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السنة العاشرة - العدد 3422 
االثنين

26 فبراير 2018 
10 جمادى اآلخرة 1439

رواتب  زيادة  “با�س”: 
البحرينيني و1400 م�ستفيد 
�ملح���رق - با����س: �أعلنت �رصكة خدم���ات مطار 
�لبحري���ن “با����س” ع���ن زي���ادة رو�ت���ب موظفيه���ا 
�لبحرينيني، متا�س���ياً مع توجهات �حلكومة بقيادة 
رئي����س جمل����س �ل���وزر�ء، �س���احب �ل�س���مو �مللكي 
�الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة، بهدف حت�سني 
�الأو�س���اع �ملعي�س���ية للمو�طنني، ومبنا�س���بة مرور 
40 عام���اً عل���ى تاأ�س���ي�س �ل�رصك���ة.  وق���ال �لرئي�س 
�لتنفيذي لل�رصكة، �س���لمان �ملحمي���د �إن نحو 1400 

�ل�رصك���ة  �لبحريني���ني يف  م���ن �ملوظف���ني 
10ي�ستفيدون من �لزيادة.

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

املحرق كانت و�ستبقى درعا يحمي البحرينمنح جاللة امللك قالدة ال�سياحة العربية
اإ�ساءة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل اإرهاب اإلكرتوين... �سمو رئي�س الوزراء:كرم الفائزين بجائزة امللك حمد لتمكني ال�سباب

�ملنامة - بنا: �أكد عاهل �لبالد �س���احب �جلاللة �مللك 
حمد بن عي�سى �آل خليفة �أن هناك م�ساريع مهمة يف �ملجال 
�ل�س���ياحي �س���وف تنجزه���ا مملك���ة �لبحرين بالتع���اون مع 

�ملنظمة �لعربية لل�سياحة �لتابعة جلامعة �لدول �لعربية.
وت�رصف رئي�س �ملنظمة �لعربية ع�س���و جلنة �لتن�س���يق 
�لعلي���ا للعمل �لعربي �مل�س���رتك بندر بن فه���د �آل فهيد، 
مبنح جاللة �مللك يف ق�رص �ل�س���خري �أم�س، قالدة �ل�س���ياحة 
�لعربي���ة من �لطبقة �ملمتازة وهي �أعلى و�س���ام يتم منحه 

مللوك و�أمر�ء وروؤ�ساء �لدول، تقدير�ً لدعم جاللته �ملتميز 
للمنظمة �لعربية لل�سياحة.

من جانب �آخر، تف�س���ل جاللة �مللك بتكرمي �لفائزين 
بجائ���زة �ملل���ك حمد لتمك���ني �ل�س���باب لتحقي���ق �أهد�ف 
�لتنمي���ة �مل�س���تد�مة. و�أك���د جاللت���ه يف كلم���ة �س���امية �أن 
�جلائ���زة باأهد�فها �لنوعي���ة تعرب عن �لقناعات �لر��س���خة 

باأهمية �لدور �لذي يجب �أن يتواله �ل�سباب 
يف �سياغة م�ستقبلهم. 

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د رئي����س �ل���وزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللكي �الأم���ري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة 
�أن �لبحري���ن بقيادة جاللة �مللك ما�س���ية يف حتقيق 
كل ما هو خري للمو�طن ويف مقدمتها �أمنه و�س���عوره 
بالطماأنينة، و�أن �أي زعزعة الأمن �ملو�طن �أو �س���عوره 
بعدم �لطماأنينة ب�س���بب �ال�س���تغالل �ل�سيئ لو�سائل 
���ا” ال  �لتو��س���ل �الجتماع���ي يع���د “�إرهاًب���ا �إلكرتونيًّ

ينبغي �أن ي�ستمر.

وخاطب �س���موه �أهايل �ملحرق قائالً “حمبتكم يف 
قلبي كب���رية، ومو�قفك���م �لوطنية كانت و�س���تبقى 
درًعا يحمي �لوطن وم�س���در فخرن���ا و�عتز�زنا جميًعا 

على مر �ل�سنني”.
وكان �س���موه قد ��ستقبل بق�رص �لق�سيبية �سباح 
�أم����س ع���دًد� من �أه���ايل �ملح���رق، يف �إط���ار �للقاء�ت 

�مل�ستمرة �لتي يحر�س عليها �سموه مع �أبنائه 
من �أهايل خمتلف مدن وقرى �ململكة.

• •جاللة �مللك يت�سلم قالدة �ل�سياحة �لعربية من �لطبقة �ملمتازة	 �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال عدًد� من �أهايل �ملحرق	
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ت���غ���امن ي����� وج�����ه اخل�����ر ي����ال����ب����ارق ال���ه���ّت���ان

ب�ش��وفك تق��ّر اعيانن��ا والنف����و���س اتزي������ن

������رق وف���رج���ان���ه���ا ����ش���اغ���ت ال��ق��ي��ف��ان م����ن محْ

م�شاع��ر مث��ل كف��ن واح�شا���س مث��ل اآمي������ن

ب�����ذوق وب�����ش��اط��ة ف���اح���ت ����ش���دورن���ا ري��ح��ان

�شني�����ن الطيب��ة وروح االخ��وة بذرن��ا  عل��ى 

��ل��ي��م��ان ك��ت��ب رب����ي ان ي���ه���دي ���ش��َب��اأ ه���ده���د ���شحْ

البحرين لديرة  روح��ي  اه��دي  اين  وياليت 

ل���ه���ا ل����و ن�������ذوق املُ��������ّر ون�����خ�����اوي احل����رم����ان

ملّبي�������ن له��ا  وجين������ا  م�شاجعن�����ا  تركن��ا 

�شلمان اإب����ن  ا���ش��م��ه خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ّم  ج��ب��ل ط���ور 

الوا�ش��ن وال  الع�����واذل  ري��ح  ه���زت��ه  وال 

حت�������ّزم حت�������ّزم )ك���ل���ن���ا م����ع����ك( يف م����ا ك���ان

حّطن معركة  ف��ي  ال��دي��ن  �شالح  ل��ك  جن��ي 

م��ع��ك م��ع��ك واب�����ش��ر م���ا حل��ق��ن��ا م��ع��ك خ���ذالن

وافي��ن العهد  ن�شون  تربينا  اي����دك  على 

امل����ي����دان ����ش���اح���ة  م���ع���ك يف  ت����ق����ّدم وح����ّن����ا 

مث��ل ماجتمهرن��ا و�ش��ط “�شاح��ة ب�ش���يت��ن”

