن����ا:  اأك����د رئي�����س ال����وزراء �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي االأمر خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة 
حر�س مملك����ة البحرين على تعميق وتعزيز التعاون 
الثنائ����ي مع مملكة تايلن����د ال�سديقة، مبا ي�سهم يف 
تطوير التبادل االقت�سادي والتجاري بني البلدين.

واأعرب �ساح����ب ال�سمو امللك����ي رئي�س الوزراء 
عن ارتياح����ه ملا ي�سهده م�س����ار العالقات البحرينية 
التايلندي����ة من مناء م�ستمر يج�سد م����ا يجمع بينهما 
م����ن رواب����ط قوية تق����وم عل����ى التفاه����م واالحرتام 

املتبادل.
وكان �ساح����ب ال�سم����و امللكي رئي�����س الوزراء 
قد ا�ستقبل بق�رص �سم����وه بالرفاع �سباح اأم�س وزير 
خارجي����ة مملكة تايلند ال�سديق����ة دون برامادويناي 
والوفد املرافق له، حيث رحب �سموه بهذه الزيارة، 

موؤكدا �سم����وه اأهمية ا�ستم����رار التوا�سل والتن�سيق 
بني امل�سوؤول����ني يف البلدين؛ لبح����ث اآفاق التعاون 
وو�س����ع اآلي����ات لتنفي����ذ م����ا مت االتف����اق علي����ه من 
اتفاق����ات ثنائية ومذكرات تفاه����م بني البلدين يف 

جميع املجاالت.
واأكد �سم����وه اأهمية اجتماعات اللجنة امل�سرتكة 
العلي����ا بني البلدي����ن يف تعزيز العالق����ات الثنائية، 
وحتقي����ق املزيد من التوا�سل البن����اء بني البلدين، 
م�س����ددا �سم����وه على اأهمي����ة اال�ستف����ادة مما يحظى 
ب����ه البلدان من موق����ع اإ�سرتاتيجي مه����م يف تر�سيخ 
اأ�س�س تع����اون ثنائي وثيق يف املج����االت ال�سيا�سية 

واالقت�سادية كافة.
ون����وه �سموه اإل����ى اأهمي����ة ا�ستثم����ار املقومات 
والفر�����س التي يتمتع بها البل����دان يف تقوية اأوا�رص 

التع����اون بينهم����ا، داعيا �سموه اإلى �����رصورة ت�سجيع 
امل�ستثمري����ن يف البلدي����ن عل����ى توطي����د الرواب����ط 
االقت�سادية والتجاري����ة، ال�سيما يف جماالت الزراعة 

واالأمن الغذائي والرعاية ال�سحية والطبية.
وا�ستذكر �سموه الزي����ارة الناجحة التي قام بها 
رئي�س ال����وزراء مبملكة تايلند اإل����ى مملكة البحرين 
اجل����رال برايوت ت�سان اأوت�سا، وما متخ�س عنها من 
نتائج اإيجابية على �سعي����د تطوير التعاون الثنائي 

بني البلدين.
واأع����رب �سموه عن تقدير مملكة البحرين للدور 
ال����ذي تقوم ب����ه اجلالية التايلندي����ة واإ�سهاماتها يف 
دعم م�سرة التنمية الت����ي ت�سهدها مملكة البحرين 
يف القطاع����ات، موؤكدا �سم����وه اأن اجلالية التايلندية 
يف اململك����ة حتظى بكل الرعاية واالهتمام من جانب 

احلكومة. واأ�ساد �سموه مبا ت�سهده مملكة تايلند من 
تقدم وتط����ور ح�ساري يف املج����االت كافة، ودورها 
كع�س����و فاعل يف رابطة دول االآ�سيان، والتي حتظى 
بثقل �سيا�س����ي واقت�سادي كب����ر ودور متناٍم على 

ال�سعيد العاملي.
وكلف �سم����وه وزير اخلارجي����ة التايلندي بنقل 
حتي����ات �سم����وه اإلى رئي�����س الوزراء مبملك����ة تايلند 
اجل����رال برايوت ت�س����ان اأوت�سا، ومتنيات����ه للمملكة 

ال�سديقة و�سعبها مبزيد من الرخاء واالزدهار.
م����ن جانبه، اأع����رب وزي����ر اخلارجي����ة التايلندي 
ع����ن تقدي����ر بالده لكل م����ا يقوم به �ساح����ب ال�سمو 
امللكي رئي�����س الوزراء من جهود؛ م����ن اأجل توطيد 
العالق����ات القوي����ة والوثيقة بني البلدي����ن، م�سيدا 
باإ�سهام �سموه الكبر ودوره الفاعل يف و�سع لبنات 

واإر�س����اء دعائم التعاون الوثيق القائم بني البلدين 
ال�سديق����ني، ناقال اإلى �سموه تقدير واحرتام رئي�س 

وزراء مملكة تايلند.
واأك����د حر�س بالده عل����ى تقوي����ة التعاون بني 
البلدي����ن وتطوي����ره بال�سكل الذي يلب����ي التطلعات 
العالق����ات  “اإن  وق����ال:  امل�سرتك����ة،  وامل�سال����ح 
البحرينية التايلندية جت�س����د قدوة ومثل يحتذى به 

يف املنطقة يف ظل ما تتمتع به من قوة ومتانة”.
ونوه الوزي����ر التايلندي اإل����ى حر�س بالده على 
تعزي����ز عالقاته����ا مع مملك����ة البحري����ن يف املجاالت 
كافة، وتن�سيط دور القط����اع اخلا�س بال�سكل الذي 
يزي����د من وترة التعاون بني البلدي����ن، قائال: “اإننا 
نتطل����ع اإلى العمل مع مملكة البحرين؛ من اأجل و�سع 

االتفاقات الثنائية مو�سع التنفيذ”.

مب�س��اركة �أك��ر من 60 طالب��ا وطالبة، وحتت رعاية رئي�س��ة 

جمل���س اإدارة بي��ان البحري��ن �ش��عادة الدكتورة ال�ش��يخة مي بنت 

�ش��ليمان العتيبي، قامت بيان البحرين بقي��ادة “جمل�س الأهايل” 

باإع��ادة اإحياء الأوبريت امل�ش��رحي الأول من نوع��ه “خليجنا اأبو 

�خل��ر”، و�لذي مت تاأليفه �س��نة 1989 بالتعاون مع وز�رة �س���ؤون 

الإعالم.

اأقي��م حت�ش��را لالفتت��اح الر�شم��ي  وخ��الل عر���س خا���س، 

لأوبري��ت “خليجنا اأبو اخلر” ي��وم الأربعاء املوافق ل� 21 فرباير 

وبح�شور الإط��ار التعليمي والإداري للمدر�ش��ة وخمتلف القائمني 

على اإجناح امل�شرحية من الإطار الفني للعمل وجمل�س الأهايل.

�شه��د م�ش��رح البي��ان احتفال تزين ب��الأداء الرائ��ع لعدد من 

ط��الب البي��ان، تخللت��ه اأغ��اٍن مبهج��ة باأ�ش��وات الط��الب، والت��ي 

امتزج��ت باأ�ش��وات احل�شور بتفاعله��م مع كل الأغ��اين، وزاد على 

رونق امل�شرح الأزياء التي متيزت باألوانها املبهجة. 

مع اإطاللة الطالب على م�شرح البيان تعالت هتافات الت�شجيع 

والرتحي��ب، وزاد ه��ذه احلما�ش��ة �شماع �ش��وت املمثل��ة القديرة اأم 

هالل من وراء �شتارة امل�شرح.

الفتت��اح الر�شم��ي مل�شرحي��ة “خليجن��ا اأب��و اخل��ر” الي��وم 

اخلمي���س تاري��خ 22 فرباي��ر، وي�شتم��ر العر���س خ��الل اليوم��ني 

املتتالي��ني اجلمع��ة وال�شبت واملوافق ل��� 23 و24 فرباير، ف�شارعوا 

ب�شراء تذاك��ر العر�س لنتهاز اآخر فر�شة مل�شاهدة هذا الأوبريت 

الغنائي الوطني الرائع على م�شرح بيان البحرين.   

ه��ذا العم��ل اجلب��ار كان وراوؤه جنود جمهولون م��ن اإطار فني 

تراأ�ش��ه املخ��رج البحريني املب��دع اإ�شماعي��ل مراد، وال��ذي اأ�شرف 

بنف�شه عل��ى الدورات التدريبية املكثفة للط��الب، وامللحن القدير 

ط��ارق اجل��ار ال��ذي رافق الط��الب خالل اإع��ادة ت�شجي��ل الأغاين 

واأفاده��م بخرباته املو�شيقية، ويع��ود الف�شل اأي�شا يف هذا النجاح 

“ملجل���س الأه��ايل” ملدر�ش��ة البي��ان بتفانيهم وتوف��ر كل ال�شبل 
والإمكانيات الالزمة لهذا النجاح املتميز.

وتدور اأحداث الق�ش��ة امل�شرحية حول البطلني خالد ودانة، 

حي��ث يقوم��ان مبغامرة �شيق��ة عرب جوق��ة الريح م��ن الغابة اإىل 

اأعم��اق البح��ار، ث��م اإىل الف�ش��اء؛ بحثا ع��ن بلدهم ال��ذي يقع يف 

اخللي��ج العربي، دليلهم يف ذل��ك الفنانة القديرة �شلوى بخيت )اأم 

هالل( التي ت�شاعدهم يف العودة اإىل وطنهم.

وي�ش��ارك يف متثي��ل امل�شرحية ع��دد من طالب ال�ش��ف الثالث 

والراب��ع واخلام���س م��ن املرحل��ة البتدائي��ة ق��د دخل��وا خ��الل 

التمثي��ل  مب��ادئ  عل��ى  مكثف��ة  تدريب��ات  يف  املا�شي��ني  ال�شهري��ن 

واأ�شا�شيات��ه، حيث كان الطالب على موعد مع ور�س عمل متوا�شلة 

لتاأهيله��م للم�شاركة يف امل�شرحية، واإ�شناد خمتلف الأدوار للطالب 

عل��ى اإمكانياته��م و�شخ�شياته��م الت��ي تتوافق م��ع كل �شخ�شية يف 

امل�شرحية. 

وق��د اعتم��د املخ��رج اإ�شماعي��ل م��راد عل��ى اأ�شل��وب التمثي��ل 

والرجت��ال من دون �شيناريو مكتوب م�شبقا؛ للتعرف على اإمكانيات 

كل طال��ب، حي��ث اأع��رب الأ�شت��اذ اإ�شماعي��ل عن انبه��اره بطاقات 

الطالب واإمكانياتهم الإبداعية. 

ويف �شي��اق اإعادة غناء وت�شجيل اأغاين امل�شرحية املميزة، مت 

التع��اون مع امللح��ن طارق اجلار، الذي نوه ب��دوره  بالتزام الطالب 

وجهده��م واأ�شواتهم املميزة، حيث اإنه مب�شاع��دة اأ�شتاذ املو�شيقى 

ملدر�ش��ة البي��ان جمدي امل��دين مت اختيار طالب م��ن ال�شف الثالث 

والراب��ع واخلام�س لأداء خمتلف الأغاين ليك��ون العمل امل�شرحي 

الغنائي “خليجنا اأبو اخلر” عمل طالب البيان بامتياز.

من طرفها، اأثن��ت الدكتورة ال�شيخة مي بنت �شليمان العتيبي 

رئي�ش��ة جمل���س اإدارة مدر�ش��ة البي��ان عل��ى القيم الت��ي تهدف لها 

م�شرحية “خليجنا اأبو اخلر” من زرع القيم الأخالقية كالتكافل 

الجتماع��ي والع��دل، وحب العل��م واملعرف��ة وتعزي��ز روح الولء 

والنتم��اء للوطن والعت��زاز بالهوية اخلليجي��ة، وهو ما حتر�س 

علي��ه مدر�ش��ة بيان البحري��ن ب�شكل فعال �شمن خمتل��ف اأن�شطتها 

الرتبوية ومناهجها التعليمية.

واأ�شافت الدكتورة مي العتيبي: اأن تعزيز مثل هذه الأن�شطة 

يف جمتمعن��ا الرتب��وي ي�شاه��م يف بناء جي��ل �شاعد معت��ز بوطنه 

م��درك لأهمي��ة القي��م الأخالقية الت��ي ت�شاهم يف تقدي��ر الذات 

والهوي��ة اخلليجي��ة، وخل��ق عالق��ات وطي��دة م��ع خمتل��ف فئ��ات 

العائلة واملجتمع.

م��ن جانبها، اأعربت رئي�شة “جمل�س الأه��ايل” �ل�سيدة ميعاد 

من�ش��ور ب��ن رجب ع��ن خال���س امتنانه��ا ملجل���س اإدارة املدر�شة مع 

توجي��ه �شكر خا�س للدكتورة مي العتيبي لثقتها ودعمها املتوا�شل 

للمجل���س. واأكدت اأن النجاح باإحياء هذه امل�شرحية اأ�شا�شه الثقة 

الكامل��ة باأع�ش��اء املجل�س، والدع��م املتوا�شل من خمتل��ف اأع�شاء 

�أ�سرة �لبيان.

بدوره��م، ع��رب الأه��ل ع��ن �شعادته��م به��ذا الحتف��ال الذي 

�شيحي��ي ذكري��ات الطفول��ة ويرب��ط املا�ش��ي باحلا�ش��ر، �شاكرين 

له��ذه املب��ادرة القيم��ة الت��ي حتم��ل مع��اين واأحا�شي���س �شتختلط 

فيه��ا الفرحة باحلن��ني لأيام الطفولة، حي��ث �شي�شرتك الأهل مع 

اأولدهم بنف�س احلفل، ولكن بذكريات وزمن خمتلفني. 

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال وزير اخلارجية التايلندي	

استمرار العرض لمدة 3 أيام متواصلة
افتتاح األوبريت الوطني “خليجنا أبو الخير” على مسرح بيان البحرين اليوم
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القائمة الموحدة للمركز المالي 
في 31 ديسمبر 2017 )مدققة(

القائمة الموحدة للدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )مدققة(

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )مدققة(

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )مدققة(

المدققة من قبل السادة المالية  القوائم  البيانات من   تم استخراج هذه 
إرنست ويونغ والذين أبدو رأي غير متحفظ عليها بتاريخ 1٩ فبراير 2018.

خالد راشد الزياني
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد عيسى المطاوعة 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )م(
القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2017 )مدققة(

www.albaraka.bhبنك البركة اإلسالمي ش.م.ب.، ص.ب 1882 المنامة، مملكة البحرين )مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف تجزئة إسالمي(شركاء في اإلنجاز

2017
ألف دينار بحريني

2016
ألف دينار بحريني

الموجودات
82.544105.7٩1نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

274.67727٩.٩53مبالغ مستحقة القبض
2٩3-مضاربات

100.136105.473إجارة منتهية بالتمليك
128.04511٩.405المشاركة

195.187206.٩36استثمارات 
2.2522.252استثمارات عقارية

16.31811.537دخل إجارة مستحق القبض
5.5185.4٩5استثمار في مشروع مشترك

13.47111.31٩ممتلكات ومعدات
7.66610.623الشهرة

40.13140.161موجودات أخرى 
865.9458٩٩.238مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار ودين ثانوي
  وحقوق المالك

المطلوبات
111.078110.577حسابات جارية 

19.63722.045مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 
37.63134.14٩تمويل متوسط األجل

48.05934.488مطـلــوبـات أخرى
216.405201.25٩مجموع المطلوبات 

555.774602.53٩حقوق حاملي حسابات االستثمار
21.50117.522ديون ثانوية

حقوق المالك
46.16746.167رأس المال
7.356٩.483إحتياطيات
4.5005.836أرباح مبقاة

58.02361.486الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
14.24216.432حقوق غير مسيطرة  
72.26577.٩18مجموع حقوق المالك

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
865.9458٩٩.238  وديون ثانوية وحقوق المالك
بنود غير مدرجة في الميزانية:

32.27228.648حقوق حاملي حسابات االستثمار 

115.450105.324التزامات محتملة وارتباطات 

2017
ألف دينار بحريني

2016
ألف دينار بحريني

الدخل
15.18712.67٩دخل مبيعات التمويل المشترك

18.85615.٩32دخل من التمويل المشترك والتمويالت األخرى واالستثمارات
34.04328.611دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة 

)23.04٩()27.092(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
6.9026.250حصة المجموعة كمضارب 

)16.7٩٩()20.190(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار
13.85311.812حصة المجموعة كمضارب وكرب المال

552607دخل المجموعة من مبيعات التمويل الذاتي
8.2125.517دخل المجموعة من التمويل الذاتي والتمويالت األخرى واالستثمارات 

4.1234.83٩إيرادات الخدمات المصرفية
1.3721.010إيرادات أخرى

2.638-مكسب القيمة العادلة الناتج من االقتناء والدمج 
حصة المجموعة كمضارب / رسوم الوكيل من حقوق حاملي حسابات 

4044االستثمار غير المدرجة في الميزانية
28.15226.467مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
)11.016()13.486(مصروفات الموظفين

)1.154()1.985(استهالك
)٩.66٩()13.548(مصروفات تشغيلية أخرى

)21.83٩()29.019(مجموع المصروفات التشغيلية
4.628)867(صافي )الخسارة( / الدخل التشغيلي

)3.560()1.657( مخصص االضمحالل – صافي
1.068)2.524()الخسارة(/ الدخل قبل الضرائب

)202(488الضرائب
866)2.036()الخسارة(/ الدخل للسنة

العائد إلى:
832)1.616(حقوق مساهمي الشركة األم

34)420(حقوق غير مسيطرة    

)2.036(866

2017
ألف دينار بحريني

2016
ألف دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
1.068)2.524(صافي )الخسارة( / الدخل للسنة قبل الضرائب

تعديالت للبنود التالية: 
1.9851.154استهالك 

1.6573.560مخصص اإلضمحالل - صافي
)17()202(مكسب من بيع ممتلكات ومعدات

5)23(حصة البنك في )مكسب( / خسارة من استثمار في مشروع مشترك
)1.10٩()775(مكسب من بيع استثمارات 

1184.661الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)26.415(38.520أرصدة إحتياطيات إجبارية لدى بنوك مركزية 

)15.8٩6()9.669(مبالغ مستحقة القبض
)83(293التمويل بالمضاربة

)4.282(5.338إجارة منتهية بالتمليك
)17.643()8.824(المشاركة

)2.615()5.031(دخل إجارة مستحق القبض
)4.821(652موجودات أخرى
13.5722.461مطلوبات أخرى

)801()2.408(مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
5017.51٩حسابات جارية 

75.502)46.765(حقوق حاملي حسابات االستثمار 
)23٩()146(ضرائب مدفوعة 

17.348)13.849(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)58.٩71()88.887(شراء استثمارات 

100.15937.021استثمارات تم بيعها / استحقاقها 
8.852)580(صافي االستثمار في الدمج / االقتناء

)5.500(-استثمار في مشروع مشترك
)1.140()2.493(شراء ممتلكات ومعدات 

54528بيع ممتلكات ومعدات
)1٩.710(8.744صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
3.9798.٩56ديون ثانوية 

3.481٩.4٩0تمويل متوسط األجل  
7.46018.446صافي النقد من األنشطة التمويلية

60)1.366(تعديالت تحويل عمالت أجنبية
98916.144الزيادة في النقد وما في حكمه
119.567103.423النقد وما في حكمه في 1 يناير 

120.55611٩.567النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
إحتياطيات

 رأس
عامةقانونيةالمال

خطة المزايا 
المحددة 

للموظفين

التغيرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

إعادة تقييم 
إحتياطي 

الممتلكات 
والمعدات

صرف 
العمالت
األجنبية

أرباح
المجموعمبقاة

حقوق غير 
مسيطرة

مجموع 
حقوق المالك

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دوالر أمريكيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

5.83661.48616.43277.٩18)3.512(756450)43(46.1678.5573.275الرصيد في 1 يناير 2017 
)703()2٩6()407(---)407(----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

)2.335()812()1.523(-)1.523(------إحتياطي تحويل العملة األجنبية
)2.036()420()1.616()1.616(-------صافي الخسارة للسنة

)579()662(28083)211(-15)1(---تأثير التغيرات في الحقوق المسيطرة

4.50058.02314.24272.265)5.246(364450)44(46.1678.5573.275الرصيد في 31 ديسمبر 2017

4.87458.6846.٩1065.5٩4)4.445(450)46()65(46.1678.4743.275الرصيد في 1 يناير 2016 
88250٩1.3٩1---882----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

543286-54------إحتياطي تحويل العملة األجنبية
٩.٩55٩.٩55---------االقتناء والدمج

تأثير التغيرات في الحقوق المسيطرة نتيجة لعملية 
-)1.01٩(87٩2131.01٩-)80(7---الدمج واالقتناء

83283234866-------صافي الدخل للسنة
151126----15---إعادة قياس مكاسب من خطة المزايا المحددة 

---)83(-----83-محول إلى اإلحتياطي القانوني

5.83661.48616.43277.٩18)3.512(756450)43(46.1678.5573.275الرصيد في 31 ديسمبر 2016

تقـديـم منتجــات زراعيــة اآمنـة وذات جـودة عـاليـة
م�سيدة بالرعاية امللكية للقطاع... �سمو الأمرية �سبيكة:

بدور املالكي من ال�سناب�س

دع�����ت رئ���ي�������س���ة امل��ج��ل�����س 
الوطنية  للمبادرة  ال�ست�ساري 
�ساحبة  الزراعي  القطاع  لتنمية 
ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت 
الهتمام  اإلى  خليفة  اآل  اإبراهيم 
ب�سالمة الغذاء و�سحة الإن�سان من 
خالل الإنتاج ال�سليم الذي ي�سمن 
تقدمي منتجات زراعية اآمنة وذات 
املمار�سات  وجتنب  عالية،  جودة 
الزراعية التي من املمكن اأن توؤثر 
ب�سكل اأو باآخر على ال�سحة العامة 

لالإن�سان.
واأع�����رب�����ت ����س���م���وه���ا، ل���دى 
معر�س  اأم�����س  م�ساء  افتتاحها 
الذي  للحدائق  ال��دويل  البحرين 
ال�سامية  ال��رع��اي��ة  حت��ت  ي��ق��ام 

ال��ب��الد،  ع��اه��ل  اجل��الل��ة  ل�ساحب 
وتقديرها  �سكرها  خال�س  ع��ن 

بها  التي يحظى  للرعاية امللكية 
�سموها  م�سيدة  الزراعي،  القطاع 

بانعكا�سات الرعاية ال�سامية على 
وت�سارع  الزراعي  القطاع  نه�سة 
لتكري�س  الوطنية  اجلهود  وترية 
اخل�����راء  امل�ساحات  ن�ر  ثقافة 
ودعم  واإن�سانية،  ح�سارية  ك�سمة 
لرفع  اخلا�سة  والربامج  الأن�سطة 
م�����س��اه��م��ات ال��ق��ط��اع يف ال��ن��اجت 
امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل مب���ا ي��دع��م 

القت�ساد الوطني. 
وا�����س����ت����ذك����رت ����س���م���وه���ا، 
اجل���ه���ود ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة 
ال���ك���رام  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  حل���ك���ام 
الزراعية  بالتنمية  واهتمامهم 
الن�ساطات  من  للعديد  ودعمهم 

مقدمتها  ويف  امل��ت��خ�����س�����س��ة، 
م��ع��ر���س ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��ح��دائ��ق، 
منذ  وطني  كحدث  انطلق  ال��ذي 
الأمر  املا�سي،  القرن  خم�سينات 
الذي هياأ البحرين لتكون حا�سنة 
احل�سارية  التوجهات  هذه  ملثل 
الرتكيز  م��ع  للبيئة  وال��داع��م��ة 
الزراعية  احتياجاتها  تاأمني  على 

وتلبية متطلبات اأمنها الغذائي.
وكرمت �ساحبة ال�سمو امللكي 
ال��ف��ائ��زي��ن يف م�����س��اب��ق��ة ن���ادي 
البحرين للحدائق، اإذ فاز كل من، 
�ساحب  بكاأ�س  العو�سي  فائقة 
احلدائق،  فئة  يف  امللك  اجلاللة 

له  املغفور  بكاأ�س  اخل�ر  وجناح 
عي�سى  ال�سيخ  تعالى  اهلل  ب��اإذن 
فئة  ع��ن  خليفة  اآل  �سلمان  ب��ن 
فئة  جابري عن  وط��ارق  ال��زه��ور، 

اخل�راوات. 
بكاأ�س  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  وف���از 
الأم��رية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 
���س��ب��ي��ك��ة ع���ن ف��ئ��ة ال��ت�����س��وي��ر 
ال����ف����وت����وغ����رايف ل��ل��م��ح��رتف��ني، 
واإ���س��ح��اق م��دن ع��ن فئة ال��ه��واة، 
ونورة حمد �سالح عن فئة الطلبة، 
كما فاز اأمين جابري بكاأ�س �سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة 
بيئية،  حديقة  اأف�سل  فئة  ع��ن 
ب��ك��اأ���س �سمو  وط���اه���رة ج��اب��ري 
ال�سيخة هيا بنت حممد اآل خليفة 
النادرة  للنباتات  عر�س  لأف�سل 

والغريبة.
واط���ل���ع���ت ����س���م���وه���ا ع��ل��ى 
التي  املختلفة  العر�س  من�سات 
ا�ست�سافة اأكرث من 155 عار�ساً، 
اإلى جانب عدد كبري من ال�ركات 

املتخ�س�سة من خمتلف الدول.
جناح  امل��ع��ر���س  وي��ح��ت�����س��ن 
 14 ي�سارك  اإذ  املزارعني،  �سوق 
مزارعاً بحرينياً ممن مت اختيارهم 
منتجاتهم  ل��ع��ر���س  ب��ال��ق��رع��ة 
املتنوعة واملتميزة، كما ي�ستمل 
خم�س�س  ج��ن��اح   على  املعر�س 
لالأطفال با�سم “حديقة خال�سي”.

• �سموها تكرم الفائزين يف م�سابقة نادي البحرين للحدائق	

• •�سمو الأمرية �سبيكة تفتتح معر�س البحرين الدويل للحدائق	 من جولة �سموها يف املعر�س	

Budoor al malki
@albiladpress.com

أميرة الزهور
عودتنا �س���احبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل 
البالد املفدى رئي�س���ة املجل�س ال�ست�ساري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
على ا�ستن�س���اق رائحة الورود والبتهاج بالزه���ور يف معر�س البحرين الدويل للحدائق 

الذي حتت�سنه مملكة البحرين يف كل عام.
مل يع���د معر����س احلدائق حدثا �س���نويا عابرا متر اأيامه وتنطوي ذك���راه بانتهائه، 
فاملب���ادرة الوطني���ة لتنمية القط���اع الزراعي حتف���ل اأهدافها مبثل ه���ذه الفعاليات 
لتك���ون مبثابة نويات ل���زرع املفاهيم اخل����راء يف عقول البحرينيني ورفع م�س���توى 
الهتم���ام بالقطاع الزراعي الذي ي�س���كل العمود الفقري لتحقي���ق الأمن الغذائي اإلى 

جانب الرثوة احليوانية.
يتميز معر�س البحرين الدويل للحدائق يف كل عام عن الآخر بنجاح جديد بف�س���ل 
تنظيمه املحكم وتنوع امل�ساركات وتعدد الفئات امل�ساركة باملن�سات �سواء املحلية 
اأو الدولي���ة، وكل ذل���ك ما كان ليتحقق على اأر�س الواق���ع لول اإدراك ووعي وتخطيط 
القائم���ني على املعر�س بامل�س���وؤولية الوطنية الكبرية امل�س���ندة اإليهم بتنظيم هذا 

احلدث املهم.
العديد من ال�سواهد توؤكد اأن املعر�س يحقق جناحا عاما بعد عام. لعل اأولها زيادة 
رقعة امل�س���اركة من الداخل واخلارج، حتى امتدت خريطته لت�سل اليابان، وثانيها هو 
ذل���ك اجلهد الذي تبذل���ه املبادرة الوطنية باأن يكون املعر�س �س���فريا للبحرين على 
خريطة العامل يف جمال زيادة الرقعة اخل�راء. واأخريا ولي�س اآخرا ذلك الإقبال الوا�س���ع 
من اجلهات احلكومية والر�سمية لتقدم مبادرات وخططا وبرامج ت�سب يف دعم القطاع 
الزراع���ي يف البحرين واإيجاد فر�س عمل جديدة ل�س���بابها يف هذا اجلانب، اإ�س���افة اإلى 
م�س���اركة املعر�س يف رفد التنمية امل�ستدامة التي تعي�سها البحرين باملرحلة احلالية 

من خالل الطرق احلديثة لال�ستزراع بدون تربة وغريها من اخلطط.
املعر�س هذا العام، الذي يحمل �س���عار “�س���المة الغذاء و�س���حة الإن�سان” يعك�س 
بجالء اخلطط املدرو�س���ة وامل�ساعي امل�ستمرة لتو�سعة الرقعة اخل�راء والتوعية بهذا 
اجلان���ب، ومل ين�س كعادت���ه اأبناءه من ذوي الحتياجات اخلا�س���ة ف���كان هناك الركن 

اخلا�س بال�سم.
�س���يدتي �س���احبة ال�س���مو امللكي، ونحن نتاب���ع جولتك يف القاعت���ني كاإعالميني 
و�س���حافيني اأدركنا مدى اجلهد واملتابعة احلثيثة من لدنكم ليكون معر�س البحرين 
ال���دويل للحدائق بهذه ال�س���ورة املتميزة، الت���ي مالأتنا فخرا وحب���ورا... ولي�س لنا اأن 
نقول �سوى اأنكم اأمرية الزهور والتي كان لها الريادة يف اإجناز حققتموه طوال م�سرية 

كنتم الداعمني لها منذ العام 2004.

بدور 
المالكي 

بدء تنفيذ مركز البحوث الزراعية واملختربات مطلع اأبريل
اإنفاذا لتوجيهات �سمو الأمرية �سبيكة... خليفة بن عي�سى:

وال���رثوة  الزراع���ة  وكي���ل  ك�س���ف 
البحري���ة ال�س���يخ خليفة بن عي�س���ى اآل 
الزراعي���ة  البح���وث  مرك���ز  اأن  خليف���ة 
يف  الب���دء  يت���م  �س���وف  واملخت���ربات 
تنفيذهما علي اأر����س الواقع مع بداية 
لتوجيه���ات  اإنف���اذا  املقب���ل  اأبري���ل 
قرين���ة عاهل الب���الد رئي�س���ة املجل�س 
ال�ست�س���اري للمبادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الزراعي �ساحبة ال�سمو امللكية 
الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة، 
م�س���يداً يف الوقت ذات���ه بنجاح معر�س 
البحرين الدويل للحدائق للعام 2018.
واأك���د وكي���ل الزراع���ة اأن الزراع���ة 
ما�سية قدماً نحو حتقيق روؤية �ساحب 
اجلاللة وكيل الزراعة والرثوة البحرية، 

حر�س الوزارة على جت�سيد روؤية عاهل 
الب���الد �س���احب اجلالل���ة املل���ك حم���د 

ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، نح���و النهو�س 
بالقط���اع الزراع���ي وتنميت���ه ملواكب���ة 
العملية التنموية التي ت�سهدها مملكة 
البحري���ن يف كل املج���الت حت���ت راية 

�ساحب اجلاللة.
وال���رثوة  الزراع���ة  وكي���ل  وع���رب 
البحري���ة عن �س���كره وتقدي���ره جلاللة 
امللك عل���ى رعايته الكرمي���ة ملعر�س 
البحري���ن ال���دويل للحدائق، قائ���اًل اإن 
رعاي���ة �س���احب اجلالل���ة عن���وان فخ���ر 
واعت���زاز حتظى ب���ه الزراع���ة يف بالدنا، 
وه���و و�س���ام تقدي���ر على �س���دور كل 
املزارع���ني والعامل���ني والباحث���ني يف 
هذا القطاع فه���ذه الرعاية متثل دعماً 

لكافة قطاعات الزراعة.

• ال�سيخ خليفة بن عي�سى	
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عن فتح باب الرت�ضح لع�ضوية جمل�س اإدارة الغرفة للدورة )29(

تعل���ن جلن���ة الإنتخاب���ات لل���دورة )29( ملجل����س اإدارة غرفة جت���ارة و�صناعة البحرين ع���ن فتح باب 

الرت�ص���ح لع�صوي���ة جمل����س اإدارة الغرف���ة لل���دورة )29( وفق���اً للم���ادة )55( من الق���رار رقم )156( 

ل�شنة 2013 باإ�صدار الالئحة التنفيذية للمر�صوم بقانون رقم )48( ل�صنة 2012 ب�شاأن غرفة جتارة 

و�صناع���ة البحري���ن ، وذل���ك اإعتب���اراً م���ن يوم اجلمع���ة املوافق 23 فرباي���ر 2018 ولغاية ي���وم الأحد 

املوافق 4 مار�س 2018 من ال�صاعة 8.00 �صباحاً ولغاية ال�صاعة 2.00 ظهراً يف مبنى » بيت التجار « .

فعل���ى ال�ص���ادة اأع�صاء غرفة جتارة و�صناعة البحرين الذي���ن تتوافر فيهم �صروط الرت�صح الواردة 

يف امل���ادة )25( م���ن املر�ص���وم بقان���ون رقم )48( ل�صن���ة 2012 ب�ش���اأن غرفة جتارة و�شناع���ة البحرين 

، ويرغب���ون بالرت�ص���ح لإنتخاب���ات الغرف���ة زيارة املوقع الإلك���رتوين املذكور اأدن���اه اأو مراجعة مبنى 

الغرف���ة »بي���ت التجار« للح�صول على اإ�صتمارة الرت�ص���ح لع�صوية جمل�س الإدارة املعتمدة من جلنة 

الإنتخاب���ات بالغرف���ة واإ�صتيفاء باقي الإجراءات وفقاً للمر�صوم بقانون رقم )48( ل�صنة 2012 ب�شاأن 

غرفة جتارة و�صناعة البحرين ولئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم )156( ل�صنة 2013 .

و�صرتاجع جلنة الإنتخابات كافة طلبات الرت�صح وتخطر الع�صو بقرارها فيه يف موعد غايته 

نهاي���ة الي���وم التايل لتقدمي الطلب. ويف حالة �صدور ق���رار اللجنة بعدم اإدراج الع�صو يف ك�صف 

اأ�صم���اء املر�صح���ني لع�صوي���ة جمل����س الإدارة، فيج���وز له التظل���م من القرار خ���الل يومني على 

الأكرث من تاريخ  اإخطاره به، وتف�صل اللجنة يف التظلم وتخطر الع�صو بقرارها فيه يف موعد 

غايته نهاية اليوم التايل لتقدمي التظلم عن طريق الفاك�س اأو الربيد الإلكرتوين.

للح�صول على اإ�صتمارة الرت�صح لع�صوية جمل�س الإدارة والإقرار املوقع من املرت�صح

يرجى زيارة الرابط الإلكرتوين التايل: 

https://www.bcci.bh/fs/canform.pdf
لالإطالع على �صروط الرت�صح لع�صوية جمل�س الإدارة يرجى زيارة الرابط الإلكرتوين التايل:

https://www.bcci.bh/ar/elec-con

اإعـــــالن

“بنفت”: اتف�قية مع “BFB” وت�أ�سي�س “املعمل التقني”

�أعلن���ت �رشك���ة بنفت ع���ن توقيع 
�تفاقي���ة �رشي���ك موؤ�س����س م���ع خليج 
 )BFB( لبحرين للتكنولوجيا �ملالية�
وتاأ�سي����س “معم���ل بنف���ت �لتقن���ي” 
كجزء من �لتز�م �ل�رشكة نحو �مل�ساهمة 
يف توف���ر حل���ول تقني���ة مبتك���رة يف 
�لقط���اع  �مل����رشيف ململك���ة �لبحري���ن 

و�ملنطقة.
وقال �لرئي����س �لتنفيذي لبنفت 
عبد�لو�حد جناحي: “فخورون يف بنفت 
�أن نكون �سمن �ل�رشكاء �ال�سرت�تيجيني 
نحو تعزيز قطاع �لتكنولوجيا �ملالية 
يف مملك���ة �لبحرين وجعله���ا كمن�سة 
�قليمية و�ع���دة بهذ� �لقط���اع �ملهم 
�لوطني���ة  �لتوجه���ات  م���ع  �ن�سجام���ا 
به���ذ� �خل�سو����س ال�سيم���ا �أن جمل�س 
�لتنمية �القت�سادية وم�رشف �لبحرين 
�ملركزي لديهما ��سرت�تيجيات مهمة 

بهذ� �خل�سو�س”.
و�أ�ساف “نحن �ليوم نقدم خدمات 
متنوع���ة الت�سم���ل �لقط���اع �مل����رشيف 
فح�سب، بل نركز على دعم �لقطاعات 
�حلكوم���ي،  �لقط���اع  مث���ل  �الأخ���رى 
�لنا�سئ���ة  و�ملوؤ�س�س���ات  و�ل����رشكات 
وبقي���ة �لقطاعات �الأخرى وعليه فاإننا 
ومن خالل دعمن���ا لقطاع �لتكنولوجيا 

�ملالية وتو�سعن���ا يف عالقات �ل�رش�كة 
فاإنن���ا �سنك���ون �سم���ن ه���ذه �الأجندة 
�لوطنية و�سوال �إل���ى جمتمع متكامل 
يف �خلدم���ات �ملالية �لت���ي تهم كافة 

�لقطاعات”.
م���ن جانبه، ق���ال م�ساع���د �ملدير 
�لع���ام لتطوي���ر �الأعم���ال و�لت�سوي���ق 
و�البتكار نز�ر مع���روف: “�إن تاأ�سي�س 
معمل بنف���ت �لتقني كج���زء من خطة 
�ل�رش�كة مع خليج �لبحرين للتكنولوجيا 
�ملالي���ة يع���د نقلة هام���ة يف تاأ�سي�س 
بيئ���ة تركز على �الإبتكار ودعم �لبحث 
و�لتطوي���ر به���ذ� �لقطاع وناأم���ل باأن 
تعزي���ز  يف  �لتاأ�سي����س  ه���ذ�  ي�سه���م 
موقع مملك���ة �لبحرين مبجال �الإبتكار 
يف �خلدم���ات �مل�رشفي���ة خ�سو�سا يف 
�ملوؤ�رش�ت �لدولية ذ�ت �ل�سلة ونقوم 
حاليا بالتو��س���ل مع �جلهات �ملعنية 
باململكة بهدف عر�س مرئياتنا بهذ� 

�خل�سو�س”.
و�أ�ساف “�ملعمل �لتقني �سيكون 
مبثاب���ة م�سن���ع الإط���الق �ملب���ادر�ت 
و�ختباره���ا و�سرب���ط �لقط���اع �ملايل 
وط���الب �جلامعات و����رشكات �لتقنية  
و�ملوؤ�س�س���ات �لنا�سئ���ة ��ساف���ة �لى 

�ملخترب�ت �لدولية �ملماثلة”.