���ن ازم���ان ع��ل��م ن��ح��ت��زم ب���ك وان��ت��ف��اخ��ر ب���ك محْ

ام�شّفي���ن رّدوا  اقبل��وا  ال  م�����ن  عل��ى  ت�شّن��د 

ل�شان ب��ال���س  او   .. ل�����ش��ان  ل��ه  ل��ك  ال��وف��ا  ان  ل��و 

! عي���ن  وال  ب��روح  يفدي  ل��ك  ال�شعب  مناة 

وب���ال���ره���ان  .. خ��ل��ي��ف�����ه  اال  ل��ل�����ش��ع�����اب  وال 

اتل��ن ال�شع��اب  بي������دك جمي��ع  ال رو�شته��ا 

ردع����ت ال���ع���دو ق��ب��ل اي��ت��م��ادى ك��م��ا ال��ط��وف��ان

وحن��ا ميين��ك .. ِع���ّدن��ا �ش����ي��ف ذو حّدي��ن 

واخ���وان اق��رب��ا  للغريب  ���ش��رن��ا   .. اخل���ر  ع��ل��ى 

وع��ن ال�شر .. �شقن��ا ارواحن��ا يف حماكم دين

م��ث��ل م���ا ت��ف��ي��ي��ن��ا حت���ت ظ���ّل���ك اط��م��ئ��ن��������������ان

تب��ارك علين����ا مول��دك يف �ش���ه��ر ت�ش����ري��ن

”  طفل��ة الل����ول واملرج�ا��ن  ع�شق������ت  “املح������رق

وتّوجته�������ا عق��ٍد بجي��د الت������راث اي�����زي��ن

ني�شان وا���ش��ب��ح��ت  املدن”  “ام  ج���ذور  وك���رت 

الدين ي��وم  لي�����ن  ترابها  ن�ش����ون  وح�شٍن 

اح�شان وال��ل�����ش��ان  ال�����ش��ادق��ة  ال��وع��ود  �شرجت 

عل��ى املج��د والل��ي ي�ش��األ املج��د اأر�ش��ه وين؟

��ح��ت ب��ح��ت وحْ حل��ت وا���ش��ب��ح��ت ل��ه ع��ن��وان ت��و���شّ

وع��ودك م��دى حا�ش��ر وفعلك �ش��دى بع��دين

حت���ت راي�����ة ال���ق���ائ���د ح��م��د وام�����ر ب��و���ش��ل��م��ان

لب�شن��ا ثي��اب الفخ������ر والع��ز يف كل حي�������ن

و���ش��ان ق����در  ي��ح��ط��ون  ب��ح��ري��ن��ي  ق��ل��ت  واذا 

وال في�����ه بالع��امل م��ن ي�ش����اب��ه البح�����ري��ن

سالم بن أحمد البديد المناعي

كلنــا 
معــك 

قصيدة مرفوعة إلى
مقام صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
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�إعد�د �ل�سباب لأد�ء و�جباتهم جتاه �أوطانهم ب�سكل م�س�ؤول
جاللته هناأ الفائزين بجائزة امللك حمد لتمكني ال�شباب... العاهل:

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاه���ل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، يف ق�رص 
ال�ش���خري اأم����س، ممثل جالل���ة امللك لالأعم���ال اخلريية 
و�ش����ؤون ال�ش���باب، رئي����س املجل�س الأعلى لل�ش���باب 
والريا�ش���ة، رئي�س اللجن���ة الوملبية البحرينية �ش���م� 
ال�ش���يخ نا����رص بن حم���د اآل خليفة، الذي ق���دم جلاللته 
الفائزين بجائزة امللك حمد لتمكني ال�ش���باب لتحقيق 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.
وا�ش����تهل اللق����اء بت����الوة عط����رة من اآي����ات الذكر 
احلكيم. ثم تف�ش����ل جاللة امللك باإلقاء كلمة �ش����امية، 

فيما يلي ن�شها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلم����د هلل، وال�ش����الة وال�ش����الم على ر�ش�����ل اهلل، 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني،،
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

نرح����ب بكم اأجم����ل ترحيب، وي�ش����عدنا اأن ن�ش����هد 
معك����م الي�م نتائج امل�ش����اركة يف اأعم����ال اجلائزة التي 
نعت����ز برعايتها ملا حتمله من تطلعات واآمال نت�ش����ارك 
فيه����ا م����ع املجتمع ال����دويل لبل�����غ الأه����داف التنم�ية 
امل�ش����تدامة، من اأجل عامل اأف�ش����ل حيث يتمتع اجلميع 

بحق العي�س يف �شالم ورخاء ومناء.

كما تاأت����ي اجلائ����زة باأهدافها الن�عي����ة لتعرب عن 
قناعتن����ا الرا�ش����خة باأهمية الدور ال����ذي يجب اأن يت�له 
ال�ش����باب يف �ش����ياغة م�ش����تقبلهم، واإ�رصاكهم يف برامج 
التنمي����ة والتط�ير ل�ش����تيعاب تطلعاته����م، واعدادهم 
الإعداد ال�ش����ليم لأداء واجباتهم جتاه اأوطانهم ب�ش����كل 
م�ش�����ؤول، ومبا ميكّنهم من و�ش����ع اأ�ش�����س ومالمح ذلك 

امل�شتقبل امل�رصق. 
ون�د بهذه املنا�ش����بة اأن نهنئ الفائزين باجلائزة 
يف كافة فئاتها، من اأفراد وم�ؤ�ش�شات حك�مية وخا�شة 
واأهلية، ونحيي لهم جه�دهم يف رفعة ومتكني ال�شباب 
من منطلق اإميانهم بدوره����م الريادي يف بناء اأوطانهم 

والنه��س مبجتمعاتهم.
ول ي�ش����عنا كذلك، اإل اأن ن�ش����كر البن العزيز �شم� 
ال�ش����يخ نا�����رص بن حم����د اآل خليف����ة، ممثلنا ال�شخ�ش����ي 
لالأعمال اخلريية و�ش����ئ�ن ال�شباب، على اإ�رصافه املبا�رص 
عل����ى اأعم����ال ه����ذه املب����ادرة الدولية، وال�ش����كر كذلك 
لهيئ����ات الأم����م املتح����دة املعني����ة، ول�زارة ال�ش����باب 
والريا�ش����ة، واأع�ش����اء جل����ان التحكي����م عل����ى جه�دهم 

الكرمية لتحقيق الأهداف النبيلة للجائزة.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

كم����ا األقى �ش����م� ال�ش����يخ نا�رص بن حم����د اآل خليفة 

كلمة قال فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�شيدي ح�رصة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،،

ح�ش�رنا الكرمي،،
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

يطيب يل يا �ش����احب اجلالل����ة اأن اأتقدم جلاللتكم 
بخال�س ال�ش����كر وعظيم المتنان عل����ى ما تقدم�نه من 
دعم وم�ش����اندة وا�ش����حة لل�ش����باب البحريني والعاملي 
يف خمتل����ف املج����الت، حتى بات����ت �رصيحة ال�ش����باب يف 
كل الع����امل حتتل اأول�ي����ة بارزة يف فك����ر جاللتكم النري 
ونظرتكم امل�ش����تقبلية والثاقبة وا�شت�رصافكم لدورهم 
الهام وامل�ؤثر يف عملية التنمية امل�ش����تدامة باعتبارهم 
ال����روة احلقيقي����ة واملح����رك لكاف����ة عملي����ات التط�ر 

والنماء.
�شيدي �شاحب اجلاللة...