وزيرا اخل�رجية: تنمية التع�ون ب�ستى املج�الت

بلدية اجلنوبية تنظم اأكرب حملة نظ�فة يف الرب

عقد �الجتماع �لر�بع للجنة �مل�سرتكة مع مملكة تايلند

�ملنام���ة - بن���ا: �جتمع وزي���ر �خلارجية 
�ل�سي���خ خالد بن �أحمد ب���ن حممد �آل خليفة، 
�أم����س، م���ع وزي���ر خارجي���ة مملك���ة تايلن���د 
�ل�سديق���ة دون بر�مودوين���اي، �لذي يقوم 

بزيارة ر�سمية ململكة �لبحرين.
وخالل �الجتم���اع، رحب وزي���ر �خلارجية 
�عت���ز�زه  ع���ن  بر�مودوين���اي، معرًب���ا  دون 
بالعالق���ات �لثنائية �ملتنامي���ة بني مملكة 
�لبحري���ن ومملك���ة تايلند، م�سي���ًد� بالدعم 
�ل�سديق���ني يف  �لبلدي���ن  ب���ني  �ملتب���ادل 
ويف  �لثنائ���ي  �لتع���اون  جم���االت  خمتل���ف 
�لق�سايا �الإقليمية و�لدولية ذ�ت �الهتمام 
�مل�س���رتك، موؤك���ًد� حر�س مملك���ة �لبحرين 
عل���ى تعزي���ز �أط���ر �لتع���اون و�لتن�سيق مع 
مملك���ة تايلن���د نحو �آف���اق �أو�سع مب���ا يلبي 

�لطموحات و�مل�سالح �مل�سرتكة.
م���ن جانبه، �أعرب دون بر�مودويناي عن 
�سعادته بزيارة مملكة �لبحرين و�الجتماع مع 
وزير �خلارجية، موؤكًد� �هتمام مملكة تايلند 
باالرتق���اء بالعالق���ات �لوثيق���ة م���ع مملكة 
�لبحري���ن عل���ى كاف���ة �الأ�سعدة مب���ا يعود 
باخل���ر و�ملنفعة على �لبلدي���ن و�ل�سعبني 
�ل�سديقني، متمنيًّا ململك���ة �لبحرين دو�م 

�لتقدم و�الزدهار.
ويف �سياق مت�سل، عقد �الجتماع �لثالث 
للجن���ة �مل�سرتك���ة ب���ني مملك���ة �لبحري���ن 
ومملكة تايلن���د، حيث �أكد وزي���ر �خلارجية 
عم���ق �لعالق���ات �لثنائي���ة �لوطي���دة �لتي 
تربط ب���ني مملكة �لبحري���ن ومملكة تايلند 
من���ذ تاأ�سي�س �لعالق���ات �لدبلوما�سية بني 
�لبلدي���ن م���ن �أكرث م���ن 40 عاًم���ا، وحر�س 
مملك���ة �لبحري���ن على بن���اء وتوطي���د هذه 
�لعالقات �لتاريخية �ملتميزة حتى ي�ستفيد 

�جلانبان من �لتعاون �الأوثق بينهما.
و�س���ّدد �ل�سيخ خالد ب���ن �أحمد بن حممد 
�آل خليف���ة عل���ى دور �لزي���ار�ت �لر�سمي���ة 
�لناجحة ب���ني �لبلدين �ل�سديقني يف تعزيز 
�لعالق���ات �ملتمي���زة بني مملك���ة �لبحرين 
ومملك���ة تايلن���د، م�ستذك���ًر� زي���ارة رئي�س 
�ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي �الأم���ر 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان �ل خليفة �إل���ى مملكة 
تايلند حل�سور �لقمة �لثانية حلو�ر �لتعاون 
�الآ�سي���وي �ملنعقدة يف بانك���وك يف �أكتوبر 
2016، و�لزي���ارة �لر�سمي���ة لرئي����س وزر�ء 
مملكة تايلند �جلرن�ل بر�يوت ت�سان �وت�سا، 

�إلى �لبحرين خالل �سهر �أبريل 2017.
و�أكد وزير �خلارجية �أهمية �جتماع �للجنة 
�مل�سرتك���ة ب���ني مملك���ة �لبحري���ن ومملكة 
تايلند يف تطوير �لعالقات �لثنائية يف �ستى 
�ملج���االت، ومنه���ا: �لتج���ارة و�ال�ستثم���ار، 
و�لطاقة، و�الأم���ن �لغذ�ئي، و�ل�سحة �لعامة 
و�ل�سياح���ة، و�لثقافة،  �لطبي���ة،  و�خلدمات 

و�لتدريب  و�لعم���ل  و�لتعلي���م،  و�لزر�ع���ة، 
�ملهن���ي، و�لبيئ���ة، و�ملعلوم���ات، و�الأم���ن 
�أهمي���ة  �إل���ى  �الإن�س���اين، وغره���ا، م�س���ًر� 
�التفاقي���ات �ملوقع���ة ومذك���ر�ت �لتفاهم 
ب�س���اأن �لتع���اون يف خمتل���ف �ملج���االت يف 
�لو�سول بهذ� �لتعاون �إلى كامل �إمكاناته.

وخ����الل �الجتم����اع، �أع����رب �جلانبان عن 
�رتياحهم����ا للم�ستوى �ملتق����دم للعالقات 
ب����ني مملك����ة �لبحري����ن ومملك����ة تايلن����د، 
و�أ�ساد� بالدعم �ملتبادل يف كافة �ملجاالت 
جمي����ع  يف  �لبع�����س  بع�سهم����ا  وم�سان����دة 

�ملحافل �لدولية.
و�أك����د �جلانبان �����رشورة تعزي����ز متابعة 
م����ا حتق����ق م����ن �تفاق����ات ب����ني �لبلدي����ن 
�ل�سديقني و�آليات تفعيلها وتنفيذها من 
�أجل مو��سلة تنمية عالقات �لتعاون يف كل 

�ملجاالت.
وق����رر �جلانب����ان عق����د �الجتم����اع �لر�بع 
للجنة �مل�سرتكة يف مملكة تايلند �ل�سديقة.

�لرفاع – بلدية �ملنطقة �جلنوبية: 
�جلنوبي����ة  �ملنطق����ة  بلدي����ة  نظم����ت 
)�ملجل�س �لبل����دي و�جلهاز �لتنفيذي( 
بالتعاون مع �ملحافظة �جلنوبية و�رشكة 
�أوربا�سر للنظاف����ة، �أكرب حملة نظافة 
يف منطقة �لرب بال�رش�كة �ملجتمعية مع 
�رشكة يوكوج����او� �ليابانية و�رشكة فيفا 

�لبحرين، وعدد من �ملد�ر�س �خلا�سة.
2 فرب�ي����ر  �أول حمل����ة  و�نطلق����ت 
�جل����اري بالتعاون مع �رشك����ة يوكوجاو� 
�لياباني����ة، مب�سارك����ة �أك����رث م����ن 250 
موظف����ا وعام����ل نظاف����ة. �أم����ا �حلمل����ة 
�لثانية، فانطلق����ت بتاريخ 10 فرب�ير 
م����ن منطق����ة �����رشق �لق����ارة مب�سارك����ة 

40 موظف����ا وموظفة م����ن �رشكة فيفا 
ع����ن عم����ال �رشك����ة  �لبحري����ن، ف�س����الً 
�لنظافة وع����دد من موظف����ي �لبلدية، 
يف ح����ني �ختتمت �حلمل����ة يف �أ�سبوعها 
�لثال����ث بتاريخ 19 فرب�ي����ر مب�ساركة 
200 طال����ب وطالب����ة م����ن �ملد�ر�����س 

�خلا�سة.

• جانب من �جتماع للجنة �مل�سرتكة بني مملكة �لبحرين ومملكة تايلند	

تطوي���ر �لعالق���ات باملجال �لتج���اري و�ل�سح���ي و�الأم���ن �الإن�ساين

�لن�ساء يكت�سحن 
مقاعد نقابة 

“فوالذ” �لعامة
�مل���ر�أة  �كت�سح���ت 
�لعامل���ة �نتخابات جمل�س 
�لعمالي���ة  �لنقاب���ة  �إد�رة 
�لعام���ة ملجموع���ة ف���والذ 
بن�سب���ة 57 % يف �ملجل�س 
�جلمعي���ة  بثق���ة  �لفائ���ز 
ح���ازت  �إذ  �لعمومي���ة، 
 7 �أ�س���ل  م���ن  مقاع���د   4
مقاعد لل���دورة �النتخابية 
وق���ال   .2018-2021
�مل�ستقلة  �للجن���ة  رئي�س 
�مل�رشفة عل���ى �النتخابات 
عل���ي عبد�الأم���ر: “بلغت 
ن�سبة �مل�ساركة 71 % يف 
�لت�سوي���ت، حي���ث تو�فد 
�لعمال �الأع�ساء يف �لنقابة 
من���ذ �ل�سب���اح �لباك���ر يف 
�ل�ساعة 6 من يوم �لثالثاء 
مرك���زي  عل���ى  �ملا�س���ي 
�الق���رت�ع يف �رشكتي حديد 
�لبحري���ن و�ُسلب”.  وقال 
��ستمر �لف���رز حتى �ساعة 
مبكرة م���ن �سب���اح �ليوم 
�لت���ايل مبر�قب���ة �الحت���اد 
�لعام وجمعي���ة �ل�سفافية 

�لبحرينية. 

• نز�ر معروف	 • عبد�لو�حد جناحي	
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بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017                                         )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

20172016

الموجــودات
الموجودات غير المتداولة

ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
عقارات إستثمارية

ودائع ثابتة طويلة األجل

2.934.605
3.344.978

380.871
481.360

-

2.779.269
3.238.463

380.871
481.360

1.500.000

7.141.8148.379.963

الموجودات المتداولة
المخزون

ودائع ثابتة قصيرة األجل
ذمم تجارية مدينة وأخرى
النقد وأرصدة لدى البنوك

5.153
5.375.417

125.775
756.175

8.470
3.333.813

438.962
709.731

6.262.5204.490.976

13.404.33412.870.939مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

رأس المال
أسهم الخزينة

اإلحتياطي القانوني
إحتياطي األعمال الخيرية

األرباح المستبقاة

مجموع حقوق الملكية

7.031.723
)101.456(
2.949.540

4.900
3.070.559

12.955.266

7.031.723
)101.456(
2.869.545

5.900
2.707.123

12.512.835

المطلوبات غير المتداولة
22.76524.171منافع نهاية الخدمة للموظفين

المطلوبات المتداولة
426.303333.933ذمم دائنة أخرى

449.068358.104مجموع المطلوبات

13.404.33412.870.939مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017                           )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

20172016

األنشطة التشغيلية

799.945435.914صافي الربح للسنة

التسـويات:

36.93528.975    إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

32.696-    خسارة اإلنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

8.218-    خسارة اإلنخفاض في قيمة العقارات اإلستثمارية

3.425-    مخصص اإلنخفاض في قيمة ذمم اإليجارات المدينة من المستأجرين

)663(-    مكاسب من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

    )مكاسب(/خسائر القيمة العادلة غير المحققة من الموجودات المالية بالقيمة 
203.262)106.515(       العادلة من خالل الربح  أو الخسارة

)110.260()110.501(دخل أرباح أسهم 

)25.781()25.922(دخل الفوائد على اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

)173.552()152.614(دخل الفوائد على الودائع الثابتة

)1.578()6.225(دخل الفائدة على الحساب الجاري

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

3.3176.078المخزون

)120.693(313.187ذمم تجارية مدينة وأخرى

92.37058.118ذمم دائنة أخرى

3.030)1.406(منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

842.571347.189صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)21.930()192.271(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

1.774-المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

110.501110.260دخل أرباح أسهم مستلمة

25.92225.781دخل الفوائد المستلمة على اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

152.614173.552دخل الفوائد المستلمة على الودائع الثابتة 

6.2251.578دخل الفائدة المستلمة على الحساب الجاري

)52.484()541.604(صافي الحركة في الودائع الثابتة

238.531)438.613(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)346.514()346.514(أرباح أسهم مدفوعة

)4.100()11.000(مدفوعات أعمال خيرية

)350.614()357.514(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

46.444235.106صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

709.731474.625النقد وما في حكمه في بداية السنة

756.175709.731النقد وما في حكمه في نهاية السنة

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

20172016

1.112.047970.320إيرادات تشغيلية

401.777107.909صافي الدخل من االستثمارات

)649.662()712.595(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

801.229428.567الربح التشغيلي

3.29714.492الدخل اآلخر

)7.145()4.581(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

799.945435.914صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة

6 فلس12 فلسالعائد األساسي والمخفض على السهم    

                                  )المبالغ مبينة بالدينار البحريني( بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

أسهــــــمرأس المــــال
الخزينة

االحتياطي
القانونــــــــي

احتياطي
األعمال الخيرية

األربـاح 
المجمـــــوعالمستبـــقــاة

في 31 ديسمبر 2015
صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة

المحول إلى اإلحتياطي القانوني
أرباح أسهم مدفوعة عن سنة 2015

إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل السنة
مدفوعات أعمال خيرية خالل السنة 

7.031.723
-
-
-
-
-

)101.456(
-
-
-
-
-

2.825.954
-

43.591
-
-
-

-
-
-
-

10.000
)4.100(

2.671.314
435.914
)43.591(

)346.514(
)10.000(

-

12.427.535
435.914

-
)346.514(

-
)4.100(

في 31 ديسمبر 2016
صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة

المحول إلى اإلحتياطي القانوني
أرباح أسهم مدفوعة عن سنة 2016

إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل السنة
مدفوعات أعمال خيرية خالل السنة 

7.031.723
-
-
-
-
-

)101.456(
-
-
-
-
-

2.869.545
-

79.995
-
-
-

5.900
-
-
-

10.000
)11.000(

2.707.123
799.945
)79.995(

)346.514(
)10.000(

-

12.512.835
799.945

-
)346.514(

-
)11.000(

2.949.5404.9003.070.55912.955.266)101.456(7.031.723 في 31 ديسمبر 2017

إن البيانات المالية المبينة أعاله قد تم تدقيقها من قبل بي دي أو، وقد تم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة 
بتاريخ 21 فبرايـر 201٨ والتوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل كل من:

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

إسماعيل عبدالنبي المرهون
رئيس مجلس اإلدارة

نبيل خالد محمد كانو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طارق علي الجودر
الرئيس التنفيذي

شركـة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب.

امل�شري يرحب بقائد “قوة الواجب امل�شرتكة” اجلديد 

ا�شتعرا�ض التن�شيق امل�شرتك بني “الدفاع” و “ال�شيوخ”
“التنظيم العقاري” يدخل حّيز التنفيذ يف مار�ض

“الت�شامح والتعاي�ض” تطلق حملة “�شكًرا �شمو الأمري خليفة”

افتتح امللتقى الهند�سي اخلليجي نيابة عن �سمو رئي�س الوزراء... خالد بن عبد اهلل:

عرفانا بتوجيهاته ال�سديدة يف خدمة الوطن واملواطنني واملقيمني

املنامة - بنا: اأناب رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف����ة، نائ����ب رئي�س جمل�س ال����وزراء ال�سيخ خالد بن عب����د اهلل اآل خليفة، لفتتاح 
“امللتقى الهند�سي اخلليج����ي 21” الذي ينظمه الحتاد الهند�سي اخلليجي، وجمعية 
املهند�س����ني البحرينية على مدى يومني. وبهذه املنا�سب����ة، رفع ال�سيخ خالد بن عبد 
اهلل اأ�سم����ى اآيات ال�سك����ر والتقدير ل�سمو رئي�س الوزراء، عل����ى تكليفه بافتتاح اأعمال 
امللتق����ى ال����ذي حتت�سنه البحري����ن وجتمع يف الوق����ت نف�سه نخبة م����ن مهند�سي دول 
جمل�����س التعاون، بهدف الرتقاء بهذه املهن����ة وبالقدرات العلمية والفنية واملعرفية 
ق املنظمون يف اختي����ار املو�سوع الرئي�س الذي  للمهند�����س اخلليجي. وقال: “لقد ُوفِّ
�سيتم ت�سليط ال�سوء عليه طوال فرتة انعقاد امللتقى، وهو )املنازعات يف امل�ساريع 
الهند�سي����ة و�سب����ل حلها(، ملا له����ذا املو�سوع م����ن اأهمية”. واأك����د اأن متكن البحرين 
من احت����واء ومعاجلة م�ساريع التطوي����ر العقاري املتعرثة مع ا�سط����راد وترية التنمية 
العمراني����ة والقت�سادي����ة وال�ستثمارية ه����و اأحد الأمثل����ة حملية املن�س����اأ التي نفتخر 
بتطبيقه����ا حتى باتت جتربة يحتذى بها، وراعت التدرج يف ت�سوية امل�ساريع املتعرثة 
بني اأطراف عملية التطوير العقاري واإرجاع احلقوق لأ�سحابها وفق اأف�سل املمار�سات 
مبوجب اأحكام وقوة القانون.  واأ�ساف: “اإن ما يزيدنا ثقة واطمئناًنا اليوم اإلى �سالمة 
و�س����ع قطاعنا العقاري هو �سدور قانون تنظيم القط����اع العقاري ودخوله جزئيًّا حّيز 
التنفي����ذ باإن�س����اء موؤ�س�سة التنظي����م العقاري وت�سكي����ل جمل�س اإدارته����ا، ومن املقّرر 
له����ذا القانون اأن يدخل حيز التنفيذ الكلي مطل����ع مار�س املقبل وما يتخلله من قيام 

�س لهم باإدارة وت�سغيل العقارات  نني العقاريني واملرخَّ رين والو�سطاء وامُلَثمِّ املطوِّ
بتوفيق اأو�ساعهم طبقاً لأحكامه خالل فرتة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل به”.
وقبل ختام احلفل، تف�ّسل ال�سيخ خالد بن عبد اهلل بتكرمي الرواد من املهند�سني 

يف دول جمل�س التعاون، وتكرمي اجلهات الداعمة للملتقى.

املنام���ة - بن���ا: قال رئي����س اجلمعي���ة البحرينية 
للت�سام���ح والتعاي�س بني الأديان يو�س���ف بوزبون اإن 
اجلمعي���ة ت�ستعد لإط���الق حملة على مواق���ع التوا�سل 
الجتماع���ي بعنوان “�سكًرا �سم���و الأمري خليفة”، تدعو 
م���ن خاللها البحريني���ني واملقيمني اإل���ى �سكر رئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة عل���ى اإ�سالحاته وتوجيهات���ه ال�سديدة التي 
تخدم م�سلحة الوطن واملواطن���ني واملقيمني، ولعل 
اآخرها �سدور الق���رار اخلا�س با�ستحداث نظام حلماية 
الأجور يل���زم اأ�سح���اب الأعمال بتحوي���ل رواتب جميع 

العمال يف ال�رشكات اخلا�سة اإلى البنوك.
واأك���د بوزب���ون اأن �سم���وه مدر�س���ة يف الإ�س���الح 
والإن�سانية، وهو رج���ل املهمات ال�سعبة وجمد الوطن 

يف كل الأوقات بال منازع، فهو يدعو يف كل املنا�سبات 
العاملي���ة املجتم���ع ال���دويل اإلى بذل مزي���د من اجلهد 
لإر�ساء ال�س���الم، واأ�س�س الأمن اجلماعي كهدف اإن�ساين 
نبي���ل، ع���ر تبني اآلي���ات وبرام���ج تنه���ي كل الأزمات 
والنزاع���ات، مب���ا ميكن الأم���م وال�سعوب م���ن امل�سي 
قدًم���ا يف م�رشوع���ات التنمي���ة امل�ستدام���ة والتطوي���ر، 
موؤكدا �سم���وه اأن حتقيق ال�سالم لي����س اأمرا م�ستحيال، 
اإذا م���ا توف���رت الإرادة ال�سادق���ة لتفعيل���ه، فالع���امل 
يت�س���ع للجميع للتالق���ي والتعاي�س، وتب���ادل املنافع 

امل�سرتكة.
وقال: “ل نن�س���ى مبادرات �سموه من اأجل اأن يعم 
ال�س���الم اأرجاء العامل، ودعوته كل ال���دول اإلى اأن تتخذ 
خط���وات جريئة يف مواجهة التحديات التي تهدد الأمن 

وال�ستق���رار، م�س���ددا عل���ى اأن التعاي����س القائم على 
تب���ادل املنافع هو ال�سبيل لل�س���الم والرخاء يف العامل، 
فهو يدعم كل اجله���ود واملبادرات الرامية اإلى تعزيز 

ال�سالم العاملي”.
واأو�سح اأّن البحري���ن بف�سل جهود �سموه قطعت 
اأ�سواطاً كبرية ومهمة يف طريق حتقيق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة 2030 �سمن روؤي���ة متكاملة للتنمية تهتم 
مبختل���ف املج���الت ال�سكانية والتعليمي���ة وال�سحية 
وغريه���ا بغية الو�سول اإلى اأعل���ى م�ستويات الرفاهية 
للمواطن���ني، موؤك���داً اأن جمالت ال�رشاك���ة والتعاون مع 
املنظمات الدولي���ة ذات ال�سلة بالتنمي���ة امل�ستدامة 

يحقق الأمن وال�ستقرار وتلبية تطلعات ال�سعوب.

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء يكرم “البالد”	

الرفاع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقبل القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�س���ري الركن 
ال�سي���خ خليف���ة بن اأحم���د اآل خليفة يف مكتبه 
بالقي���ادة العامة �سباح اأم����س الأربعاء، قائد 
 )CTF151( قيادة قوة الواج���ب امل�سرتكة
Daisoke Kajimoto؛  بح���ري  الل���واء 

مبنا�سبة توليه من�سبه اجلديد.
ورحب القائ���د العام لقوة دفاع البحرين 
امل�سرتك���ة  الواج���ب  ق���وة  قي���ادة  بقائ���د 
)CTF151( اجلدي���د، متمني���ا ل���ه التوفيق 

مبه���ام عمل���ه، ه���ذا وق���د مت بحث ع���دد من 
املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

ح�رش اللقاء مدير دي���وان القيادة العامة 
الل���واء الرك���ن ح�سن حمم���د �سع���د، وم�ساعد 
رئي�س هيئة الأركان لالإمداد والتموين اللواء 
الرك���ن بح���ري يو�سف اأحمد م���ال اهلل، ومدير 
التعاون الع�سك���ري اللواء الركن بحري حممد 
ها�سم ال�س���ادة، وقائد �سالح البحرية امللكي 
البحريني بالوكالة العميد الركن بحري حممد 

يو�سف الع�سم.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقب���ل وزير 
�سوؤون الدفاع الفريق الركن يو�سف بن اأحمد 
اجلالهم���ه بالقيادة العامة �سب���اح اأم�س، وفد 
موظف���ي اأع�س���اء جمل�س ال�سي���وخ الأمريكي؛ 

مبنا�سبة زيارتهم اململكة. 
وخالل اللقاء، رح���ب وزير �سوؤون الدفاع 

ال�سي���وخ  جمل����س  اأع�س���اء  موظف���ي  بوف���د 
الأمريكي، وا�ستعر�س معهم عالقات التعاون 
والتن�سي���ق امل�س���رتك القائم���ة ب���ني مملكة 

البحرين والوليات املتحدة الأمريكية.
ح�رش اللقاء املفت����س العام اللواء الركن 

عبداهلل ح�سن النعيمي. 

ت�شوير: ر�شول احلجريي
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األطفال.. ونبأ الطالق الوشيك    
ال ميهن���ي كثرًي� تربي���ر�ت �لزوجني �أثناء �خلالفات بقدر �لتن���ازل نف�سه، �لذي هو �أ�سا�س 
بقاء �الأ�رسة و��ستمر�رها، �إذ �إن �الإن�سات وح�سن �لظن و�لغفر�ن هي �سمات �لطرف �لقوي �لذي 

ينظر بعني �لر�أفة و�لرحمة لالأطفال، ومل�ستقبلهم قبل �أي �عتبار �آخر.
ويوج���ز �حل���ال �ل�سائك �لذي و�س���ل �إلي���ه �ملجتمع �ليوم م���ن تفكك �أ�رسي غ���ري م�سبوق، 
ومبعدالت طالق مرتفعة، الأزو�ج دون �لع�رسين، �مل�سري �ملجهول لالأطفال، �لذين ال ذنب لهم، 

ال باالأ�سباب، وال �مل�سببات.
ويتم���رغ هوؤالء �الأطف���ال بالظروف �لنف�سي���ة �لقا�سية، �لتي تبد�أ “باجلرج���رة” يف �ملر�كز 
�الجتماعي���ة، و�ل�رسط���ة، وقاع���ات �ملحاكم، و�لنياب���ة، و�أي�ًس���ا �ل�سباب �مل�ستمر ب���ني �الأبوين، 

و�مل�ساجر�ت، و�مل�ساحنات، و�ل�سغينة �لتي ي�سخها كل طرف؛ نكاية ب�رسيك حياته �ل�سابق.
هذ� �جليل �ملغلوب على �أمره، �سيكون - �سئنا �أم �أبينا - متعًبا لنف�سه وللجميع، و�سيوجد 
�أمر��س���ا �جتماعية، وم�ساكل، وق�ساي���ا، ال ح�رس لها؛ الأنه ن�ساأ على تغذي���ة �لكر�هية، و�لتاأرجح 

�لنف�سي، و�لنظر بنق�س لالأ�رس �الأخرى، وهي م�ستقرة، و�سعيدة، و�آمنة، خالفا عنه. 
�إن �أول م���ن يتحمل م�سوؤولي���ة هذ� �جلرم هما �لو�لد�ن )و�لد� �لزوج و�لزوجة(، �للذ�ن عزفا 
عن بذل �جلهد �لو�فر لتعليم �أوالدهم �أ�سول �حرت�م �لعالقات �لزوجية، و�أولوياتها، وو�جباتها، 
وم�سوؤولياته���ا، و�أبجدي���ات �ل�س���رب، و�لتحم���ل، و�لنقا����س، و�لتفاهم، و�لثق���ة يف �الآخر، وعدم 
�ل�سماح لالآخرين بالتدخل، وبقية هذه �الأمور �لتي تعزز �حلب، وتر�سخ �الحرت�م بني �لزوجني.

�إن و�سائ���ل �الإع���الم، و�ملنابر �لديني���ة، و�ملر�كز �لثقافية، و�الأق���الم، و�ملد�ر�س، ومناهج 
�لتعليم، م�سوؤولة - كل ال يتجز�أ - الأن توؤدي دورها يف بناء جمتمع و�ع وم�سوؤول، قادر على �أن 

يخف�س من وترية �لنز�عات بني �الأزو�ج، ويحمي �الأطفال من �سماع نباأ �لطالق �لو�سيك.
كم���ا �أن �الآباء مدعوون الأن ميار�سو� �أف�س���ل �سبل �الحتو�ء، و�لتحمل و�سعة �ل�سدر، ل�رسيك 
�حلي���اة، مهما كان متخاذال، وم�ستفز�، ومق�رس�، و�أ�ست�سهد هنا مبقولة الأحد �الأ�سدقاء: “�ملهمة 

�لرئي�سة لالأب هي �لتحمل، �لتحمل قبل �أي �سيء �آخر”.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

وحدة الطاقة امل�ستدامة تبارك “حمطة الدور”

الإ�سادة ببدء تنفيذ مدينة امللك عبداهلل الطبية

مناذج امتحانات �سابقة يف روابط اإلكرتونية بـ“املعهد الديني”

جمل�س �لتعليم �لعايل:

��ستعد�ًد� لالمتحانات �لوطنية... �جلودر:

مدينة عي�س���ى - وز�رة �لرتبية و�لتعليم: 
�أ�س���اد جمل����س �لتعلي���م �لع���ايل، يف �جتماعه 
برئا�سة وزير �لرتبية و�لتعليم ماجد �لنعيمي، 
بالب���دء يف تنفي���ذ �ملرحلة �الأول���ى من م�رسوع 
مدينة �مللك عبد�هلل �لطبية، �لذي يعد �إجناًز� 
يج�ّسد عمق �لعالق���ات �ملتميزة بني �لبحرين 

و�ل�سعودية �ل�سقيقة.
كم���ا �أكد �ملجل�س عل���ى متابعة ��ستكمال 
جميع موؤ�س�س���ات �لتعليم �لع���ايل ملتطلبات 
�العتماد �الأكادميي �ملوؤ�س�سي، حيث تقدمت 
3 موؤ�س�س���ات للح�س���ول على ه���ذ� �العتماد، 
وهي جامع���ة �لبحرين �لطبية )�لكلية �مللكية 
�لعل���وم  وجامع���ة  �إيرلن���د�(،  للجر�ح���ني- 
�لتطبيقي���ة، وجامع���ة �أم���ا �لدولي���ة، و�سيتم 

در��س���ة ملفاته���ا للتاأك���د م���ن ��ستكماله���ا 
ملتطلبات �العتماد.  

ويف �س���وء �لتقارير و�ملذكر�ت �ملرفوعة 
م���ن �الأمانة �لعام���ة، �تخذ �ملجل����س عدًد� من 
�لقر�ر�ت �سملت متابعة تنفيذ ��سرت�تيجيتي 
�لتعلي���م �لع���ايل و�لبح���ث �لعلم���ي، م�ساريع 
�خلطة �لتنفيذية الأهد�ف ��سرت�تيجية �لبحث 
�لعلمي، بدء �لت�سجيل يف �جلامعة �لربيطانية 
للطلب���ة  �ملي���د�ين  �لتدري���ب  �لبحري���ن،   -
�جلامعي���ني يف �س���وق �لعم���ل، نظ���ام حتويل 
�لطلبة بني موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، �إيقاف 
�لدر��سة �ملكثفة يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

�خلا�سة، و�أوجه �ل�رسف على �لبحث �لعلمي.
كما �طلع �ملجل�س على �لتقارير �ملقدمة 

م���ن �الأمان���ة �لعامة ح���ول نتائ���ج فح�س عدد 
من �لرب�مج �ملوقوف���ة يف موؤ�س�سات �لتعليم 
�لع���ايل �خلا�س���ة و�تخ���ذ �لق���ر�ر�ت �لالزم���ة 
ب�ساأنه���ا، ومنه���ا �ل�سم���اح جلامع���ة �ململك���ة 
با�ستخ���د�م �ملخترب�ت لربنام���ج بكالوريو�س 
�لهند�س���ة �ملعماري���ة وبرنام���ج بكالوريو�س 
هند�سة �لت�سميم �ملعماري )كبد�ئل موؤقتة(، 
حل���ني ��ستكم���ال �جلامعة �إن�س���اء �ملخترب�ت 
�لد�ئم���ة يف مبن���ى �لتو�سعة للجامع���ة، و�إلز�م 
�جلامع���ة �الأهلي���ة باإز�ل���ة �ملالحظ���ات �لت���ي 
ر�سده���ا ب�ساأن برنام���ج �ملاج�ستري يف �الإعالم 
و�لعالق���ات �لعام���ة، مع �ال�ستم���ر�ر يف �إيقاف 
قبول طلبة ج���دد يف هذ� �لربنامج �أو �لتحويل 

�إليه.

�أ�س���درت وز�رة �لرتبية و�لتعليم تعميًما 
موّجها ملديري ومدير�ت �ملد�ر�س �الإبتد�ئية 
و�الإبتد�ئي���ة �الإعد�دي���ة ب�س���اأن �ال�ستع���د�د 
لالمتحانات �لوطنية لل�س���ف �ل�ساد�س �لتي 
�ستعقد لهذ� �لعام �عتباًر� من يوم �الأحد 22 

�أبريل حتى يوم �خلمي�س 26 �أبريل �ملقبل.
ووّج���ه وكي���ل �ل���وز�رة ل�س���وؤون �لتعليم 
و�ملناه���ج ف���وزي �جل���ودر ب����رسورة �لرجوع 
�إلى �لرو�ب���ط �الإلكرتونية �ملعدة من �ملعهد 
�لديني �الإبتد�ئ���ي، حيث يحوي �ملعهد على 
ملف �إلك���رتوين ي�ستمل على منوذج المتحان 
وطني �سابق للت���درب �لذ�تي من قبل طلبة 
مق���رر�ت  �الإبتد�ئ���ي يف  �ل�ساد����س  �ل�س���ف 
�للغة �لعربي���ة، و�للغة �الإجنليزي���ة، و�لعلوم 

و�لريا�سيات.
و�أ�س���ار �إلى �أن حمتوى مناذج �المتحانات 
ع���ن طريق���ة  �نطباًع���ا  لالمتحان���ات  تق���دم 
�الأ�سئلة ومعايري ت�سحيحها، وميكن للمعلم 
�ال�ستعان���ة به���ا لتدريب �لطلب���ة، باالإ�سافة 

�إلى �أنه مت �إدر�ج �متحانات وطنية �سابقة.
و��ستن���د �جلودر يف تعميم���ه على �لقر�ر 
�لوز�ري بت�سكيل جلنة �الرتقاء مب�ستوى �أد�ء 

�لطلبة يف �المتحانات �لوطنية.
�جلدي���ر بالذكر �أن �المتحان���ات �لوطنية 
لل�س���ف �لثاين ع�رس ح�سب دلي���ل �المتحانات 
و�لعطالت �ملدر�سية للعام �لدر��سي �جلاري، 
�ستب���د�أ من ي���وم �الأحد 4 مار����س و�ست�ستمر 
حت���ى 7 مار����س �ملقب���ل، ومن ث���م �ستليها 
�المتحان���ات �لوطنية لل�سف �ل�ساد�س �أبريل 

�ملقبل. 

• �الجتماع �لثالث و�الأربعون ملجل�س �لتعليم �لعايل	

• �سورة �سوئية من �لتعميم �ل�سادر من مكتب وكيل 	
�لوز�رة ل�سوؤون �لتعليم و�ملناهج

�ملنام���ة - �س���وؤون �لكهرب���اء و�مل���اء : 
بارك���ت وح���دة �لطاق���ة �مل�ستد�م���ة �لتابعة 
لوزي���ر �س���وؤون �لكهرب���اء و�مل���اء، �ملبادرة 
�لت���ي قام���ت بها هيئ���ة �لكهرب���اء و�ملاء يف 
�إن�س���اء حمطة جتريبي���ة الإنت���اج �لكهرباء من 
�لطاقة �ملتجددة، وذل���ك على �سوء �لزيارة 
�لتفقدي���ة �لت���ي ق���ام به���ا وزي���ر �س���وؤون 
�لكهرباء و�ملاء عبد�حل�س���ني مريز�، ير�فقه 
�لرئي����س �لتنفي���ذي لهيئة �لكهرب���اء و�ملاء 
�ل�سيخ نو�ف بن �إبر�هي���م �آل خليفة للمحطة 
�لتجريبي���ة يف منطق���ة �ل���دور لالط���الع على 
�س���ري �لعمل يف �ملحطة �لت���ي �سوف تنتج ما 
يقارب 3 ميغاو�ت من �لطاقة �ل�سم�سية و 2 

ميغاو�ت من طاقة �لرياح.
وقالت وحدة �لطاقة �مل�ستد�مة �إن هذ� 
�مل����رسوع ياأت���ي �ن�سجاًما مع �خلط���ة �لوطنية 
للطاق���ة �ملتج���ددة و�لتي �أقرته���ا �حلكومة 
يف �لع���ام �ملا�س���ي لتحقيق ن�سب���ة 5 % من 
�لطاق���ة �ملتج���ددة م���ن �إجم���ايل ��سته���الك 

�لطاقة يف �لبالد بحلول عام 2025.
ويف ه���ذ� �ل�س���دد، �أك���د م���ريز� �أن هذه 
ه���ي �أول مرة �سيتم فيه���ا جتربة �ال�ستفادة 

من طاق���ة �لرياح بهذه �لطريقة يف �لبحرين، 
وق���ال �إن �الهتمام بالطاق���ة �ملتجددة ياأتي 
�لر�سي���دة  �لقي���ادة  �هتم���ام  م���ن  �نطالًق���ا 
بت�سجي���ع �ال�ستفادة من �لطاقة �لنظيفة من 

�أجل حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة.

مروة خمي�س

�ملنامة - بنا: �أقامت �سفارة دولة �لكويت 
ل���دى مملكة �لبحري���ن م�ساء �أم����س �الأول، حفل 
�ل����57  �لوطن���ي  �لعي���د  مبنا�سب���ة  ��ستقب���ال 
ال�ستقالل �لكويت، و�لذكرى 27 ليوم �لتحرير 
بح�س���ور عدد م���ن كبار �مل�سوؤول���ني و�ل�سفر�ء 

و�ملدعوين.
وقال عمي���د �ل�سل���ك �لدبلوما�سي، �سفري 
دول���ة �لكويت �ل�سقيقة �ل�سيخ عز�م بن مبارك 
�آل �سب���اح “�إن دول���ة �لكوي���ت تعي����س ه���ذه 
�الأيام �حتف���االت وطنية متث���ل عالمات فارقة 
يف تاريخها يج���دد �أبناوؤها م���ن خاللها وفاءهم 
ووالءهم لوطنه���م و�لتفافهم ح���ول قيادتهم 
�حلكيمة، موؤكدين �لعزم على �مل�سي بال�سفينة 
نح���و �الأمن و�الأمان و�ال�ستق���ر�ر و�لرخاء يف ظل 

�لقيادة �لر�سيدة.
و�أ�س���ار �إل���ى �أن �لكوي���ت حتتف���ي بعيدها 
�لوطني وهي ت�ستذكر تاريًخا حافالً من �لوحدة 
�لوطني���ة، م�سيًفا �أن �الحتف���ال يف �لبحرين ما 
ه���و �إال جت�سيد الأو��رس �الأخ���وة و�ملحبة و�متد�د 
للتاري���خ �لكب���ري �ل���ذي يجم���ع ب���ني �لبحري���ن 

و�لكويت حكومة و�سعًبا”.
وقال: “�إن �لرت�بط بني �لبلدين �ل�سقيقني 
يعك�س مدى �لتالحم بني �لقيادتني �حلكيمتني 
و�ل�سع���وب حتت ر�ي���ة �لوفاء و�ملحب���ة، د�عًيا 
�ملولى ع���ّز وجّل �أن ي���دمي علينا نعم���ة �الأمان 

و�الأمان و�أن يحفظ لنا قاد�تنا”.

ال�سفارة الكويتية حتتفل بالعيد الوطني وذكرى التحرير
بح�سور عدد من كبار �مل�سوؤولني

• جانب من �حتفال �ل�سفارة �لكويتية بالعيد �لوطني وذكرى �لتحرير	

ت�سوير: ر�سول احلجريي
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 المالكية وعشقها للمغفور له 
الشيخ سلمان بن حمد

“ال�شيخ �شلمان ولينا اللي �شغل لينا املكينة”، قفز اإلى ذهني هذا البيت الذي 
اأن�ش���ده اأه���ايل املالكية يف اخلم�شينات وه���م ُيحييون على طريقته���م اخلا�شة حاكم 
البحرين ال�شابق املغفور له ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة، بعد اأن اأمر بفتح عيون 
مائي���ة ليق�شي الأهايل حاجياتهم منها، واأنا اأقراأ خرب افتتاح �شمو رئي�س الوزراء قبل 

اأيام جلامع والده املغفور ال�شيخ �شلمان يف عوايل. 
مل تك���ن من ب���اب امل�شادفة ه���ذه العالقة الوطي���دة اخلا�شة الت���ي جمعت بني 
الطرف���ني، فالراح���ل خ����سَّ جمموعة م���ن العائالت املعروف���ة يف القري���ة مثل املالح 
ون�شي���ف وال�شاخوري بحظوة العمل يف ق����ره، وكان لعملهم الدوؤوب واملخل�س بالغ 

الأثر يف نف�س املغفور له حتى اأ�شبحت عطاياه وهباته ت�شمل جميع القرية.
هذا احلاكم العظيم مل ي�شاأ اأن تغم�س عيناه لالأبد اإل وقد اطماأن على رعيته، وقد 
توله���م بعده ممن يحمل نف�س ال�شفات اجلليل���ة التي اأحبها �شعبه فيه، وهي النخوة 

والفزعة والطيبة وال�شهامة.
كان���ت العالق���ة بني املالكي���ة والعائل���ة املالك���ة الكرمية، حمل ح�ش���د املناطق 
املج���اورة والنائية رمبا، حت���ى اأ�شبح يطلق عليها م�شمى “الرفاع ال�شمايل” اأو الرفاع 
الثاني���ة، ذلك اأن معظم اأهايل القرية يف ال�شتينات ت�رف���وا بالعمل يف ق�شور العائلة 

احلاكمة، ومن بينهم جدي املرحوم احلاج علي بن عبدالعزيز.
واأكم���ل املغف���ور له ال�شي���خ عي�شى �ش���رة والده الذهبي���ة يف العط���اء ومواقفه 
الإن�شاني���ة ال�شهمة مع الأهايل، اإل اأن اأبلغها عل���ى النف�س واأ�شهرها دويا كانت ق�شة 
املواط���ن ح�ش���ن بوحميد الذي كان عاطال عن العمل يف الع���ام 1993 حني وجد نف�شه 
مندفع���ا تلقائيا لل�شالم على �شم���وه مع اجلموع الغفرة الت���ي احت�شدت اأمام موكب 
�شم���و الأم���ر الراحل امل���ار يف املالكية، وما ه���ي اإل اأيام حتى وجد ال�ش���اب نف�شه يف 
وظيف���ة احللم باإحدى ال����ركات الوطنية املعروفة، بعد اأن ع���رف �شمو الأمر الراحل 

منه اأنه عاطل.
تع���ج ذاكرة امللكاويني باملواقف النبيلة الت���ي تكّرم بها حكام البحرين وخ�شوا 
به���ا اأف���راد القرية، قد ل يك���ون اآخرها ما تف�شل ب���ه جاللة امللك من اإ�ش���دار اأوامره 
بزي���ادة الراتب التقاع���دي لأحد اأبناء القري���ة الذي كان يعمل طباخ���ا يف ق�ر ال�شيخ 
�شلم���ان، وذل���ك يف م�شهد مماثل حدث للمغفور له وال���ده، حينما ملحه جاللته �شدفة 

اأثناء �شر موكبه العامر يف القرية باجتاه ق�ر ال�شافرية.
حينم���ا ي����رب احلظ معك اأثناء �شرك يف القرية وت���رى طاعنا يف ال�شن وقد حمل 
رزم���ة من اخلبز ال�شعبي متجه���ا به اإلى منزله، فال تخج���ل اأن توقفه للحظات وتبادره 
بال�ش���وؤال عن املغفور له ال�شيخ �شلمان، لأ�شمن لك بعدها اإجابات متّجد يف �شخ�شية 

هذا الرجل ال�شتثنائي.