لق���د كان ملبادرات جاللتكم الرائدة والأولى من 
ن�عه���ا عاملياً جتاه ال�ش���باب، من خ���الل اإطالق جائزة 
جاللتك���م لتمكني ال�ش���باب لتحقيق اأه���داف التنمية 
امل�ش���تدامة �ش���داها الإيجاب���ي على م�ش���ت�ى العامل، 
وحث���ت ال���دول وامل�ؤ�ش�ش���ات احلك�مي���ة واخلا�ش���ة 

لت�جي���ه الأنظار والدع���م اإلى ال�ش���باب لتمكينهم يف 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ش���تدامة التي اأقرتها الأمم 
املتحدة، واعتمدها قادة العامل يف �ش���بتمرب 2015 يف 
قم���ة اأممية تاريخية، ولقد مل�ش���نا ه���ذا النجاح وهذا 
النت�ش���ار ال�ا�شع من خالل و�ش����ل عدد امل�شاركني 
يف الن�ش���خة الأولى من اجلائزة اإلى 663 م�ش���اركة من 
87  دولة، لتعك�س هذه امل�ش���اركة الكبرية الأهداف 
النبيلة التي حتملها اجلائزة ومردودها الإيجابي على 
م�ش���رية الرتق���اء مبنظ�م���ة العمل يف تل���ك البلدان، 
وال���دور املرتقب من دور ال�ش���باب يف حتقيق اأهداف 
التنمية امل�شتدامة، لت�شق طريقها ال�شليم نح� البناء 

والتط�ر واإحالل التنمية امل�شتدامة.
�شيدي �شاحب اجلاللة...

اإنن���ا نعاه���د جاللتك���م اأن من�ش���ي قدم���اً يف دعم 
ال�شباب وتقدمي املبادرات العاملية الرائدة يف جمالت 
متكني ال�ش���باب، واأن تك�ن الن�شخة الثانية من جائزة 
جاللتكم ن�ش���خة ناجح���ة بكافة املقايي�س، ت�ش���تقطب 
اأكرب �رصيحة من ال�ش���باب من خمتل���ف دول العامل، واأن 
نعزز من املكانة الرائدة التي حققتها مملكة البحرين 
عاملي���اً يف تبنيها للعديد من ق�ش���ايا ال�ش���باب، حتى 
اأ�ش���بحت عا�ش���مة عاملية لل�شباب، و�شي�ش���تمر البناء 

على ما حتقق من اإجن���ازات، والعمل على تعزيز اآليات 
ال�رصاكات مع اجلميع، مل�اكبة املتطلبات والحتياجات، 
حيث �شي�ش���كل ال�فاء بالتزاماتنا الدولية والت�شامن 
على ال�ش���عيد العاملي انطالقة حقيقية لبل�غ اأهداف 

التنمية امل�شتدامة.
ختاماً يا �شاحب اجلاللة...

ن�ؤك���د جلاللتكم اأن مملكة البحرين حر�ش���ت على 
حتمل م�ش����ؤولياتها الإقليمي���ة والدولية جتاه حتقيق 
ا�رصاك ال�ش���باب يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ش���تدامة 
مبختل���ف ابعاده���ا، وقطعن���ا �ش����طاً كب���رياً يف تنفيذ 
املب���ادرات ال�ش���امية جلاللتكم للنه�����س بال�رصاكات 
الدولية والتي تاأتي معززة للدور البحريني املت�ا�شل 

من العمل الإمنائي...
بال�ش���كر  اأتق���دم  اأن  اأود  املنا�ش���بة...  ه���ذه  ويف 
والتقدير اإلى وزارة اخلارجية، ووزارة �ش����ؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة، واملجل�س القت�ش���ادي الجتماعي بالأمم 
املتح���دة وبرنامج الأم���م املتحدة الإمنائ���ي يف مملكة 
البحري���ن واإلى اأع�ش���اء جلنة التحكيم العلي���ا والأولية 
عل���ى تعاونه���م ال�ثيق وال���ذي �ش���اهم يف اإجناح هذه 

املبادرة.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

• جاللة امللك م�شتقبال الفائزين بجائزة امللك حمد لتمكني ال�شباب	



املنامة - بنا: ا�س���تقبل 
عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
املل���ك حم���د بن عي�س���ى اآل 
خليفة، اأم�س بق�رص ال�سخري، 
وتنمي���ة  الثقاف���ة  وزي���رة 
املعرف���ة ن���ورة بن���ت حممد 
الكعب���ي، ووزي���رة ال�س���باب 
العربي���ة  الإم���ارات  بدول���ة 
املتحدة ال�سقيقة �سما بنت 
�س���هيل املزروعي، مبنا�سبة 
للم�س���اركة  للبالد  زيارتهما 
يف حف���ل توزيع اجلوائز على 
الفائزين بجائزة امللك حمد 
لتحقيق  ال�س���باب  لتمك���ن 

اهداف التنمية امل�ستدامة.
وق���د نقلت���ا ال���ى جاللة 
م���ن  كل  حتي���ات  املل���ك 
الإمارات  رئي�س دول���ة  اأخيه 
العربي���ة املتحدة ال�س���قيقة 
ال�س���يخ  ال�س���مو  �س���احب 
خليف���ة ب���ن زاي���د اآل نهيان 
واأخي���ه نائ���ب رئي����س دولة 
الإم���ارات العربي���ة املتحدة 
رئي�س جمل����س الوزراء حاكم 
دبي �س���احب ال�سمو ال�سيخ 
حممد ب���ن را�س���د اآل مكتوم 
اأبوظب���ي  واأخي���ه ويل عه���د 
نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�س���مو  �س���احب  امل�س���لحة 
ال�س���يخ حمم���د بن زاي���د اآل 
نهي���ان ومتني���ات �س���موهم 
ال�س���حة  موف���ور  جلاللت���ه 
والعافي���ة و ململكة البحرين 
التق���دم والتطور  مزيدا من 
والرخاء يف ظل قياده جاللته 