جاسم 
اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عـنـفـــوان

“اأمانة العا�صمة” ت�صدر 2568 ترخي�ص بناء يف 2017

“الأمن الإذاعي” يناق�ص دور مديرية �رشطة املحرق 

تاأييد الإعدام بق�صية ال�رشوع مبحاولة اغتيال امل�صري

107 اآلف دينار لإعادة بناء املنزل املت�رشر يف بوري 

اإلى النجاح جيل ال�صباب يقود “طريان اخلليج” 

ا على التقاعد اأو حتويله لـ“�صكيورتي” “اأ�رشي” جترب بحرينيًّ

ممثلون عن جمعيات حقوقية وعدد من ذوي املتهمني ح�روا جل�شة ال�شتئناف

مبوجب عقد بني املالك و“الأ�شغال” 

 200 مليون دولر خ�شائر التالعب يف ال�ركة... داود:

نا�شد �شمو رئي�س الوزراء التدخل لإنقاذ العمالة الوطنية... املاجد:

اأيدت حمكمة ال�شتئناف الع�شكرية العليا بقوة 
دف���اع البحرين بجل�شتها املنعق���دة �شباح يوم اأم�س 
اأحكام الإعدام عن تهمة ال�روع يف القتل والتحري�س 
للخلي���ة الإرهابية التي تاآم���رت لغتيال القائد العام 
لق���وة دف���اع البحري���ن، وال�شجن مل���دة 15 �شنة عن 
باق���ي التهم امل�شن���دة اإليهم، وهم اجلن���دي مبارك 
عادل مبارك مهنا، فا�شل ال�شيد عبا�س ح�شن ر�شي، 
ال�شيد علوي ح�شني علوي ح�شني، حممد عبداحل�شني 

اأحمد املتغوي.
كم���ا رف�شت املحكم���ة ال�شتئن���اف املقدم من 
النياب���ة الع�شكري���ة �ش���د املحك���وم عليه���م تالي���ا، 
وتاأييد احلك���م امل�شتاأنف فيما ق�ش���ي به من براءة، 

وهم: علي اأحمد خليفة �شلمان )الكربابادي(، ح�شني 
ع�شام ح�ش���ني ال���درازي، منتظر ف���وزي عبدالكرمي 
مه���دي، رام���ي اأحم���د عل���ي الأري�س، حمم���د عبداهلل 
اإبراهي���م عبا����س. واأق���رت ال�شتئناف العلي���ا اأي�شا، 
وقف ال�شتئناف املق���دم من النيابة الع�شكرية �شد 
املحكوم بالأدانة، قد �شدر غيابياً، وحقهم يف الطعن 
باملعار�ش���ة، م���ازال قائم���اً، وه���م: مرت�ش���ى جميد 
رم�شان علوي )ال�شن���دي(، حبيب عبداهلل ح�شن علي 
)اجلم���ري(، ح�شني عل���ي حم�شن ب���داو، ال�شيد حممد 

قا�شم حممد، علي جعفر ح�شن الري�س.
كما قبلت املحكمة ال�شتئنافني املقدمني من: 
ح�شني حمم���د اأحمد �شهاب، وحمم���د يو�شف مرهون 
العجم���ي، وتعدي���ل احلك���م امل�شتاأن���ف مبعاقبة كل 

منهما، بال�شجن ملدة خم�س �شنوات.

كما رف�ش���ت الأ�شتئنافني املقدمني من حممد 
عبداحل�ش���ني �شال���ح ال�شهاب���ي، وحمم���د عبدالواحد 
حممد النجار، وتاأيي���د احلكم امل�شتاأنف، فيما ق�شي 
ب���ه م���ن عقوب���ة بحقهم���ا، وه���ي ال�شجن مل���دة �شبع 
�شنوات. يذكر اأن ال�شمانات القانونية كافة مكفولة 
اأمام الق�ش���اء الع�شكري وفقا ملا ن����س عليه قانون 
الإج���راءات اجلنائية ل�شن���ة 2002 وقان���ون الق�شاء 

الع�شكري ل�شنة 2002.
وحيث اإن احلكم قد �شدر من حمكمة ال�شتئناف 
الع�شكرية العليا، فاإنه ميكن للمحكوم عليه، الطعن 
بالتمييز عل���ى احلكم ال�شادر بحقه���م، اأمام حمكمة 
التميي���ز الع�شكرية. وح�ر جل�ش���ة املحاكمة ممثلون 
عن موؤ�ش�شات وجمعي���ات حقوق الإن�شان، ومندوبون 

من و�شائل الإعالم، وعدد من ذوي املتهمني.

اجلنبي����ة – املحافظة ال�شمالي����ة: �شهد حمافظ 
ال�شمالية عل����ي الع�شفور التوقيع عل����ى عقد اإعادة 
بن����اء املن����زل املت�����رّر يف اعت����داء ب����وري الإرهابي 
بني كل م����ن وزارة الأ�شغ����ال والبلديات والتخطيط 
العم����راين واملواط����ن �شاحب املن����زل اإبراهيم علي 

اأحمد حممد.
وق����ال الع�شف����ور اإن توجيه����ات ومتابعة وزير 
الداخلي����ة الفريق الرك����ن ال�شيخ را�ش����د بن عبداهلل 
اآل خليف����ة كان له����ا عظي����م الأث����ر يف اإجن����از العديد 
م����ن املراح����ل املهمة لإكم����ال اإج����راءات التعوي�س، 
حي����ث ن�س العق����د على م�ش����ي الطرف الث����اين )اأي 
�شاحب املنزل( قدًم����ا يف اإعادة بناء املنزل على اأن 
يتكفل الطرف الأول وهو وزارة الأ�شغال والبلديات 
والتخطي����ط العم����راين بالتكالي����ف الالزم����ة لتنفيذ 

امل�روع بناًء على التقارير الفنية يف هذا اخل�شو�س 
والت����ي انته����ت اإل����ى �����رف مبل����غ 106 اآلف و620 
دين����اًرا. وتاب����ع املحافظ م����ع �شاحب املن����زل �شر 

العمل حيث اأبلغه اأنه �رع يف اإ�شدار تراخي�س الهدم 
وترتيب ا�شتالم احل�ش����ة الأولى من التعوي�س فيما 

�شتتكفل الوزارة بكلفة الهدم واإجراءاته.

الق�شيبية - جمل�س الن����واب اأكد النائب جمال 
داود اأن �رك����ة ط����ران اخللي����ج الت����ي ب����داأ جمل�س 
اإدارته����ا اجلديد برئا�شة زايد الزي����اين باإعادة ر�شم 
خارطة طريق النج����اح بعد اكت�شاف����ه تالعًبا باأموال 
ال�رك����ة ي�شل اإل����ى 200 ملي����ون دولر، �شيقودها 
ال�شب����اب املخل�س املبدع ال����ذي و�شع ن�شب عينيه 
تطوير ال�ركة لتحقق جناحها يف امل�شتقبل القريب.

وقال داود اإن جمل����س الإدارة بعد اأن اكت�شف 
�شي���اع مبل���غ 15 ملي���ون دولر وه���روب موظ���ف 
خب���ر �رق اأو�شطي اإلى جهة غ���ر معلومة، وكذلك 

اإع���ادة ����رف ح���وايل 25 ملي���ون دولر على نف�س 
الأجه���زة التي ب�شبب تالعب ذل���ك املوظف اخلبر 
�شاعت اأم���وال ال�ركة، وكذلك �شي���اع مبلغ حوايل 
160 ملي���ون دولر على عقود �ركات دون �شمان 
�روطه���ا ملوا�شف���ات معينة، ف���اإن رئي�س جمل�س 
الدع���م  ق���رارات �شارم���ة ت�شتح���ق  اتخ���ذ  الإدارة 
والت�شجيع ل�شداد روؤيته امل�شتقبلية التي و�شعها 
ا�شتناًدا على الثقة بقدرة �شباب البحرين املخل�س 
لوطنه واجته���اده لتطوير ال�رك���ة دون النظر اإلى 

امل�شالح ال�شخ�شية. 

الت�ريعي���ة  ال�ش���وؤون  جلن���ة  رئي����س  اأك���د 
والقانوني���ة يف جمل����س النواب ماج���د املاجد اأن 
�ركة “اأ�ري” ل تزال متعن يف ا�شتهداف العمالة 
البحرينية، ونا�ش���د رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة 
بالتدخ���ل لإنق���اذ العمال���ة الوطني���ة يف ال�رك���ة 

واحلفاظ على حقوقها.

وك�ش���ف املاجد عن واقعة ح�شل���ت اأم�س يف 
“اأ�ري”، وتتمثل يف حماولة اإجبار موظف بحريني، 
على الدرجة ال� 11 يف ق�شم املوارد الب�رية، على 
التقاع���د اأو اأن نقله اإلى ق�ش���م الأمن، م�شًرا اإلى 
ا على ما اأثاره  اأن ه���ذه الواقعة تاأتي وكاأنه���ا ردًّ
النائ���ب يف جل�ش���ة جمل����س الن���واب الأخ���رة من 
ا�شطهاد ال�ركة للعمال���ة الوطنية وا�شتهدافها 

ملا تبقى من املوظفني املواطنني فيها.
وانتق���د النائ���ب ا�شتمرار ال�رك���ة يف حتدي 
القوان���ني والت�ريع���ات واللوائح الت���ي تت�شمن 
�رورة املحافظ���ة على ن�شبة البحرنة يف ال�ركات 
الوطنية، اإ�شافة اإلى احلفاظ على كرامة و�شيانة 
وتعزي���ز حقوق املوظفني والعمالة لدى “اأ�ري” 

ا الوطنية منها. وخ�شو�شً

املنامة - اأمان���ة العا�شمة: �رّحت 
مدي���رة اخلدم���ات الفني���ة املهند�شة 
�شوقي���ه حميدان باأن عدد رخ�س البناء 
الت���ي اأ�شدرتها اأمان���ة العا�شمة خالل 
الع���ام املا�شي 2017 بلغت ال�2568 
رخ�شة، �شملت مباين وم�شاريع �شكنية، 
وا�شتثمارية، وخدم���ات ومرافق عامة، 
و�شناعية، وم�شاريع اإ�شكان، وم�شاريع 
ذات طبيعة خا�شة، وخدمية بالإ�شافة 
اإلى مباٍن اأخ���رى، وبيَّنت اأن امل�شاحات 
الإجمالي���ة لتل���ك الأبني���ة بلغت 2.25 
ملي���ون مرت مرب���ع، غالبيتها للعمارات 
ال�شكني���ة ال�شتثماري���ة، حيث �شكلت 
46 %، تليها مناطق امل�روعات ذات 
الطبيع���ة اخلا�ش���ة بن�شب���ة 26 %، ثم 

ال�شك���ن اخلا�س واملت�ش���ل بن�شبة 18 
.%

ال�شه���ري  املع���دل  اأن  وتابع���ت 
لإ�شدار رخ�س البناء يف اأمانة العا�شمة 
يبلغ 214 رخ�شة، اأي ما يعادل تقريًبا 
اإ�شدار 10 رخ�س بناء يوميًّا، واأ�شارت 
اإل���ى اأن 1004 رخ�س �شدرت للتعمر 
يف املناط���ق ال�شكني���ة، 1113 رخ�شة 
لبن���اء خدم���ات ومراف���ق عام���ة، 300 
رخ�شة لعم���ارات �شكنية وا�شتثمارية، 
 27 خفيف���ة،  ل�شناع���ات  رخ�ش���ة   47
 54 الإ�شكاني���ة،  للم�شاري���ع  رخ�ش���ة 
رخ�شة للبن���اء يف املناطق ذات طبيعة 
خا�شة، اإ�شافة اإلى 20 رخ�شة للبناء يف 

املناطق اخلدمية التجارية.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: يناق�س 
برنام���ج “الأمن الإذاعي” يف حلقته التي 
تذاع الي���وم، الدور الأمن���ي والجتماعي 
ملديري���ة �رط���ة حمافظ���ة املح���رق من 
اأجل احلف���اظ عل���ى �شالم���ة املواطنني 
واملقيمني، حي���ث ي�شت�شيف الربنامج 
مدي���ر عام املديرية العمي���د فواز ح�شن 

احل�شن.
تع���ده  الإذاع���ي  “الأم���ن”  برنام���ج 
وتقدمه الإدارة العامة لالإعالم والثقافة 
الأمني���ة بالتع���اون م���ع اإذاع���ة مملك���ة 

البحري���ن ويبث كل خمي�س 1 ظهًرا على 
املوجة FM102.3 واحللقة من تقدمي 
�شيخ���ة الزي���اين ويخرجه���ا عل���ى الهواء 

م�شاعد مالزم عبدالرحمن البطي.
للم�شارك���ة يف الربنام���ج الت�ش���ال 
عل���ى هات���ف 17684888 وللتوا�ش���ل 
ع���رب الر�شائل الن�شية م���ن �ركة بتلكو 
92675، زي���ن88263، فيف���ا 98029، 
وم�شاه���دة احللق���ة على اله���واء مبا�رة 
عرب قن���اة اليوتيوب اخلا�ش���ة بالوزارة 

.moi_bahrain

اإبراهيم النهام

“بلدي ال�صمايل” يخو�ص جولة جديدة من معركته على “ال�صكراب”
مللم �شتات اجلهات املعنية يف �شاحة �شلماباد

بداأ جمل�س بلدي ال�شمالية يوم اأم�س جولة جديدة 
يف معركته امل�شتمرة على �شيارات “ال�شكراب”.

ووف���ق مب���داأ “ي���د واح���دة ل ت�شف���ق”، حر�س 
املجل����س على دعوة جميع اجله���ات ذات العالقة من 
البلدي���ة واملحافظ���ة، والداخلي���ة وامل���رور والبيئة؛ 
للن���زول اإل���ى املي���دان والإط���الع ع���ن كث���ب عل���ى 

ت�شاري�س تلك امل�شكلة عن قرب.
واخت���ار املجل�س البل���دي اأن يب���داأ معركته عند 
اإحدى ال�شاح���ات املفتوحة يف منطقة �شلماباد، حيث 
اقتنع اجلميع بوج���ود امل�شكلة، و����رورة اأن يتحمل 
كل واح���د منه���م م�شوؤوليته لعالجها، ب���دءا من تلك 
ال�شاح���ة، و�شول اإلى بقي���ة معاقل تلك ال�شيارات يف 

خمتلف مناطق املحافظة.
وعل���ى هام�س اجلولة، ق���ال رئي�س جمل�س بلدي 
ال�شمالية حممد بوحمود اإن ق�شية �شيارات ال�شكراب 
ه���ي ق�شية معقدة؛ وذلك من حي���ث اآثارها ال�شلبية 
املرتتبة عليها بني اأمنية وبيئية واأخالقية، ما يعني 

تعدد اجلهات امل�شوؤولة عن معاجلتها.
واأ�شار اإلى اأن م���ا يزيد تعقيد تلك امل�شكلة هو 
وجود تلك ال�شيارات يف �شاحات مفتوحة ذات ملكية 
خا�شة، ونظرا لكونها �شاحات مفتوحة، تكون حينها 
مهياأة لتجمع ال���كالب ال�شال���ة، وا�شتخدامها مواقع 
ملمار�شة الأعمال املخلة ب���الآداب، اأو ا�شتغاللها من 
جانب من يعمل على زعزعة الأمن، ف�شال عن ت�شببها 

يف الإ�رار بالبيئة وتلويثها.
وذك���ر اأنه ج���رى التف���اق على خماطب���ة �شوؤون 

الأ�شغ���ال؛ لبح���ث اإم���كان تركيب لفت���ات اإر�شادية 
متنع اإلقاء املخلفات وركن ال�شاحنات فيها، اإ�شافة 
اإل���ى اأن يتولى اجلهاز التنفيذي دوره يف التعامل مع 
اأ�شحاب تل���ك ال�شيارات بالطرق القانونية، واأن يعد 
املجل����س الأعلى للبيئ���ة تقريرا حول ال����رر البيئي 
ال���ذي ت�شبب ب���ه ان�ش���كاب الزيوت عل���ى تربة ذلك 
املوقع. ويف رده عل���ى خطاب للمجل�س ب�شاأن انت�شار 
�شيارات ال�شكراب، قال الرئي�س التنفيذي للمجل�س 
الأعل���ى للبيئ���ة حممد بن دين���ة اإن قان���ون البيئة ل 
يعط���ي للمجل�س احلق يف اإزالة ال�شي���ارات املتوقفة 
يف اأي موق���ع اأيا كانت حالته���ا. ولفت اإلى اأن اإزالتها 
لأغرا�س بيئية تتطلب التن�شيق مع اجلهات املعنية 
املخولة بذلك كوزارة البلديات اأو وزارة الداخلية، اأو 

من خالل التوا�شل مع �شاحب املركبة.

حاله���ا كان���ت  ���ا  اأيًّ “اخل���ردة”  تزي���ل  ل  “البيئ���ة”  دين���ة:  ب���ن 
�صيد علي املحافظة

• حمافظ ال�شمالية لدى اجتماعه باملواطن �شاحب املنزل املنكوب	

• جمال داود	



“دملون للدواجن” تقل�ص خ�سائرها 
القاه���رة - مبا�رش: اأظهرت النتائج املالية ل�رشكة دملون 
للدواجن حتقيق خ�سائر يف الربع الرابع من عام 2017. ووفًقا 
للنتائج، بلغت خ�سائر ال�رشكة بالفرتة نحو 202 األف دينار يف 
الرب���ع الرابع من عام 2017. وعلى م�ست���وى الأرباح ال�سنوية 
لع���ام 2017، بلغت خ�سائر ال�رشكة 317.6 األف دينار، مقابل 
خ�سائ���ر نحو 1.1 مليون دينار يف عام 2016. واأو�سى جمل�ص 
اإدارة ال�رشك���ة بتوزيع 5 % من راأ�ص م���ال ال�رشكة اأي بواقع 5 
فلو�ص لل�سهم الواحد. وبلغت الأرباح املرحلة لل�رشكة بنهاية 
�سبتم���ر املا�س���ي 2017 نح���و 1.517 مليون دين���ار مقابل 

1.939 مليون دينار بنهاية دي�سمر 2016.
وتعادل التوزيعات املقرتح���ة نحو 10.3 % من اإجمايل 

قيمة الأرباح املرحلة بقيمة 156 األف دينار.

“الركة تركيا” ي�سدر اأول �سكوك للفئة الأولى ب� 205 ماليني دولر
املنام���ة - الركة: اأعل���ن بنك الركة الرتكي للم�س���اركات )وهو اإحدى الوح���دات امل�رشفية التابعة 
ملجموعة الركة امل�رشفية( عن جناحه يف اإ�سدار اأول �سكوك دائمة من الفئة الأولى لراأ�ص املال يف تركيا 
واأول �سك���وك مدرجة من الفئة الأولى متوافقة مع متطلبات بازل 3. وت�سكل هذه العملية الرائدة معلما 
رئي�س���ا لقطاع البنوك الت�ساركية يف تركيا وم�س���در مهم لالبتكار للقطاع امل�رشيف الرتكي ككل. وقد مت 
ت�سع���ر ال�سكوك الت���ي تبلغ قيمتها 205 ماليني دولر مبعدل ربح ق���دره 10 %، و�سارك فيها العديد 
م���ن البنوك الإقليمية والدولية.  وقال املدير العام للركة تركيا للم�ساركات ملك �ساه اأوتكو “ب�سفتنا 
اأول بن���ك م�ساركة يف تركيا، نحن فخورون باإ�سدار هذه العملي���ة املبتكرة التي توؤكد مرة اأخرى وتعك�ص 
الطموح���ات الرائدة ملوؤ�س�ستنا. اإن الإغالق الناج���ح لعملية الإ�سدار �سي�سمن اأن يكون بنك الركة تركيا 
للم�س���اركات من بني املوؤ�س�س���ات ذات القاعدة الراأ�سمالية املرتفع���ة يف القطاع امل�رشيف الرتكي، وهذا 
ي�سعن���ا يف مو�س���ع ممتاز للم�سي قدم���ا يف دعمنا لالقت�ساد الرتكي”. وقد اأ�س���درت �سهادات ل�سكوك 

�رشكة بريكت وان املحدودة، وهي �رشكة ذات اأغرا�ص خا�سة، ومدرجة يف البور�سة الأيرلندية.  
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اقتصاد
بالقت�ساد ال��ق��ط��اع  م�ساهمة  ل��رف��ع  وم�����س��اٍع  ج��دي��دة  �سياحية  خ��ط��ة  ال��ت��ج��ارة:  وزي���ر 

�رضيبة القيمة امل�ضافة جاهزة بحلول نهاية العام
التحدي هو تنويع القت�ساد بعيداً عن النفط واملحافظة على النمو... وزير املالية:

علي الفردان من املنامة

ق���ال وزي���ر املالي���ة ال�سي���خ اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليف���ة، يف اجلل�س���ة الفتتاحية م���ن املنتدى املايل 
ال�ساب���ع ل���دول جمل����ص التع���اون اخلليج���ي اأم�ص يف 
املنام���ة، اإن التح���دي الأك���ر اأمام وزارت���ه هو تنويع 
القت�س���اد الوطن���ي بعي���دا ع���ن النف���ط ولك���ن م���ع 
املحافظ���ة عل���ى ن�س���ب النم���و اجلي���دة والتناف�سية 
والو�سع املعي�س���ي وجودة احلياة ل���دى املواطنني. 
وج���دد الوزي���ر تاأكي���ده عل���ى اللت���زام بالنتهاء من 
ترتيب �رشيبة القيم���ة امل�سافة بنهاية العام اجلاري 
وعر�سه���ا عل���ى جمل����ص الن���واب، اإذ يت���م العمل مع 
اإحدى ال�رشكات ال�ست�سارية لو�سع القوانني و�سلطة 
ال�رشائ���ب والأنظمة، كما اأ�سار اإل���ى عدم وجود خطط 
جدي���دة فيما يتعلق بالدعم احلكوم���ي لل�سلع، اإذ قد 

تلجاأ البحرين الى القرتا�ص لتمويل عجز املوازنة. 
و�س���دد الوزير كذلك عل���ى اأن البحري���ن ينبغي 
عليها فهم التغيرات املتالحقة يف جميع القطاعات 
التقنية وال�سحية وغرها وحماولة اللحاق بركب هذه 
املتغرات، وو�سف هذه الأمور باأنها “مهمة كبرة”.
التحدي���ات القت�سادي���ة  الوزي���ر ع���ن  و�سئ���ل 
وال�سيا�سي���ة التي تواج���ه البحرين يف الع���ام 2018، 
فاأ�س���ار اإل���ى وج���ود نظ���ام م���ن خ���الل املوؤ�س�س���ات 
الت�رشيعية مثل جمل�سي النواب وال�سورى التي تكمل 

اأدوارها وهو �سيء اإيجابي، ورغم اأن مناق�سة املوازنة 
مث���ال قد تتطلب عدة اأ�سهر، لكن املوافقة عليها من 
قب���ل املجل�ص الت�رشيعي متثل موافقة الأغلبية عليها 
وحتى ل���و مل تتم موافقة اجلمي���ع عليها، واعتر هذا 

اأمر مهماً.
وحت���دث الوزير عن تطوير اأداء ال���وزارة، م�سرا 
اإل���ى اأنه يتم با�ستم���رار و�سع الأه���داف وامل�سي يف 
حتقيقه���ا، م�سرا اإل���ى اأن جلنة حكومي���ة تعمل على 
artificial intell - ال�سطناع���ي ال���ذكاء   ععزي���ز 
gence يف اأنظم���ة املعلوم���ات احلكومي���ة م���ن اأجل 
تب�سيط املهمات وزيادة كفاءتها، موؤكدا على اأهمية 

و�سع موؤ�رشات لبلوغها.
وبنينّ وزي���ر املالية اأنه من خالل متثيله البحرين 

يف موؤ�س�سة البنك الدويل فاإن هناك تعاون مع خمتلف 
اجلهات مث���ل دول منظمة التعاون القت�سادي حيث 
حتق���ق اأن التط���ورات الت���ي حت���دث يف الع���امل يتم 
تطبيقها يف البحرين، وتطبي���ق املمار�سات الدولية. 
وق���ال اإن ذل���ك �سي�ساع���د ال�رشكات عل���ى ال�ستثمار 
والعم���ل عندما تاأتي للعمل يف اململك���ة، بروؤية مناخ 
اأعم���ال وبيئة واإج���راءات دولية معروف���ة، واأن تكون 

هناك “لغة اأعمال” مطبقة ومعروفة.
واأبدى ال�سي���خ اأحمد بن حممد اإعجاب���ه بالتجربة 
ال�سيني���ة يف جمال النمو القت�س���ادي، موؤكداً اأن منو 
اأي اإقليم �سيدف���ع النمو يف الدول الأخرى، ومن خالل 
جتربت���ه يف جلنة التنمية يف البنك الدويل، يرى الوزير 
اأن هناك حثا م�ستمرا على اأن تلحق الدول الفقرة اأو 

القل منواً وت�ستفيد من فر�ص النمو.
من جه���ة اأخرى، اأكدت �رشك���ة ممتلكات البحرين 
اأن البحري���ن ل تزال ت�ستحوذ على اأكرث من 60 % من 
حمفظة ال�رشكة ال�ستثمارية يف الوقت الذي ارتفعت 
في���ه حمفظتها من نحو 29 �رشكة من���ذ تاأ�سي�سها اإلى 
60 �رشك���ة يف الوق���ت الراهن يف خمتل���ف القطاعات 
والدول، م�سرة الى اأن تركيزها ين�سب على تعظيم 

�سايف الأرباح.
و�رشك���ة  “األب���ا”  �رشك���ة  اأن  ال�رشك���ة  واأ�ساف���ت 
ال�سيارات الريا�سية الفارهة الريطانية “ماكالرين” 
هي من اأف�سل ال����رشكات اأداء يف حمفظة ا�ستثمارات 
“ممتل���كات”، لفت���ة اإلى اأن “األبا” الت���ي ت�سغل نحو 
األف���ي موظف هي يف تط���ور كبر نحو زي���ادة الإنتاج 

الأم���ر ال���ذي �سيخل���ق 500 وظيفة جدي���دة، يف حني 
اعترت اأن امل�ستفيد الأ�سا�سي كذلك هو ال�سناعات 
التحويلي���ة امل�ساحب���ة والتي تول���د 7 اآلف وظيفة، 

معترة �رشكة البا ق�سة جناح كبرة للبحرين.
“ماكالري���ن”  �رشك���ة  اأن  ال�رشك���ة  وا�ستط���ردت 
دخل���ت بن�سب���ة ب�سيط���ة يف البداية قب���ل اأن ت�ستحوذ 
اأ�سه���م  م���ن   %  60 قراب���ة  عل���ى  “ممتل���كات” 
“ماكالري���ن”، ورغ���م �سيطرة البحرين عل���ى الأ�سهم 
وجمل����ص الإدارة اإل اأن ذل���ك الق���رار ه���و م�سرتك ول 
يتم وفق نظ���رة اأحادية، ما �ساه���م يف تطور عمليات 
ال�رشكة ب�سكل لفت. وبخ�سو�ص النظرة امل�ستقبلية 
لتطوير ادارتها، اأ�سارت “ممتلكات” اإلى اأنها ت�سعى 
لزيادة م�ستوى احلوكمة، الأمر الذي تراعيه يف م�ساألة 
اختي���ار اأع�ساء جمال����ص الإدارة، اإذ ل يت���م اختيارهم 
اإل بع����ص اجتيازهم ل���دورة والتحقق م���ن مواءمتهم 
للمعاي���ر ال�سارم���ة، كما ت�سع���ى كذلك اإل���ى زيادة 
م�ستوى ال�سفافية ون�رش البيانات املالية واملعلومات 
اإلى العم���وم. وب�ساأن التطورات الأخ���رة يف الأ�سواق 
الأمركية وهبوطها واأثرها على ا�ستثمارات اأو�سحت 
“ممتل���كات” اأن الهبوط بن�سب���ة %5 يعر عن حركة 
ت�سحيحي���ة واأنه لي����ص هناك ما يدع���وا للقلق ب�ساأن 
ال�س���وق الأمركية التي اعترتها م���ن اأكرث الأ�سواق 

�سالبة والتي �ستوا�سل ممتلكات ال�ستثمار فيها.
واأ�سارت “ممتل���كات” اإل���ى اأن ال�ستثمارات يف 
ال�س���وق الأمركية تبلغ نح���و 8 % من حمفظتها، واأن 
ا�سرتاجتيتها تركز على ال�ستثمارات البعيدة املدى 

ولي�ص ق�سرة الأجل.
وبخ�سو����ص القط���اع امل���ايل توقع���ت ال�رشك���ة 
روؤي���ة املزيد من الندماج���ات والتحالفات يف القطاع 
امل����رشيف وامل���ايل املحل���ي، واعت���رت اأن قطاع���ي 
التعليم وال�سحة م���ن القطاعات الواعدة التي ميكن 

تو�سيع ال�ستثمار فيها.
اأم���ا وزير التج���ارة وال�سناع���ة وال�سياح���ة، زايد 
الزياين فقد اأ�سار اإلى خطة جديد �ستطلقها البحرين 
يف جم���ال ال�سياح���ة العالجي���ة والتعليمي���ة، مبينا اأن 
م�ساهمة ال�سياحة يف القت�ساد الوطني العام املا�سي 
بلغت نح���و 6.8 %، متوقع���ا ان ترتفع ال���ى ن�سبة 8 
% ه���ذا العام. وتطرق الوزير اإل���ى التطويرات التي 
اأدخلتها البحرين يف البيئ���ة الت�رشيعية وال�ستثمارية 
م���ن اأجل تعزي���ز بيئة العم���ال وال�ستثم���ارات، ومن 

بينها قانون التع�رش املايل.

• •وزير املالية متحدثا يف اجلل�سة الفتتاحية للموؤمتر               	 )ت�سوير: خليل اإبراهيم(	 احل�سور يتابعون الفعالية  

1.6 % ارتفاع الت�ضخم يف يناير
212 طلبا لإدراج اأ�ضماء وت�ضحيح بيانات بجدول الناخبني

اأعلنت �رشوط الرت�سح... جلنة انتخابات “الغرفة”: 

ال�سناب�ص - الغرف����ة: ك�سف رئي�ص جلنة انتخابات 
جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين للدورة)29( 
جا�س����م ح�س����ن عبدالع����ال اأن اللجنة تلق����ت 212 طلبا، 
منه����ا 176 طلبا لإدراج اأ�سم����اء الأع�ساء، منها 48 طلبا 
لأ�سم����اء ع�سوي����ات ُمدرج����ة بالفعل بج����دول الناخبني، 
و20 طلب����ا لت�سحيح البيانات اخلا�س����ة بالقيد بجدول 
الناخبني، اإ�سافة اإلى 16 طلبا لإ�سافة بيانات ع�سوية 
جديدة بالغرفة، وقد قامت اللجنة باإدراج هذه الأ�سماء 
وت�سحي����ح البيان����ات باجل����دول بع����د اأن تاأك����دت م����ن 
اأحقيته����م يف الإدراج ويف ممار�سة حقهم يف القرتاع يف 
النتخابات التي �ستجرى مبركز عي�سى الثقايف باجلفر 
ي����وم ال�سب����ت 10 مار�����ص 2018 اعتب����ارا م����ن ال�ساعة 
8:00 �سباح����ا وحت����ى ال�ساعة 10:00 م�س����اًء، علماً باأن 
جلن����ة النتخابات مل تتل����ق طوال الف����رتة املذكورة اأي 
اإفادات بعدم مطابقة بيانات الأع�ساء بجدول الناخبني 
مع �سج����ل القيد التج����اري ب����وزارة ال�سناع����ة والتجارة 

وال�سياحة.
ونوه رئي�ص جلنة انتخابات الغرفة اأن باب الرت�سح 
لع�سوية جمل�ص اإدارة �سيفت����ح اعتبارا من يوم اجلمعة 
23 فراي����ر 2018 ولغاي����ة يوم الأح����د 4 مار�ص 2018 
م����ن ال�ساع����ة 8:00 �سباحا ولغاية ال�ساع����ة 2:00 ظهرا 
يف مبنى “بي����ت التجار”، واأن �����رشوط الرت�سح لع�سوية 
جمل�����ص الإدارة وف����ق م����ا ن�ست عليه امل����ادة )25( من 

قانون الغرفة هي كالتايل:
• اأن يكون بحريني اجلن�سية متمتعا بكافة حقوقه 	

املدنية وال�سيا�سية.
• اأن يك����ون مال����ك املوؤ�س�س����ة اأو ال�رشك����ة اأو اأحد 	

اأع�ساء جمل�ص اإدارتها ومر�سحاً عنه )بخطاب �سادر من 
ال�رشكة وموقع من رئي�ص جمل�ص الإدارة اأو مبوجب قرار 
من جمل�ص اإدارة ال�رشك����ة الع�سو( اأو ال�سخ�ص الطبيعي 

امل�سجل با�سمه وحل�سابه العمل التجاري.
• األ يك����ون قد �سبق احلكم علي����ه بعقوبة مقيدة 	

للحرية يف جرمية خملة بال�رشف والأمانة ما مل يكن قد ُردَّ 
اإليه اعتباره، )على ال�سخ�ص املرت�سح لع�سوية جمل�ص 

الإدارة التوقيع على اإقرار يت�سمن توافر هذا ال�رشط(.
• األ يق����ل �سنه عن خم�ص وع�رشي����ن �سنة ميالدية 	

كاملة وقت الرت�سح.
• اأن يكون م�سددا ر�سوم ال�سرتاك ال�سنوية واأية 	

التزامات مالية اأخرى للغرفة وقت الرت�سح.
• اأن يكون قد م�سى على ع�سويته بالغرفة �سنة 	

ميالدية كاملة وقت الرت�سح.
• اأن يك����ون غر مع����ني يف وظيفة م����ن الوظائف 	

العامة يف الدولة.

• اأن يتقدم بطلب تر�سح م�سحوبا باإي�سال يفيد 	
�س����داده مبل����غ ر�سم الرت�سي����ح الوارد حتدي����ده يف قرار 
رئي�����ص جمل�ص الوزراء ب�ساأن حتدي����د املبالغ امل�ستحقة 

عن اخلدمات التي توؤديها الغرفة والبالغ 200 دينار.
كم����ا اأن امل�ستن����دات املطلوبة للرت�س����ح لع�سوية 
جمل�ص اإدارة الغرفة، والتي �ستقدم من جانب املرت�سح 

للغرفة هي كالتايل:
• ن�سخة من بيانات الع�سوية.	
• ن�سخة من جواز ال�سفر.	
• ن�سخة من بطاقة الهوية.	
• �سورة �سخ�سية حديثة.	
• خط����اب �س����ادر من ال�رشك����ة وموقع م����ن رئي�ص 	

جمل�ص الإدارة اأو مبوج����ب قرار من جمل�ص اإدارة ال�رشكة 
الع�سو برت�سيحه عنه����ا على اأن يكون ا�سمه مذكورا يف 

جدول الناخبني كممثل قانوين عن هذه ال�رشكة.
• �سورة ع����ن ال�سج����ل التجاري �س����اري املفعول 	

حتى وقت الرت�سح.
• اإق����رار موقع من املرت�سح ح�سب النموذج املعد 	

من جانب جلنة النتخابات.
• ر�سي����د �سداد مبل����غ الرت�س����ح لع�سوية جمل�ص 	
الإدارة.

واأكد عبدالع����ال اأنه وبح�سب ن�ص املادة )14( من 
قان����ون الغرفة ال�س����ادر باملر�سوم بقان����ون رقم )48( 
ل�سنة 2012، فاإنه ل يجوز التوكيل يف ح�سور اجتماعات 
اجلمعي����ة العمومي����ة اأو القرتاع، كم����ا ل يجوز ملن خول 
بالتوقي����ع عل����ى معامالت الع�س����و يف �سج����الت الغرفة 

ح�سور اجتماعات اجلمعية العمومية والقرتاع.

ارتف���ع مع���دل الت�سخ���م يف البحرين خالل 
�سهر يناير م���ن العام اجلاري 2018 بن�سبة 1.6 
%، قيا�ًس���ا ب�سه���ر دي�سمر م���ن العام املا�سي 
2017، حي���ث بل���غ الرق���م القيا�س���ي لأ�سع���ار 
امل�ستهل���ك 130.5 نقطة خ���الل �سهر يناير من 
العام 2018 مقارنة ب� 128.4 نقطة خالل �سهر 

دي�سمر من العام 2017. 
ووفًق���ا لأح���دث بيان���ات اأ�سدره���ا اجلهاز 
املرك���زي لالإح�س���اء واملعلوم���ات، ف���اإن اأه���م 
املجموع���ات التي �سهدت ارتفاًع���ا يف اأ�سعارها 
خالل �سه���ر يناير من العام 2018 قيا�ًسا ب�سهر 
دي�سم���ر م���ن الع���ام املا�س���ي، ه���ي: جمموعة 
“النقل” بن�سبة 13 % وذلك بعد تعديل اأ�سعار 
البنزين ب�سقي���ه املمتاز واجلي���د للعام 2018، 
وجمموع���ة “امل�رشوبات الكحولية والتبغ” بن�سبة 
35.8 % وذلك عقب فر�ص ال�رشيبة النتقائية 

على �سلعة التبغ.
واأظهرت البيان���ات ارتفاع الرقم القيا�سي 
لأ�سع���ار امل�ستهلك خالل �سه���ر يناير املا�سي 
بن�سب���ة 2.8 % مقارنة ب�سهر دي�سمر املا�سي، 
حيث بلغ الرق���م القيا�سي لأ�سع���ار امل�ستهلك 

130.5 نقط���ة مقارنة ب� 127 نقطة خالل �سهر 
دي�سمر املا�سي. 

يذكر اأن الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك 
ومعدل الت�سخم ال�سادر م���ن هيئة املعلومات 
واحلكومة الإلكرتونية يتبع منهجية دقيقة، كما 
يعتمد عل���ى �سلة من ال�سل���ع واخلدمات مقدرة 
بطريق���ة اأك���رث �سم���ول وتتيح اإم���كان احت�ساب 
ه���ذه املوؤ����رشات بالدق���ة الالزم���ة، وه���و بهذه 
املوا�سف���ات الفنية واملنهجية الدقيقة ي�سكل 
امل�س���در الوحي���د املعتم���د ملراقب���ة تطورات 

الأ�سعار ومعدلت الت�سخم يف البحرين.
وقد اخترت عينة البن���ود الداخلة يف �سلة 
الرق���م القيا�س���ي لأ�سعار امل�ستهل���ك من واقع 
بيان���ات م�س���ح دخل ونفق���ات الأ����رشة 2005 / 
2006. اأم���ا بالن�سبة لعينة امل�سادر التي جتمع 
منه���ا الأ�سع���ار، فقد روع���ي عن���د اختيارها اأن 
تكون م�سادر متثيلية، اأي اأنها متثل نقطة �رشاء 
ل�رشيحة كبرة م���ن امل�ستهلكني يف اململكة، مع 
الأخذ بالعتبار التوزيع اجلغرايف للم�سادر داخل 
اململكة، حيث يتم تغطي���ة 476 �سلعة مرجحة، 
وتختلف دورية جم���ع البيانات بني املجموعات 
ال�سلعي���ة وذل���ك وفقاً لتغ���ر اأ�سع���ار اأ�سناف 

ال�سلع يف كل جمموعة.

وزير املالية ينونّه بالتعاون القت�سادي الوثيق مع اأمركا 
املنام���ة - وزارة املالية: ن���ونّه وزير املالية 
ال�سي���خ اأحمد ب���ن حمم���د اآل خليف���ة، بالتعاون 
الوثيق القائم بني البحرين والوليات املتحدة 
الأمركي���ة يف املجالت املالي���ة والقت�سادية، 
وبح���ث �سب���ل دعم وتطوي���ر هذا التع���اون على 
�سعي���د ال�سيا�س���ات املالي���ة، وبالأخ����ص فيما 
يتعلق بعملية اإعداد قوانني امليزانيات العامة.
جاء ذلك، ل���دى اجتماع وزير املالية مبكتبه 
 ،2018 21 فراي���ر  الأربع���اء  اأم����ص  بال���وزارة 
 )OMB( م���ع مدي���ر مكت���ب الإدارة وامليزانية
بالبيت الأبي�ص الأمركي، ميك مولفاين والوفد 

املرافق. 

يذكر اأن مكتب الإدارة وامليزانية يعد اأداة 
اأ�سا�سي���ة لتنفي���ذ الأولويات املح���ددة من قبل 
الرئي�ص الأمركي، وياأتي يف مقدمة مهامه اإعداد 
وتنفيذ امليزاني���ة الحتادية للوليات املتحدة، 
والتي يق���دم الرئي����ص م�رشوعه���ا املبدئي اإلى 
الكوجنر�ص ب�سفة �سنوية وت�رشي على مدى �سنة 
مالية تبداأ يف الأول من �سهر اأكتوبر من كل عام 
وتنتهي يف 30 �سبتمر من العام الذي يليه.    

ح����رش املقابلة عدد م���ن امل�سوؤولني بوزارة 
املالية، كما ح�رشها من اجلانب الأمركي �سفر 
الولي���ات املتح���دة الأمركي���ة ل���دى البحرين، 

ج�سنت هيك�ص �سيريل.

السنة
الرقم القياسي ألسعار المستهلك )نقطة(

ينايرديسمبر

2017128.4127.0
2018-130.5

2.8-نسبة التغيير)%(

• جا�سم عبدالعال 	

• وزير املالية خالل اجتماع مع ال�سفر الأمركي والوفد املرافق	

املحرر القت�ضادي
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بآالف الدوالرات األمريكية   قامئة املزيانية العمومية املوحدة  -  

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة التدفقات النقدية املوحدة - 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة الدخل املوحدة - 

مكا يف 31 ديمسرب 2017 

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2017 

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2017 

للسنة املنهتية يف 31  ديمسرب 2017 

20172016 

األصول

 2,079  1,823 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 -    13,004 مراحبات مستحة القبض

 8,500  15,500 مستحقات لدى البنوك

 5,022  5,071 مضاربات مستحقة القبض

 7,362  5,851 متويالت مستحقة القبض

 73,548  73,461 استمثارات يف الصكوك

 5,924  5,651 استمثارات االهسم والصناديق املالية

 28,265  27,547 االستمثارات العقارية

 145  139 معدات

 1,887  1,366 أصول أخرى

 132,732  149,413 مجموع األصول

20172016

األنشطة التشغيلية   )16,833( 19,748 صايف النقد من )املستخدم يف( 

 )39(-صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستمثارية 

 )16٫872(19٫748صايف احلركة يف النقد وما يف حمكه

 27,451  10,579 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 10,579  30,327 النقد وما يف حمكه يف 31 ديمسرب

* مالحظة: قامئة التدفقات النقدية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية

20172016

الدخل من:

 4,255  5,533 األستمثار يف الصكوك

 986  58 االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 55  137 مستحقات لدى البنوك

 278  329 مستحقات المتويل

 69  112 مستحقات املضاربات

عائد اىل حاميل الصكوك  خمصوما مهنا : 
املستمثرين و البنوك    قصرية االجل - 

 (1,786))1,765( 

 4,383  3,878 

 119  531 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 1,500  1,501 أرباح اإلجارة 

 4  20 أرباح من العمالت األجنبية

 305  116 أرباح أخرى 

 5,806  6,551 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 2,851  2,566 تاكليف املوظفني 

 726  724 االسهتالك

 1,388  1,115 مرصوفات عامة وادارية  

 4,965  4,405 املرصوفات التشغيلية 

صايف الرحب للسنة قبل التغريات يف القميه العادله غري
   احملققه و خمصص االمضحالل 

 2,146  841 

صايف  )18,445( (29)خمصصات االمضحالل - 

للسنة  (اخلسارة)   )17,604( 2,117 صايف الرحب / 

املطلوبات وحقوق املسامهني    

املطلوبات                              

مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية 
 76,046  93,461    األجل والبنوك   

 3,923  979 مستحقات املوظفني

 739  832 مطلوبات أخرى

 80,708  95,272 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,355  8,567 احتياطات

 )15,370( (13,465))جعز مرتامك(

 52,024  54,141 مجموع حقوق املسامهني 

 132,732  149,413 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية
العادلة لالستمثار

مجموع 
مجموع حقوق )جعز مرتامك(األحتياطات 

املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2017

صايف الرحب للسنة

امجايل الدخل املثبت مبارشة يف حقوق املسامهني

التحويل اىل االحتيايط القانوين

 59,039 

   - 

   - 

   - 

 3,669 

   - 

   - 

 212 

 2,226 

   - 

   - 

   - 

 2,460 

   - 

   - 

   - 

 8,355 

   - 

   - 

 212 

(15,370) 

 2,117 

 2,117 

)212( 

 52,024 

 2,117 

 2,117 

   - 

 54,141  (13,465) 8,567  2,460  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 ديمسرب 2017 

الرصيد يف 1 يناير 2016

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

صايف اخلسارة للسنة

امجايل اخلسارة املثبتة مبارشة يف حقوق املسامهني

حتويل اىل راس املال املدفوع

 56,228 

   - 

   - 

   - 

 2,811 

 3,669 

   - 

   - 

   - 

   - 

 2,226 

   - 

   - 

   - 

   - 

 3,799 

)1,339( 

   - 

)1,339( 

   - 

 9,694 

)1,339( 

   - 

)1,339( 

   - 

 5,045 

   - 

)17,604( 

)17,604( 

)2,811( 

 70,967 

)1,339( 

)17,604( 

)18,943( 

   - 

 52,024  )15,370( 8,355  2,460  2,226  3,669  59,039 الرصيد يف 31 ديمسرب 2016 
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القوامئ املالية املوحدة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية 

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 15 فرباير 2018

مرخص مكرصف قطاع مجلة إساليم من قبل مرصف البحرين املركزي.      مركز إدارة السيولة ش.م.ب (م) 
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أمحد عباس
الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املوحدة
31 ديمسبــر 2017

�شاب بحريني من مواليد 1980، در�س يف مدار�س 

اململك����ة، والتحق بجامعة البحرين يف 2001، تخ�ش�س 

اإع����الم وعالقات عام����ة، وهو تخ�ص�����ص مل يكن رغبته 

الأوىل، حكمته يف احلياة  “اإذا مل يطعك الزمان، تكيف 

معه”، و�ص����اءت القدار اأن يعمل بال�صحافة وخ�صو�صا 

باأق�ص����ام القت�صاد، اإذ اإن غالبي����ة الأخبار تطغى عليها 

الأرقام، فتعل����ق باأخبار البور�صات؛ لأنه����ا ت�صبع حاجة 

عميق����ة يف نف�صه لها �صلة بفهم حرك����ة الأرقام. األهمته 

اأنب����اء البور�ص����ات وتداولته����ا يف اأن ين�ص����ئ م�صروع����ا 

خا�ص����ا به ي�صتطيع عربه دخول معرتك الأ�صواق املالية. 

التايل: احلوار  معه  واأجرت  املغني،  “البالد” التقت 

 هل لك �أن حتدثنا عن طبيعة عملك، ومتى �أطلقته؟
ل��ديَّ م�شاري��ع ع��دة، وكل م�شروع ما ه��و �إال و�شيلة مل�ش��روع �آخر 

�أكرث تطورً� حتى �أ�شل لغايتي - �مل�شروع �لذي �أطمح له و�إىل �الآن مل 

�أب��د�أ فيه - هو �ال�شتثمار يف �لبور�شات و�الأ�شو�ق �ملالية، حيث فهمت 

حرك��ة �مل�شارب��ن وخططه��م يف حتريك �الأ�شه��م �رتفاع��ا وهبوطا، 

ولك��ي ترب��ح وتتجن��ب �خل�ش��ارة يف �لبور�ش��ة يف ظل وج��ود هو�مري 

وحماف��ظ �شخمة تتحك��م بحركة �ل�شوق، هو �أن تتب��ع �إ�شرت�تيجية 

�ملن�ش��ار، فالنج��ار ح��ن يح��رك ه��ذه �الآل��ة، فاإنه��ا ت��اأكل يف �خل�شب 

عندم��ا ترف��ع، وت��اأكل �أي�ش��ا عندم��ا تنزل، فف��ي كال �حلالت��ن ياأكل 

�ملن�ش��ار �رتفاعًا ونزواًل، ولك��ن حتى تتمكن من تطبيق نظرية �ملن�شار 

يف �لبور�ش��ة حتت��اج ماال كب��ري�، و�أن��ا ال �أملكه. وله��ذ� ر�شمت خطة، 

بال�ش��روع مب�شاريع �شغرية؛ لكي �أمتك��ن من خاللها توفري �ملال وجمعه 

�إىل �أن ي�شل للم�شتوى �لذي �حتاجه لدخول �لبور�شة. 

دخل��ت يف م�شروع��ن �شغريي��ن، �الأول م�ش��روع “�ملغن��ي للمعاين 

�ملقد�ش��ة”، وه��و يقوم عل��ى فل�شف��ة “�أن �الإن�شان يبحث ع��ن معنى”، 

وحتوي��ل كل �ش��يء �إىل معن��ى، وب��د�أت بتطبي��ق ه��ذه �لفل�شف��ة على 

زر�ع��ة �لورود،لك��ن هذ� �مل�ش��روع مل يدم طويال، وتوقف��ت عنه، رمبا 

�أعود له م�شتقبال كهو�ية.

ث��م جئ��ت بفك��رة �أخ��رى حتت��اج مبلغ��ا قلي��ال وتع��ود بعو�ئ��د 

م�شتم��رة، فا�شتثم��رت مببل��غ 40 دين��ار� يف �شناع��ة �الآج��ار، وذل��ك 

باإعادة �إحياء م�شروع لزوجتي يف برنامج خطوة �لتابع لوز�رة �لعمل 

و�لتنمي��ة �الجتماعي��ة، حيث ��ش��رتي �خل�شار من �ل�ش��وق �ملركزية 

يف �ل�شب��اح �لباك��ر �ل�شاع��ة �لر�بع��ة �أو �خلام�شة �شباح��ا، ثم �أ�شنع 

�الآج��ار، و�أقوم بتعبئت��ه باال�شتفادة من مركز �الأ�ش��ر �ملنتجة �لتابع 

للوز�رة.

�الأه��ل  “متع��ة  فل�شف��ة  عل��ى  تق��وم  “�الآج��ار”  و�شناع��ة 

و�الأ�شدق��اء”، وكذلك “�ال�شتمتاع باالأكل ه��و �شكر للنعمة”، بحيث 

�إن من ياأكل مما ت�شنعه يده، ي�شعر باملتعة، في�شكر �لنعمة. 

نعر���ض منتجاتنا عل��ى موقع �لتو��شل �الجتماع��ي �الن�شتغر�م 

.”aq_spices”على ح�شاب

هل ��ستفدت من جتربة �جليل �ل�سابق يف �إد�رة �لأعمال، وهل 
تتلقى �لن�سيحة من �لو�لد �أو من �أي �أفر�د �لعائلة؟

مل �أ�شتف��د كث��ري� م��ن جترب��ة �جلي��ل �ل�شاب��ق؛ الأن �لتجارب 

غ��ري معرو�ش��ة، ولك��ن �الآن ب��د�أت �ل�شحاف��ة  بعر���ض �لتج��ارب 

مث��ل �شحيف��ة “�لب��الد” ع��ر عر�ض جت��ارب رو�د �الأعم��ال، وهي 

مفي��دة رغ��م هذه �لتخ�ش�ض تختل��ف مع تخ�ش�ش��ي، ولكن لو كانت 

بالتخ�ش�ض نف�شه لكانت �ال�شتفادة �أكر. 

�أعتمد على �آر�ء �الأهل و�الأ�شدقاء و�لزبائن، ��شتمع للجميع، 

وكل ما �أجده ينفعني �أقوم بتطبيقه. 

كي���ف تدير عملك �خلا����ص، هل تتو�ج���د با�ستمر�ر �أم 
ت�س���ع �خلطط و�لربنامج للعامل���ن لديك، ما �أ�سلوبك 

يف �لإد�رة، وكيف تطوره متا�سيا مع �ملتغري�ت؟
�أن��ا مبت��دئ، ولهذ� �أدير �مل�شروع بنف�شي، �أق��وم بكل �شيء؛ الأن 

�ملبل��غ �مل�شتثم��ر 40 دينار�، ه��ذ� �ملبلغ ال ميكنني م��ن توظيف مدير 

مايل �أو موظف �أو طباخ. 

�أم��ا �خلط��وة  �أق��وم  ب��كل �ش��يء.  �أن  فاخلط��وة �الأوىل ه��ي 

�لثانية، ف�شتاأتي الحقا حن تكون �لطلبات �أكر من طاقتي، وذلك 

بتوظيف عامل لتغطية �لطلب، وهكذ�. 

هل تفكر بتطوير وتو�سيع �أعمالك؟
�أن��ا �أفك��ر بتطوي��ر �مل�ش��روع لي�شب��ح م�شنعا يوف��ر فر�ض عمل 

للباحث��ن عن عمل، وقد و�شع��ت خططا ت�شويقي��ة، و�شاأعمل على 

تطبيقه��ا خالل �الأيام �ملقبل��ة، فاإذ� جنحت، ف��اإن �مل�شروع �شيخطو 

خط��وة �إىل �الأمام، عندها �شاأمتكن من فتح �شجل �شناعي وتوظيف 

عم��ال. فل�شفتي يف �لتوظيف، �أن يك��ون للعامل ن�شبة من �الأرباح يف 

نهاي��ة �ل�شن��ة، يجب �أن ي�شع��ر �أن جهده �لذي يبذل��ه �شيعود عليه 

باخل��ري، يجب �أن ي�شعر �أن جناحنا هو جناح له، وجناحه هو جناح 

لن��ا. يف �مل�شتقب��ل عندما يقوم �مل�ش��روع على قدمي��ه، ويتحول �إىل 

م�شنع وي�شدر �ملنتجات �إىل �أ�شو�ق �لكويت و�ل�شعودية و�الإمار�ت، 

�شاأت��رك �إد�رت��ه �إىل خمت�شن، و�شاأذه��ب �إىل م�ش��روع �آخر؛ حتى 

�أجم��ع �مل��ال �ل��ذي يوؤهلني لتطبي��ق نظري��ة �ملن�ش��ار يف �لبور�شة، 

وعنده��ا �شيكون عملي �شاعتن يف �ليوم، وه��و �جللو�ض على �شا�شة 

�لكمبيوت��ر لتد�ول �الأ�شهم، قد يقال لنا هذ� حلم، فنقول لهم هذه 

روؤية، و�لروؤية تتحقق.

إعداد: المحرر االقتصادي

المغني: استثمر في “اآلجار” 
البحريني وأطمح الفتتاح مصنع

يؤمن بالشروع تدريجًيا ليصل إلى مشروع أحالمه

اإطالق “البحرين للتكنولوجيا املالية” ر�سميا لدفع عجلة النمو
��ستالم 10 طلبات ملوؤ�س�سات تكنولوجيا مالية حملية وعاملية 

اأمل احلامد من خليج البحرين

د�سن جمل�ص �لبحري���ن للتنمية �لقت�سادية �أم�ص 
مركز “خليج �لبحرين للتكنولوجيا �ملالية”، �أكرب مركز 
للتكنولوجيا �ملالية يف �ل�رشق �لأو�سط و�إفريقيا، �لذي 
�سيعم���ل مع موؤ�س�س���ات قيادية يف �لقط���اع و�ل�رشكات 
�لنا�سئة حملًيا و�إقليمًيا وعاملًيا، لدفع عجلة �لنمو نحو 
�لبتكار وخلق فر�ص تطوير جديدة، ولت�سبح �ململكة 

�إحدى عو��سم �لتكنولوجيا �ملالية.
وقال �لرئي�ص �لتنفي���ذي للمجل�ص خالد �لرميحي 
“�سيكون ل� “خليج �لبحرين للتكنولوجيا �ملالية” دور 
�أ�سا�س���ي يف تطوير �لبيئة �لد�عم���ة لالبتكار و�لزدهار 
يف �ملنطقة، حي���ث يوفر فر�سة لال�ستفادة من خرب�ت 
�ل����رشكات �لعاملي���ة و�حلا�سن���ات، �إ�سافة �إل���ى جميع 
�خلدمات �لتي تقدمها �ململك���ة من ت�سهيالت تهدف 
�إل���ى توفري بيئ���ة مثالية لتطوي���ر �ل����رشكات �لنا�سئة 
و�ملوؤ�س�سات و�ختبار خدماتها وتو�جدها على م�ستوى 

�ملنطقة”.
و�سيعم���ل “خليج �لبحري���ن للتكنولوجيا �ملالية” 
م���ع �رشكائ���ه �ملوؤ�س�س���ن لال�ستف���ادة م���ن مو�ردهم 
و�سبكاته���م �مل�سرتك���ة؛ لتحديد �لأولوي���ات ومعاجلة 
حتدي���ات �ملجال و�ل�ستفادة من �لقت�ساد على نطاق 
و��س���ع لتنفيذ �حللول �لتي جتل���ب �لبتكار و�لزدهار 

للمنطقة.
و�أو�س���ح �لرميح���ي �أن �لتقني���ة �ملالي���ة ت���وؤدي 
�إل���ى نقلة نوعي���ة يف �لتعامل م���ع �مل�ستهلكن و�أي�ًسا 
�لتقني���ات �لد�خلي���ة ع���رب �لتكلف���ة، وتبن���ي �ل���ذكاء 
�ل�سطناع���ي، وتبن���ي تقني���ات جدي���دة مم���ا مين���ح 
�ملوؤ�س�س���ات �ملالي���ة فر�س���ة؛ لتخفي����ص معامالته���ا 
و�لتعامل م���ع �مل�ستهلك ب�سكل جديد. و�أ�سار �إلى “�أن 
�ملركز هو �أحد عو�مل �خلطة �لإ�سرت�تيجة �لتي و�سعت 
بتوجيه���ات م���ن ويل �لعه���د �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي 
�لأم���ري �سلمان بن حم���د �آل خليفة؛ خللق بيئة حتت�سن 
�مل�ستثمرين، )...( و�ملركز �أحد �أعمدة �خلطة �ملتكاملة 
للبيئ���ة �لتجريبي���ة، حيث بد�أنا باإدخ���ال �لت�رشيعات مع 

م����رشف �لبحرين �ملرك���زي، و�إن�س���اء “خلي���ج �لبحرين 
�ل�سناديق” �لذي  للتكنولوجيا �ملالية”، و”�سن���دوق 
�سيخ�س����ص �إحد�ها للتقنية �ملالي���ة، وكذلك تد�سن 
�إح���دى م�رشعات �أعمال �لت���ي �سنعلن عنها وو�سلنا �إلى 
 )Nest( ”نهاية �لعم���ل، �إ�سافة �إلى �أن �رشك���ة “ن�ست
�ملتخ�س�س���ة يف �لتقنية �ملالية �ستب���د�أ �أعمالها خالل 
�لع���ام �جل���اري، كما �أن م�رشع���ة �لأعم���ال “C5” لديها 
بر�مج و�ع���دة ل�رشكات متخ�س�سن يف �لتقنية �ملالية، 
و�لت���ي �رشعت  باأعمالها خ���الل �لأ�سبوعن �ملا�سين، 
موؤك���ًد� �أن �خلطة �ملتكامل���ة �ستجع���ل �لبحرين �إحدى 

�ملر�كز �لعاملية يف �لتقنية �ملالية”.
ور�أى �لرميح���ي �أن �لفائ���دة �ملرج���وة من “خليج 
�لبحرين للتكنولوجيا �ملالية” �أول مينح فر�سة حلماية 
�لقطاع���ات �لت���ي متث���ل ن�سبة كب���رية م���ن �لقت�ساد 
�ملحل���ي، �إذ ي�س���كل �لقطاع �مل���ايل حالًي���ا 17 % من 
�لن���اجت �ملحل���ي �لإجم���ايل، )...( ولذ� يج���ب �أن تكون 
�لبحري���ن م�ستعدة للنقل���ة �لنوعية بالتقني���ة �ملالية، 
م�سرًي� �إل���ى �أن �لتقنية �ملالية ت�ساهم يف خلق وظائف 
برو�ت���ب مرتفع���ة للمو�طن���ن، وكذل���ك خل���ق فر�ص 

جمدية.
و�أعل���ن �لرئي����ص �لتنفي���ذي ل���� “خلي���ج �لبحرين 
للتكنولوجي���ا �ملالي���ة” خالد �سعد �أم����ص خالل موؤمتر 
�سحايف عن جمموعة �ل�رشكاء �ملوؤ�س�سن �لبالغن �أكرث 
م���ن 30 موؤ�س�سة، وجمموعة من �ل�رشكات �لنا�سئة �لتي 
�سيحت�سنه���ا �ملركز، مبيًنا �أن �أبرز �ملوؤ�س�سات �ملالية 
�لد�عم���ة هي: بن���ك �لبحري���ن �لوطني، بن���ك �لبحرين 
و�لكويت، �لبن���ك �لأهلي �ملتحد، بنك �لإثمار، جمموعة 
�لربك���ة �مل�رشفية، بن���ك �لبحرين �لإ�سالم���ي، بنك بي 
�ن بارباريب���ا، �لبنك �لفرن�س���ي �لعاملي، بيت �لتمويل 
�لكويتي، �أمريكان �ك�سربي�ص، �نف�ستنكورب، جمموعة 
ج���ي �ف �ت����ص �ملالي���ة، �آركابيتا، جمموع���ة بن هندي، 

�رشكة مايكرو�سوفت.
�أه���م  للمرك���ز  �ملوؤ�س�س���ون  �ل����رشكاء  وميث���ل 
م���زودي �خلدم���ات �ملالي���ة �لعاملية و����رشكات ر�ئدة 
يف �لتكنولوجي���ا حملًي���ا وعاملًي���ا. و�له���دف م���ن هذ� 
�لتع���اون ه���و تر�سي���خ مكان���ة �لبحري���ن كمرك���ز ر�ئد 
للتكنولوجي���ا �ملالي���ة يف �ملنطقة، حي���ث �ست�ستفيد 
كل من �ل����رشكات �لعاملي���ة �لنا�سئة مث���ل “روبو�ست 

ويلث” و”�أوفربوك�ص” و”�سيغما” �لأمريكية - و�رشكة 
“لبيبة” �لأردنية من خربة كل من �ل�رشكاء �ملوؤ�س�سن 

يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية.
وتوقع �سعد �أن يحت�س���ن �ملركز 60 �سخ�ًسا، مبا 
يرت�وح ما ب���ن 25 و30 �رشكة، م�س���رًي� �إلى �أن �ملركز 
يعمل حالًيا على �لنتهاء من طلبات �رشكات يف �لبحرين 
ليحت�سنه���ا، )...( موؤكد� نحو 10 �رشكات منا�سفة بن 

حملية وعاملية رغبتها بالتو�جد يف �ملركز.
و�أ�س���ار �إلى �أن فرتة �حت�س���ان �مل�ساريع باملركز 
ت���رت�وح م���ا ب���ن ع���ام و�ح���د �إل���ى عام���ن، وبعده���ا 
يتوجب تخارج ه���ذه �ملوؤ�س�سات م���ن “خليج �لبحرين 
للتكنولوجي���ا �ملالي���ة”، لتنم���و ب�رشع���ة، ويرتفع عدد 
�ملوظف���ن من �سخ�ص و�حد و�سخ�سن �إلى 30 �أو 40 
�سخ�ًسا. وتطرق �سع���د �أن �ملركز �سيحت�سن �ل�رشكات 
�ملعني���ة بالتكنولوجيا �ملالية �سو�ء م���ن �ملوؤ�س�سات 
�ملالي���ة �لت���ي ترغب بالرتكي���ز على م�ساري���ع متعلقة 
بالتكنولوجيا �ملالية �أو �لبتكار، و�رشكات �ملدفوعات، 
�أو �لتاأم���ن �أو �ل�ست�س���ار�ت، �إ�ساف���ة �إل���ى �ل����رشكات 

�لنا�سئة حملًيا وعاملًيا، وترغب بالتو�جد يف �لبحرين.

و�أك���د �سع���د �أن �لبحري���ن ترغ���ب يف بن���اء �لبيئة 
�لأيكلوجية، و�لتي �سيكون من �سمنها “خليج �لبحرين 
للتكنولوجيا �ملالية” و�لت�رشيعات من �مل�رشف �ملركزي 
�أو م���ن وز�رة �ل�سناع���ة و�لتجارة و�ل�سياح���ة؛ لت�سجيع 
ريادة �لأعمال و��ستقطاب �رشكات �لتكنولوجيا �ملالية 
ل�ستقطابه���ا وتنميتها من د�خ���ل �لبحرين �أو خارجها، 
م�سرًي� �إلى �أن �حلا�سنات و�مل�رشعات يف �ململكة تعترب 
جزًء� م���ن �لبيئ���ة �لأيكلوجي���ة، وكذلك �لأم���ر بالن�سبة 
للدع���م �ملايل �ل���ذي �سيقدم ع���رب مب���ادرة )�سندوق 
�ل�سنادي���ق( بر�أ�ص مال �أويل يبل���غ 100 مليون دولر، 
�أو بن���اء �سبكة م���ن �مل�ستثمرين �لتي تدع���م �ل�رشكات 

�لنا�سئة.
وفيما يتعلق بالعم���الت �لرقمية، �أو�سح �سعد �أن 
�لعمالت �لرقمية �ستكون بد�ية �سمن �لبيئة �لتجريبية 
�لتابع���ة للم����رشف �ملرك���زي، وبع����ص ه���ذه �ل�رشكات 
�ستتو�ج���د يف “خليج �لبحري���ن للتكنولوجي���ا �ملالية. 
�أم���ا برنام���ج �عرف عميل���ك �إلكرتونًيا، فاإن���ه �سي�ساعد 
يف تطوي���ر �ملنتجات و�خلدمات وكذل���ك �مل�ساهمة يف 
��ستقطاب �رشكات حملية وخليجية و�إقليمية و�لتطور.

• �أثناء �ملوؤمتر �ل�سحايف لالإعالن عن �إطالق �ملركز �أم�ص	

 ت�سوير خليل اإبراهيم



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 خليل عبدالنبي العصفور
االسم التجاري احلالي: ثمار اخلليج للتعليم والتدريب

االسم التجاري اجلديد: مركز ثمار للتدريب

التاريخ: 04/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2017-187208( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

69806-2

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: فاطمة ابراهيم عبداهلل املهزع
االسم التجاري احلالي: دار الرجاء للمواد الغذائية

االسم التجاري اجلديد: دار الرجاء لتنسيق احلدائق

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

) CR2018-15627( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

47052-5

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: عبداهلل علي ابراهيم سلمان
االسم التجاري احلالي: قصر الساملية للمظالت

االسم التجاري اجلديد: قصر بيت الساملية للخدمات

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

) CR2018-25950( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

27117-8

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: جنيب عبداهلل علي سلمان
االسم التجاري احلالي: الروشة الين للخدمات االعالنات

االسم التجاري اجلديد: بيور الند داس مور للخدمات

التاريخ: 18/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-25914( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

73776-8

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: هيثم شبر شرف علي
االسم التجاري احلالي: ديلز خلدمات املستشمرين

االسم التجاري اجلديد: ديلز للنقليات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018-27338( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

72746-1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
لؤلؤة  شركة  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  قصدي  فاطمة   / السيدة 
املغرب لألزياء ذ.م.م،  املسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة مبوجب القيد 
اختياريه  الشركة تصفية  أعمال تصفية  انتهاء  رقم 112064 طالباً إشهار 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )999( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة لؤلؤة املغرب لألزياء ذ.م.م

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السادة اصحاب شركة حلول ميديا ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 

104216 ، طالبني تغيير االسم التجاري
من: شركة حلول ميديا ذ.م.م

إلى: حلول اي دي ذ.م.م
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 104216

التاريخ: 15/02/2018
اعالن رقم )1( لسنة 2018

بشان تغيير االسم التجاري لشركة حلول ميديا ذ.م.م
تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السادة اصحاب شركة كومفي فرنتشر املسجلة مبوجب القيد رقم 

28582-3 ، طالبني تغيير االسم التجاري
From: COMFY FURNITURE    من: كومفي فرنتشر
TO: Comfy Upholstery    إلى: كومفي ابهولستري

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 3-28582

التاريخ: 19/02/2018
اعالن رقم )146879( لسنة 2017

بشان تغيير االسم التجاري لشركة كومفي فرنتشر

 بناء على املالك لشركة رييتي للمقاوالت ش.ش.و ملالكها شهاب سعيد عبداهلل محمد 
شركة الشخص الواحد املسجلة مبوجب القيد رقم 97123، بتصفية الشركة اختيارياً 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : 

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

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة رييتي للمقاوالت ش.ش.و ملالكها شهاب سعيد عبداهلل محمد
سجل جتاري رقم 97123

 بناء على قرار الشركاء في شركة ابنائي للمواد الغذائية ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 85519، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السيد / فيصل حسن خليل الضابط 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : 

السيد / فيصل حسن خليل الضابط
الهاتف :33700750 )973+( 

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة ابنائي للمواد الغذائية ذ.م.م
سجل جتاري رقم 85519

تقدم إلينا املعلن أدناه: محمد حمزه ابراهيم العالي بطلب حتويل احملل التجارية التالي 
الى السيد / السيد مشعل علوي يوسف هاشم

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2018-30009( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

7-35815
نكهة العراق للمشويات

االسم التجاريرقم القيد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
انتصار  ملالكتها  ش.ش.و  للتسويق  مدين  إنتصار  شركة  مالكة  إليها 
الشكل  حتويل  طالبا   ،  118885 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  مدين 
القانوني للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، برأسمال 

وقدره مائتني دينار بحريني BD 200 بني كل من:
1- يونس مدين
2- انتصار مدين

التاريخ: 20/02/2018    -    القيد: 118885
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )----( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها مالكة شركة شركة السعدون للخدمات )ش.ش.و( ملالكها كمال 
حتويل  طالبا   ،  99403 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  السعدون  احمد 
الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، 

برأسمال وقدره 5000 دينار بني كل من:
1- كمال أحمد حسن أحمد السعدون

2- يوسف كمال أحمد حسن أحمد السعدون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل 

إعالن رقم )----( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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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(

اإيران “تتباهى” بال�شيطرة على 6 دول باملنطقة
اأبوظب���ي � �شكاي ني���وز عربية: اخلطر االإيراين على االأمن القوم���ي العربي واأمن املنطقة 
لي�س مثار ت�شكيك، فالت�رصيحات غري امل�شوؤولة عن املطامع االإيرانية تتكرر على ل�شان اأكرث 
م���ن م�ش���وؤول اإيراين، ويف منا�شبات خمتلف���ة. ويف اآخر هذه الت�رصيح���ات، اأعلن ع�شو املجل�س 
االأعل���ى للثورة الثقافية يف اإي���ران رحيم بور اأزغدي، ات�شاع دائرة ال���دول اخلا�شعة ل�شيطرة 

نظام املر�شد يف املنطقة.
وقال امل�شوؤول اإن “هناك 5 اأو 6 دول حتت �شيطرة نظام خامنئي، بعدما خرجت من حتت 
�شيط���رة وا�شنط���ن”. واأو�شح اأزغدي اأن هذه الدول هي “الع���راق، و�شوريا، واليمن، ولبنان، 
وفل�شطني، واأفغان�شتان”، معتربا اأن “االأوان اآن الإعالن االإمرباطورية الفار�شية يف املنطقة”.
اجلدي���د الذي حملته هذه الت�رصيحات، ال يقت�رص على زيادة عدد الدول التي تعترب اإيران 
اأنها ت�شيطر عليها، ب���ل تاأكيد تبني طهران وتباهيها بقتل الرئي�س العراقي االأ�شبق �شدام 

ح�شني، على حد زعمه.

السنة العاشرة - العدد 3418 
الخميس
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 غزة ـ أ ف ب: 

اعلن���ت وزارة ال�شحة يف غزة وفاة 
�ش���اب فل�شطيني �شباح اأم�س االربعاء 
متاأثرا بج���روح اأ�شيب به���ا بر�شا�س 
اجلي����س االإ�رصائيلي يف مواجهات جرت 
اجلمعة يف القطاع مبحاذاة احلدود مع 
اإ�رصائيل خ���الل تظاهرات احتجاج على 
اع���رتاف وا�شنط���ن بالقد����س عا�شمة 

الإ�رصائيل.
وزارة  با�ش���م  املتح���دث  وق���ال 
ال�شح���ة اأ�رصف الق���درة يف بيان تلقت 
وكال���ة فران����س بر����س ن�شخ���ة منه ان 
“احمد حمم���د ابو حلو )19 عاما( وهو 
من �شكان خميم الربيج” و�شط قطاع 

غزة.
احلدودي���ة  املناط���ق  وت�شه���د 
غ���زة  قط���اع  يف  التما����س  ونق���اط 
وال�شفة الغربي���ة مواجهات خ�شو�شا 
كل جمع���ة ب���ني متظاهري���ن واجلي�س 
اال�رسائيل���ي اأ�سفرت عن �سقوط قتلى 

فل�شطينيني ومئات اجلرحى.

 الرباط ـ اف ب:

 اعتقلت ال�رصطة املغرببة، �شباح 
اأم����س االأربع���اء، 6 اأ�شخا����س موالني 
لتنظي���م داع����س االإرهاب���ي، يف مدينة 

طنجة، �شمايل البالد.
واأورد بالغ للداخلية املغربية، اأن 
زعيم اخللية معتقل �شابق يف ق�شية 
العنا�رص  اأن  متعلق���ة باالإرهاب،كم���ا 
االآخ���رى متورطة يف اعت���داءات على 
اأ�شخا����س باملدينة، ع���رب ا�شتخدام 

ال�شكاكني والع�شي واالأقنعة.
واأ�شاف امل�شدر اأن املوقوفني 
عل���ى �شلة ب�شبك���ة اإرهابي���ة موالية 
لداع����س ج���رى تفكيكه���ا يف مطل���ع 
فرباي���ر اجل���اري، مبدينت���ي طنج���ة 
ومكنا�س. واأ�ش���ار البيان اإلى العثور 
على اأ�شلحة بي�ش���اء وع�شي واأجهزة 

اإلكرتونية.

 بنغازي ـ أ ف ب: 

قتل 3 عنا�رص من القوات املوالية 
للم�ش���ري خليفة حفرت اأم�س االربعاء يف 
اعتداء ب�شيارة مفخخة ا�شتهدف نقطة 
تفتي����س يف منطق���ة وّدان يف و�ش���ط 
البالد، على ما اأفاد متحدث با�شم هذه 

القوات وكالة فران�س بر�س.
ا�شاب���ة  ع���ن  االنفج���ار  وا�شف���ر 
اثن���ني اآخري���ن ام���ام نقط���ة تفتي�س 
عل���ى الطريق املوؤدية اإل���ى طرابل�س، 
ح�شب ما قال العقيد احمد امل�شماري 
املتح���دث با�ش���م “اجلي����س الوطن���ي 
الليبي” الذي يقوده حفرت. ومل تعلن 
اأي جهة بعد م�شوؤوليتها عن االعتداء.

وين�شط مقاتل���و تنظيم داع�س يف 
و�ش���ط وجن���وب ليبيا عل���ى الرغم من 
طردهم م���ن معقله���م يف مدينة �رصت 

ال�شاحلية يف �شمال البالد يف 2016.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:  

لقي جندي���ان تركي���ان م�رصعهما 
واأ�شيب ثالث بجروح، جراء انفجار لغم 
زرعه م�شلحو حزب العمال الكرد�شتاين 
يف منطقة “ ت�شام “ �شمايل العراق، التي 
تقع قبالة بل���دة “�شمدنلي” يف هكاري 
الرتكي���ة. ولرتكي���ا وج���ود ع�شكري يف 
خميم بع�شيق���ة، على بعد 25 كيلومرتا 
م���ن املو�شل، وع���زت اأنقرة حتركها يف 
املنطقة اإل���ى امل�شاهمة يف �شد تنظيم 
داع�س االإرهابي، وطالبت حكومة بغداد 

اأنقرة باالن�شحاب يف اأكرث من منا�شبة.
يوا�ش���ل  احل���ادث، فيم���ا  وياأت���ي 
اجلي����س الرتكي عملي���ة ع�شكرية اأطلق 
عليها “غ�شن الزيتون”، لطرد مقاتلي 
قوات �شوريا الدميقراطية، من منطقة 
عفرين، �شمايل �شوري���ا، واأ�شفر حترك 
اأنق���رة ع���ن وق���وع خ�شائ���ر ب�رصي���ة من 

اجلانبني.
وتخ�ش���ى تركي���ا اأن ي���وؤدي تثبيت 
الوجود الكردي يف �شم���ال �شوريا، اإلى 
تغذية نعرات االنف�ش���ال لدى االأكراد، 
كما تعترب  ق���وات �شوريا الدميقراطية 

ذراعا حلزب العمال الكرد�شتاين.