احلكيمة.
وخالل اللق���اء اأكد جاللة 
امللك عمق ومتانة العالقات 
الوثيقة  التاريخي���ة  الخوية 
ترب���ط  الت���ي  واملتمي���زة 
مملكة البحرين و�س���قيقتها 
العربي���ة  الإم���ارات  دول���ة 
ي�س���هده  ومب���ا  املتح���دة 
امل�س���رك  الثنائي  التعاون 
عل���ى  وتق���دم  تط���ور  م���ن 

كافة امل�س���تويات، بالأخ�س 
ال�س���بابية  املج���الت  يف 
والثقافية، معربا جاللته عن 
الأخوية  بالرواب���ط  اعت���زازه 
الرا�سخة التي جتمع البلدين 
ال�س���قيقن،  وال�س���عبن 
والتي ت�س���هد من���اء وتطورا 

م�ستمرا.
على  جاللته  و�س���كرهما 
ه���ذا  يف  امل�س���اركة  ه���ذه 
التع���اون  موؤك���دا  احلف���ل، 
ال�سبابي والثقايف والتن�سيق 
البلدين مبا  امل�س���رك بن 
ي�س���من حتقي���ق امل�س���الح 

والأهداف امل�سركة.
وقد اأعربت كل من نورة 
بن���ت حممد الكعبي، و�س���ما 
بن���ت �س���هيل املزروعي عن 
�سكرهما اجلزيل وتقديرهما 
البال���غ جلالل���ة املل���ك على 
حر����س جاللت���ه الدائم على 
دع���م وتعزيز التع���اون بن 
البلدين ال�س���قيقن، يف ظل 
م���ا يربطهم���ا م���ن عالق���ات 
م�س���يدتن  متميزة،  اخوي���ة 
ب���ن  القائ���م  بالتع���اون 
يف  ال�س���قيقن  البلدي���ن 
املجالن الثقايف وال�سبابي.
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الفائزون: فخورون بامل�شاركة يف جائزة جاللة امللك لتمكني ال�شباب

 بعدها األقى ممثل الأمم املتحدة لدى مملكة البحرين 
اأمن ال�رصقاوي كلمة، هذا ن�سها:

ح�رصة �ساحب اجلاللة امللك حمد ِبن عي�سى اآل خليفة  
حفظهُ اهللُ ورعاه  

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
اإنهُ ملن دواع���ي اعتزاِزنا – يف هذا اليوِم – اأْن نلتقي 
جالَلِتكم، يف هذا املجل�ِس العامر.. الذي ُيكرَُّم فيه ُنخبةٌ من 
�سباِب العامِل بجائزٍة ثمينٍة يف معناها وم�سموِنها.. ول�سيما 
اأنهُ - ولأوِل مرٍة يف التاريخ - ي�سهُد العاملُ زيادًة هائلًة يف 
ِن�سِب هوؤلِء ال�س���باِب مِمْن هم حتَت �سِن الثالثن، والذيَن 
ي�س���كلون 50 % م���ن ع���دِد �س���كاِن العامل، كم���ا يبلغ عدد 
ال�س���باب ما بن -10 24 عاًما.. 1.8 مليار �س���اٍب. اإن هذه 
النخبَة ال�س���بابيَة .. اأثبتْت تفوًق���ا يف العمِل، وبذلْت الكثرَي 
من اجله���وِد.. بهدِف تطوي���ِر جمتمعاِتها، وحَت�س���ِن حياِة 
نظراِئها من ال�س���باِب حوَل العامل.. واإنه لي�س���ْت ُم�س���ادفًة 
اأْن حتمَل جائزُة متكِن ال�سباِب.. والتي نحتفُل بها اليوم.. 
ا�س���َم جاللِة امللِك حم���د.. فهي تعك�ُس م�س���توًى عالًيا من 
الوع���ِي واللت���زاِم جت���اه دوِر مملكِة البحري���ن.. يف حتقيِق 
اأه���داِف التنميِة امل�س���تدامِة عاملًيا، والذي ُي�س���عدنا – يف 
الأمِم املتحدة - اأن َنت�س���اَرَك معه���ا على حتقيِقِه. ولذلك؛ 
فاإن هذِه اجلائزَة القّيمَة جُت�سُد – دوَن �سك – فكًرا تنموًيا 
ب���ارًزا.. لفًتا جلميِع الأنظاِر حوَل الع���امل.. فمن جهٍة؛ تاأتي 
تاأكيًدا مل���ا جاَء يف ميث���اِق العمِل الوطن���ِي البحرينِي.. من 
عنايِة الدولِة ب�س���كٍل خا�ٍس بنمِو ال�س���باِب العقليِّ والبدينِّ 
.. وُمراعاِة الأ�س�ِس القت�ساديِة للمجتمِع.. القائمِة  واخُللقيِّ
على مبداأِ احلريِة االقت�ش���اديِة، والعدالِة، وتنويِع الن�ش���اِط 
القت�سادِي، وم�سادِر الدخِل.. وال�ستغالِل الأمثِل للموارِد 
والرثواِت الطبيعيِة، و�سيانِة الأمواِل العامة.. وهو ما جعَل 

البحريَن حُتقُق م�ستوًى متقدًما يف التنميِة القت�ساديِة.
ومن جهٍة ثاني���ٍة؛ فاإَن تبنَي مملك���ِة البحريِن لأهداِف 
التنميِة امل�س���تدامة ال�س���بعِة ع�رص.. واعتماِدها يف خطِة عمِل 