وفاة فل�شطيني اأ�شيب 
بر�شا�س االحتالل 

املغرب يفكك “خلية 
داع�شية” يف طنجة

قتلى يف هجوم ب�شيارة 
مفخخة و�شط ليبيا

 لغم يقتل جنديني 
تركيني �شمايل العراق

�لتحالف يحبط حماولة حوثية لتهريب �سو�ريخ و�أ�سلحة
اإتالف األغام بحرية جديدة زرعها املتمردون

واأف�شل الق�ش����ف، بح�شب امل�ش����ادر نف�شها، 
حماول����ة للميلي�شي����ات نقل �شواري����خ واأ�شلحة من 

خمزن يف جبال النهدين و�سقوط قتلى وجرحى.
ويف تعز، اأفادت امل�شادر اأن طائرات التحالف 
العربي ا�شتهدفت بعدة غ����ارات مواقع وحتركات 
للملي�شي����ات يف مناط����ق موزع����ة وال����ربح ومف����رق 
الوازعي����ة والع����رف على خ����ط حي�س �شم����ري �شمال 

غرب تعز.
واأك���د �شه���ود عي���ان اأن طائ���رات حتالف دعم 
ال�رصعي���ة تق�ش���ف على م���دار ال�شاع���ة كل حتركات 
وتعزيزات امليلي�سيات عرب خطوط االإمداد الرابطة 
بني اإب واحلدي���دة، موؤديًة �سق���وط ع�رسات القتلى 
م���ن عنا�رس امليلي�سيات قب���ل و�سولهم اإلى خطوط 

املواجهات.
وت�شه���د مناطق غرب تع���ز القريبة من مع�شكر 
خال���د ب���ن الولي���د واملرتفع���ات ال�رصقي���ة ملديرية 
حي����س جنوب احلديدة حت���ركات وو�شول تعزيزات 
للميلي�شي���ات احلوثي���ة مت الدف���ع بها م���ن �شنعاء 
وذم���ار ع���رب حمافظ���ة اإب يف حماولة لوق���ف تقدم 
ق���وات ال�رصعية واحلد م���ن الهزائم الت���ي تكبدتها 
امليلي�شي���ات خ���الل االأ�شابي���ع املا�شي���ة يف ه���ذه 
اجلبه���ات. م���ن جان���ب اآخر، اأتل���ف فري���ق هند�شي 
يف اجلي����س اليمني، اأم����س االأربعاء، ع����رصات االألغام 
البحري���ة، وذلك بعد عملية م�شح وا�شعة جنح خاللها 
الفريق يف نزع الع�رصات من االألغام البحرية املختلفة 
التي زرعته���ا امليلي�شيات احلوثي���ة، بعر�س البحر 
االأحم���ر قبالة �شواحل ميدي مبحافظ���ة حجة، �شمال 
غرب اليمن. وفجرت الفرق الهند�شية املتخ�ش�شة 
مب�شح ونزع االألغام البحرية التابعة لوحدة الت�شكيل 
البح���ري باملنطق���ة الع�شكرية اخلام�ش���ة يف اجلي�س 
اليمني، ع�رصات االألغام البحرية اجلديدة التي عرثت 
عليه���ا بالقرب من �شواحل جزر ب���كالن القريبة من 

خط املالحة الدولية.
واأكد م�ش���در ع�شكري اأن الفريق يعمل بوترية 
عالي���ة يف نزع الع�رصات من االألغام البحرية املختلفة 
الت���ي زرعته���ا امليلي�شي���ات احلوثي���ة يف ال�شواحل 
العامة وعلى �شواحل اجلزر االآهلة بال�شكان واأماكن 
ال�شي���د وكذا بالق���رب من خط املالح���ة الدولية يف 

البحر االأحمر غرب جزيرة بكالن اليمنية.
واأ�ش���اف “رغم اجلهود الت���ي يبذلها الفريق 
الهند�شي التاب���ع للجي�س اليمني واإلى جانبه عدد 
م���ن اخل���رباء التابعني لق���وات التحال���ف العربي، 
اإال اأن كثاف���ة االألغ���ام ومتويه بع�شه���ا وع�شوائية 
زراعتها من قبل امليلي�شيات احلوثية يف م�شاحات 
�شا�شعة من البحر يت�شب���ب يف �شعوبة نزع الكثري 
من هذه االألغام”. وكانت الفرق الهند�شية فجرت، 
االأ�شب���وع املا�ش���ي، ع���ددا م���ن االألغ���ام البحرية 
زرعتها امليلي�شيات احلوثية قبالة �شواحل ميدي 
كم���ا اأف�شلت قبله���ا عملية زراعة األغ���ام بعد قتل 
خم�شة من اخلرباء احلوثي���ني واأ�رص �شاد�س، وذلك 
اأثناء قيامه���م بعملية زراعة الع����رصات من االألغام 
البحرية املختلفة بالقرب من خط املالحة الدولية 

يف البحر االأحمر.

• جندي من التحالف العربي اأمام طائرة ع�شكرية باليمن.	

دبي ـ العربية.نت: 

�ضنت طائرات حتالف دعم ال�ضرعية يف اليمن �ضل�ضلة غارات خالل ال�ضاعات املا�ضية، على 

خمازن اأ�ضلحة وثكنات ع�ضكرية للميلي�ضيات االنقالبية يف �ضنعاء ومواقع وجتمعات يف جبهات 

�ضمال غرب حمافظة تعز خملفة قتلى وجرحى يف �ضفوف امليلي�ضيات وتدمري عتاد ع�ضكري.

النهدين،  جبل  يف  اأ�ضلحة  خم��ازن  ا�ضتهدفت  ال��غ��ارات  اأن  �ضنعاء  يف  اأمنية  م�ضادر  واأك���دت 

ومع�ضكراً تدريبياً يف منطقة عمد مبديرية �ضنحان جنوب العا�ضمة.

حملة حوثية للخطف والتجنيد االإجباري 
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

نفذت ميلي�شي���ات احلوثي االإيرانية 
حمل���ة خط���ف، ا�شتهدف���ت ع����رصات من 
اأبن���اء مديريات حمافظ���ة احلديدة غربي 
اليمن، به���دف اإجبارهم عل���ى القتال يف 
�شفوفها، ح�شبما اأف���اد مرا�شل “�شكاي 

نيوز عربية”، اأم�س االأربعاء.
وقالت م�ش���ادر حملي���ة اإن عمليات 
ترك���زت  االإجب���اري  والتجني���د  اخلط���ف 
والتحيت���ا  الفقي���ة  بي���ت  يف مديري���ات 
واإن امليلي�شي���ات املتمردة  والزيدي���ة، 
يف  بو�شعه���م  املختطف���ني  ه���ددت 

ال�شجون يف حال خمالفتهم اأوامر القتال 
بجانبها.

واأك���دت امل�ش���ادر اأن امليلي�شيات 
طلبت م���ن اأفرادها يف نق���اط التفتي�س 
عن���د خم���ارج املحافظ���ة، ع���دم ال�شماح 
بخروج الفارين من داخل املديريات اإلى 

املناطق املحررة.
وحتاول القوات ال�رصعية التقدم من 
املناط���ق التي ت�شيط���ر عليها يف جنوب 
�شاح���ل البح���ر االأحمر باجت���اه املحافظة 
�شماال، وجنحت بالفعل يف ا�شتعادة عدد 
من البلدات على طول ال�رصيط ال�شاحلي.

 عوا�شم � وكاالت: طلبت اللجنة الدولية 
لل�شليب االأحمر، ام�س االأربعاء، ال�شماح بنقل 
امل�شاع���دات اإل���ى الغوطة ال�رصقي���ة ب�شوريا 
خا�ش���ة للم�شاب���ني يف حال���ة خط���رية الذين 
يحتاجون للعالج يف اجليب اخلا�شع ل�شيطرة 

املعار�شة والقريب من دم�شق.
وقالت يوالندا جاكيمي، املتحدثة با�شم 
اللجنة الدولية لل�شلي���ب االأحمر: “ندعو كل 
م���ن يقاتل���ون اإلى �شب���ط النف����س واحرتام 
القوان���ني االإن�شانية الدولية عن���د ا�شتخدام 

اأ�شلحتهم. ونتوقع اأن يزداد الو�شع �شوءا”.
وُقت���ل 24 مدني���اً بينهم ثالث���ة اأطفال، 
اأم����س االأربع���اء، ج���راء ق�ش���ف ج���وي لقوات 
النظ���ام عل���ى الغوط���ة ال�رصقي���ة املحا����رصة 
ق���رب دم�شق، ليقارب ع���دد القتلى منذ بدء 
الت�شعي���د على املنطقة 300 قتيل، وفق ما 

اأح�شى املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.
واأع���رب االأم���ني الع���ام لالأم���م املتحدة 
انطونيو غوتريي�س، م�شاء الثالثاء، عن “قلقه 
العمي���ق” م���ن ت�شاع���د العن���ف يف الغوط���ة 
ال�رصقي���ة يف �شوري���ا، حي���ث وا�شل���ت قوات 
النظام ال�شوري ق�شفها الكثيف على منطقة 
الغوط���ة ال�رصقي���ة املحا����رصة ق���رب دم�شق، 
م���ا ت�شبب مبقت���ل 106 مدني���ني على االأقل 
الثالث���اء يف ح�شيل���ة دموية جدي���دة، يف حني 
نددت االأمم املتحدة بتعر�س 6 م�شت�شفيات 

للق�شف يف املنطقة يف غ�شون 48 �شاعة.
وح����س غوتريي����س جميع االأط���راف على 
التزام املبادئ االأ�شا�شية للقانون االإن�شاين، 

مبا يف ذلك حماية املدنيني.
من جانب���ه، نفى الكرملني �شلوع رو�شيا 
يف الق�ش���ف عل���ى الغوط���ة ال�رصقي���ة ال���ذي 
اأوق���ع 250 قتي���ال منذ االأح���د، يف اآخر معاقل 

املعار�شة امل�شلحة يف ريف دم�شق.
واعترب الناطق با�شم الكرملني دميرتي 
بي�شك���وف “اأنه���ا اتهام���ات ال اأ�شا����س لها” 
بعدما اتهمت اخلارجي���ة االأمريكية، الثالثاء، 

رو�شي���ا باأنها “م�شوؤولة” ع���ن هذه الهجمات 
وع���ن “الو�شع االإن�ش���اين الرهيب يف الغوطة 
للقتل���ى يف  املهول���ة  واحل�شيل���ة  ال�رصقي���ة 

�شفوف املدنيني”.
يذكر اأن الغوطة ال�رصقية ت�شهد منذ اأيام 
غ���ارات اأوقع���ت اأكرث م���ن 250 قتيال ح�شب 

املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.
وتعي�س الغوطة ال�رصقي���ة ظروفا �شعبة 
واحل���ل  ال�شيا�ش���ي  االتف���اق  خي���اري  ب���ني 
الع�شك���ري ال���ذي تل���وح به حكوم���ة الرئي�س 

ب�شار االأ�شد.

 تواصل القصف العنيف على الغوطة ومقتل 24 بينهم أطفال
 الصليب األحمر يسعى لنقل المساعدات ويتوقع األسوأ

•   موقع تعر�س للق�شف يف الغوطة ال�رصقية.	

 دمشق ـ رويترز: 

و�شل���ت دفع���ة جديدة م���ن القوات 
املوالي���ة للحكومة ال�شوري���ة اإلى منطقة 
عفرين الت���ي تتعر�س لعملي���ة ع�شكرية 
تركي���ة لطرد االأكراد منه���ا، وفقا لوكالة 
االأنباء ال�شوري���ة )�شانا(. واأفادت )�شانا( 
بو�شول “جمموعات جدي���دة من القوات 
ال�شعبي���ة اإل���ى عفرين لدع���م االأهايل يف 
مواجهة عدوان النظام الرتكي املتوا�شل 
عل���ى املنطق���ة”. وكانت تركي���ا حذرت 
الثالث���اء م���ن اأن مقاتل���ني متحالفني مع 
حكوم���ة دم�ش���ق �شيواجه���ون “عواق���ب 
خطرية” لدخوله���م عفرين لدعم وحدات 
حماي���ة ال�شع���ب الكردي���ة. اأم���ا اجلان���ب 
الرو�شي الذي دار احلديث ب�شاأن قيادته 
لو�شاطة بني اأنقرة ودم�شق فقد دعا اإلى 

حمادثات مبا�رصة بني اجلانبني.
ال�شه���ر  من���ذ  تركي���ا  وتخو����س 
املا�شي عملي���ة ع�شكري���ة يف عفرين 
من اأجل اإنهاء �شيط���رة وحدات حماية 

ال�شعب الكردي عليها.

 دم�شق تر�شل دفعة جديدة 
من “القوات” اإلى عفرين
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“علين���ا �أن نتذك���ر م���ا ج���رى م���ن 
�أح���د�ث جتاوزتها �لبحري���ن بف�ضل من 
�هلل تعال���ى ثم بوقفة �ضع���ب �لبحرين، 
وعلين���ا �أن نك���ون �أك���ر وعياً ب���كل ما 
يدور من حولن���ا، و�أن يقف �أبناء �لوطن 
باملر�ضاد ل���كل من يريد �لغ���در باأمن 
�لبحري���ن �أو يح���اول �لتعر����ض لها باأي 
�ض���وء”، كلم���ات و�في���ة وكاملة حتكي 
م���ا ح���دث للبحري���ن يف 2011، تبعتها 
�لقاع���دة �ل�ضحيح���ة حلفظ �أم���ن �لبالد 
قاله���ا �ضم���و �لأمري خليفة ب���ن �ضلمان 
حفظه �هلل يف لقائ���ه �لأ�ضبوعي يف ق�رص 

�لق�ضيبية.
نعم �إنه���ا �حلكمة و�لقاع���دة �لتي 
ل تقب���ل متييع���ا ول تاأوي���ال ول تغيري� 
مهم���ا كان �لتعليل، فاأم���ن �لبحرين ل 
ي�ضاوم عليه، وذلك عندما تتخذ �لدولة 
و�جلميع �لإجر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية 
قبل �أن يقع ويحدث �حلدث، وكما قال 
�ضموه يجب �أن نتذكر ما حدث للبحرين 
و�أن ل نن�ضى ما حدث حتى يتح�ضن هذ� 
البلد م���ن الغدار الذي هت���ف باإ�سقاط 
�لنظ���ام وتاآمر مع �لأجنبي لإنهاء �لدولة 
وت�ضليمه���ا �إلي���ه، م���ا ح���دث يج���ب �أن 
يتذكره كل م�ضوؤول ومو�طن، فما حدث 
مل يحك يف �ضنة �أو �ضنتني بل من عقود، 
وبعد ما ��ضتت���ب لهم �لأمر و�ضلك لهم 
�لطري���ق خرج���و� خروج���ا من�ضق���ا مرتبا 
موزعا بينه���م يف �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية 
و�ل�رصكات وحت���ى �ملد�ر�ض و�جلامعات 
م���ن  ي���د�ر  كان  �إذ�  و�مل�ضت�ضفي���ات، 
قبل م�ضوؤول���ني وموظفني وجتار ظهر 

وجههم �حلقيقي.
�إنها �لفطنة و�حلكمة �لتي يدوم بها 
�لأم���ن وي�ضتقر حكم �لدول���ة، وبالوعي 
مبا يدور م���ن حولنا و�لتحركات، وفهم 
م���ا يت���د�ول من خط���اب، وم���ن حماولة 
تزوي���ر �حلقائق من قب���ل �أ�ضخا�ض قد 
ي�ضع���ون �إل���ى �إع���ادة �ملوؤ�م���رة بحبكة 
جديدة و�أمان وتزيني وقد يكونون من 
نف����ض �لأ�ضخا�ض �لذي���ن كان لهم دور 

يف موؤ�مرة 2011.
من �ضارك���و� يف �ملوؤ�مرة �لنقالبية 
مل يكونو� عاطلني ع���ن �لعمل، بل كان 
منه���م جت���ار، ومنهم م���ن كان يف �أعلى 
�لهب���ات  عل���ى  وح�ضل���و�  �ملنا�ض���ب، 
و�لعطاي���ا، ودر�ض���و� ه���م و�أهلهم على 
نفق���ة �لدولة، فم���ا كان ردهم للجميل 
�إل وقوفه���م يف �أول �ضف���وف �ملوؤ�مرة 
كما خرج بع�ضهم بال�ض���وت و�ل�ضورة 
على قناة �لعامل وقنو�ت �أجنبية يطالب 
بتغي���ري �لنظ���ام و�إ�ضاعة �لك���ذب على 
�لدول���ة، وهو �ل�ض���وت �لذي قد يحاول 
�لي���وم �لبت���ز�ز ليع���ود له م���كان بارز 
يكون في���ه �لآمر �لناه���ي عندما ي�ضنع 
له هذ� �ملن�ضب مكانة يف �لبالد، وذلك 
كما �ضنع �ملن�ض���ب من قبل لأ�ضخا�ض 
�أ�ضبح���و�  وبعده���ا  معار�ض���ني  كان���و� 
�إجن���از�ت  ياأم���رون وينه���ون وحقق���و� 

لالنقالبيني بتمكينهم.
وكم���ا قال �ضمو �لأم���ري: “يجب �أن 
نكون �أكر وعياً بكل ما يدور من حولنا، 
و�أن يقف �أبناء �لوط���ن باملر�ضاد لكل 
من يريد �لغ���در بالبحرين”، وذلك كي 
ل تع���اد �لك���رة ويحدث م���ا حدث ممن 

طبيعتهم �لغدر.

كي ال تعاد الكرة

يف �ل�ضبعينات، �نتقل لعب من �لفريق �لذي 
�أوؤي���ده للعمل يف دول���ة �أخرى، و�للع���ب مع فريق 
هناك، مع �أن �لالع���ب لي�ض �أ�ضطورياً ول �أذكر �أنه 
كان متميز�ً، لكنه من كتيبة �لفريق، ل �أدري ملاذ� 
�ضع���رت بال�ضيق من هذ� �لق���ر�ر: �أفهم �أن يعمل 
يف بل���د �آخر، ولك���ن يلعب لغري �لن���ادي؟! مل تكن 
م�ضاألة �نتقال �لالعبني معروفة ومتد�ولة كما هي 
�لآن، ومل يكن يخطر على بال �لالعبني �أو �جلمهور 
�أن يقبل���و� هذ� �لأم���ر، حتى �أو�ئ���ل �لثمانينات يف 
�لبحري���ن حني �نتقل فوؤ�د بو�ضق���ر من “�لوحدة” 
�إلى �لرفاع، وكذلك فع���ل عبد�ل�ضاحب عبد�لنبي 
من �ملنامة، ويو�ضف عبد�لعزيز من �لأهلي، ولكن 

�لأمر كان حمدود�ً جد�ً.
قبل م���دة ق�ضرية، �ضاهدت م�ضهد� مثري�ً مت 
ت�ضجيل���ه يف �أوروبا، وذل���ك �أن فريق���اً تلفزيونيا 
�أج���رى جتربة عملي���ة على بع����ض روؤ�ض���اء رو�بط 
�مل�ضجع���ني يف �أندي���ة �أوروبية كب���رية، وذلك باأن 
كانو� ميّثلون على روؤ�ضاء �لرو�بط باأنهم ي�ضوقون 
لفريق مع���ني، ويريدون من �مل�ضجع �لنتقال من 
ت�ضجي���ع ه���ذ� �لفري���ق �إل���ى ذ�ك، كان �ملمثلون 

يعر�ض���ون مبالغ مادي���ة كبرية، ويرف����ض رئي�ض 
�لر�بطة، ويزيدون ويرف�ض... ويزيدون ويرف�ض، 
وي�ضيفون �ضيارة ريا�ضي���ة فاخرة... وهذه �ملرة 

يرف�ض �أي�ضاً.
ل �أعل���م �لدو�فع �لتي حت���ّرك �لالعب للتنقل 
م���ن ن���اٍد �إلى �آخر، حت���ى رمبا يندر �لي���وم يف عامل 
�لح���رت�ف �لريا�ض���ي �أن يب���د�أ لع���ب م���ع فري���ق 
وينه���ي م�ضريت���ه معه، ورمبا يعترب ذل���ك عيباً �إل 
اإن ا�ستجاب���ت الإدارة ل����روط الالعب، لكن الأكرب 
من ذلك: ما �لذي يدفع �مل�ضجعني �إلى �لتع�ضب 
عل���ى  يتطاول���ون  مل���اذ�  �لريا�ضي���ة؟  لفرقه���م 
بع�ضه���م، وي�ضيعون �لفو�ضى و�لدمار و�لتخريب 
يف �ل�ض���و�رع �أحيان���اً يف حال �لهزمي���ة؟ ملاذ� ياأخذ 
�حلما����ض �ملتفرج���ني �أكر م���ن �لالعب���ني؟ و�إذ� 
فهمنا �أن �مل�ضّجع يك���ون متحم�ضاً ومتع�ضباً على 
�ملدّرجات بفع���ل “�ضيكولوجي���ة �جلماهري”، فما 
بال���ه يو��ض���ل تع�ضبه وه���و لوحده �أي�ض���اً ولي�ض 

�ضمن جمهور؟
ه���ذ� �لأمر، �لذي حتى مع وج���ود �لتف�ضري�ت 
�لنف�ضي���ة ل���ه، �ضيظ���ل ����رّص�ً متمث���اًل يف �لنتم���اء، 

فامل�ضجع هو �لغارم �لأكرب من هذ� �لنتماء، �لذي 
يدفع من �أع�ضاب���ه و�ضحته و�أمو�له ورمبا �ضالمته 

�جل�ضدية لقاء ت�ضجيع �لفريق.
ه���ذ� �ل���ذي ل يف����رصرَّ رمب���ا �أ�ض���ّح م���ا يكون 
لإ�ضباغه عل���ى حب �لأوطان، لأن���ه �ضليقة، ومهما 
طنط���ن �ملطنطن���ون بتع���د�د �أف�ض���ال �لأوط���ان 
على �ملو�طنني، فلن جت���د من �لأ�ضباب ما يجعل 
�لو�حد منهم يقدم روحه ف���د�ء لوطنه، فحتى من 
يغ���رّيون جن�ضياتهم يظلون حمتفظني بهوّياتهم 
يف �رص�يينهم جليل���ني �أو ثالثة، يظلون متع�ضبني 
لالأوط���ان �لتي �أت���و� منها، ويبق���ى حلمهم هناك، 
و�أور�قه���م هنا، قلوبه���م هن���اك و�أج�ضادهم هنا، 
وترتق���رق دمعة �ض���وق وحمبة ملنبته �ل���ذي �أتى 
منه عل���ى �لرغم من �ختيار �لكث���ري منهم طو�عية 
�لعي����ض يف م���كان �آخر، ب���ل �ضعى �لبع����ض منهم 
�ضعي���ه للح�ضول عل���ى جن�ضية �لبل���د �لآخر... هذ� 
�ل�ضع���ور �لهائم �لعائم، هذ� �ل���ذي ل يعّرف، هذ� 
�ل���ذي ل يب���اع ول ي�ضرتى... هذ� ه���و �لوطن، هذ� 
ما قال عنه حممود دروي����ض: ما �أكرب �لفكرة... ما 

�أ�ضغر �لدولة.

مجدي الحلبي

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

�أط��ف��ال �ل��ي��وم ه��م رج��ال �لغد ومن 
ورعايتهم  بالأطفال  �لهتمام  ف��اإّن  هنا 
لكل  ��ضرت�تيجيا  خيار�ً  يكون  �أن  يجب 
لأبنائها،  و�عد  م�ضتقبل  �إلى  تتطلع  �أّم��ة 
�أّن  يف  يجادل  �أن  بو�ضعه  لي�ض  �أح��د�  �إّن 
�لتن�ضئة �ل�ضليمة لالأطفال ل تتحقق �إل يف 
ظّل رعاية خا�ضة من �لأ�رصة �أولً بو�ضفها 

�لنو�ة �لأولى للطفل. 
�إجن��از�  �ضكل  �لطفل  قانون  و�إق���ر�ر 
ح�ضارّيا ململكة �لبحرين، فالطفل بحاجة 
وي�ضون  حقوقه  له  ي�ضمن  قانون  �إل��ى 
ك��رام��ت��ه، وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
قد  �لطفل  ق��ان��ون  مبناق�ضة  �ملكلفة 
اأن يكون متفقا مع الإعالن  حر�ست على 
العاملي حلقوق الإن�سان ويف ذات الوقت 
ل يتعار�ض مع جوهر �ل�رصيعة �لإ�ضالمية، 
�أن��ه  يلحظ  �ل��ق��ان��ون  �مل��دق��ق يف  ول��ع��ل 
�ضمل كل حقوق �لطفل من رعاية �ضحية 
�رصورة  ت�ضمن  كما  وتاأهيل،  و�جتماعية 
احلر�ص  اللجنة  يفت  ومل  الطفل،  تعليم 
�لأطفال �ملعاقني وتاأهيلهم  على رعاية 
لهم  �لثقافية  �حل��ق��وق  على  و�حل��ف��اظ 
ومت��ت��ع��ه��م ب��ن��ف�����ض �حل���ق���وق �مل���ق���ررة 

لالأطفال �لأ�ضوياء.
هناك  �أّن  �إلى  �لإ�ضارة  من  لبد  وهنا 
�أطفال يتعر�ضون �إلى �أ�ضكال من �لإيذ�ء 
يف  �ملعاملة  و�ضوء  و�لنف�ضّي  �جل�ضدي 
توفري  يجب  وبالتايل  �لعمل،  �ضاحات 
�لبيئة �لتي تكفل لهم �ل�ضالمة �جل�ضدية 
اإل��ى  هنا  اأ����رت  ق��د  وك��ن��ت  والنف�سية، 
�رصورة و�ضع ��ضرت�تيجية وطنية للطفولة 

توفر لأطفالنا م�ضتقبال �آمناً.
�ليوم  �أجيال  على  يتباكى  �لبع�ض 
وي��ن��ع��ت��ه��م ب��اأق�����ض��ى �ل��ع��ب��ار�ت ب��اأن��ه��م 
و�ل��ث��ق��ايف،  �ل���روح���ي  �ل���ف���ر�غ  يعي�ضون 
ب��اف��ت��ق��اد روح  ي��رم��ون��ه��م  و�آخ��������رون 
�ملقارنات  وو�ضع  و�لتكالية  �مل�ضوؤولية 
بني اأطفال اليوم وما كانت عليه الأجيال 
�ل�ضالفة من �ضالبة، و�ملتاأمل يف �لتاريخ 
بالأ�ضاطري  �أ���ض��ب��ه  ح��ك��اي��ات  على  يقف 
بطولت  ينجزو�  �أن  ��ضتطاعو�  لأط��ف��ال 
ينظر  من  لكن  تخّيلها،  عن  �لعقل  يعجز 
يلم�ض  �ملقارنات  هذه  �إز�ء  مبو�ضوعية 
تفتقد  �ملعا�رصة  �لأجيال  �أّن  جلّي  ب�ضكل 
�لتاريخ  كتب  وتروي  �ملثال،  �أو  �لقدوة 
كان  �لأك��رم  �لر�ضول  ع�رص  يف  �لقدوة  �أّن 
�لآباء يحر�ضون  �إذ كان  لها �ضاأن عظيم، 
�أطفالهم،  يف  �ل��ق��دوة  م��ب��د�أ  غر�ض  على 
�لغريزة  �أّن  على  �لرتبية  �أ�ضاتذة  ويدلل 
�لفطرية �مللحة يف كيان �لإن�ضان تدفعه 
ب�ضورة  وتتج�ضد  و�ملحاكاة  �لتقليد  نحو 
�أكرب يف �ضنو�ت �لطفولة �ملبكرة، ونظرة 
بالإميان  تت�ضم  ما  غالبا  للكبار  �لطفل 

�ملطلق بهم.
ويبقى �لقول �إّن �ف�ضل ما ميكن �أن 
نقدمه لأطفالنا ل�ضمان م�ضتقبل �آمن لهم 
هو و�ضع �ل�ضرت�تيجية �لكفيلة ببنائهم 

�لبناء �لنف�ضي و�جل�ضدي و�لعقلي.

استراتيجية 
للطفل... لماذا

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

21 فرب�ي���ر 2011، كان يوم���ا عظيم���ا يف 
تاري���خ �لبحري���ن �لغالي���ة، حي���ث وق���ف �ضعب 
�لبحري���ن مبختل���ف �أطياف���ه ومذ�هب���ه كاجلب���ل 
�ل�ضام���خ يف جتم���ع “�لف���احت” �ل�ضه���ري، مردد� 
ب�سوت واحد واألفاظ مازلت منحونة على جدران 
�لكون “لبيك يا بحري���ن... �نتي �لعنو�ن و�أحلى 
�لأوطان”، وموؤكد� وقوفه خلف �لقيادة �حلكيمة 
وكامل �لولء و�لإخال�ض لهذ� �لوطن، و �ضد كل 

�أ�ضكال �ملوؤ�مر�ت و�لتدخالت.
مت���ر علينا �لي���وم �لذك���رى �ل�ضابعة لتجمع 
�لف���احت �ل���ذي ق���دم �ض���ورة �لبط���ل �لبحريني 
�حلقيقي �لذي �أف�ضل كيد “�أهل �لدو�ر �للعني” 

ومع�ضك���ر �ملخرب���ني و�خلارج���ني ع���ن �لقانون 
و�ل�ضاع���ني �إلى �لتفري���ق �لطائفي، كان جتمعا 
للخري و�لنم���اء و�لت�ضحي���ة و�ل���ولء، بينما كان 
جتمع “�لدو�ر”، مرتعا للخر�ب و�لتبعية للخارج 
و�لإره���اب، كان “�لف���احت” ق���وة وطني���ة جبارة 
�سحقت الأعداء واملتاآمري���ن بتنويعات خمتلفة 
م���ن الهزائ���م وق�ست على م�روعه���م الطائفي 

�لعفن وو�قعهم �ملكتظ بالإرهاب و�لأحقاد.
ن�ضتذك���ر وقفة “�لف���احت” لأنه���ا اأ�سبحت 
و�ضموخه���ا  بعظمته���ا  وطني���ة  منا�ضب���ة 
و�ضخ�ضياته���ا... رجال ون�ض���اء و�أطفال و�ضيوخ 
�أدو� �لو�ج���ب �ل���ذي متلي���ه عليه���م وطنيته���م 

وكان���و� بحق يف م�ضت���وى �لت�ض���دي و�ملجابهة، 
ر�فعني ر�يات �حلب و�لولء �ملطلق �إلى �لوطن 
�لغايل وقائ���د م�ضريته ونه�ضت���ه �ضيدي جاللة 
�ملل���ك حمد بن عي�ض���ى �آل خليف���ة عاهل �لبالد 
�ملفدى حفظه �هلل ورع���اه، ومتحفزين ل�ضد �أي 
عدو�ن، وعرف �لع���امل �ليوم حجم �ملوؤ�مرة �لتي 
تعر�س���ت له���ا البحرين والواق���ع ال�سعب الذي 
عا�ض���ه �ل�ضعب بفعل �لإره���اب �لإير�ين و�ملناخ 
�ملخي���ف �ل���ذي د�رت فيه �لأح���د�ث، وعرف من 
هو املت�سبب بال�روخ العميقة التي ع�سفت بنا 
ومن وقع عليه �لإره���اب، و�أن �حلقيقة ل ميكن 

�أن ت�ضيع حتى لو مت دفنها يف �لرمال.

ل �أري���د �أن �أكتفي يف ه���ذه �لز�وية بذكرى 
وقفة �لفاحت، �إمنا لبد م���ن �إعطاء �أطفالنا ومن 
مل يع����ض ذل���ك �لي���وم �لأح���د�ث و�ملعلوم���ات 
و�ملع���ارف وو�ضف كل �ض���يء بالأزمنة و�لأمكنة 
كاأن نق���ر�أ له���م كتابا مع���د� يف معن���ى �لوطنية 
و�ل���ولء وتكري�ض �لطاقات دفاع���ا عن �لبحرين 
وقيادته���ا، وهن���ا نوؤكد �إثباتنا �لف���رق �ل�ضا�ضع 
بني م���ن يربي �أطفاله على كره �لوطن وتخريبه 
بالإرهاب ويلوث عقولهم باأ�ضنع �لألفاظ، وبني 
م���ن يرب���ي �أطفاله عل���ى خطى جميل���ة من حب 

�لبحرين و�لوفاء و�لإخال�ض للقيادة.

 ذكرى تجمع الفاتح 
“انتي العنوان وأحلى األوطان”

لأول مرة تقوم �إير�ن بعمل ع�ضكري مبا�رص من 
�لأر��ض���ي �ل�ضورية �ضد �إ�رص�ئيل، �لطائرة �مل�ضرية 
بدون طي���ار �لتي �أر�ضلتها �إير�ن �إلى �إ�رص�ئيل بنية 
��ضتخبارية �أو للهج���وم على هدف ما �أو لأي غر�ض 
�آخ���ر �عتربته���ا �إ�رص�ئيل وعلى ل�ض���ان كبار قادتها 
عمال عدو�ني���ا �إير�نيا �ض���د �ل�ضي���ادة �لإ�رص�ئيلية، 
وكاأن �إ�رص�ئي���ل حت���رتم �ضي���ادة �ل���دول �ملجاورة 
�لأخرى ومتتنع عن �مل�ض بها من �ضوريا �إلى لبنان 

مرور� بدول بعيدة مثل �ل�ضود�ن.
�إر�ض���ال �لطائ���رة �مل�ض���رية وم���ا �أعقبه���ا من 
وق�ض���ف   16 اأف  طائ���رة  واإ�سق���اط  تداعي���ات، 
�لدفاعات �جلوي���ة �ل�ضورية ومو�قع تقول �إ�رص�ئيل 
�إنها �إير�نية مثل مطار تيف���ور قرب �إدلب بالعمق 
�ل�ضوري ومو�قع �أخرى لأجهزة ر�د�ر وحتكم �إير�نية 
يف �أنح���اء خمتلفة من �ضوري���ا، كل هذه �لأمور تدل 
على �أن �ملو�جهة �لإ�رص�ئيلية �لإير�نية تقرتب �أكر 

مما ظن �لبع�ض.
�إي���ر�ن وكم���ا يع���رف �جلمي���ع تعم���ل بطريقة 
“�لربوك�ضي”، �أي مندوبني بالوكالة، وتفعل هوؤلء 
يف كل م���ا تري���ده باملنطقة وتعم���ل على متو�ضع 
ملي�ضيات عر�قية و�أفغانية وباك�ضتانية يف �ضوريا 
�إل���ى جان���ب ح���زب �هلل، �ل���ذر�ع �لأق���وى لإير�ن يف 
�ملنطق���ة، هذ� م���ن جهة، وم���ن جهة �أخ���رى تدفع 
�لعدي���د من عنا����رص حر�ض �لثورة �لإي���ر�ين للقتال 
يف �ضوري���ا وتهيئ���ة �ملو�ق���ع و�ل�ضتع���د�د ل�ضاعة 
�ل�ضف���ر يف مو�جه���ة �إ�رص�ئيل ب�ضوري���ا، ورمبا على 
�لأر�ض �للبنانية، لي����ض لأن �إير�ن تريد �حلرب مع 
اإ�رائيل اأ�سال، اإمنا لأن اإ�رائيل اأعلنت وبداأت تعد 
�لعدة ملنع �إير�ن م���ن ب�ضط نفوذها قرب حدودها 
يف اجل���ولن ال�سوري ويف لبنان بع���د اأن متو�سعت 
باليم���ن و�أث���ارت �لنع���ر�ت و�لقالق���ل يف �لبحرين 

وحتاول زعزعة ا�ستقرار ال�سعودية والكويت.

�إ�رص�ئي���ل مل تكن يف �ضنو�ت �حل���رب �ل�ضورية 
�لأول���ى تع���ري �لوجود �لإي���ر�ين �هتمام���ا كبري� يف 
�سوريا مادامت احلرب قائم���ة والإيراين وال�سوري 
وحزب �هلل من�ضغل���ون باحلرب على د�ع�ض، ونظام 
�لأ�ضد يحفظ ع���دم �مل�ض بامل�ضال���ح �لإ�رص�ئيلية، 
وبالطب���ع �لتن�ضي���ق مع �لرو����ض �أك�ض���ب �إ�رص�ئيل 
تفوق���ا يف �سوريا و�سالت وجالت على خاطرها مبا 
يتعل���ق بالأجواء وح���ددت خطوطا حم���راء اأ�سافت 
�إليه���ا موؤخ���ر� خطا جدي���د� يتمثل بطري���ق دم�ضق 
�ل�ضوي���د�ء، كما �أنها ب�ضدد ت�ضط���ري خط �أحمر �آخر 
وه���و �لتو�جد �لإي���ر�ين يف لبن���ان يف حماولة لربط 
�جلبهت���ني �ل�ضوري���ة و�للبناني���ة ببع�ضهم���ا بع���د 
�لتن�ضيق �ملكث���ف م���ع �لإد�رة �لأمريكية �جلديدة 
�لت���ي وع���دت �إ�رص�ئي���ل ب���كل �لدعم مب���ا يف ذلك 
�لع�ضك���ري �لفعلي من �جل���و و�لبحر يف حال ن�ضوب 

حرب يف �ملنطقة.

الالفت يف التوج���ه الإ�رائيلي للحرب املقبلة 
�أنه���ا ل ترى بح���زب �هلل خطر� كياني���ا عليها، �إمنا 
�إزعاجا �ضاروخيا قد يطال نقاطا ح�ضا�ضة �أو �أماكن 
بعيدة يف �لعمق �لإ�رص�ئيلي، كما �أنها ل ترى �حلرب 
مع �إير�ن يف خانة كن �أو ل تكن، �إمنا يف خانة ك�ضب 
�ملعرك���ة وعلى �لأقل �إبعاد �إي���ر�ن من حدود وقف 
�لنار يف �جلولن خم�ضني �أو نيفا من �لكيلومرت�ت، 
م���ع �إع���ادة خل���ط �لأور�ق عل���ى �لطاول���ة �ل�ضورية 
لإطال���ة عمر �حل���رب �لأهلية و�لدولي���ة و�لإقليمية 
الدائ���رة هن���اك... اإ�رائيل اأر�سل���ت ر�سائل كثرية 
للبن���ان �لدولة وحزب �هلل باأنه���ا غري معنية ب�رصب 
لبن���ان وبنيته �لتحتية يف حماولة لتحييد حزب �هلل 
من معادلة �حلرب �ملقبل���ة �إل �أن �إ�رص�ر �إير�ن على 
زج �حلزب يف مو�جهة جعل �إ�رص�ئيل تغري �ضيا�ضتها 
لتعلن �أن �جلبهة �للبنانية و�ل�ضورية و�حدة وهكذ� 

�ضتتعامل معها يف حال ن�ضوب �حلرب. “�إيالف”.

شطرنج إيراني إسرائيلي على 
طاولة سوريا ولبنان )1(

نجاة المضحكي

  ذرائع

ghassan.shihabyغسان الشهابي
@gmail.com

هذا الذي ال يباع 
وال يشترى
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حافظ املحرق عىل ف��ارق النقاط 
بن��ك  دوري  ص��دارة  يف  الث��ان 
البحري��ن الوطن��ي ألندية الدرجة 
األوىل لك��رة الق��دم، رغ��م تعادل 
الس��لبي مع النجمة، يوم أمس، يف 
اللق��اء الذي جمعها عىل اس��تاد 
مدين��ة خليف��ة الرياضي��ة، ضمن 

ختام الجولة 13 من املسابقة.
وبقي املح��رق يف ري��ادة الرتتيب 
مبتعدا عن أقرب املنافسني النجمة 
صاحب الوصافة، يف حني عجز عن 
التفوق م��رة أخرى ع��ىل النجمة 
بعدم��ا خرس يف نه��ايئ كأس امللك 

األسبوع املايض بركالت الرتجيح.
وش��هدت مباراة املحرق والنجمة 
حضورا جاهرييا جي��دا أمس، يف 
ح��ني مل تح��ظ املب��اراة بكثري من 
اإلث��ارة أو الندية، إذ ندرت الفرص 

املحققة للتهديف بشكل واضح.

ويف لقاء ثان أقيم أمس عىل امللعب 
ذاته، حق��ق املنامة فوزا مثريا عىل 

املالكية بهدفني مقابل واحد.
س��جل للمنام��ة املح��رتف إيريك 
ومحم��ود عبدالرحمن م��ن ركلة 
جزاء، فيا س��جل للالكية عيىس 

الربي.
ف��وز مهم للمنامة الذي تقدم عىل 
إث��ره للمرك��ز الرابع متش��اركا مع 
الشباب بنفس الرصيد من النقاط.

ويف لق��اء احتضن��ه اس��تاد النادي 
األهيل، س��يطر التع��ادل اإليجايب 

عىل لق��اء الحد والرف��اع بواقع 3 
أهداف لكل طرف.

وس��جل أه��داف الح��د كل من: 
عيىس غال��ب، عبدالوهاب املالود 
في��ا س��جل  وأحم��د بوغ��ار، 
أه��داف الرف��اع كل من:املحرتف 

عادل حفاري “هدفني” واملحرتف 
محمد الواكد.

أدار اللق��اء الحكم س��يد عدنان 
ج��الل  س��يد  وعاون��ه  محم��د، 
النجار، والحكم  محفوظ ومجدي 

الرابع عبدالشهيد عبداألمري.

قمة المحرق والنجمة تنتهي سلبية وتبقي فارق النقاط الثمان
NBB في ختام الجولة 13 لدوري

الرابع للمركز  ويتقدم  اللقب  حامل  أمام  ثمينًا  ف��وزًا  يخطف  المنامة 

ال��ح��د وال���رف���اع ي��ت��ع��ادالن ف���ي ل��ق��اء م��ث��ي��ر ش��ه��د 6 أه���داف
أحمد مهدي
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تأه��ل األه��يل إىل ال��دور رب��ع 
النهايئ من بطولة األندية العربية 
السادس��ة والثالثني للكرة الطائرة 
للرجال التي تحتضنها تونس حتى 
26 فرباير الجاري بالعالمة الكاملة 
بعدما فاز ع��ىل الرشطة العراقي 
بثالث��ة أش��واط مقابل ش��وط يف 
مس��اء  التي جمعتها  املواجه��ة 
أم��س األربع��اء ع��ىل صالة قرص 
باملنزه ضمن منافس��ات  الرياضة 
ولحس��اب  التمهي��دي  ال��دور 
ممث��ل  ليحق��ق  )أ(  املجموع��ة 
الوطن ثالث انتصار له عىل التوايل 
ويرفع رصي��ده إىل 9 نقاط معتلياً 

صدارة املجموعة.
وفاز األهيل بالشوط األول 25/20، 
فيا ظفر الرشطة العراقي بالشوط 
الثاين 25/21 قبل أن ينهي األهيل 
الش��وط الثالث 25/18 والش��وط 
الراب��ع 25/23 ليحس��م املواجهة 

لصالحه بكل جدارة.
الح��كام  وأدار املواجه��ة طاق��م 
املكون من األول ب��در الحرضمي 
من س��لطنة عان والثاين جاس��م 

املعضادي من دولة قطر.
األه��يل  ف��إن  النتيج��ة  وبتل��ك 
البحرين��ي تصدر املجموعة األوىل 
)9 نق��اط( ويلي��ه أه��يل بنغازي 

الليب��ي ثاني��ا )5 نق��اط( وتأهل 
الفريق��ان إىل الدور رب��ع النهايئ، 
فيا ج��اء الرشطة العراق��ي ثالثا 
)3 نق��اط( والجيش املليك املغريب 
رابع��اً )نقطة( وس��يلعب االثنان 

مواجهات تحديد املراكز.
وبع��د خت��ام منافس��ات ال��دور 
األه��يل  س��يلتقي  التمهي��دي 
املجموع��ة  متص��در  البحرين��ي 
)أ( م��ع اله��الل الس��عودي ثاين 

املجموعة )ج( ي��وم غد الجمعة، 
الليبي وصيف  أما أهيل بنغ��ازي 
املجموعة )أ( فإنه سيواجه العريب 

القطري متصدر املجموعة )ج(.
وس��يلتقي الري��ان القط��ري أول 
املجموعة )ب( مع السيب العاين 
ثاين املجموعة )د(، فيا س��يلتقي 
الرتج��ي التون��ي أول املجموعة 
)د( م��ع الس��ويحيل الليب��ي ثاين 

املجموعة )ب(.

وخص��ص الي��وم الخميس راحة 
لجمي��ع الف��رق املش��اركة عىل 
أن تنطلق مباري��ات الدور ربع 
النه��ايئ غ��دا الجمع��ة، حي��ث 
يتطل��ع األه��يل لتج��اوز عقبة 
الدور  الس��عودي وبلوغ  الهالل 
قبل النهايئ يف إطار حملة الدفاع 
عن لقبه الذي أحرزه يف النسخة 
املاضي��ة 35 الت��ي اس��تضافتها 

مملكة البحرين.

يرتأس رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة وفد مملكة البحرين املشارك 

يف القمة التنفيذية لإلدارات التنفيذية لالتحاد الدويل لكرة القدم “الفيفا”، والتي تعقد لالتحادات األعضاء واألمناء 

العامني يف العاصمة التنزانية )دار السالم( بدءا من األربعاء 21 فرباير الجاري وحتى الجمعة 23 من الشهر ذاته.

ويشارك رئيس االتحاد يف أعال القمة بحضور األمني العام التحاد الكرة إبراهيم البوعينني.

وتأيت القمة التنفيذية كواحدة من املبادرات التي أطلقها الفيفا جزءا من اإلصالحات لكرة القدم.

وتناقش القمة مسائل إسرتاتيجية مختلفة، كا توفر منربا للحوار والنقاش وتبادل املعرفة بني االتحادات األعضاء.

كا تتمثل أهميتها يف مستقبل قرارات “الفيفا”، وذلك عرب استخدام املالحظات واملداخالت املختلفة من جانب 

ممثيل االتحادات لعملية التطوير يف “الفيفا”.

أسقط الشرطة العراقي ويواجه الهالل السعودي غدا

األهلي يبلغ ربع نهائي “عربية الطائرة” بالعالمة الكاملة

علي بن خليفة يرأس وفد البحرين في “تنفيذية الفيفا”

حسن علي

 األهلي بلغ ربع النهائي بكل جدارة
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بعثة السعودية وصلت فجًرا 
واليوم استكمال عقد المنتخبات  

أم الحصم – اتحاد السلة: وصلت إىل 
اململكة يف ساعة مبكرة من صباح يوم 
أمس األربعاء بعثة املنتخب السعودي 

األول لكرة السلة املشاركة يف مرحلة 
الذهاب من تصفيات االتحاد الدويل 

املؤهلة لكأس آسيا 2021، حيث تبدأ 
التصفيات غدا الجمعة املقبل املوافق 

23 فرباير، وتستمر حتى اإلثنني 26 من 
الشهر ذاته.

وفور وصول بعثة املنتخب السعودي إىل اململكة، تم نقلهم إىل 
فندق “ويندهام جاردن” بالجفري مقر إقامة الوفود املشاركة يف 

التصفيات التي تنظمها مملكة البحرين.
ويف سياق متصل، تقرر أن تصل بعثة املنتخب اإلمارايت للمملكة 

مساء اليوم الخميس، حيث من املتوقع أن يكتمل عقد 
املنتخبات املشاركة يف التصفيات. وكان املنتخب العاين وصل 

يف وقت سابق إىل البحرين؛ إلقامة معسكر إعدادي قبل دخول 
غار التصفيات.  ويتأهل من هذه التصفيات التي تقام عىل 
مرحلتني األوىل يف البحرين والثانية يف ديب شهر يونيو املقبل، 
منتخبان اثنان إىل املرحلة الثانية من التصفيات التي تقام يف 

وقت الحق من العام الجاري.

بعثة المنتخب السعودي لكرة السلة

ضاحية السيف      اللجنة األولمبية

وجه سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك لألعال 
الخريية وشئون الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية، بإقامة النسخة الخامسة من األوملبياد املدريس 
و الذي ستنظمه اللجنة األوملبية البحرينية بالتعاون مع وزارة الرتبية 

والتعليم ابتداء من 8 ولغاية 22 مارس املقبل.
وأكد سموه عىل أهمية األوملبياد املدريس  يف اكتشاف املواهب الواعدة 

مبختلف األلعاب الرياضية وبث روح املنافسة الرشيفة بني الطلبة 
والطالبات مبا يسهم يف تعزيز مخرجات الرياضة البحرينية، موضحاً سموه 
بأن تنظيم األوملبياد املدريس يأيت يف إطار حرص اللجنة األوملبية البحرينية 

عىل االهتام باملواهب الواعدة ورفد األندية واملنتخبات الوطنية بالطاقات 
والخامات الطيبة التي تسهم يف توسيع قاعدة مارسة األنشطة الرياضية 

والبدنية يف بيئة تربوية رياضية تعمل عىل تعزيز دور طلبة املدارس يف 
اثراء الحركة الرياضية وتأثريهم اإليجايب عىل مستقبل الرياضة يف اململكة.
وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة أن القيمة الحقيقية لألوملبياد 
املدريس تتجىل يف صناعة أبطال املستقبل من أجل متثيل اململكة مبختلف 

الدورات والبطوالت اإلقليمية والقارية واألوملبية وغرس القيم األوملبية 
لديهم، مشريا سموه إىل أن األوملبياد املدريس سيؤدي بال شك إىل اكتشاف 

املواهب يف مراحل مبكرة تساعد املختصني عىل توظيف إمكاناتهم 

يف االتجاه الصحيح، وإيجاد فرص التنافس وإبراز ذاتهم وينمي الروح 
الرياضية لديهم، كا أنه يسهم يف االرتقاء بقطاع الرياضة املدرسية لتنمية 

حضورها يف الحركة الرياضية.
وعرب سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة عن ثقته الكبرية بأن تحصد 

النسخة الخامسة من األوملبياد املدريس النجاح املنشود عىل جميع 
املستويات، خصوصا يف ظل الجهود الكبرية التي بذلتها اللجنة األوملبية 

البحرينية بالتعاون مع كافة الرشكاء يف اإلعداد والتحضري للحدث، متمنيا 
النجاح والتوفيق لجميع املدارس املشاركة مبا يحقق األهداف التي أقيم 

من أجلها هذا التجمع الريايض.

 إقامة النسخة الخامسة من األولمبياد المدرسي

علي بن خليفة

أع��رب رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الش��يخ عيىس 
بن عيل ب��ن خليفة آل خليفة عن 
ثقته البالغة بالقدرات الفنية التي 
ميتلكه��ا العب��و منتخبن��ا الوطني 
للرج��ال واإلمكاني��ات الت��ي من 
ش��أنها أن تضع املنتخب يف أفضل 
ح��ال، مؤكًدا س��موه أن املنتخب 
تحت قي��ادة فنية وطنية طموحة 

تس��تحق كل الثن��اء والتقدير عىل 
جهوده��ا املبذول��ة ط��وال الفرتة 

املاضية.
وكان سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة ق��د زار مس��اء أمس 
الوطني  ملنتخبنا  التدريبية  الحصة 
عىل ملعب صالة زين البحرين بأم 
الحصم، بعد العودة من معس��كر 
تركي��ا ضمن التحض��ريات الجارية 

استعداًدا لتصفيات االتحاد الدويل 
املؤهلة لكأس آس��يا املقرر إقامتها 
يف مملكة البحرين أواخر األسبوع 

الجاري.
وق��ال س��موه إن مجل��س إدارة 
االتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة 
وض��ع كاف��ة إمكانياته يف س��بيل 
للمنتخب،  املناسبة  األرضية  تهيئة 
وإن الدع��م ال يزال مس��تمرًّا له، 

الفًتا س��موه إىل أهمي��ة أن يظهر 
الالعبون باملستوى املرّشف يف هذه 

املرحلة األوىل من التصفيات.
وأض��اف س��موه “زيارتن��ا الي��وم 
لهذه الحص��ة التدريبية تأكيد منا 
عىل وقوفنا الدائ��م مع املنتخب، 
والعمل عىل تحفي��زه نحو تقديم 
األفضل، آمل��ني أن يقدم الالعبون 
ع��ىل  منه��م  املأم��ول  املس��توى 

أرضهم وبني جاهريهم العاش��قة 
للمنتخب وللعبة”.

وش��كلت زيارة سمو الشيخ عيىس 
بن ع��يل ملنتخب الرج��ال أهمية 
قص��وى لالعب��ني مل��ا لها م��ن أثر 
معنوي عال عىل نفوسهم، والقت 
زيارة سموه ارتياًحا من قبل جميع 
الالعبني والجهازين الفني واإلداري 

للمنتخب.

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور رجال السلة ويؤكد ثقته بهم
عّبر عن دعمه المتواصل لالعبين بالتصفيات اآلسيوية 

أم الحصم            اتحاد السلة 

وجه رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل بن خليفة آل خليفة بدخول 

الجاهري باملجان يف تصفيات 
االتحاد الدويل املؤهلة لكأس آسيا، 
والتي تستضيفها مملكة البحرين 
يف الفرتة من 23 حتى 26 فرباير 

الجاري مبشاركة منتخبات اململكة 

العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة وسلطنة عان 

ومملكة البحرين.
وبهذه املناسبة، رحب سمو 

الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
باملنتخبات الشقيقة يف هذه 
التصفيات، مؤكدا سموه أن 

مبادرة الدخول املجاين تأيت لكون 

الجاهري العامل األهم بإعطاء 
مباريات التصفيات رونقا مختلفا 
بحضورها الفعال، وإعطاء العبي 

منتخبنا الوطني دفعة معنوية 
عالية لتقديم أفضل املستويات 
والخروج مبستوى فني مرتفع، 

مشريا سموه إىل أن الحضور 
الجاهريي الكبري سيعكس املكانة 

العالية التي متتاز بها السلة 
البحرينية وما تتمتع به من شعبية 

عالية باملنطقة.
وأوضح سمو الشيخ عيىس بن 

عيل آل خليفة أن االتحاد حريص 
عىل تقديم كامل الدعم للجاهري 
الوفية؛ من أجل الحضور ومساندة 

منتخبنا الوطني يف هذه املهمة، 

مبينا سموه أن الحضور 
الكثيف سيعطي برهانا 

بالنجاح الكبري الذي 
تشهده التصفيات، مثنيا 

سموه عىل الحضور 
الجاهريي الذي 

تشهده دامئا مالعب 
كرة السلة البحرينية.

... وسموه يوجه إلى دخول الجماهير مجاًنا  

سمو الشيخ عيسى بن علي

الشوط األول من لقاء املحرق 
والنجمة مل يحفل بالكثري 

من املجريات، خصوصا مع 
عدم وجود الفرص الحقيقية 

للتهديف للجانبني.
وظل حارسا الفريقني سيد 

محمد جعفر يف املحرق وسيد 
شرب علوي يف النجمة يف املرمى 

دون أدىن خطورة.
املحرق شكل ضغطا مبكرا عىل 

املرمى النجاوي، واستمر يف 
أغلب أوقات الشوط، لكن دون 

فعالية تذكر، يف حني اعتمد 
النجمة عىل الهجات املرتدة 

يف بعض الفرص والتي مل تكلل 
بالنجاح أيضا.

الشوط الثاني

أجرى مدرب املحرق سلان 
رشيدة تبديال مع بداية الشوط 

بدخول عيل جال مكان 
عبدالله الحاييك.

وحاول محرتف املحرق محمد 
صولة بتسديدة جانبية أمسك 
كرتها سيد شرب علوي بسهولة، 

قبل أن يسدد العب النجمة 
محمود عصام كرة جاورت 
القائم األمين ملرمى املحرق 

.)52(
ودخل النجاوي الشاب 

عبدالعزيز خالد مكان محمود 
عصام )65(، قبل أن يستبعد 

مساعد مدرب النجمة محمود 
جالل من قبل الحكم نواف 

شكرالله.
وأجرى مدرب النجمة عيل 

عاشور تغيريا اضطراريا بدخول 
محمد عبدالكريم مكان املصاب 

سامل عادل )69(.
وكاد عيل مدن أن يضع النجمة 
يف املقدمة، بعد أن سدد ركلة 

ثابتة قريبة من خط املنطقة، إال 

أن الكرة جاورت القائم األمين 
ملرمى الحارس سيد محمد 

جعفر )75(.
وحاول جال راشد التسجيل 

للمحرق من ركلة ثابتة، إال أن 
كرته اعتلت مرمى الحارس سيد 

شرب علوي قليال )83(.
ورمى مدرب املحرق بكامل 

ثقله، وأرشك عيىس موىس مكان 
صولة )84(، يف حني هيأ موىس 

الكرة إلساعيل عبداللطيف 
الذي قابل املرمى ميينا، لكنه 
سدد كرة بدون تركيز خارج 

امللعب )85(.
واحتسب الحكم 4 دقائق 

كوقت بديل للضائع مع 

استمرار التعادل السلبي، يف 

حني شهدت الدقيقة )90+3( 

إشهار البطاقة الصفراء الثانية 

وبالتايل الحمراء لالعب املحرق 

إبراهيم العبيديل بعد تدخله 

عىل العب النجمة عيل مدن.

مل تشهد املباراة أي جديد يذكر؛ 

لتنتهي سلبية.

أدار اللقاء الطاقم التحكيمي 

املكون من حكم الساحة نواف 

شكرالله، واملساعدين نواف 

شاهني ومحمد غازي، والحكم 

الرابع عيىس عبدالله.

جاء الشوط األول جيد املستوى بني 
الطرفني.

متكن املنامة من تسجيل هدف 
مبكر، بعد تبادل ثنايئ للكرة بني 
املحرتفني إيريك ورونينهو، لتصل 

الكرة داخل املنطقة إىل إيريك الذي 
راوغ محرتف املالكية نواف عبدالله 

وسدد كرة بيمينه؛ لتسكن ميني 
الحارس عبدالكريم فردان )9(.

ورد امللكاويون بكرة رأسية لالعب 
أحمد يوسف، إال أنها جاءت سهلة 
يف أحضان الحارس املنامي الشاب 

عار محمد )23(.
واحتسب الحكم إساعيل حبيب 

ركلة جزاء للمنامة، بعد اشرتاك بني 
الحارس امللكاوي ومحرتف املنامة 

رونينهو، وأشهر عىل إثرها البطاقة 
الصفراء للحارس فردان وسط 

اعرتاض كبري، يف حني استطاع قائد 
املنامة محمود عبدالرحمن “رينغو” 

تسجيل الهدف الثاين لفريقه بعد 
أن سدد ركلة الجزاء وسكنت الكرة 

ميني الحارس )38(.
وحصل املالكية عىل خطأ قرب 

منطقة جزاء املنامة، وفيها حاول 
الشاب سيد هاشم عيىس، إال أن 

كرته جاءت عالية دون تركيز )41(.
ولعب محرتف املالكية إرساء عامر 

كرة طولية لالعب أحمد يوسف، 
والذي سدد كرة “عىل الطاير”، 

لكنها اعتلت املرمى املنامي قليال 
)44(؛ لتضيع عىل فريقه فرصة 

تقليص النتيجة.
ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد 
يذكر؛ لينتهي الشوط بتفوق منامي 

مستحق.

الشوط الثاني

اختلف النصف الثاين عن األول 
متاما، وجاء الشوط مثريا للغاية.
لعب املنامي أحمد موىس كرة 
عرضية تابعها املحرتف رونينهو 

بيساره، إال أن الكرة أمكسها الحارس 
عبدالكريم فردان )51(.

ورد املالكية بفرصة مبارشة متكن 
عىل إثرها عيىس الربي من تسجيل 

هدف التقليص عرب كرة سددها 
داخل املنطقة وسكنت مرمى 

الحارس عار )52(.
ولعب البديل امللكاوي سيد عيل 

عيىس ركلة ثابتة تابعها إرساء عامر 
بجسمه، إال أن العارضة منعت 
هدف التعادل للفارس األخرض 

وصوال للدقيقة )57(.
وكادت رأسية لالعب املالكية عيىس 
الربي أن تدرك التعادل لفريقه، إال 
أن الكرة مل تجد موقعا يف الشباك 

.)67(
ودخلت املباراة يف حال سجال 

وبشكل مفتوح يف الجانبني، خاصة 
مع تقدم املالكية بهدف التعديل، 
مع اعتاد املنامة عىل الهجات 

املرتدة بدخول الجناحني عيل حبيب 
ميينا وسعد العامر يسارا.

وكاد املنامة أن يسجل هدف 
االطمئنان بعد أن لعب عيل حرم 
كرة بينية مميزة للمهاجم محمد 

الرميحي، إال أن كرة الرميحي منعها 
القائم األمين من الدخول.

أدار اللقاء الحكم إساعيل حبيب، 
وعاونه يارس تلفت ومحمد جعفر، 

والحكم الرابع عيل الساهيجي.

ال����م����ال����ك����ي����ة وال����م����ن����ام����ةال�������م�������ح�������رق وال�����ن�����ج�����م�����ة

من لقاء المحرق والنجمة

من لقاء المنامة والمالكية     )تصوير:خليل إبراهيم(

 فرحة منامية بالهدف الثاني

 من لقاء الحد والرفاع

جدول الترتيب
  )35 نقطة(1. املحرق

  )27(2. النجمة

 )24(3. املالكية

 )16(4. املنامة

 )16(5. الشباب

6. الرفاع 
الرشقي

)14( 

 )14(7. الرفاع

  )12(8. الحد

  )11(9. األهيل

 )7(10. االتحاد
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البحرينية  األوملبية  اللجنة  احتفت 
اللجن��ة  إدارة  مجل��س  بعض��و 
األوملبية، رئيسة لجنة رياضة املرأة 
الش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزيز 
آل خليف��ة؛ مبناس��بة ف��وز مملكة 
البحرين باملرك��ز األول يف الرتتيب 
الع��ام لج��دول امليدالي��ات بدورة 
األلع��اب لألندية العربي��ة الرابعة 
للس��يدات، والتي استضافتها إمارة 
الش��ارقة بدولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة الش��قيقة مؤخرا يف إنجاز 
تاريخ��ي غ��ر مس��بوق وذلك يف 
أقيم��ت مببنى  الت��ي  االحتفالي��ة 
اللجنة بضاحية الس��يف يوم أمس 
األول )الثالثاء( بحضور األمني العام 

عبدالرحمن عسكر، وعضو مجلس 
اإلدارة عيل عيىس إسحاقي، إضافة 
إىل املديري��ن التنفيذيني واملديرين 

ورؤساء األقسام باللجنة األوملبية.
وهنأ عس��كر الش��يخة حياة بنت 
عبدالعزي��ز آل خليفة بهذا اإلنجاز 
عموما،  البحرينية  للرياضة  املتميز 
ورياض��ة املرأة خصوص��ا، وأهدى 
باق��ة ورد، مش��يدا بال��دور البارز 
للش��يخة حياة بنت عبدالعزيز يف 
تحقيق ه��ذا اإلنجاز التاريخي من 
خالل ترؤسها وفد مملكة البحرين 
يف ال��دورة وجهوده��ا املخلصة يف 
اإلع��داد والتحض��ر له��ذه الدورة 
بالرشاكة مع وزارة ش��ؤون الشباب 

والرياض��ة، مش��يدا بدع��م الوزير 
واهتاممه  ومتابعته  الجودر  هشام 
الذي أمثر عن تحقيق ذلك اإلنجاز 

املرشف.
وأض��اف عس��كر “إنن��ا ننظر إىل 
ه��ذا اإلنجاز بعني الفخر واالعتزاز، 
كتقدير  االحتفالي��ة  وت��أيت ه��ذه 
بسيط للجهود التي تبذلها الشيخة 
حياة بن��ت عبدالعزيز يف االهتامم 
برياضة املرأة وما قدمته من عطاء 
س��اهم يف بلوغ مملك��ة البحرين 

املرتبة األوىل.
ومن جهتها، أعربت الش��يخة حياة 
بن��ت عبدالعزيز عن بالغ ش��كرها 
واعتزازه��ا لألمني الع��ام عىل هذه 

الرائعة  الكرمية واملب��ادرة  اللفت��ة 

الت��ي كان لها أبلغ األث��ر يف قلبها، 

مش��رة إىل أن ما تحقق من إنجاز 

هو مثرة للتعاون املشرتك بني وزارة 

شؤون الش��باب والرياضة واللجنة 
األوملبية البحرينية، مش��يدة بدعم 
الوزير هشام الجودر، والذي حرص 
ع��ىل تقديم أش��كال الدع��م كافة 

للبعثة البحرينية.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  وأك��دت 
عبدالعزي��ز أن اإلنج��از التاريخي 
ه��و مث��رة للجه��ود املخلصة من 
الالعبات واألطقم الفنية واإلدارية، 
والذين حرصوا جميعا عىل ترشيف 
العريب،  االس��تحقاق  به��ذا  الوطن 
كام أن��ه نتيجة للعم��ل الجامعي 
للوفد اإلداري الذي عمل بكل جد 
واجته��اد بال كل��ل أو ملل لخدمة 

جميع األندية املشاركة.

“األولمبية” تحتفي بالشيخة حياة بنت عبدالعزيز
ضاحية السيف           اللجنة األولمبية

جانب من الحفل

متك��ن العب��و الدير م��ن خطف 
ملربع  املؤهل��ة  الرابعة  البطاق��ة 
دوري الي��د إث��ر تغلبه��م ع��ىل 
 )22/23( بنتيجة  الش��باب  فريق 
يف املب��اراة الت��ي جمعتهام أمس 
لحس��اب الجول��ة الختامي��ة من 
الدرجة  ألندية  التمهي��دي  الدور 

األوىل.
وكان الش��وط األول ق��د انته��ى 
 ،)11/13( أيض��اً  الدي��ر  لصال��ح 
وبذلك وصل رصيده إىل 23 نقطة 
مع��ززاً موقع��ه يف املرك��ز الرابع 
ليقتحم مربع الكبار فيام الشباب 
بخس��ارته هذه أصبح رصيده 20 
نقط��ة. ويف اللق��اء األول حق��ق 
توبيل نتيجة الفوز عىل س��امهيج 
)21/33(، ليتقدم برصيده إىل )17 

نقطة( وسامهيج )14 نقطة(.

البرتقالي يتقدم

خط��ف فري��ق الدي��ر أفضلي��ة 
التق��دم بالنتيجة للش��وط األول 
بف��ارق هدف��ني )11/13( عطفاً 
عىل األداء الجيد الذي ظهر عليه 
رغم السلبيات التي وقع فيها عىل 
م��دار 30 دقيقة من نقص عددي 
وتصويب��ات عش��وائية، بخ��الف 
الش��باب ال��ذي كان يع��اين متاماً 

يف الش��ق الهجومي بش��كل كبر 
وفاقداً للحلول يف هز الشباك.

بداية قوي��ة ورسيعة من كالهام 
ولكن الربتقايل كان األفضل تركيزاً 
من خالل حارس��ه املتألق حس��ن 
لالخوين  الرسيع  عيىس وهجومه 
محم��د وحس��ن م��دن باإلضافة 
ملحمد م��رزا ليأخ��ذ التقدم من 
خالل الدقائق األوىل 1/3، ليدخل 
العبي الش��باب تدريجي��اً يف جو 
اللق��اء ب��دءاً من حارس��ه محمد 
عباس الذي تصدى لبعض الكرات 
وعول امل��اروين عىل الجناح أحمد 
جالل الذي سجل هدفني متتاليني 

في��ام جن��اح الربتقايل ع��يل زهر 
أضاف هدفاً آخ��ر لتصل النتيجة 

حينها 3/5 مع الدقيقة العارشة.
اس��تمر الس��جال بينه��ام وفارق 
الهدف والهدفني مس��تمر لصالح 
الدير إىل أن حقق الشباب التعادل 
6/6 مس��تغاًل مبجه��ود عبدالل��ه 
ليدخ��ل  ريض،  وحس��ني  ياس��ني 
الفريق��ان يف موجة م��ن األخطاء 
مع  األه��داف  وإضاعة  الفردي��ة 
الدقيق��ة 20 )7/9( للدير. األخر 
تحصل عىل ثالث عقوبات ايقاف 
)حس��ن مدن، محمد عبدالهادي، 
محمد مدن( بشكل متتايل ولعب 

بأرضية امللع��ب بثالثة العبني إال 
أن الش��باب مل يس��تطع تسجيل 
أي ه��دف فيام الدي��ر متكن من 
التسجيل وإنهاء الشوط لصالحه.

البرتقالي يفوز

ش��هدت الدقائ��ق الع��رش األوىل 
ضعفا كبرا يف تس��جيل األهداف 
لكليه��ام وس��ط تألق الحارس��ني 
م��ن جه��ة ولألخط��اء الهجومية 
والتصوي��ب العش��وايئ من جهة 
أخ��رى والنتيج��ة تق��دم الدي��ر 
الدقائق وأخذ  )13/15(. مض��ت 
الدير يف توس��يع الفارق لصالحه 

بفضل دفاعه املتامس��ك واالرتداد 
الهجومي لصالح حسن مدن الذي 
برز يف صفوفه فيام الش��باب كان 
يجاهد بتح��ركات وأهداف أحمد 
والنتيجة  وياسني  والنشيط  حمزة 
حينه��ا )16/20( مع الدقيقة 18. 
الشباب يف ظرف دقائق متكن من 
تقليص الف��ارق ومعادلة النتيجة 
)20/20( مس��تغاًل صحوة حارسه 
والنقص الع��ددي يف الدير وأيضاً 

لوقوع األخر يف أخطاء متتالية.
الخمس  دقائقها  املب��اراة  دخلت 
األخرة والنتيج��ة متقاربة بينهام 
إىل أن تق��دم الدير بفارق هدفني 

)21/23( وس��ط إضاعة الش��باب 
لك��رات هجومي��ة متتالي��ة م��ع 
الدقيق��ة )28(. املاروين متكن من 
تقليص الفارق لهدف إال أن الوقت 
املتبقي مل يخدمه كثراً وخصوصاً 
أن الدير قد س��رها لصالحه. أدار 
اللق��اء الطاقم الس��عودي محمد 
الصق��ر وع��يل الس��قويف، وظهرا 
بش��كل جيد بتحركاتهام يف أرجاء 
امللع��ب وأيض��اً بقراراته��ام التي 

طالت الطرفني.

لقاء “الديربي” اليوم

تختتم اليوم )الخميس( منافسات 
ال��دور التمهي��دي مبواجه��ة من 
العي��ار الثقيل طرفاه��ا الغرميني 
التقليدي��ني لكرة الي��د البحرينية 
فريق األهيل )23 نقطة( والنجمة 
)27 نقطة( وذلك يف متام الساعة 

6.30 مساًء.
األه��يل يس��عى لتحقي��ق الفوز 
الس��ابع وإن��زال الهزمي��ة األوىل 
باملتصدر النج��اموي، فيام األخر 
يس��تهدف إنهاء الدور التمهيدي 
واالنتص��ار  الناجح��ة  بالعالم��ة 

العارش.

من لقاء الشباب والدير أمس

“بح��ارة الدير” تبح��ر إلى مرب��ع الكبار من بوابة الش��باب
“ديربي” كرة اليد البحرينية اليوم

علي مجيد

“البالد سبورت” تعزي نبيل عبدالرحمن
تتقدم أرسة “البالد سبورت” بخالص التعازي واملواساة إىل أمني رس 

نادي البسيتني نبيل عبدالرحمن لوفاة “شقيقه” الذي انتقل إىل 
رحمة الله فجر يوم أمس األربعاء، سائلني املوىل العيل القدير أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصرب 
والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يغ��ادر الي��وم الخميس رئيس 
االتح��اد البحرين��ي والع��ريب 
للك��رة الطائ��رة الش��يخ عيل 
إىل  خليف��ة  آل  محم��د  ب��ن 
تونس ل��رتؤس اجتامع اللجنة 
التنفيذية لالتحاد العريب للكرة 
الطائ��رة ال��ذي س��يعقد يوم 
اإلثن��ني 26 فرباير الجاري، كام 
سيشهد رئيس االتحاد ما تبقى 
من منافس��ات بطولة األندية 
والثالثني  السادس��ة  العربي��ة 
للكرة الطائ��رة للرجال، والتي 
تحتضنها العاصمة تونس حاليا 

مبشاركة 18 ناديا عربيا.
االتح��اد وفد  ويراف��ق رئيس 
األمان��ة العام��ة املك��ون من 
األم��ني الع��ام جه��اد خلفان، 
فراس  املس��اعد  العام  واألمني 

الحلواجي.
تواجده��م  هام��ش  وع��ىل 

االتحاد  رئيس  س��يعقد  هناك 
الع��ريب ووفد األمان��ة العامة 
مع  اللق��اءات  م��ن  سلس��لة 
مختل��ف القي��ادات الرياضية 
التونسية وممثيل  بالجمهورية 
للك��رة  العربي��ة  االتح��ادات 
الطائرة وعدد من املس��ؤولني 

يف تون��س، إضاف��ة إىل حضور 
لبطول��ة  الختام��ي  الحف��ل 
الطائرة  للكرة  العربية  األندية 

السادسة والثالثني.
وتضم اللجنة التنفيذية لالتحاد 
الع��ريب كال م��ن اللبناين عيل 
حيدر خليفة نائب الرئيس عن 
منطقة املرشق العريب، العامين 
الش��يخ ب��در ال��رواس نائب��ا 
للرئي��س عن منطق��ة الخليج 
وشبه الجزيرة العربية، الليبي 
جامل ال��زروق نائب��ا للرئيس 
عن منطقة إفريقيا، إضافة إىل 
باقي األعضاء وهم الفلسطيني 
حمزة رايض، اليمني محس��ن 
أحمد صال��ح، املغربية برشى 
حجيج، األردين بش��ر العلوان، 
القطري عيل الكواري، التونيس 
فؤاد  امل��ري  الفالح،  ف��راس 

عبدالسالم.

علي بن محمد يترأس اجتماع 
تنفيذية االتحاد العربي

الشيخ علي بن محمد

الرفاع         االتحاد البحريني للكرة الطائرة

اعتمد االتحاد البحريني للرتايثلون 
التي  حزم��ة برامجه ومس��ابقاته 
س��يقدمها يف الع��ام 2018، والتي 
تتضمن مسابقات مختلفة هدفها 
إثراء مس��رة رياضة الرتايثلون يف 
اململكة، ونرشها وتوس��يع قاعدة 

املشاركني.
للرتايثلون  البحريني  االتحاد  وكان 
ق��د ب��دأ أوىل برامج��ه يف الع��ام 
الجاري م��ن خالل إقامة س��باق 
الدواثل��ون الرسي��ع يف 16 فرباير 
ملس��افة 5 كيلوم��رتات جريا، 20 
كيلوم��رتا دراج��ة، 2.5 كيلوم��رت 
جري��ا، ع��ىل أن يواص��ل االتحاد 

سلس��لة برمج��ه بإقام��ة س��باق 
الرتايثل��ون األوملب��ي يف 16 مارس 
املقبل ملسافة 1.5 كيلومرت سباحة، 
40 كيلومرتا دراجة، 10 كيلومرتات 
جريا. ويف 20 أبريل املقبل سينظم 
االتحاد مسابقة الرتايثلون الرسيع 
ملس��افة 750 م��رتا س��باحة، 20 
كيلوم��رتا دراج��ة، 5 كيلوم��رتات 
جريا، فيام سيشهد يوم 28 سبتمرب 
املقب��ل انطالق س��باق اكوايثلون 
الرسي��ع، فيام س��يخصص يوم 29 
س��بتمرب املقبل لس��باق دوايثلون 
الرسيع ملسافة 5 كيلومرتات جريا، 
20 كيلومرتا دراج��ة، 2.5 كيلومرت 

جريا.
البحرين��ي  االتح��اد  وس��يواصل 
للرتايثل��ون برامجه بإقامة س��باق 
الرتايثل��ون يف 12 أكتوب��ر املقبل 
ملس��افة 5 كيلوم��رتات جريا، 20 
كيلومرتا دراجة، 2.5 كيلومرت جريا، 
عىل أن ينظم االتحاد يف 2 نوفمرب 
البطول��ة الوطني��ة يف الرتايثل��ون 
ملس��افة 5 كيلوم��رتات جريا، 20 
كيلومرتا دراجة، 2.5 كيلومرت جريا، 
وس��يختتم الع��ام بإقامة س��باق 
الرتايثلون األوملبي يوم 24 نوفمرب 
ملسافة 1.5 س��باحة، 40 كيلومرتا 

دراجة، 10 كيلومرتات جريا.

اتحاد الترايثلون يعتمد رزنامة 2018

نبيل عبدالرحمن



-  األهلي يقول إنك لم تقدم 
المستوى المأمول، بماذا تجيب؟

-  يف ب��ادئ األمر أود القول، لقد لعبت 
ك��رة الس��لة املهني��ة ملدة 8 س��نوات، 
وخضت العديد من املحطات االحرتافية 
يف جمي��ع أنحاء العامل، وكنت محظوظا 
مبا فيه الكفاية للتنافس عىل البطوالت 

مع بعض منهم.
يف هذه املرحلة من حيايت املهنية أتفهم 
أنني يجب أن أفعل ما هو مطلوب مني 
ملساعدة الفريق للفوز، أما بالنسبة إىل 
الن��ادي األهيل، فأعتق��د أن لعبي كان 
مثالي��اً لتكوي��ن فريقنا. األه��يل لديه 
أشخاص محليون موهوبون جدا بحيث 
انهم قادرون عىل تحقيق أهداف كبرية. 
يف رأيي أيضا كان لدينا أفضل مدرب يف 
الدوري وهو آرون م��كاريث. لقد غرس 
فينا فلسفة تقاسم الكرة، ولعب الدفاع 
الصعب واللعب كفريق واحد، أش��عر 

أنني كنت مثاليا لهذا النظام.
بالنس��بة يل، كان باإلم��كان أن أس��جل 
األهداف فور استالمي للكرة ولكن ليس 
هذا م��ا يحتاجه الفري��ق، فهو ينقصه 
روح اللعب الجامعي حتى يكون لديه 
خطط��ا هجومي��ة كبرية يس��تطيع من 
أنه ميتلك  خاللها التس��جيل خصوص��اً 
العن��ارص الجيدة. يف رأيي، أش��عر أنني 
مناس��ب لهذا الدور متاما ولكن اإلدارة 
شعرت خالف ذلك، وكمهنية ليس لدي 
خيارا سوى احرتام قرارهم وامليض قدما.

-  لعبت 5 مباريات، كيف تقيم 
أداءك؟

-  م��ن أصل 5 مباري��ات، أود أن أقول 
كان��ت يل 3 مباري��ات كب��رية، ومباراة 

واحدة جيدة، وأخرى سيئة.
حقيقًة، أعتقد أن املباراة الس��يئة هي 
التي كانت )ضد املح��رق( والتي أثرت 
عىل قرارهم بحقي. أنا أفهم أنها كانت 
لعبة مهمة جدا مع منافسينا وكان من 
املهم بالنسبة يل أن يكون أدايئ عظيام، 
ومع ذلك مل تكن س��وى ث��اين مباراة يل 
م��ع الفري��ق، حيث كنت ق��د وصلت 
للت��و إىل البحرين قبل 7 أيام من ذلك، 
باإلضافة إىل ان الالعب الرئييس حس��ن 
شاكر مل يكن مع الفريق. كان فريقنا ال 
ي��زال مير بفرتة تعديل، ال أحاول التربير 
ولكن كانت واحدة من أس��وأ مبارياتنا 
ذلك الي��وم. هذا يحدث م��ع الجميع 
أن مي��روا مبباريات س��يئة ولكن أمتنى 

لو لعبت بش��كل أفضل. لس��وء الحظ 
مل يكن ل��دي الوقت ألكون مع الفريق 
واالنخ��راط معه��م قبل اتخ��اذ اإلدارة 

قرارهم لفصيل.
 

-  كيف تلقيت خبر إقالتك، وهل 
أنت راٍض عن القرار؟

-  حدث هذا األمر بعد فوزنا عىل نادي 
تاريخ 19 يناير،  النويدرات، وتحدي��داً 
حي��ث كنت جالس��ا يف أح��د املقاهي 
عندم��ا تلقيت اتص��اال هاتفيا من أحد 
اإلدارين املس��اعدين وأخ��ربين بالقرار، 

وقال إنه قرار الرئيس.
ليس هناك أي العب يف أي وقت مىض، 
راٍض عن قطع عمله واالضطرار للعثور 
عىل وظيفة جدي��دة. ومع ذلك، يجب 
أن أكون أك��ر مهنية متاما وامليض قدما 
طاملا كانت صيغة العقد معهم واضحة 
وتجيز لهم االس��تغناء عني يف ظرف 40 

يوما من توقيعي للعقد.
 

-  هل حقًا لم تتحصل على 
مستحقاتك المادية؟

-  مل أس��تلم أي يشء م��ن النادي عىل 
اإلط��الق، حتى أنه��م فش��لوا يف دفع 
لق��د  يب.  الخ��روج  وتذك��رة  تأش��رييت 
تقطعت يب الس��بل يف البحرين ملدة 3 

أسابيع.
 

-  ومتى قالوا إنهم سيدفعون 
لك، وكم المبلغ المتبقي؟

-  يف الي��وم ال��ذي وقع��ت في��ه عىل 
ترسيحي بتاري��خ 20 يناير، قالوا يل إنه 
خالل يومن أو ثالثة أيام س��وف أستلم 
املال وتذكرة الطائرة س��تكون جاهزة. 
انتظ��رت وانتظرت ويف كل مرة أس��أل 
اإلدارة يكون الج��واب “يف غضون أيام 
قليلة” أو “األسبوع املقبل سيكون هنا 
بالتأكيد”. حتى ه��ذا اليوم وأنا أحصل 
عىل نفس الجواب من النادي ومل أستلم 

أي يش.
مبوجب العقد الذي أمضيته معهم فإن 
املبلغ اإلجاميل املس��تحق 4800 دوالرا 
باإلضاف��ة إىل 50 دين��ارا قيمة تأش��رية 

خروجي والتي وعدوين بدفعها الحقاً.