حكومِتها لالأعواِم املقبلِة.. اإلى جانب روؤيِتها القت�س���اديِة 
2030، الت���ي تتقاط���ُع يف كث���رٍي م���ن حيثياِتها م���ع اأجندِة 
التنميِة امل�س���تدامِة 2030 للعاِم نف�ِس���ِه.. كُل ذلك ي�س���رُي 
اإل���ى اأن مملك���َة البحري���ِن ما�س���يةٌ – ب���كِل ق���وٍة واإرادٍة – 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030 دون تخلِف اأحٍد 
ع���ن الركب.  اإن هذه اجلائزَة النوعيَة، وال�س���ّباقَة – عاملًيا 
– والتي ياأتي تنفيذها �س���مَن اإطاِر ال�رصاكِة ال�سراتيجيِة 
بن مملكِة البحريِن والأمِم املتحدة.. التي وقعت يف ال 24 
م���ن اأكتوبر املا�س���ي لالأع���وام )-2018 2022( .. والتي 
َتَتوخى اختياَر اأف�س���ِل امل�س���اريِع ال�س���بابيِة التي ُتخاطُب 
اأه���داَف التنمي���ِة امل�س���تدامِة.. قد ب���داأْت اليوَم ت�س���رُي – 
بف�سِل اجلهوِد امل�س���ركِة – يف امل�ساِر ال�سحيِح، وحتقُق 
الأهداَف املن�سودِة، التي اأُقيمْت لأجِلها.. ولعَل انفتاِح هذِه 
اجلائزِة على جميِع الدوِل.. مبوؤ�س�س���اِتها، العامِة واخلا�سِة، 
واملدني���ِة، وغ���رِي الربحيِة، اإلى جان���ِب الأف���راِد.. هو الذي 
اأعطاَه���ا هذا التجاوَب الدويلَّ الكبرَي. وا�س���محوا لنا – على 
ُعجالٍة – اأن نك�س���َف هذِه الإح�سائياِت املتعلقَة باجلائزة.. 
فقْد بل���َغ الع���دُد الإجمايُل للم�س���اركاِت 800 م�س���اركًة... 
و�س���َل منها اإلى التحكيِم 663 م�س���اركة.  ُقبل منها 602. 
وذلك من 87 دولًة حوَل العامل... َت�ّس���َدَر هذه امل�ساركاِت 
الأفراُد ب 448 م�ساركًة... َتلْتُهم املوؤ�س�ساُت غريُ الربحيِة 
ب 111 م�ساركة.. ثم املوؤ�س�ساُت احلكوميةُ ب 22، واأخريا 
ال�رصكاُت اخلا�سةُ ب 21 م�ساركة. اإن عدَد امل�ساركاِت ُيعُد 
كبرًيا ن�س���بًيا، وهو ُمر�س���ٌح للزيادِة يف الأع���واِم القادمة... 
ول�س���يما اأنهُ مت اختياُر فريٍق اأمم���ٍي دويٍل من املحكمَن؛ 
لتحكي���ِم اجلائزة.. اإلى جانِب ا�س���تحداِث نظ���اٍم اإلكرويٍن؛ 
لر�سيِد التقدمي... وهو ما َي�سمُن توافَر ُعن�رصيِّ ال�سفافيِة 
وامل�س���داقية... كما ُيحقٌق ال�س���معَة الالئقَة بهذِه اجلائزِة 
الفري���دة. اإن متكَن واإدماَج كِل �س���اٍب ح���وَل العامل.. ُيعُد 
عاماًل ُمهًما واأ�سا�سًيا يف املجتمعات... نظرا اإلى اأن ال�سباَب 
هم امل�سوؤولوَن عن تطوِرها وتقدِمها.. �سواٌء كرواِد اأعماٍل 

اأم ن�سطاء... اإنهم قادُة التغيرِي وملهميِه، مبا ميتلكوَنهُ من 
مواهَب، وطاقاٍت، واأفكاٍر، وروؤى... واإنَّ الآماَل معقودٌة على 
هذه الأجياِل ال�س���ابة... غري اأنن���ا – يف الوقِت ذاته - يجب 
اأن نكوَن حري�س���َن على ال�س���تثماِر الأمثِل يف ال�س���باب... 
واإنَّ على احلكوم���اِت اأن تعمَل معهم.. وتاأخَذ باأيِديهم نحو 
حتقي���ِق اأه���داِف التنميِة امل�س���تدامة بال�س���كِل املطلوب. 
اإن مملكَة البحريِن ت�س���ُم ما يقارُب 60 % من ال�س���باب... 
وه���ي ُتعد مثاًل بارًزا على الهتماِم بال�س���باِب واإ�رصاِكهم... 
م���ن خالِل مبادراِتها املختلفة.. من َقبيل: مدينةُ ال�س���باِب، 
واملوؤمتِر ال���دويِل لل�س���باِب واأهداِف التنميِة امل�س���تدامة، 
وتطويِره���ا للمراك���ِز والأندية ال�س���بابيِة يف خمتل���ِف اأنحاِء 
اململك���ة. واأخ���رًيا، فاإننا نتطلُع – يف الأم���ِم املتحدة – اإلى 
فت���ِح مزيٍد من اآف���اِق التعاوِن مع مملك���ِة البحرين.. ومزيٍد 
م���ن املبادراِت الرائدة.. لإجناِز اأكرِب َقدٍر من غايات اأهداِف 
التنميِة امل�ستدامة.. وذلك مب�ساندٍة ودعٍم من جاللِتكم، ثم 
�س���مو ال�س���يخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، ممث���ل جاللة امللك 
لالأعمال اخلريية و�سوؤون ال�سباب، ورئي�س املجل�س الأعلى 
لل�س���باب والريا�س���ة، ورئي�س اللجنة الأوملبية، اإلى جانِب 

وزارِة �سوؤوِن ال�سباِب والريا�سِة.
�س���احَب اجلالل���ة.. جُم���دًدا نتق���دُم اإليك���م.. بخال�ِس 
التهنئِة.. على هذه املبادرِة املتميزِة... والتي ُي�س���عدنا – 
يف الأمم املتحدة – اأن نكوَن جزًءا منها..  اإن مملكَة البحريِن 
مثاٌل حٌي على التعاي�ِس ال�س���لمِي والنفتاح... اإنها �سغريٌة 
يف حجِمها... كبريٌة باإجنازاِتها... ول�سيما ما يتعلُق بتحقيِق 
التنميِة الب�رصيِة... بف�س���ِل حكمِة قادِتها... وجهود �َسعِبها.   

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 
ثم األقت هادية �س���ريازي كلمة بالنيابة عن الفائزين 
بجائزة امللك حمد لتمكن ال�سباب لتحقيق اأهداف التنمية 

امل�ستدامة كلمة هذا ن�سها:
ح�رصة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البحرين 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اإنه ملن دواعي ال�رصف العظيم بالن�س���بة يل بينما اأقف 
اأمام جاللتكم يف هذه املنا�س���بة اخلا�س���ة والتي اأعتز بها، 
هذه الحتفالية التي جتمعنا معكم اأيها القائد الذي يدرك 
ويوؤمن باأهمية الدور الفعال الذي يلعبه ال�سباب يف قيادة 
العامل نحو اآفاق التنمية الوا�سعة ومنحهم الفر�سة الكاملة 
لإطالق اأفكارهم الإبداعية امل�رصقة كاأ�سا�س لتطوير العامل 