-  إذًا كيف غادرت البحرين وأنت ال 
تملك أي شيء؟

-  برصاح��ة أقولها، لوال الن��ادي الرتيك 
الذي تعاقد مع��ي ملا متكنت من ذلك، 
فهو الذي تكفل بدفع تأش��رية وتذكرة 
خروجي من البحرين وتسيري أموري إىل 

أن وصلت هناك.
 

-  ماذا ستفعل إذا لم يتم دفع 
مستحقاتك؟

-  لق��د انتظرت مب��ا في��ه الكفاية مع 
عدم وجود إجابات حقيقية، لذا سوف 
أق��وم برفع القضي��ة إىل محكمة الفيبا 

ومقاضاتهم السرتداد كافة حقوقي.
 

-  وهل لديك ما يثبت ذلك؟

-  نعم لدي نس��خة من العقد الخاص 
يب، فضال عن سجل من املحادثات التي 
تثب��ت أنه مل يتم دف��ع أي يشء. وأكرر 
الق��ول، إذا مل أحص��ل ع��ىل أموايل يف 
بضعة أيام، س��وف أتقدم بشكوى ضد 
الن��ادي إىل محكمة الفيبا وأطالب فيها 
بتعوي��يض ض��د األرضار التي لحقت يب 

وباألموال املستحقة يل.
 

-  هل فعاًل تم معاملتك بطريقة 
غير مهنية؟

-  الطريق��ة الت��ي تم التعام��ل بها مع 
وضعي غ��ري مهنية للغاي��ة. أوالً وقبل 
كل يشء، بع��د تلقي خ��رب إقالتي كنت 
ق��د ُدعيت إىل مكت��ب اإلدارة للتوقيع 
عىل أوراق ترسيحي يف تاريخ 20 يناير، 
واتفقت مع النادي عىل أن يتم الدفع يل 
للمدة التي لعبت فيها وهي أس��بوعان 
ونصف فضال ع��ن توفري تذكرة الطائرة 
واإلقام��ة يف املنزل ودفع رس��وم متديد 
التأش��رية، لق��د وعدين الن��ادي األهيل 
بإمكانية البقاء يف شقتي والحفاظ عىل 
سياريت حتى موعد استالم املال وتذكرة 

الطائرة.
 

-  وماذا حدث بعد ذلك؟

-  بعد حوايل أسبوع وعندما كنت أقود 
سياريت تفاجأت عندما توقفت السيارة 
يف منتص��ف الش��ارع ع��ىل الطري��ق 
الرسيع، كان هذا مخيفا جدا بالنس��بة 
يل ألن السيارة توقفت فجأة حتى كنت 
عىل وش��ك التس��بب يف حادث طريق، 
األمر الذي كان ميكن أن يكلفني حيايت 

بس��هولة. اتصلت حينه��ا إىل النادي 
عىل الفور وأخربوين أنهم سينظرون يف 

املشكلة، وأن أذهب إىل املكتب الستالم 
سيارة جديدة.

توجه��ت يف نف��س الليل��ة إىل املكتب 
وأعلم��وين ب��أن س��ياريت ت��م إيقافه��ا 
“أوتوماتيكي��اً” ألن الن��ادي توقف عن 

الدف��ع لرشك��ة التأج��ري، وقالوا يل 
إنني لن أحصل عىل سيارة أخرى 
واضطرت إىل الذهاب مش��يا إىل 
املنزل. لق��د كان هذا غري مهني 

للغاية.
وبع��د بضعة أي��ام من وق��وع حادثة 
السيارة، تلقيت رس��الة نصية من أحد 
إداري��ي الفري��ق يقول يل إن��ه عيّل أن 
أحزم حقائب��ي وأترك ش��قتي يف اليوم 
الت��ايل واملكوث يف فندق. فعاًل يف اليوم 
الت��ايل أزالوين من ش��قتي ووضعوين يف 
إحدى الفنادق القريبة ملنطقة النادي، 
وه��و من أق��ذر الفن��ادق وغ��ري آمن 
للغاية، حيث إن املصاعد مل تكن تعمل، 
وال يوج��د كهرب��اء يف الغ��رف. كانت 
الغرف غري نظيفة، حيث كانت القاممة 
والبق��ع والس��جائر يف كل مكان. حتى 
ان هن��اك بقعا من الدم عىل رشش��ف 
الرسير. كانت املنطقة غري آمنة للغاية، 

ومل أشعر باألمان عىل اإلطالق.
 

-  وكم استغرق معك ذلك؟

-  مكث��ت يف ه��ذا الفندق ملدة 3 أو 4 
ليال حتى ذهبت إىل اتحاد كرة الس��لة 
وطرح��ت لهم الش��كوى، حيث نقلوين 
يف نهاية املطاف من الفندق إىل ش��قة 
أخرى. وعندما تحدث��ت مع مدير كرة 
السلة عن األمر، قال يل إنه مل يكن عىل 
عل��م بأنن��ي انتقلت إىل ه��ذا الفندق 
ومل يك��ن قراره، وهذا من الصعب جدا 
تصديقه، ألن��ه يعطي أوام��ره مبارشة 

للمديرين اآلخرين.
بقيت يف الش��قة الجديدة حتى تاريخ 
10 فرباير وحينه��ا توصلت التفاق مع 
نادي تريك وهو الذي تكفل بدفع تذكرة 
رحلتي، وباإلضافة إىل أنه كان عيّل دفع 
رس��وم مع مغادرة الب��الد، ألن األهيل 
فش��ل يف متديد تأش��رييت. وحتى يومنا 
هذا مل يدفعوا يل مثن التأشرية وال تذكرة 
الط��ريان، ولوال النادي ال��رتيك لكنت ال 

أزال مقطوع السبيل يف البحرين.

 -  ه��ل تتوق��ع أن ينافس األهلي 

على لقب الدوري؟
-  برصاح��ة أعتق��د أن األه��يل لدي��ه 
املواهب للتنافس عىل اللقب ولكن أنا 
ال أعتقد أن هذا س��يحدث، ألن اإلدارة 
يف فوىض. ال يت��م دفع الرواتب لالعبن 
وهم غري سعيدين، فقد تم تغيري الكثري 
م��ن الالعبن وطرد املدرب كاريث، الذي 
كان يف رأيي أفض��ل مدرب يف الدوري. 
وأعتق��د أن هذه األمور ق��د ترض حقا 

النادي وفرصة تحقيق اللقب.
 

-  من هو أفضل العب في فريق 
األهلي؟

-  أعتق��د أن أفضل العب يف األهيل هو 
حس��ن ش��اكر. أعتقد أنه أفضل صانع 
ألعاب يف البحرين والعب ذيك جدا، لقد 

استمتعت باللعب معه.
 

-  أخبرني عن مستوى الدوري 
البحريني؟

-  أعتقد أن الدوري لديه العبن جيدين، 
ولك��ن الفرق تحت��اج إىل أن تكون أكر 
مهني��ة وأن تدفع املال لالعبيها. قيل يل 
إن جميع الالعب��ن البحرينين رواتبهم 
متأخرة لشهر وأكر، وهذا يرض بأدائهم 

يف الدوري.
 

-  من تتوقع أنه سيفوز بلقب 
الدوري؟

-  أعتقد أن املنامة سوف يفوز بالتأكيد.
 

-  من برأيك أفضل محترف في 
الدوري البحريني؟

-  أعتق��د العب ن��ادي املنامة األمرييك 
واين هو أفضل محرتف، حيث ميكنه أن 
يلعب يف داخل وخارج القوس. مستوى 

مهاراته مثري لإلعجاب، كام انه رجل يف 
فريق عظيم وميكن أن يساهم يف نظام 

الفوز.
 

-  من هو أفضل العب بحريني 
رأيته؟

-  لقد رأيت العديد من الالعبن ولكن 
بالنسبة يل حسن شاكر كان األفضل.

 

-  إذا تلقيت عرضا من أندية 
البحرين، هل ستعود مجددًا؟

-  الن��ادي الوحيد الذي س��أوافق عليه 
هو نادي املنامة. بالنسبة يل، هو النادي 
األك��ر احرتافية يف عمل��ه وتعامله مع 

العبيه.
 

- ذهبت إلى تركيا، مع أي ناٍد 
تعاقدت هناك؟

-  نع��م أن��ا وقعت عق��داً احرتافياً مع 
فريق يدع��ى كارييس س��بورت الرتيك، 
وأن��ا س��عيد باملعامل��ة الت��ي أتلقاها، 
كونهم كانوا الس��بب الرئيس مبساعديت 

يف املغادرة.
 

-  هل تريد أن تقول شيئًا آخر؟

-  أري��د أن أقول إن ما يجري يف النادي 
األه��يل خاطئ ج��دا، مل يدفع��وا يل أو 
للمدرب مكاريث وحتى لحس��ن شاكر. 
ك��ام أن الطريق��ة التي عامل��وين فيها 
كانت فظيعة ج��دا. لن أمتنى هذا ألي 
ش��خص، كام أعتقد أنه مع هذه اإلدارة 
الحالية بالنادي األهيل فاملكان غري آمن 

لالعبن املحرتفن.
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احترم قرار االستغناء 
عني وسأقاضيهم 

لدى محكمة “الفيبا”

المحترف السابق لسلة األهلي الكندي رايت لـ “البالد سبورت”:

تركية بمساعدة  البحرين  ــادرت  وغ دوالرا   4850 بـ  أطالبهم 

إداريــة فوضى  من  يعاني  ولكنه  المنافسة  على  قــادر  الفريق 
والسكن األجــرة  سيارة  قصة  وهذه  بمهنية  يعاملوني  لم 

محليًا األفضل  “والتايغر”  لإلعجاب  مثير  المنامة  محترف 

علي مجيد

ال أعتقد أن الش��ارع الريايض الس��الوي ومنتس��بي القلعة الصفراء قد تناس��وا املحرتف الكندي راين رايت الذي تعاقد معه الفريق األهالوي ليمثل صفوفه يف 
منافسات الدوري، كونه مل يدم إال 20 يوماً فعلياً كالعب، وتحديداً منذ وصوله يف 1 يناير 2018 حتى 20 من الشهر نفسه والذي تم فيه االستغناء عنه خدماته، 

خاض من خاللها 5 مباريات وبقيت مباراة واحدة عىل دكة االحتياط دون أن يشارك فيها ثانية واحدة.
هذا املحرتف الذي استقطبه النادي األهيل يعترب هو الثالث بعدما أقبل عىل تغيري عنرصين قبله يف غضون أشهر محددة، ولكن حاله مل يكن كحال الذين سبقوه 

يف ناديه واألندية األخرى الذين غادروا بهدوء وسالم، بل حدثت له مواقف وأمور أثناء وبعد تواجده مع األهيل تصيب املستمع بالذهول.
“البالد سبورت” حاور الكندي راين رايت، الذي باح بكل جرأة ورصاحة عام حدث له خالل األيام التي قضاها، وإليكم الحوار..

الكندي راين رايت



تحت رعاي��ة النائ��ب األول لرئيس 
والرياضة،  للش��باب  األعىل  املجلس 
رئي��س االتح��اد البحرين��ي أللعاب 
الق��وى الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد 
البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة سمو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة، 
تنطلق اليوم )الخميس( منافس��ات 
بطول��ة أقوى رج��ل بحريني، والتي 
ينظمه��ا املكت��ب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد بن حمد بن عيىس آل 
خليفة تحت ش��عار #خلك_وحش، 
ب� “خليج البحرين”، والتي تس��تمر 
منافساتها حتى يوم السبت املوافق 
24 فرباي��ر الج��اري، والت��ي وج��ه 
سموه بتخصيص ريعها لدعم مرىض 
الرسطان ضمن حملة #خلك_وحش، 
وتأيت ضمن مبادرات سموه الداعمة 

للمجالني اإلنساين والريايض.
وبهذه املناس��بة، أعرب سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته 
التي تشهدها  الواس��عة  باملش��اركة 
البطولة من ش��باب اململكة، مؤكدا 
سموه أن ذلك دليل عىل مدى حرص 
هذه الرشيح��ة الكبرية عىل التواجد 
يف مثل ه��ذه امللتقي��ات الرياضية، 
مضيفا سموه أن هذه البطولة تهدف 
لدعم الش��باب البحرين��ي ودفعهم 

نحو إبراز طاقاتهم وقدراتهم، والذي 
س��ينعكس ع��ىل ظه��ور الخام��ات 
الداعم��ة للرياض��ات البحريني��ة يف 

مختلف امليادين.
وق��ال س��موه: “إن اله��دف ال��ذي 
رسمناه من تنظيم هذه البطولة هو 
تأكيد الجهود الكبرية يف ترجمة رؤى 
وتوجيهات القيادة الرش��يدة الرامية 
لتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية 
التي تساهم يف دعم سمعة البحرين 
كدول��ة حاضن��ة ملختل��ف األلعاب 
الرياضي��ة، وال��ذي ينعك��س بدوره 
عىل تعزي��ز مكانتها عىل املس��توى 
ال��دويل، فإننا نس��عى ع��رب الجهود 
التي نبذلها لتعزيز الخطوات الرائدة 
من خ��الل الخط��ة التطويرية التي 
وضعناه��ا، أن نواص��ل عملية البناء 
والريايض  الشبايب  بالقطاع  والتطوير 
باململكة، والتي تهدف كذلك لجعل 
البحري��ن مقص��دا رياضيا من خالل 
تفعيل وتنش��يط إقام��ة املزيد من 
البطوالت”، موضحا س��موه أن هذه 
البطولة تأيت ضمن مبادرات س��موه 
الداعمة للحركة الرياضية يف اململكة 
الس��يام أنه��ا نجحت يف اس��تقطاب 
رشيح��ة كبرية وواس��عة م��ن أبناء 
اململك��ة، مضيف��ا س��موه أن هذه 

البطولة أصبحت محط اهتامم واسع 
من جانب الشباب الذي حرص عىل 
التواجد واملش��اركة مبنافساتها، الفتا 
سموه إىل أنها ستشهد اإلثارة والقوة 
والتح��دي بني املش��اركني، وهذا ما 
سينعكس بصورة واضحة عىل نجاح 

املسابقة والبطولة.

انطالق الحدث والدعوة عامة

تنطل��ق عند الس��اعة الرابعة عرصا 
#أقوى_رج��ل_ بطول��ة  فعالي��ات 

بحرين��ي مبوق��ع البطول��ة الواق��ع 
مقاب��ل فن��دق “وينده��ام جراند” 
اليوم  سيش��هد  ب�#خليج_البحرين. 
األول افتت��اح املع��رض املصاح��ب 
املتضم��ن القرية الرياضي��ة، القرية 
الصحي��ة، القري��ة الرتفيهي��ة، قرية 
املطاعم، وتسجيل املشاركني وتوزيع 
املصاحبة  والفعالي��ات  التجيه��زات 
اللع��ب بالنار  “ف��رق موس��يقية”، 
وفري س��تايل”. عىل أن يش��هد يوم 
غ��د “الجمع��ة” إقامة املس��ابقات 
عند الس��اعة الواح��دة ظهرا، والتي 
الخفيف  ال��وزن  تب��دأ مبس��ابقات 
يصاحبه��ا مس��ابقات األطفال. عىل 
أن يش��هد ي��وم الس��بت املقبل، 
إقامة منافسات الوزن املتوسط 
والثقي��ل، واأللع��اب املصاحبة 
وبرام��ج وفعالي��ات مصاحبة 

لجميع زوار املوقع.

30 ألف قيمة الجوائز 
و750 مشاركا

كشف رئيس اللجنة 
املنظم��ة العليا عمر 
عبدالعزيز بوكامل 
مجم��وع  ع��ن 
جوائ��ز البطول��ة 

تصل قيمتها إىل نحو 30 ألف دينار، 
وس��يارة دفع رباع��ي لبطل هذه 
النس��خة، وأن العدد النهايئ لعدد 
املش��اركني مبختلف املسابقات قد 
وصل إىل 750 مشاركا. كام وجهت 

الدعوة لبطل العامل الربيطاين إيدي 
هال الحائز عىل لقب بطولة العامل 
يف نس��ختها الثامن��ة ع��رشة العام 
املايض، والذي سيكون ضيف رشف 

للبطولة. 

انطالق بطولة أقوى رجل بحريني اليوم الخميس
تحت رعاية خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد 

اللجنة اإلعالمية          بطولة أقوى رجل بحريني
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وجه رئيس االتحاد املليك للفروسية 
وسباقات القدرة نائب رئيس املجلس 

األعىل للبيئة سمو الشيخ فيصل 
بن راشد آل خليفة أعضاء مجلس 

إدارة االتحاد واللجنة املنظمة 
لبطولة سموه لقفز الحواجز واللجان 

العاملة؛ لتحقيق جميع عوامل 
النجاح بالبطولة، وتوفري احتياجات 

الفرسان كافة التي من املقرر أن تقام 
منافساتها صباح يوم غد الجمعة 

مبيدان قفز الحواجز لالتحاد الريايض 
العسكري بنادي راشد للفروسية 

وسباق الخيل بالرفة.
وأكد سموه أن مجلس إدارة االتحاد 
املليك حريص كل الحرص عىل توفري 
أجواء املنافسة املثالية يف مسابقات 

قفز الحواجز؛ لذا وجهنا اللجنة 

املنظمة باالستعداد للبطولة، وتوفري 
احتياجات الفرسان حتى نصل بأعىل 

مستوى تنافيس يساهم يف تطور 
مستوياتهم، ويخلق أجواء التنافس 

الريايض الذي يطمح له الجميع.
وأضاف سموه أن ما وصلت إليه 

بطوالت ومسابقات الفروسية 
وسباقات القدرة وقفز الحواجز 

حتى اليوم يؤكد للجميع أن هذه 
الرياضة يف مملكة البحرين باتت 

اليوم أكرث نشاطا وتطورا؛ نظراً 
لالهتامم الكبري من جانب القيادة 

الحكيمة واالهتامم املبارش من جانب 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية الرئيس الفخري 

لالتحاد املليك للفروسية وسباقات 
القدرة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة، مؤكدا يف الوقت نفسه عىل 
الجهود التي يبذلها االتحاد ولجنة 

قفز الحواجز إىل جانب جهود فرسان 
اإلسطبالت.

وأوضح سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة أن رياضة قفز الحواجز 

تشهد نقلة نوعية يف اآلونة األخرية؛ 
نظرا للجهود التي يبذلها الفرسان مع 

إسطبالتهم، وهو ما انعكس إيجابيا 
عىل مستويات الفرسان واملسابقات 
التنافسية التي شاهدناها وتابعناها 

يف املسابقات والبطوالت املاضية، 
مشيدا سموه باملستويات التي قدمها 

الفرسان يف مسابقات قفز الحواجز 
يف املوسم الحايل حتى اآلن، والتي 

جاءت تنافسية بني جميع اإلسطبالت 
املحلية الذين يعملون جاهدين؛ من 

أجل رقي وتطوير مستوياتهم، كام 
نوه سموه ملشاركة العنرص النسايئ 

الفاعلة يف املوسم الجاري، حيث إن 
رياضة قفز الحواجز النسائية تشهد 

تطورا ملحوظا مع مشاركة عدد كبري 
من الفارسات يف مختلف املسابقات، 

وهو ما يساهم بشكل مبارش يف 
تطور الرياضة النسائية عموما، 
ورياضة قفز الحواجز خصوصا.
ونوه سموه أن االتحاد املليك 

للفروسية وسباقات القدرة يحرص 
دامئا عىل تقييم جميع املسابقات 

بعد االنتهاء منها وذلك رغبة منه يف 
تحقيق عوامل التطوير للمسابقات، 

وعىل هذا األساس انطلق املوسم 

الجديد بارتفاعات أعىل من أي 

موسم ماٍض وهي إحدى اإلضافات 

التطويرية التي حرصنا باالهتامم بها، 

متمنيا لجميع الفرسان املشاركني 
يف املوسم الجديد ملسابقات القفز 

التوفيق وتحقيق تطلعاتهم وأفضل 
النتائج التي يطمحون لها.

ويف رسالة من سموه لجميع 
الفرسان، أكد فيها لهم أن إطالق 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة عىل هذا العام شعار 
)الذهب فقط( يشكل اليوم 

حافزا معنويا كبريا ومنبعا للتسلح 
بالعزمية واإلرصار للوصول للقمة 

وصعود منصات التتويج، وتحقيق 
أفضل النتائج، وكسب أعىل املراكز 

واملراتب، وهو ما يساهم بشكل 
مبارش يف رفع املستويات التي 

يسعى االتحاد املليك لها عىل جميع 
األصعدة. 

بطوالت قفز الحواجز ساهمت في رفع مستوى الفرسان
حث جميع المتسابقين بتحقيق أفضل النتائج... فيصل بن راشد:

تغطية        اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ فيصل بن راشد

تقيم اللجنة املنظمة العليا للنسخة األوىل 
من دوري ن��ارص بن حم��د للجامعات 
2018 عند السادسة والنصف من مساء 
الي��وم “الخميس” حف��ل قرعة الدوري، 
وذل��ك بالجامع��ة العربي��ة املفتوح��ة، 
والذي س��يتم خالله ع��رض التحضريات 
والرتتيب��ات كافة التي قامت بها اللجنة؛ 
من أج��ل اإلعداد إلقامة ه��ذا الدوري، 
الذي س��يقام تحت رعاي��ة ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، والتي 
تنظمه وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة، 
وستنطلق منافس��اته يوم األحد املوافق 
الخام��س والعرشي��ن فرباي��ر الج��اري، 
وتس��تمر حتى يوم الخام��س عرش من 

مارس املقبل.

وتض��ع اللجنة املنظمة ملس��اتها األخرية 
يف التحض��ريات التي تجريه��ا؛ من أجل 
الوصول للجاهزية املثالية التي تس��بق 
االنطالق��ة. وت��أيت إقامة ه��ذا الدوري 
ضم��ن الربام��ج الهادف��ة الت��ي يطلقها 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
وتنفذها وزارة شؤون الشباب والرياضة؛ 
بهدف تش��جيع الش��باب لكال الجنسني 

عىل مامرسة الرياضة.
م��ن جانب��ه، ق��ال مدي��ر إدارة املراكز 
الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة 
نوار عبدالله املطوع: “إن اللجنة املنظمة 
تواصل التحضريات بش��كل مكثف قبيل 
خت��ام مرحلة اإلع��داد، فاللجنة تعكف 
ع��ىل أن تظهر ه��ذه البطول��ة يف أبهى 
حل��ة، لتعكس توجهات الوزارة برئاس��ة 
هش��ام الجودر الرامية لتوجيه االهتامم 
والدعم لطلبة الجامع��ات عىل الناحية 

الرياضية من خ��الل إقامة هذا امللتقى 
الريايض”.

وأض��اف أن اللجنة املنظم��ة قد أنهت 
التحض��ريات كافة لعقد قرع��ة البطولة 
الي��وم، وذل��ك بالتع��اون م��ع الجامعة 
العربية املفتوحة، مشريا إىل أن الجامعة 
قدمت تسهيالت كثرية للجنة لعقد هذه 
الق��رع، مثمنا يف الوقت ذات��ه التعاون 
الكب��ري الذي قدمت��ه الجامع��ة للجنة، 
والذي يساهم بشكل واضح بإقامة حفل 
القرعة عىل الشكل الذي يخدم تطلعات 

اللجنة لنجاح هذه الفعالية.
وأوض��ح املط��وع أن اللجن��ة املنظم��ة 
ق��د انته��ت مؤخ��را م��ن التجهي��زات 
“األلبس��ة” الت��ي س��توزعها عىل جميع 
الفرق املش��اركة مبختلف األلعاب التي 
سيش��هدها هذا ال��دوري، مبينا أن هذا 
اللب��اس ال��ذي اختارته اللجن��ة، والذي 

يتضم��ن ش��عار ال��دوري وميدالية عام 
الذهب التي أطلقها س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، س��يكون هو اللباس 
الرس��مي لجمي��ع الف��رق املش��اركة يف 

جميع األلعاب، مشريا إىل أن هذا اللباس 
سيكون بألوان مختلفة، مؤكدا أن اللجنة 
تس��عى جاهدة لتوفري هذه التجهيزات؛ 

بهدف دعم وتشجيع الفرق املشاركة. 

واختارت اللجن��ة املنظمة لدوري نارص 
ب��ن حم��د للجامع��ات اإلعالمي��ة ندى 
الشيباين املذيعة ومقدمة الربامج برشكة 
أبوظب��ي لإلع��الم لتك��ون عريفة حفل 
قرع��ة ال��دوري، حيث تعترب الش��يباين 
من املذيعات الش��ابات وصاحبة إطاللة 

إعالمية متميزة. 
لل��دوري  املنظم��ة  اللجن��ة  اعتم��دت 
املالعب التي س��تقام عليها منافس��ات 
الدوري، حيث تم اعت��امد صالة مدينة 
خليف��ة الرياضية إلقامة منافس��ات كرة 
القدم للطالب، وصالة جامعة بوليتكنك 
الطائ��رة  الط��رة  مباري��ات  الحتض��ان 
للطالب، في��ام خصصت صال��ة جامعة 
البحري��ن الطبية إلقامة منافس��ات كرة 
الس��لة للفتيات، وصالة الجامعة امللكية 
للبن��ات لتنظي��م مباريات ك��رة القدم 

للفتيات. 

تنظيمية “دوري الجامعات” تضع اللمسات النهائية استعدادا لالنطالقة
قرعة الدوري والمؤتمر الصحافي بـ “الجامعة العربية المفتوحة”.. اليوم:

تغطية           اللجنة اإلعالمية

ندى الشيباني  نوار المطوع



اجت���ازت م�ساه���دات اإع���ان اجل���زء ال�ساد�س من 
Mi s“  أأف���ام احلرك���ة واجلا�سو�سي���ة الأمريك ي

sion: Impossible“، 14 ملي���ون م�ساهدة، 
بع���د خم�سة اأي���ام فقط من طرح���ه على موقع 

“يوتيوب” للفيديوهات.
وحقق الإعان ه���ذه امل�ساهدات يف هذه 
الفرتة الق�سرية، ب�سب���ب �سمه جلرعة كبرية 

من م�ساهد احلركة واملطاردات، مثل كل اأفام 
“Mission: Imposiible” ال�سابقة.

والفيلم من بطولة املمث���ل الأمريك ي توم كروز، 
واملمث���ل الربيطاين هرني كافيل، ال���ذي ا�ستهر من جت�سيد 

 Justice”و ”Man of Steel“ البط���ل اخل���ارق “�سوبر م���ان”، يف اأف���ام
League”. ويحمل اجلزء اجلديد عنوانا فرعيا، هو “Fallout”، والذي يتويل فيه بطل 
الأح���داث، “اإيثان هانت” وفريقه ال�رسي يف وكال���ة “اآي اإم اإف” مهمة جديدة. و�سيطرح 

فيلم “Mission: Impossible Fallout” يف ال�سينمات، يف 27 يوليو املقبل.

اأ�ساب���ت فيكتوريا بيكهام الكث���ري من ع�ساق 
فرقة “�سباي�س جريل���ز” الغنائية يف جميع اأنحاء 

الع���امل بخيبة اأم���ل بع���د اأن ا�ستبع���دت قيام 
الفرقة بجولة غنائية والعمل معا جمددا.

وقال���ت بيكهام ملجلة “ف���وج”، املعنية 
باأخب���ار امل�ساه���ري، ي���وم ال�سبت “ل���ن اأقوم 

بجول���ة. الفتي���ات ل���ن يقمن بجول���ة غنائية”. 
وجاءت هذه النباء بعد اأن قالت الفرقة يف وقت 

�ساب���ق من ال�سهر اجلاري انه���ن يعتزمن العمل معا 
جم���ددا على ا�ستك�س���اف بع�س “الفر����س اجلديدة” بعد 

عقدين تقريبا من النف�سال. 
وعندما �سئلت عن خطط الفرقة، قالت بيكهام ل�”فوج”: “هناك �س يء قوي للغاية 

يف الر�سالة الت ي كانت متثلها �سباي�س جريلز”. 
وكان���ت مغني���ات الفرق���ة اخلم����س s فيكتوريا بيكه���ام ومياين ب���راون ومياين 
ت�سي�س���ومل وج���ريي هورنر واإمي���ا بونتون s ق���د تبادلن ال�سور عل���ى و�سائل التوا�سل 

الجتماع ي بعد جتمعهن يف منزل هورنر خارج لندن. 

Mission: Impossible

جولة غنائية

33 مليونًا

تق���وم النجمة جنيفر غارنر ببطول���ة م�سل�سل تلفزيوين كوميدي جديد بعن���وان “كامبينغ”. وذكرت 
تقاري���ر اإعامية اأن اأحداث العمل الفن ي تتناول ق�سة “والت”، الذي تقرر زوجته امل�سيطرة كاثرين اأن 
حتتفل بعيد مياده ال�45 و�سط الطبيعة، لكن تن�سم اإليهما �سقيقة كاثرين الوديعة، فتتحول الرحلة 
اإل���ى اختبار للعاق���ة بني الزوجني. العمل املاأخوذ عن م�سل�سل بريط���اين بال�سم نف�سه، من تاأليف لينا 

دونهام وجين ي كونر.
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ي�سي���د كلينت اإي�ست���وود، يف اآخر اأفام���ه، ب�سجاعة 
“اأبط���ال عادي���ني” ي���وؤدون دورهم الفعل��� ي يف ن�سخة 
�سينمائية من حادثة هجوم قطار “تالي�س” الذي قاموا 

باإحباطه �سنة 2015.
وي���روي فيلم “ذا 15:17 ت���و باري�س” كيف تدخل 
ثاث���ة اأ�سح���اب طفول���ة اأمريكيني عزل ملن���ع جهادي 
م�شل���ح بكال�شنيكوف، ومزود باأم�ش���اط �شالح م�شحونة، 
من تفج���ري حمولته يف قطار “تالي����س” خال رحلة بني 
اأم�سرتدام وباري�س يف 21 اأغ�سط�س 2015، وقد �سمحت 

هذه املبادرة البطولية بتفادي جمزرة.
وين���درج هذا امل����رسوع اجلديد يف �سي���اق جمموعة 
الأف���ام الأخ���رية الت��� ي عكف اإي�ست���وود عل���ى اإخراجها 
لعر����س ق�س����س حقيقية عن اأ�سخا�س م���ن دون خربة 
فعلي���ة اأت���ت اأعمالهم خارجة ع���ن املاأل���وف، من قبيل 
“اأمريكان �سنايرب” )2014( وهو عمل مثري للجدل عن 
قنا����س من الع���راق، و”�سايل” )2016( ح���ول الهبوط 
ال�سط���راري لطائ���رة يف نهر هاد�سون م���ن بطولة توم 

هانك�س.
لك���ن يف هذا العم���ل اجلدي���د، ا�ستع���ان اإي�ستوود 
بالأبط���ال احلقيقي���ني له���ذه الق�سة لي���وؤدوا دورهم، 
وهم �سبن�رس �ستون واأليك �سكارلتو�س واأنتوين �سادلر. 
وق���ال �سادل���ر، يف ت�رسيح���ات ملجل���ة “ب���اري مات����س” 
الفرن�سي���ة، “كان الأم���ر �سيقا بالفع���ل، ومل يكن موؤملا 
بالن�سب���ة لنا عل���ى ال�سعيد النف�س��� ي، لأن اأحدا مل ميت 
يف ذاك الي���وم، وكان���ت جتربة الفيل���م اإيجابية اإلى حد 
بعيد”. وا�ستعان املخرج الأمريك��� ي باأفراد من الطاقم 
الطب ي وخدمة الإ�سعاف الذين لبوا نداء ال�ستغاثة الذي 
اأطل���ق، يف حني حول م�سار القطار اإل���ى حمطة اأرا�س يف 

�سمال فرن�سا.
ول يعر����س م�سه���د احلادثة يف قط���ار تالي�س منذ 
البداي���ة يف ه���ذا الفيلم الذي ميتد عل���ى �ساعة ون�سف 
تقريبا، وهو ياأتي يف وقت لحق لتو�شيح الأمور. ويركز 

اإي�ست���وود يف اجل���زء الأول م���ن الق�سة عل���ى ال�سداقة 
القوي���ة الت ي تربط بني الرف���اق الثاثة الذين ترعرعوا 

يف حميط �ساكرامنتو )كاليفورنيا(.
وي�سل���ط ال�سوء خ�سو�سا عل���ى �سبن�رس، الذي ربته 
والدت���ه، ال�سغ���وف بالأ�سلح���ة، والذي عل���ق على جدار 
غرفت���ه لفتة فيلم “ليرتز فروم ايوو جيما”، وهو يحلم 
باإنق���اذ الأرواح، حت���ى لو كان علي���ه اأن يخالف القواعد 
املعم���ول بها. وكان هذا ال�س���اب الكتوم اأول من هاجم 
اجلهادي، خماطرا بحيات���ه. وينرث اإي�ستوود على امتداد 
الفيلم املوؤ�رسات الت ي تنبئ بعمله البطويل. ثم يغو�س 
العم���ل ال�سينمائ��� ي يف رحلة الأ�سدق���اء الأوروبية، بني 
البندقي���ة وروم���ا وبرل���ني واأم�س���رتدام وباري����س، م���ع 
�سل�سل���ة م���ن م�ساه���د ل�سه���رات يف نواد ليلي���ة و�سور 
“�سيلف��� ي” ملتقط���ة اأم���ام مع���امل �سياحي���ة �سه���رية. 
وتختت���م هذه املغام���رة يف باري�س، حي���ث ُقلد ال�سباب 
الثاثة و�س���ام ال�رسف، وهو اأعرق التكرميات الفرن�سية، 
ومتتزج يف هذا امل�سهد �سور اأر�سيف واأخرى من اإخراج 

اإي�ستوود فيها رئي����س فرن�س ي زائف يظهر من اخللف. 
ومل يتحدث اإي�ستوود عن هذا الفيلم اجلديد الذي خرج 
موؤخ���را اإلى ال�س���الت، فا�سحا املجال اأم���ام اأبطاله ك ي 

يدلوا بدلوهم لاإعام، وهو مل يقدمه حتى لل�سحافة.
اأعلنت �رسكة “�سوين” لاإنتاج ال�سينمائ ي عن العمل 
عل���ى انتاج جزء جديد من فيل���م الكوميديا واملغامرات 
“جوماجن ي”، بعد النجاح الكب���ري والإيرادات القيا�سية 
الت��� ي حققها اجلزء الأخ���ري من الفيل���م، والذي يعر�س 
حاليا يف دور العر����س العاملية )جوماجن ي( “ويلكم تو 
ذا جنغل”، كا�سفة اأنها �ست�ستعني بنف�س طاقم العمل 
م���ن املمثلني، وه���م دواين جون�س���ون، وكارين جيان، 
ولوب��� ي كانافال، ومي����س بايل، وكيفن ه���ارت، وجاك 

باك، على اأن يكون موعد عر�سه دي�سمرب 2019.
ي�سار اإلى اأن فيلم جوماجن ي “ويلكم تو ذا جنغل”، 
حق���ق اإي���رادات قيا�سي���ة بلغت 824 ملي���ون دولر، يف 
�سب���اك التذاك���ر العامل ي خ���ال الأ�سب���وع ال�ساد�س من 

عر�سه.
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اإعداد: طارق البحار

 “River” إلمينيم يحقق 
9 ماليين مشاهدة

باتلر يتعاقد على الجزء الثاني
”DEN OF THIEVES“ من

نال كل م���ن رئي�س مهرجان دب ي 
ال�سينمائ��� ي الدويل، عبداحلميد جمعة 
للمهرج���ان، م�سعود  الفن��� ي  واملدير 
اأمراهلل اآل عل ي، جائزة �سخ�سية العام 
يف مهرجان برلني ال�سينمائ ي الدويل، 
تطوي���ر  يف  مل�ساهمتهم���ا  تقدي���راُ 
ال�سينم���ا العربي���ة من خ���ال مهرجان 
ال���دويل. وتنظ���م  ال�سينمائ��� ي  دب��� ي 
ه���ذه اجلائزة من قبل مرك���ز ال�سينما 
العربية بالتعاون مع جملة “هوليوود 

ريبورتر”. 
وتعليق���اً عل���ى ا�ست���ام اجلائزة، 
رئي����س  جمع���ة،  عبداحلمي���د  ق���ال 
مهرج���ان دب��� ي ال�سينمائ��� ي الدويل: 
“نحن فخ���ورون باختيارنا، وح�سولنا 
على ه���ذه اجلائزة املرموق���ة، وتاأت ي 
يف وق���ت ممي���ز م���ع ب���دء حت�سرين���ا 
للدورة اخلام�س���ة ع�رسة ملهرجان دب ي 
ال�سينمائ ي ال���دويل. على مدى ال�15 
ع���ام املن�رسم���ة، ا�ستطعن���ا اأن ندعم 
�سناع���ة ال�سينم���ا يف املنطق���ة، كم���ا 
و�سهدن���ا من���واً ملحوظ���اً له���ا. لهذا، 
ا�ست���ام ه���ذه اجلائ���زة يف مهرج���ان 
برل���ني ال�سينمائ ي املرموق هو دليل 
على تو�سيع ح�س���ور ال�سينما العربية 
يف العامل. اأود اأن اأ�سكر مركز ال�سينما 
العربي���ة وجملة “هولي���وود ريبورتر” 

لهذا التقدير.” 
وم���ن جهت���ه، قال املدي���ر الفن ي 
للمهرج���ان، م�سع���ود اأم���راهلل اآل عل ي 

تعليق���اً عل���ى التك���رمي: “اإنن ي ممنت 
اإل���ى مرك���ز ال�سينم���ا العربي���ة وجملة 
“هولي���وود ريبورت���ر” حل�سويل على 
ه���ذا التك���رمي امل����رسف اإل���ى جان���ب 
رئي����س مهرجان  زميل��� ي و�سديق��� ي 
دب��� ي ال�سينمائ��� ي عبداحلمي���د جمعة. 
يزداد اأهمية الدور املهم الذي تلعبه 
ال�سينما العربية يف ال�سناعة العاملية 
يوم���اً بع���د ي���وم، وه���ذا يثب���ت ب���اأن 
العربية،  املنطقة مليئ���ة باملواه���ب 
وهدفن���ا كان، ولي���زال، دع���م تل���ك 
املواه���ب، ونحن متحم�س���ون ملبا�رسة 
حت�سرياتنا للدورة اخلام�سة ع�رسة من 

املهرجان.” 
وق���د ت�سل���م عبداحلمي���د جمع���ة 
وم�سعود اأم���راهلل اآل عل ي اجلائزة من 
ع���اء كركوت ي، موؤ�س�س مركز ال�سينما 

واأليك����س ريتم���ان، جمل���ة  العربي���ة، 
“هوليوود ريبورتر.

العربي���ة،  ال�سينم���ا  مرك���ز  يع���د 
“م���اد  �رسك���ة  قب���ل  م���ن  املنظ���م 
�سولو�سن���ز” يف الع���ام 2015، من���رباً 
لرتوي���ج وتعزي���ز ال�سينم���ا العربي���ة 
عاملي���اً. وته���دف اإلى توف���ري نافذة 
�سناع���ة  م���ع  للتوا�س���ل  احرتافي���ة 
ال�سينم���ا يف اأنحاء الع���امل. واإلى جانب 
اجلائزة، اأعلن مرك���ز ال�سينما العربية 
يف مهرج���ان دب��� ي ال�سينمائ ي الدويل 
�سي�ست�سي���ف  اأن���ه   2017 الع���ام  يف 
جائ���زة النق���اد الثاني���ة يف مهرج���ان 
كان ال�سينمائ��� ي يف �سه���ر مايو لهذا 
العام، وذلك لتقدي���ر اأف�سل الأعمال 

ال�سينمائية العربية. 

إيستوود يستعيد محاولة الهجوم 
على قطار “تاليس” في فيلمه األخير

خالل مهرجان برلين 2018

دبي السينمائي الدولي يقدر إلنجازاته

احتفل جنم بولي���وود ال�سهري �ساروخان 
�سفحت���ه  متابع��� ي  ع���دد  بو�س���ول  موؤخ���را 
ال�سخ�سية يف “تويرت” اإلى 33 مليون �سخ�س 
م���ن ع�ساقه وحمبيه، وبو�س���ول �ساروخان اإلى 
ه���ذا العدد ي�شب���ح اأكرث جنوم بولي���وود متابعة 
بو�سائل التوا�سل الجتماع ي، مثل اأميتاب بات�سان، 

الذي ميتلك نف�س عدد املتابعني.
و�سك���ر �ساروخان، البالغ 52 عاما، مرت���ادي �سفحته ال�سخ�سية 
عل���ى طريقته اخلا�سة، حيث ن�رس مقطع فيديو ق�سريا ملرتادي �سفحته، اإذ كان يرتدي 
مالب����س فورم���ال، لكنه قفز يف حمام ال�شباح���ة، وهو املقطع الذي اأ�شب���ح الأكرث تداول 
عل���ى مواقع التوا�س���ل. يذكر اأن �ساروخ���ان ا�ستطاع خال 25 عاما م���ن حياته املهنية 
يف بولي���وود حتقي���ق �سعبية جارفة، ومن اأ�سهر اأعماله الفني���ة “ديفدا�س”، “ه ي رام”، 

“ا�سم ي خان”.

اأطلق النجم العامل ي اإمينيم )45 عاماً( مع جنم 
جوائز غرام��� ي اإد �سريان )26 عام���اً( كليباً جديداً 
حمل ا�س���م “River” احتفالً بعي���د احلب، وحقق 
الكليب على موقع الفيديو ال�سهري “يوتيوب” ما 

يقرب من 9 مايني م�ساهدة.
وعل���ق قطاع كبري م���ن املعنيني باملو�سيقى 
والغناء باأن تع���اون اإمينيم واإد �سريان مل يتوقعه 
الكثريون، اإل اأنه من املوؤكد �سيحدث �سجة كبرية 
 ”River“ خ���ال الأي���ام القليلة املقبل���ة. اأغني���ة
واحدة من اأغنيات األبوم “Revival” الذي اأطلقه 

يف دي�سمرب 2017.

تعاق���د النجم الأمريك ي جريارد باتلر على بطولة اجلزء الثاين من فيلم “DEN OF THIEVES”، الفيلم الذي يعر�س حاليا 
اجلزء الأول منه يف اأكرث من 2432 �سالة عر�س �سينمائ ي على م�ستوى العامل، وينتم ي اإلى نوعية اأعمال الأك�سن واجلرمية، وهو من 
اإنت���اج �رسكة الإنتاج الأمريكية ديامون���د فيلم برودك�سنز، ومن اإعداد وتاأليف الثنائ ي كري�ستيان جودجا�ست وبول �سورينج، واإخراج 
كري�ستيان جودجا�ست. “DEN OF THIEVES 1” من بطولة جريارد باتلر، الى جانب كل من النجوم بابلو �رسايرب، اإيفان جونز، 

اأوي�سا جاك�سون جونيور، �سونيا باملورز، فيفت ي �سينت وغريهم.
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ب���د�أت �لفنانة �ل�ص���ابة كارولني عزمي ت�ص���وير �أولى 
م�ص���اهدها �ص���من �أح���د�ث م�صل�ص���ل “فوق �ل�ص���حاب” يف 
�إح���دى �لفي���ات بالتجمع �خلام����س، وذلك بعد �ن�ص���مامها 
موؤخًر� لأبطال �أ�رسة �مل�صل�ص���ل �ملقرر عر�ص���ه خال �ل�صباق 
�لرم�صاين �ملقبل. وقالت كارولني يف ت�رسيحات �صحافية، 

�إن تر�ص���حيها للم�صاركة يف �مل�صل�ص���ل جاء من قبل �ملخرج 
روؤوف عبد�لعزيز، م�ص���رًة �إلى �أنها �ص���عيدة بالتعاون معه 
للم���رة �لأولى لكون���ه من نوعية �ملخرج���ني �لذين يهتمون 
باملمث���ل، وحتر�س على ر�حته د�خل لوكي�ص���ن �لت�ص���وير 

وهذ� ما ظهر و��صًحا يف �أول يوم ت�صوير لها بامل�صل�صل.
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 1848
و�إجنلز  مارك�س  كارل 
ي����ن���������رس�ن �لإع��������ان 

�ل�صيوعي.

1921
يف  ع�صكري  �إن��ق��اب 
ب��ق��ي��ادة ر�صا  �إي����ر�ن 

بهلوي.

1952
بنغاليون  طاب  مات 
�صد  م���ظ���اه���ر�ت  يف 
�إث��ب��ات �لأردي���ة كلغة 
ر����ص���م���ي���ة ول���ي�������س 
في�صمونه  �لبنغالية، 
عيد  بنغادي�س  �أه��ل 

�صهد�ء �للغة.

1965
يوؤمم  كا�صرتو  فيدل 
ج��م��ي��ع �لأع����م����ال يف 

كوبا.

1972
 - �لرئي�س �لأمركي 
نيك�صون  ري��ت�����ص��ارد 

يزور �ل�صني.

1973
�ملقاتات �لإ�رس�ئيلية 
ركاب  طائرة  ت�صقط 
�صيناء  ف���وق  ليبية 
وي����������وؤدي �حل������ادث 
من   108 مقتل  �إل��ى 

�لركاب.

مسافات

عرض فيلم “كرودز” العائلي 
بمتحف البحرين مساء اليوم 

�صمن �أن�صطتنه وفعالياته �ملتنوعة، يعر�س عند �ل�صاعة �ل�صاد�صة 
من م�ص����اء �ليوم �خلمي�س �لفيلم �لكارتوين )ك����رودز( مبتحف �لبحرين 
�لوطني. حيث يقدم �لفيلم جمموعة م����ن �ملغامر�ت �لكوميدية لعائلة 
)ك����رودز( �لتي تعي�س يف عامل ما قبل �لتاري����خ؛ �إذ يحاولون �لبحث عن 
مكان جديد لاإقامة فيه بعد �أن ُدمر كهفهم، وي�ص����دون �لرحال يف رحلة 
طويلة عرب �ملناظر �لطبيعية �خلابة، مكت�صفني عاملاً جديد� ل ي�صدقه 

عقل، مما يعيد نظرتهم يف �حلياة �جلديدة. 
وحيث ميكن للعائلة �ل�صتمتاع بجولتها يف متحف �لبحرين �لوطني 
كذلك، فاإنه ميكنهم زيارة �لعرو�س �ملتحفية �لد�ئمة �أو �أحد �ملعار�س 
�ملقامة يف قلب �ملتحف ومنها معر�س )بني �ملحرق و�إ�صبيلية ... حو�ر 
بولز� وبو�ص����عد( �لذي ي�ص����تمر حت����ى 20 مار�س �ملقب����ل ويفتح �أبو�به 
حتى 8 م�ص����اًء. �إذ يتمكن �لز�ئر من ��صتك�ص����اف جمال �خلط �لعربي و�رس 
�للغة �لعربية، من خال �لتعاون بني �لفنان �لبحريني �إبر�هيم بو�ص����عد 
و�لفنانة �مل�ص����ت�رسقة �لقاطنة يف �إ�ص����بانيا �إليز�بي����ث بولز� و�ملتمثل يف 

�صل�ص����لة من �أعم����ال �لك����ولج �مل�ص����تلهمة من 
مدينة �ملحرق.

كم����ا ميك����ن للعائ����ات زي����ارة معر�����س )�لفن يف 
ح�ص����ارة باد �مل�ص����لمني( و�ل����ذي يفت����ح �أبو�به حتى 
�لثامنة م�صاًء، وي�صتمر حتى 30 يونيو  �ملقبل، حيث 
يقدم �ملعر�س للجمهور �ص����ورة عن �لطابع �ملتنوع 
و�ملتع����دد �لأوج����ه للثقاف����ة �لإ�ص����امية م����ن خال 
جمموعة �آل �صباح �لر�ئعة للفن �لإ�صامي. وينق�صم 

�لعر�س �إلى جز�أين رئي�ص����يني، ويقدم عر�ص����اً زمنياً 
يت����وزع على �أربع حقب )من بد�يات �لع�رس �لإ�ص����امي 

وحت����ى �لإمرب�طوري����ات �لث����اث �لرئي�ص����ية يف �لق����رن 
�ل�ص����اد�س ع�����رس(، متن����اولً عدة مو��ص����يع متح����ورت حولها 

�لفن����ون �لإ�ص����امية، وحتديد�ً �خل����ط، �لزخرفة �لهند�ص����ية، 
�لأر�بي�صك، �لفن �لت�صكيلي و�ملجوهر�ت.

“خليجنا أبو الخير” على مدرسة البيان اليوم 

بد�أت �ليوم �خلمي�س 22 فرب�ير �أولى عرو�س م�رسحية 
�لطف����ال “خليجن����ا �أبو �خلر” على خ�ص����بة م�رسح مدر�ص����ة 
�لبي����ان وه����ي من بطول����ة �لفنان����ة �لقديرة �ص����لوى بخيت 
و�خر�ج �لفنان ��ص����ماعيل مر�د و�ص����وف ت�ص����تمر �لعرو�س 

لغاية تاريخ 24 فرب�ير. 
ع����ن ه����ذه �لتجربة �رسح خم����رج �لعمل �إ�ص����ماعيل مر�د 
ل�����” �لب����اد”: �أول ��ص����كر مدر�ص����ة �لبيان عل����ى منحي هذه 
�لفر�ص����ة لأخرج عما م�رسحيا لاأطف����ال وعلى ر�أ�س �لقائمة 
�ل�ص����يخة مي �لعتيبي، و�ل�صيء �جلميل بالن�صبة يل �ن هذه 
�مل�رسحي����ة قدمت قب����ل 28 عاما وكانت م����ن �إخر�ج عبد�هلل 
ملك وم�صاعد خمرج م�صطفى ر�صيد و�لإحلان خلالد �ل�صيخ 
و�حمد �جلمري، وم�ص����مم �حل����ركات �ملخرج �ل�ص����ينمائي 
ب�ص����ام �ل����ذو�دي، و��ص����ماء كب����رة �خرى تو�ج����دت يف هذه 
�مل�رسحية �لتي نعيدها �ليوم ولكن ب�صكل خمتلف يتما�صى 
م����ع روح �لع�����رس، وبطبيعة �حلال عندما تت�ص����دى مل�رسحية 
�ص����اركت بها ��ص����ماء لمعة ولها تاريخ وب�ص����مة يف م�صرة 
�لفن �لبحريني فمن �ملوؤكد �ص����يكون هناك حتديا و�إ�رس�ر� 

يف كيفية �ملحافظة على روح �لعمل.
يج����در بالذكر �أن �ملخرج �إ�ص����ماعيل مر�د قد ت�ص����دى 
لإعد�د و�إخ����ر�ج م�رسحية “�لبئر” �لت����ي قدمها مركز �لزلق 
�ل�ص����بابي يف مهرج����ان خالد بن حم����د للم�رسح �ل�ص����بابي يف 

�أكتوبر �ملا�ص����ي، و�أي�صا يف مهرجان �أو�ل �مل�رسحي �لدويل 
�حل����ادي ع�رس، ويعترب م����ن �لفنانني �لبارعني يف ت�ص����ميم 

�لرق�صات للمجاميع وميتلك خربة طويلة يف �لإخر�ج.

شيماء 
سبت توجه 
رسالة 
ألعداء الفن

بقيادة البحريني القفاص

مسلسل رمضان المقبل “عطر الروح”.. تجربة درامية نفسية جديدة

حصلت على جائزة التميز في مهرجان أوال المسرحي... الدرازي:

البحـريــن والدة ومنبــع للفنــون واإلبــداع والمحتــرفيــن

وجهت �لفنانة �صيماء �صبت عرب ح�صابها �ل�صخ�صي على موقع 
�لتدوينات �لق�ص���رة “تويرت”، ر�ص���الة �إلى �أ�ص���حاب �لتعليقات 
�ملري�ص���ة �لت���ي ل حت���رتم �حلري���ة �ل�صخ�ص���ية للفن���ان، على حد 

و�صفها. 
وغردت “�ص���بت” قائلة:” ��صتخد�م خا�صية �لبلوك للوقحني 
يف ردوده���م من �أف�ص���ل �ملميز�ت يف تويرت.. م�ص���ج �بيه يو�ص���ل 
لل���ي عل���ى ر��ص���هم بطحة م�ص���تحيل �أن���زل مل�ص���تو�كم و�أرد على 
قذ�رة �أ�ص���لوبكم وب�صتمر يف ��صتخد�م �لبلوك مع كل تعليق هابط 
ومري�س ل يحرتم �آد�ب �حلو�ر و�حلرية �ل�صخ�صية، �أهم �صي عندي 
ر�حة بايل و�فهم يافهيم ربي ي�صفيك”. ��صتخد�م خا�صية �لبلوك 

للوقح���ني يف ردودهم من �ف�ص���ل �ملميز�ت يف تويرت م�ص���ج �بيه 
يو�صل للي على ر��صهم بطحه م�صتحيل �نزل مل�صتو�كم و�رد على 
قذ�ره ��ص���لوبكم وب�صتمر يف ��صتخد�م �لبلوك مع كل تعليق هابط 
ومري�س ل يحرتم �آد�ب �حلو�ر و�حلرية �ل�صخ�صية �أهم �صي عندي 

ر�حة بايل و�فهم يافهيم ربي ي�صفيك. 
و�صاركت �ص���يماء �ص���بت، موؤخر�ً، يف م�صل�ص���ل “�صيف بارد” 
مقتب�س عن رو�ية “�ص���عوديات” للكاتبة �صارة �لعليوي، وهو من 
بطولة �صقيقتها �صيماء �صبت ونرمني حم�صن ومرمي ح�صني ورمي 
حمد�ن و�صارة �أبي كنعان، و�ل�صيناريو ل� �صو�صن �لقاب�صي و�إخر�ج 

�إياد خزوز.

ي�ص���ور حالي���ا �ملخ���رج �لبحرين���ي حمم���د 
�لقفا�س م�صل�ص���له �جلديد “عط���ر �لروح” مع 
�لنجم���ة هدى ح�ص���ني وذلك ل�ص���هر رم�ص���ان 
�ملقب���ل وم���ن �ص���يناريو �ملب���دع ع���اء حمزة 

ومب�صاركة جنوم �خلليج.
تقدم �لنجم���ة �لقديرة هدى ح�ص���ني فيه 
دور طبيبة نف�ص���ية با�ص���م “عطر” وتو�جه من 
خال عمله���ا وحياتها �لكثر م���ن �ملو�جهات 
و�لتحديات و�مل�ص���اكل، فهو م�صل�صل در�مي 
نف�صي �لتي تقدم �لتحليل �لعميق ل�صخ�صيات 
تتحرك يف م�صار�ت تتقاطع يف �أماكن، وتتاقى 
يف �أخ���رى، كل ح�ص���ب وجهة نظره �ل�صخ�ص���ية 
و�لنف�صية، �صمن �رس�ع مت�صارع وحاد، كتجربة 
جدي���دة تعم���ق ح�ص���ور �لدر�م���ا �لتلفزيونية 
�لنف�ص���ية، �لتي تت�ص���لل �إلى مناطق مل ت�صل 
�إليها �مل�صل�صات �خلليجية من قبل، ما يعترب 
�إ�صافة للدر�ما �لكويتية خ�صو�صا، و�خلليجية 

عموما.
وي�صارك يف �مل�صل�صل عدد كبر من جنوم 
�لدر�ما �لتلفزيونية، منهم ح�ص���ني �ملن�صور، 
وعبد �ملح�ص���ن �لنم���ر، وعبد �لرحم���ن �لعقل، 
وحمم���د �لعجيم���ي، و�أحم���د �ل�ص���لمان، و�أو�س 
�ل�ص���طي، وعب���ر �أحم���د، وعب���د�هلل �لطليحي، 
وحممد �ص���فر، وليلي عبد�هلل، و�صهاب جوهر، 

و�إلهام علي، وغرهم.
�لبي���ان  ملوق���ع  ح�ص���ني  ه���دى  ت  وع���ربَّرّ
�للكرتوين موؤخر� عن �مل�صل�ص���ل بالقول: “من 
خ���ال جمموعة �لتج���ارب �لت���ي قدمُتها خال 
�ملو�ص���م �ملا�صي، وخ�صو�ص���اً بعد م�صل�صليرّ 
“�إقب���ال يوم �أقبل���ت”، و”حياة ثاني���ة” �لذي 
يعتمد على �جلو�نب �لنف�ص���ية، �أرى �أن �لدر�ما 
�خلليجية �ليوم ت�ص���ر يف منعطف���ات جديدة، 
ويف “عطر �ل���روح”، نتجه نح���و مناطق جديدة 
على �ص���عيد �ل�ص���كل و�مل�ص���مون، و�ص���عيدة 
بتعاوين م���ع �لكاتب عاء حمزة و�ملخرج حممد 
�لقفا����س �للذي���ن �ص���هد� معي جن���اح “حياة 
ثاني���ة”، �مل�صل�ص���ل �ل���ذي ت���رك ردود فع���ل 

�إيجابية، و�أ�صد�ء ر�ئعة.
وعربَّرّ �ملخرج حممد �لقفا�س عن �صعادته 
بالعم���ل م���ع �لفنان���ة ه���دى ح�ص���ني، لفت���اً 
�إلى متي���ز �أد�ئه���ا و�ختيار�تها لل�صخ�ص���يات 
�أن “عط���ر �ل���روح”  و�ملو�ص���وعات، وموؤك���د�ً 
�ص���يكون نقل���ة مهم���ة يف �لدر�م���ا �خلليجي���ة 
���م �لده�ص���ة �لت���ي �صر�ص���مها عل���ى وج���ه  بكَّ
�مل�ص���اهد، من حيث تطرقه لق�صايا �جتماعية 
ُمركبة، ليكون �لنتاج م�صل�ص���ًا خمتلفاً باأبعاد 
وم�ص���امني جديدة ومتجددة، ي�ص���تند يف ذلك 
على ن�س مملوء بالت�ص���ويق، ويغو�س يف عامل 
م���ن �لتفا�ص���يل �لدقيقة ومب�ص���توى عاٍل من 
�لتحليل، ما ي�ص���ع �مل�صاهد �أمام وجبة د�صمة، 

تتي���ح له �إعم���ال عقله و�لغو�س يف م�ص���احات 
و��صعة، جتدد لذة �لتفكر و�لتاأمل لديه.

ول تقل جودة �لت�ص���وير عن جودة �لق�صة 
�إذ �خت���ار �ص���ناع �مل�صل�ص���ل مو�ق���ع  و�لأد�ء، 
ت�ص���وير جديدة وملفتة، �إ�صافة �إلى ��صتخد�م 
�أحدث �لأجهزة و�ملعد�ت ل�صمان تقدمي عمل 

ذي جودة عالية على م�صتوى �ل�صورة.
ي�ص���م �مل�صل�ص���ل جنوماً متت �ل�ص���تعانة 
�ص���اهد، ما  بهم للظه���ور يف عدد حمدد من �ملَّ
ي�ص���يف �لكثر م���ن �جلدية و�لقيم���ة �لعالية 
�لت���ي  �حللق���ات  ع���دد  قل���ة  ورغ���م  للعم���ل، 

ي�ص���اركون به���ا، �إل �أن تاأثر ح�ص���ورهم كبر 
على �ص���عيد �مل�ص���مون، ودعمهم للم�صل�صل 
مينحه �ألقاً خا�ص���اً، وي�صفي له تنوعاً ومتازجاً 

فنياً جمياً ومتفرد�ً.

�أثبتت �ملاكرة �ل�ص���ابة مرمي �لدر�زي ح�ص���ور� 
حقيقي���ا وقوي���ا يف مهرج���ان �أو�ل �مل�رسح���ي �لدويل 
�حلادي ع�رس وذلك بنيلها جائزة �لتميز عن مل�ص���اتها 
�لإبدعية على وجوه �ملمثلني يف م�رسحية “�لبئر” �لتي 
قدمه���ا مركز �لزلق. حيث كان���ت بحق موهبة جديدة 
و��صلية ت�ص���تطيع �ن تربز نف�صها وتفر�س وجودها 
وتتف���وق عل���ى �لكب���ار �ي�ص���ا، خ�صو�ص���ا و�أن هناك 
م�ص���اركات من �إيطاليا وكوري���ا وتون�س وكند� وفرق 
م�رسحي���ة عريق���ة جاءت بكام���ل عتاده���ا وخرب�ئها يف 
�لتجميل و�ملكياج، �إل �أن بنت �لبحرين �ل�ص���ابة مرمي 
�ص���كبت ماء �لتميز عل���ى �عتاب باب �لف���وز و�لنجاح 

و�ذهلت عيون جلنة �لتحكيم �لتي منحتها �جلائزة.
“�لباد” �لتقت باملبدعة �ل�ص���ابة مرمي �لدر�زي يف 
هذ� �للقاء ت�صجيعا على ��صتمر�رها و�نت�صارها ودعمها:

حدثين��ا عن ش��عورك بالتكري��م والفوز 
بالتمي��ز ف��ي مهرجان أوال المس��رحي 

الدولي األخير؟

يف ه���ذه �للحظات �ل�ص���عور ل يو�ص���ف ول يعرب، 
وهذ� ما ح�ص���ل يل عندما مت تكرميي بالفوز و�لتميز 
يف مهرج���ان �أو�ل �مل�رسح���ي �ل���دويل، رغ���م توقع���ي 

بالفوز.

متى كانت بدايتك؟

بد�يت���ي يف جم���ال �لف���ن من���ذ �ل�ص���غر.. كانت 
هو�يتي يف �ملدر�صة هي �لر�صم حتى كربت، تعمقت 
يف جمال �لفن وبد�أت يف ‘’مكياج �لبيوتي’’ حتى �صنة 
 SFX 2015 قمت باأول جترب���ة يل يف مكياج �مل�رسح
makeup، ولغاية �لآن ولزلت �أتعمق و�بحث يف كل 
ماهو جديد يف ع���امل �ملكياج، بيد �أن م�رسحية “�لبئر” 

هي �أول عمل يل وهلل �حلمد و�ل�صكر على �لنجاح.

م��ا أب��رز الش��خصيات الت��ي قدمتيه��ا 
واألكثر قربها لك؟ 

كل �ل�صخ�ص���يات قريبة يل و��ص���تمتع بها �إل �أن 
�أكرثه���ا قربا هي �صخ�ص���ية “�مللعون���ة و�لعر�ف” يف 

م�رسحية �لبئر.

ما الفرق الجوهري بين مكياج السينما 
ومكياج المسرح؟

�لف���رق �جلوه���ري بينهم���ا م���ن حي���ث �لأدو�ت 
�مل�ص���تخدمة وح���دة �لألو�ن ويج���ب مر�عاة �لإ�ص���اءة 

وبع���د �جلمهور عن �مل�رسح.. مبا معنى �مل�رسح يتطلب 
مبالغة يف �ملكياج لكي يتمكن �جلمهور من م�ص���اهدة 
�ملام���ح و�لتعاب���ر بو�ص���وح لأن �لبعد عن �خل�ص���بة 
و�لإ�ص���اءة تاأثر على �ملكياج وبع�س �لأحيان تخفيه. 
�أما �ملكياج �ل�صينمائي فيجب �ن يكون طبيعيا جد�.

هل تناقش��ين المخ��رج أو المؤلف قبل 
الش��روع ف��ي التصوي��ر ام تتنازلين عن 

هذا الحق؟ 

بالطبع �أناق�ص���هم و�إذ� �قتنع �ملخرج مباحظاتي 
يت���م �لتغير وم���ن ثم نب���د�أ �لربوف���ات �ملبنية على 

ماحظاتي.

هل عندك مثل أعلى؟ 

قدوتي �لأ�صتاذة �صديقة �لن�صاري.

م��ا رأي��ك ف��ي أبن��اء وبن��ات البحري��ن 
العاملين بهذا الفن الجميل؟

�أنا ج���د�ً فخورة باأبن���اء وبنات ديرت���ي �لبحرين، 
فنح���ن لدين���ا مو�ه���ب ذ�ت م�ص���توى عال يف �ص���تى 
�لفنون ولي�س يف فن �ملكياج فح�صب. �لبحرين ولدة 

ومنبعا للفنون و�لإبد�ع و�ملحرتفني يف كل �صيء.

م��ن أصعب الوج��وه.. أعن��ي عند وضع 
المكياج؟

يف بع����س �لأحيان �أجد بع�س �ل�ص���عوبات ولكن 
�أحتدى نف�ص���ي و�أ�ص���ر بثبات و�إ�رس�ر حتى �أ�ص���ل يف 

نهاية �ملطاف �إلى تقدمي �ل�صخ�صية �ملطلوبة. 

إل��ى أي مدى يرتبط المكياج بفش��ل أو 
نجاح العمل الفني؟ 

االرتب���اط بينهما كبري جدا وال ميكن ف�ص���ل هذا 
ع���ن ذ�ك.. ل يوج���د عمل فن���ي �ص���و�ء كان م�رسحيا �و 
�ص���ينمائيا �أو تلفزيونيا ينجز بغر مكياج، فاملكياج 
ه���و �لعامل �لذي يقوم باإقن���اع �جلمهور على �ختاف 

م�صتوياتهم بال�صخ�صية. 

كلمة أخيرة

�أقدم �صكري جلميع من قام و�صاهم ببناء وجناح 
مهرج���ان �أو�ل �مل�رسح���ي �ل���دويل و�أمتنى �ل�ص���تمر�ر 
و�لتو�ص���ع وم�ص���اركة دول �أخرى، كما �أمتن���ى باإقامة 
مهرجانات �أخرى للمبتدئني �صو�ء خمرجني �و ممثلني 
�و م�صاعد خمرجني وديكور و�إ�صاءة، كما ��صكر طاقم 
عم���ل م�رسحية “�لبئر” �لذي �بدع يف �لعر�س و�ل�ص���كر 
مو�ص���ول جلريدة “�لب���اد” �لتي عودتن���ا د�ئما على 

ت�صجيع �ل�صباب وت�صليط �ل�صوء على �أعمالهم. 

    BUZZ      
أحداث

م �أفكار� مبتكرة �أو تقوم برحلة  تقدرّ
�أو تخطط لها

�لظ���روف �حلالية ل ت�ص���مح باختاق 
�مل�صكات 

�لرحات م���ن �جمل �ل�ص���ياء للر�حة 
�لنف�صية 

عين���ك �ص���اهرة د�ئماً عل���ى �لعمل، 
لكنها غافلة عن �ل�صحة

ل تلتزم ب�صيء �ذ� مل ت�صتطع �إجنازه 
ب�رسعة

عل���ى  حالي���ا  ت�ص���اعد  ل  �لظ���روف 
�خلطوة �لقادمة 

�لأجو�ء منا�صبة لكي تقرتح م�رسوعك 
يف �لعمل 

تاأثر�ت �إيجابية وجيدة على 
�صعيد �لعمل 

ت�ص���عر بالرتباك وتخاف على موقع 
�أو عاقة

�لبن���اء يف حاج���ة �يل متابع���ة منك.. 
�عطهم وقتا 

�ملطلوب هو �تخاذ �لقر�ر �حلا�ص���م 
بعدم �لوقوع يف �مل�صكات

علي���ك بال���رتوي قبل �لق���د�م على 
وظيفة �صعبة
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ُي�ضحي بحياته من �أجل �إنقاذ كلبه
�صح����ى رجل اأمريك����ي بحياته من اأجل اإنقاذ كلبه الذي جنا بالفع����ل، لكن �صاحبه الويف وهو رجل 
يبلغ من العمر 67 عاماً فارق احلياة وودع العامل فداًء لذلك الكلب. ويف تفا�صيل الواقعة التي بثتها 
�صبكة “�صي بي اإ�س - �صان فران�صي�صكو” الأمريكية، فاإن الرجل الذي مل تك�صف ال�صلطات عن هويته 
�صق����ط من ارتفاع 500 قدم وتويف على الفور عندم����ا كان يحاول اإنقاذ كلبه يف مدينة “دايل” بولية 
كاليفورني����ا الأمريكية، حيث كان الكلب ق����د هرب منه يف منطقة وعرة. وحدثت الواقعة عندما اأفلت 
الكل����ب من �صاحبه، فم����ا كان من الرجل اإل اأن ط����ارده ملنعه من الوقوع يف الهاوي����ة اأو القرتاب من 

حافتها، اإل اأن الرجل ذاته انزلق اإلى تلك الهاوية اخلطرة وفارق احلياة.

�إنذ�ر خطر... ��ضتخد�مات مرعبة للذكاء �ال�ضطناعي تهدد �لعامل
الإرهابي����ن  اأن  م����ن  بريطاني����ون  خ����راء  ح����ذر 
واملجرم����ن قد ي�صتغل����ون التط����ورات املت�صارعة يف 
جم����ال الذكاء ال�صطناعي، لتنفي����ذ اأعمال �رسق وقتل 

وت�صويه لل�صمعة.
ووفق ما اأوردت �صحيفة “تلغراف” الريطانية، 
اأم�����س الأربع����اء، ف����اإن 26 خب����ريا من معه����د م�صتقبل 
الب�رسي����ة يف جامعة اأك�صفورد ومرك����ز درا�صات خماطر 
املحتملة من تكنولوجيا امل�صتقبل بجامعة كامريدج 

اأ�ص����دروا تقريرا ي�صتعر�س املخاط����ر اجلانبية للذكاء 
ال�صطناعي خ�صو�صا يف ال�صي����ارات الذاتية القيادة. 
وقال����وا اخل����راء اإن ال�صتخ����دام “اخلبي����ث” لل����ذكاء 
ال�صطناع����ي �صيمث����ل خط����را وا�صحا عل����ى املجتمع، 
مرجح����ن اأن يظه����ر ذلك اخلطر خ����ال العقد املقبل. 
واأ�ص����اروا اإلى اأن الإرهابين ق����د ي�صتغلون ال�صيارات 
الذاتي����ة القي����ادة يف تنفي����ذ هجمات �ص����دم اأو ده�س 
وا�صع����ة النطاق. وح����ذر التقرير من الثق����ة الزائدة يف 

ال�صيارات الذاتية القيادة، لفتا اإلى دلئل ت�صري اإلى 
اإمكان التاع����ب بها، مثل التحك����م يف توقف ال�صيارة 
عند اإ�صارات املرور، اأو اإطاق طائرات م�صرية لتنفيذ 
هجمات يف اجلو. ويقول التقرير اإن الذكاء ال�صطناعي 
يتطور على نحو غري م�صبوق، لكن هناك خماوف ب�صاأن 
قدراته����ا على اإحل����اق ال�����رسر، ل�صيما م����ع احتمال اأن 

ي�صتغل الإرهابيون هذه التطورات لغاياتهم.
واأ�ص����اف التقرير اأن ال����ذكاء ال�صطناعي �صيغري 

�ص���كل املخاط���ر الت���ي يتعر����س له���ا الأ�صخا����س 
واملوؤ�ص�ص���ات وال���دول، اإذ ميك���ن للمجرمن جتهيز 
اأدوات ل�رسقة املعلومات واإحلاق ال�رسر باخل�صو�صية.
وق���ال اإن بو�ص���ع قرا�صن���ة الإنرتن���ت و”الدول 
املارقة” توظيف ال���ذكاء ال�صطناعي يف التدخل يف 
النتخاب���ات بوا�صطة اجليو����س الإلكرتونية من خال 
روبوت���ات ون�رس اأخب���ار مزيفة لتوجي���ه النقا�صات يف 

�صبكات التوا�صل.

�ضاعة ت��دق مرة وتعمل 
�ضنة �آالف   10

بداأ العمل يف الوليات املتحدة الأمريكية 
عل���ى بناء �صاعة �صتعمل ل���� 10 اآلف �صنة دون 

توقف، و�صممت لتدق مرة واحدة يف ال�صنة.
امل����رسوع ال���ذي اأطلقه موؤ�ص����س و�صاحب 
�رسك���ة اأم���ازون، جي���ف بيزو�س، ويه���دف لبناء 
�صاعة ميكانيكية قادرة على العمل ل� 10 اآلف 
�صن���ة. بيزو����س كان قد “غرد” عل���ى �صفحته 
اخلا�ص���ة عل���ى من�ص���ة التوا�ص���ل الجتماعي: 
“قائا باأن ال�صاعة �صيبلغ ارتفاعها 150 مرتا، 
�صاك���را كا من داين هيلي����س وزاندر روز على 

عبقريتهما”.
يذك���ر ب���اأن ال�صاع���ة �صيت���م و�صعه���ا يف 
منطقة جبلية غرب ولي���ة تك�صا�س الأمريكية، 
وت�صل تكلفتها الإجمالية اإلى 42 مليون دولر 

�صيقوم ب�رسفها بيزو�س بنف�صه على ال�صاعة.

“كنوز روكفلر” يف مز�د خريي
ت�ص���ري التقدي���رات اإل���ى اأن جمموع���ة 
امللياردي���ر  جمعه���ا  فني���ة  مقتني���ات 
الأمريكي ديفيد روكفلر �صتباع باأكرث من 
500 ملي���ون دولر �صتخ�ص�س للجمعيات 
اخلريية، عندما تعر�س يف مزاد هذا الربيع.
تق���وم  اأ�صوت�صيدبر����س،  وح�ص���ب 
دار كري�صتي���ز للم���زادات بعر����س مئ���ات 
الأعم���ال الفني���ة، ل�صيم���ا لوح���ات لكلود 
موني���ه وهرني ماتي����س وبابل���و بيكا�صو، 
م���ن مقتني���ات روكفل���ر، �صلي���ل الأ����رسة 
امل�صتثمرة يف جمال النفط، وزوجته بيجي. 
ت���ويف روكفل���ر، حفيد موؤ�ص����س �رسكة 
اأوي���ل ج���ون دي روكفل���ر، يف  �صاتن���درد 
مار����س ع���ن عمر ناه���ز 101 �صن���ة. وتبيع 
الأ����رسة مقتنياته الفنية ل�صالح اجلمعيات 
اخلريي���ة النا�صطة يف املج���الت الثقافية 

والتعليمية والطبية والبيئية. 
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�لربملان �لربيطاين يك�ضر تقليًد� عمره 650 عاما
املدي���رة  كارك،  �ص���ارة  اأ�صبح���ت 
ال�صابقة لبطولة وميبلدون لكرة امل�رسب، 
اأول ام���راأة تتول���ى من�صب “ب���اك رود” 
)الع�صا ال�صوداء( يف الرملان الريطاين. 
ومت تق���دمي كارك يف جمل����س اللوردات 
حامل���ة  “احلاجب���ة  ب�صفته���ا  الريط���اين 
الع�صا الأ�ص���ود”، يف �صابقة اأنهت تقليدا 
كر����س املن�صب للرجال عل���ى مدى 650 

عام���ا. وتقت�ص���ي مهمة “باك رود” قرع باب جمل����س العموم ل�صتدعاء النواب حل�ص���ور اخلطاب ال�صنوي 
للملكة، اإل اأن من يتولى املن�صب يوؤدي دورا اأ�صا�صيا يف الأعمال الرملانية. وت�صمية “باك رود” م�صتقة 
م���ن ع�صا �صوداء على راأ�صها اأ�صد ذهبي، ي�صتخدمها �صاحب املن�صب لطرق الباب لثاث مرات. وبح�صب 
املوق���ع الإلك���رتوين للرملان الريطاين، ف���اإن من ي�صغل من�ص���ب “باك رود” يتول���ى م�صوؤولية تنظيم 
الدخ���ول اإلى جمل�س الل���وردات واملحافظة على النظام فيه. وقالت كارك، ل���دى تعيينها العام املا�صي 
ب���دل من ديفيد ليكي الذي اأحيل على التقاع���د، اإن وظيفتها اجلديدة “ت�رسفها وت�رسها كثريا”. واأ�صافت 
كارك “جمل����س الل���وردات مكان تكت�صب فيه اأ�صغ���ر التفا�صيل اأهمية توازي عمق ال���رتاث والتقاليد”.  

و�صلمت امللكة اليزابيث الثانية كارك الع�صا ال�صوداء الأ�صبوع املا�صي يف ق�رس باكينغهام.

ن�ضف لغات �لعامل يف خطر
اأطلق���ت الأمم املتح���دة حتذيرا؛ مبنا�صبة اليوم العامل���ي للغات الأم، قالت في���ه اإن ن�صف لغات العامل قد 
تواج���ه احتم���ال الندثار ب�صبب العوملة، م�صرية اإلى اأن الأمر قد ميتد اإل���ى “حمو ثقافات” باأكملها. ون�رست الأمم 
املتح���دة عل���ى موقعها الإلكرتوين درا�صة، ت�صري اإل���ى خماوفها من �صيطرة عدد من اللغ���ات على ح�صاب اأخرى.  
وقال���ت اإن 96 % م���ن اللغ���ات املوج���ودة، ل يتحدث بها �ص���وى 4 % من �ص���كان العامل.  اأما اللغ���ات التي يتم 
ا�صتخدامها يف اأنظمة التعليم، فا يزيد عددها على ب�صع مئات، ويقل امُل�صتخدم منها يف العامل الرقمي عن 100 

لغة. وترى درا�صات عدة اأن فقدان لغة يعني اندثار ثقافة كاملة، ورمبا الق�صاء على تاريخ وتقاليد �صعوبها.

 Social
media

هبوط طائرة ا�ضطرارًيا بها 
�ملرحا�ض  لتعطل  �ضباًكا   85

ا�ضط����رت طائرة ركاب متجهة من الرنويج اإلى اأملانيا للهبوط ا�ضطراريا، حيث عادت 
اإل����ى املطار ال����ذي اأقلعت منه بعد فرتة من انطاق الرحلة؛ وذل����ك ب�صبب عطل يف مرحا�س 

الطائرة، الطريف اأن على منت الطائرة كان هناك 85 �صباكا.
وذك����ر موق����ع dagbladet الرنويج����ي اأن الرحلة اجلوية رق����م DY1156 املتجهة من 
اأو�صل����و اإل����ى ميونخ، اأقلعت ب�صكل طبيعي من مطاره����ا وارتفعت اإلى 33 األف قدم قبل اأن 
تخرج من املجال اجلوي ال�ضويدي، اإال اأنها �رسعان ما عادت اأدراجها اإلى الرنويج ب�ضبب عطل 
فن����ي اأ�صاب مرحا�س الطائ����رة، ح�صبما ذكر ممثل ل�رسكة الط����ريان الرنويغية لل�صحافين. 
واأو�ص����ح املوقع اأن الطائرة كانت حمملة ب� 85 �صباكا تابعن ل�رسكة روجكوب، الذين راحوا 
ي�صخ����رون من الواقعة، ويقول فرانك اأول�صن، الع�ص����و املنتدب من �رسكة روجكوب والذي 
كان متواج����دا عل����ى منت الطائرة: “كنا ن����ود اإ�صاح دورة مياه الطائ����رة، لكن لاأ�صف علمنا 
اأن����ه لبد من اإ�ص����اح العطل من خارج الطائ����رة، ومل نتمكن من اإر�صال اأحدن����ا خارج الطائرة 
عل����ى ارتفاع 10 اآلف مرت”. واأكد اأحد ال�صباكن على منت الطائرة، ويدعى هانز كري�صتيان 
اأوديغ����ارد، اأن الواقعة مث����رية لل�صحك، فعلى الرغم من ع����دد ال�صباكن على منت الطائرة 

ا�صطرت للعودة ب�صبب عطل يف املرحا�س.

كلوين يتربع ل� “م�ضرية من �أجل حياتنا”
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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�س غائم جزئيا ويتحول 
اإلى غائم مع فر�صة لت�صاقط 

امطار متفرقة.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10عقد، 
ولكنها جنوبية �رسقية بوجه عام من 10 

اإلى 15 عقدة احيانا خال النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 
اقدام. درجة احلرارة العظمى 25 

وال�صغرى 15 درجة مئوية.

ذك���ر املمثل جورج كلوين وزوجته اأمل اإنهما ترعا مببل���غ 500 األف دولر ل�صالح “م�صرية من 
اأج���ل حياتنا” املقرر تنظيمها يف وا�صنط���ن. وقال اإنهما �صين�صمان للم�صرية مع بع�س الطلبة دعما 
لدعوات بفر�س قيود على الأ�صلحة عقب مقتل 17 �صخ�صا يف اإطاق نار مبدر�صة ثانوية يف مدينة 

باركاند بولية فلوريدا الأ�صبوع املا�صي.
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