وكافة مقومات التنمية امل�ستدامة فيه.
�س���احب اجلاللة،، يف هذا اليوم نرفع جلاللتكم بر�سالة 
ال�س���كر والتقدي���ر من �س���باب العامل، والتي اأت����رصف بنقلها 
جلاللتك���م نياب���ة عنهم. وا�س���محوا يل اأن اأع���رب عن خال�س 
ال�س���كر ملبادرة جاللتكم لتمكن ال�سباب يف حتقيق اأهداف 
التنمية امل�س���تدامة وه���ي املبادرة الأولى م���ن نوعها على 
ال�س���عيد العاملي. وهذه املبادرات التي اأطلقتها مملكتكم 
الرائ���دة والت���ي اأظهرت الهتمام الوا�س���ح ب�س���باب العامل، 
وحتقيق م�سئولياتها نحو ال�سباب والتي ا�ستطاعت حتقيق 
التوافق العاملي و�س���نعت هذه اجلائزة الوا�س���عة النت�سار 
ب�سبب اأهدافها النبيلة لتمكن ال�سباب وتنمية دول العامل.
�س���احب اجلاللة،، نعتز ونفتخر مب�س���اركتنا يف جائزة 
جاللتك���م لتمك���ن ال�س���باب وحتقي���ق اأه���داف التنمي���ة 
امل�ستدامة. هذه اجلائزة التي اأتاحت لنا الفر�سة احلقيقية 
واملثالي���ة لن����رص اإبداعاتن���ا واأفكارن���ا وابتكاراتنا لتحقيق 
اأهداف التنمية امل�س���تدامة ونبعث بر�س���الة وا�سحة لكافة 
امل�س���وؤولن يف بلدانن���ا باأننا على اأمت ال�س���تعداد لرتياد 
امل�س���تقبل امل�رصق من خالل تنمية بلداننا واإطالق اأفكارنا 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�س���تدامة يف عاملنا وا�ستعدادنا 

للم�ساركة يف تطويره.
�س���احب اجلالل���ة،، يف اخلت���ام اأود اأن اأوؤك���د جم���دداً 
ال�س���كر جلاللتكم على ت�رصيفكم لنا يف ختام م�س���اركتنا يف 
جائزة جاللتكم لتمكن ال�س���باب وحتقي���ق اأهداف التنمية 
امل�س���تدامة، كما نثم���ن عالياً ونقدر حر����س جاللتكم على 

م�س���اندة �س���باب الع���امل. بعد ذلك تف�س���ل جالل���ة امللك 
بتك���رمي الفائزي���ن بجائزة املل���ك حمد لتمكن ال�س���باب 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�س���تدامة وهم: الفائزة من فئة 
الأف���راد الآن�س���ة هادية �س���ريازي من جمهورية باك�س���تان 
الإ�سالمية والتي عملت على تطبيق جمموعة من املبادرات 
لتحقي���ق اأه���داف التنمي���ة امل�س���تدامة، والفائ���ز من فئة 
القطاع اخلا����س: �رصكة اخلليج ل�س���ناعة البروكيماويات 
)جيبك( والتي �ساهمت يف حتقيق اأربعة موؤ�رصات من خالل 
برام���ج التعليم والتدري���ب واملحا�رصات البيئية، وت�س���لم 
اجلائ���زة رئي����س �رصكة اخللي���ج ل�س���ناعة البروكيماويات 
عبدالرحمن جواهري، والفائز من فئة احلكومات: موؤ�س�س���ة 
ال�س���باب التابع���ة لرئي����س جمهوري���ة اأذربيج���ان والت���ي 
تدع���م الأفكار املبتكرة لل�س���باب، وت�س���لم اجلائزة رئي�س 
املوظفن مبوؤ�س�س���ة ال�س���باب التابعة لرئي����س جمهورية 
اأذربيج���ان فائق جورباتوف، والفائز من فئة املوؤ�س�س���ات 
الأهلية واملنظمات العاملية: منظمة ال�سباب لأجل التنمية 
من جمهورية �سرياليون والتي تهدف اإلى متكن ال�سباب 
يف العدي���د من املجالت، وت�س���لم اجلائزة من�س���ق الربامج 
التنموي���ة باملنظمة عثمان �رصيف. ثم تف�س���ل جاللة امللك 
بتكرمي اأع�س���اء جلن���ة التحكيم العليا وهما وزير ال�س���باب 
والريا�سة بجمهورية م�رص العربية خالد عبدالعزيز، ووزيرة 
ال�س���باب بدولة الإمارات العربية املتحدة �س���ما املزروعي 
. وكرم جاللته اأي�س���اأ اأع�س���اء جلنة التحكي���م الأولية وهم: 
مديرة الفري���ق الإقليمي لالبتكار بربنام���ج الأمم املتحدة 
الإمنائي يف الدول العربية جنيفر كولفيل، ومديرة برنامج 
ال�س���باب العاملي بربنام���ج الأمم املتح���دة الإمنائي نويال 
ريت�سارد، وحملل الربامج التنموية بربنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي مبملكة البحرين علي �س���الح، وم�ست�سار الت�سال 
الإقليمي بربنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الدول العربية 
نعمان ال�سياد. وُقدمت الى �ساحب اجلاللة هدية تذكارية 

بهذه املنا�سبة.

• جاللة امللك م�ستقبال وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة ووزيرة ال�سباب الإماراتيتن	

جاللة امللك: تعاون �شبابي وثقايف 
وتن�شيق م�شرتك مع الإمارات
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البحرين تنجز م�ساريع �سياحية مهمة بالتعاون مع املنظمة

القيادة تهنئ خالد بن حمد  ببطولة اأقوى رجل بحريني

جاللته ُمنح قالدة ال�سياحة العربية من الطبقة املمتازة... جاللة امللك:  

املنامة - بنا: ا�س���تقبل عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة يف ق�رص ال�س���خري اأم�س 
رئي�س املنظم���ة العربية لل�س���ياحة التابعة جلامعة الدول 
العربي���ة ع�س���و جلن���ة التن�س���يق العلي���ا للعم���ل العربي 
امل�س���رك بندر بن فهد اآل فهيد، وعددا من امل�سوؤولني 

باملنظمة.
وت����رصف رئي�س املنظم���ة مبنح جالل���ة امللك قالدة 
ال�س���ياحة العربية من الطبقة املمتازة وهي اأعلى و�س���ام 
يت���م منحه مللوك واأمراء وروؤ�س���اء ال���دول، وذلك تقديراً 
لدعم جاللت���ه املتميز للمنظمة العربية لل�س���ياحة والذي 
مبوجبة بال �س���ك حتقق وهلل احلمد اإجنازات تخدم �سناعة 
ال�س���ياحة عل���ى امل�س���توى الإقليم���ي وعل���ى امل�س���توى 

املحلي.
وقال رئي�س املنظمة...

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وال�سالة وال�سالم على �سيدنا ونبينا حممد وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.
املجل����س التنفيذي للمنظمة العربية لل�س���ياحة قرر 
من���ح عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى 
بن �س���لمان اآل خليفة قالدة ال�سياحة من الطبقة املمتازة 
تقديراً وعرفاناً لدعم جاللته لل�س���ياحة يف مملكة البحرين 
ونيل املنامة لقب عا�س���مة ال�س���ياحة العربية لعام األفني 
وثالث���ة ع�رص، ولدع���م جاللته اأهداف وخط���ط املنظمة منذ 
تاأ�سي�س���ها من خالل التعاون امل�س���رك مع هيئة البحرين 

لل�سياحة واملعار�س.
�سدر يف جدة يف 23\2\2018

ورحب �ساحب اجلاللة امللك برئي�س املنظمة العربية 
لل�سياحة والوفد املرافق، واأعرب عن �سكره وتقديره على 
هذا الو�س���ام الذي ميثل اأي�س���ا تقدي���راً ململكة البحرين 
وجهودها امل�س���تمرة لتعزيز القطاع ال�س���ياحي وتطويره 
باعتباره رافداً مهما يف دعم القت�ساد الوطني، منوهاً مبا 
تتمتع به البحرين من مقومات ح�سارية وتراثية و�سياحية 

جعلتها وجهة متميزة على خارطة ال�سياحة العاملية.
واأ�س���اد جاللت���ه بالتعاون الوثيق القائ���م بني وزارة 

ال�س���ناعة والتجارة وال�س���ياحة وهيئة البحرين لل�س���ياحة 
واملعار����س، موؤك���داً جاللت���ه اأن هناك م�س���اريع مهمة يف 
املجال ال�سياحي �س���وف تنجزها مملكة البحرين بالتعاون 
مع املنظمة، م�س���رياً جاللة امللك ال���ى ما يتمتع به الوطن 
العرب���ي من مقوم���ات �س���ياحية وطبيعية واآث���ار تاريخية 
ت�سهد على التاريخ العريق للوطن العربي مما يجعل هذه 
املقومات مق�س���دا �س���ياحيا. كما اأثن���ى جاللة امللك على 
الإجنازات التي حققتها املنظمة العربية لل�سياحة والدور 
املهم الذي ت�سطلع به يف تطوير العمل العربي امل�سرك 
يف جمال ال�س���ياحة، متمني���اً لرئي�س املنظم���ة والقائمني 

عليها دوام التوفيق يف جهودهم خلدمة ال�سياحة العربية. 
من جانب���ه، اأعرب رئي����س املنظمة العربية لل�س���ياحة عن 
بالغ �س���كره وامتنانه جلاللة امللك على حر�س جاللته على 
دعم وتنمية اأوجه التعاون امل�س���رك بني مملكة البحرين 
واملنظمة يف قطاع ال�س���ياحة، م�سيداً مبا ت�سهده البحرين 
من تقدم وازدهار وتطور يف عهد جاللة امللك، مثنياً على 
الإجنازات ال�سياحية الرائدة التي حققتها مملكة البحرين 
يف ظ���ل قيادة جالل���ة امللك، وم���ا توفره م���ن بنى حتتية 
وخدمات ذات جودة عالية لل�س���ائح وامل�س���تثمر يف قطاع 

ال�سياحة.

املنام���ة - بنا: بعث عاه���ل البالد �س���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة برقية تهنئة اإلى النائب الأول لرئي�س 
املجل�س الأعلى لل�س���باب والريا�س���ة، رئي����س الحتاد البحريني 
لألع���اب الق���وى، الرئي�س الفخ���ري لالحتاد البحريني لريا�س���ة 
ذوي الإعاق���ة، الرئي�س الفخري لالحتاد البحريني لفنون القتال 
املختلطة �سمو ال�سيخ خالد بن حمد بن عي�سى اآل خليفة، وذلك 
مبنا�س���بة فوز �س���موه باملرك���ز الثالث يف فئة ال���وزن اخلفيف 
يف مناف�س���ات بطولة اأق���وى رجل بحريني والنج���اح الكبري الذي 
حققت���ه البطولة التي اأقيمت خالل الف���رة من 24-23 فرباير 

اجلاري.
واأ�س���اد عاهل البالد يف برقيته بدور �سمو ال�سيخ خالد بن 
حمد اآل خليفة وجهوده لإجناح البطولة وم�ساركته امل�رصفة فيها 
وتوفري �س���موه لكافة اأ�س���باب النجاح من خ���الل دعمه ورعايته 
للبطولة، حيث �س���كلت متابعة �س���موه للجن���ة املنظمة والعليا 
ا من اأجل بذل العطاء يف �سبيل  وجميع اللجان العاملة حافًزا قويًّ
اإخراج البطولة بحلة تنظيمية زاهية تتنا�سب مع �سمعة اململكة 
الريا�س���ية، موؤكًدا جاللت���ه اأن جناح بطولة اأق���وى رجل بحريني 

ياأت���ي كانعكا����س مل���ا تزخر به اململك���ة من طاق���ات وكفاءات 
�سبابية متميزة قادرة على تنظيم خمتلف الفعاليات واملحافل 
الريا�سية بكفاءة وتناف�س���ية عالية. وبعث عاهل البالد بربقية 
تهنئ���ة اإلى رئي�س نادي الرفاع ال�رصقي النقيب ال�س���يخ عبداهلل 
ب���ن خليفة ب���ن اأحمد اآل خليفة، وذلك مبنا�س���بة ف���وزه باملركز 
الأول يف بطول���ة اقوى رجل بحريني يف فئة الوزن املتو�س���ط يف 

مناف�سات بطولة اأقوى رجل بحريني.
واأ�س���اد عاهل البالد مبا اأبداه ال�سيخ عبداهلل بن خليفة بن 
اأحم���د اآل خليفة من م�س���توى م�رصف ولياقة عالي���ة واإ�رصار على 
الف���وز، متمنيًّا جاللته ل���ه دوام التوفيق يف البطولت واملحافل 
الريا�س���ية القادم���ة. كما بعث عاه���ل البالد برقي���ة تهنئة اإلى 
املت�س���ابق عم���اد القفا�س مبنا�س���بة ف���وزه باملرك���ز الأول يف 
بطولة اقوي رجل بحريني يف فئة الوزن الثقيل، م�س���يًدا جاللته 
بامل�ستوى املتميز الذي اأبداه املت�سابق، متمنيًّا جاللته له دوام 
التوفيق يف م�ساركاته بالبطولت واملحافل الريا�سية القادمة.

كم���ا بعث رئي����س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري 
خليف���ة بن �س���لمان ال خليفة برقي���ة تهنئة اإل���ى النائب الأول 

لرئي����س املجل����س الأعلى لل�س���باب والريا�س���ة رئي����س الحتاد 
البحرين���ي لألع���اب القوى الرئي����س الفخري لالحت���اد البحريني 
لريا�سة ذوي الإعاقة الرئي�س الفخري لالحتاد البحريني لفنون 
القت���ال املختلطة �س���مو ال�س���يخ خالد ب���ن حمد بن عي�س���ى اآل 
خليفة، وذلك مبنا�سبة فوز �سموه باملركز الثالث يف فئة الوزن 
اخلفيف يف مناف�سات بطولة اأقوى رجل بحريني والنجاح الكبري 
الذي حققت���ه البطولة الت���ي اأقيمت خالل الف���رة من 23-24 

فرباير 2018، هذا ن�سها:
�س���مو البن العزيز ال�س���يخ خالد بن حمد اآل خليفة حفظه 
اهلل النائ���ب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�س���باب والريا�س���ة 

رئي�س الحتاد البحريني لألعاب القوى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،

فاإن���ه ليطيب لن���ا اأن نبعث بخال�س تهانينا اإلى �س���موكم 
مبنا�س���بة فوزك���م باملرك���ز الثال���ث يف فئة ال���وزن اخلفيف يف 
مناف�سات بطولة اأقوى رجل بحريني والنجاح الكبري الذي حققته 
البطولة الت���ي اأقيمت خالل الفرة من 24-23 فرباير. واإننا اإذ 
ن�سيد بهذا الإجناز امل�رصف والذي ي�ساف اإلى الإجنازات العديدة 

التي حققتموها �س���موكم، لنعرب عن اعتزازن���ا مبا تتمتعون به، 
و�س���باب البحرين املتميز من عزٍم واإرادة وت�سميم على حتقيق 
املراكز الأولى واملتقدمة يف املجالت الريا�سية مبا يرفع ا�سم 
مملكة البحرين عالًيا يف خمتلف املحافل الريا�س���ية، �س���ائلني 
املولى العلي القدي���ر اأن يحفظكم ويوفقكم يف حتقيق املزيد 

من الإجنازات امل�رصفة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

وبع���ث ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 
حمد اآل خليفة برقية تهنئ���ة اإلى النائب الأول لرئي�س املجل�س 
الأعلى لل�س���باب والريا�س���ة رئي����س الحتاد البحرين���ي لألعاب 
القوى الرئي�س الفخري لالحتاد البحريني لريا�سة ذوي الإعاقة 
الرئي�س الفخ���ري لالحت���اد البحريني لفنون القت���ال املختلطة 
�س���مو ال�سيخ خالد بن حمد بن عي�سى اآل خليفة، وذلك مبنا�سبة 
فوز �س���موه باملركز الثالث يف فئة الوزن اخلفيف يف مناف�سات 
بطولة اأقوى رجل بحريني، والنجاح الكبري الذي حققته البطولة 
الت���ي اأقيمت خالل الف���رة من 24-23 فرباير 2018. واأ�س���اد 

�س���مو ويل العهد يف برقيته بدور �س���مو ال�س���يخ خال���د بن حمد 
اآل خليف���ة وجهوده لإجن���اح البطولة وم�س���اركته امل�رصفة فيها، 
وتوفري �س���موه لكافة اأ�س���باب النجاح من خ���الل دعمه ورعايته 
للبطول���ة، موؤك���ًدا �س���موه اأن جناح ه���ذه البطولة قد �س���اهم يف 
اإب���راز الطاق���ات والكفاءات ال�س���بابية التي اأثرت مب�س���اركتها 
هذه البطولة، منّوًهاَ �س���موه بدورها الفاع���ل يف تنظيم خمتلف 

الفعاليات.
كما بعث �س���احب ال�س���مو امللكي ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س املجل�س الوزراء برقيتي تهنئة اإلى 
رئي�س نادي الرفاع ال�رصقي النقيب ال�سيخ عبداهلل بن خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة، وذلك مبنا�س���بة ف���وزه باملركز الأول يف بطولة 
اأقوى رجل بحريني يف فئة الوزن املتو�سط يف مناف�سات بطولة 
اأقوى رج���ل بحرين���ي، واإلى املت�س���ابق عماد ح�س���ني القفا�س 
مبنا�س���بة فوزه باملركز الأول يف بطولة اأق���وى رجل بحريني يف 
فئة الوزن الثقيل، حيث اأ�س���اد �سموه فيهما بامل�ستوى العايل 
الذي ب���رز به كالهما مما اأهلهما للفوز، متمنيًّا �س���موه لهما كل 

التوفيق يف م�ساركاتهما القادمة.

• جاللة امللك م�ستقبال رئي�س املنظمة العربية لل�سياحة التابعة جلامعة الدول العربية	

عقد االجتماع التن�سيقي ملحور اخلدمات
متهيدا لور�سة عمل اخلدمات والبيئة برئا�سة �سمو ال�سيخ علي بن خليفة

املنام���ة - بنا: انعقد اأم�س الجتماع التن�س���يقي 
ملحور اخلدمات بح�سور الوكالء والوكالء امل�ساعدين 
واملديرين املعنيني مبختلف الوزارات واملوؤ�س�سات 
احلكومي���ة ذات العالقة، يف اإط���ار خمرجات امللتقى 
احلكوم���ي 2017، الذي عقد برعاي���ة رئي�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليفة، ومبادرة �س���احب ال�س���مو امللكي ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء، الذي وجه فيه �س���مو ويل العهد بعقد ور�س 
عمل لو�س���ع الآليات وحتديد الأولويات التي ت�سكل 

تطلعات برنامج عمل احلكومة )2019-2022(.
وياأتي الجتماع اإلى جانب اجتماع املحور البيئي 
ال���ذي ينعقد الي���وم )الثنني( متهيداً لور�س���ة عمل 
حم���ور اخلدمات والبيئة التي يراأ�س���ها نائب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء، رئي�س اللجن���ة الوزاري���ة للخدمات 
الجتماعية والت�سالت والإعالم �سمو ال�سيخ علي بن 
خليف���ة اآل خليفة يوم 4 مار�س املقبل، وهي الثالثة 
الت���ي تنعق���د �س���من �سل�س���لة ور�س العمل لو�س���ع 
الآلي���ات وحتدي���د الأولويات التي ت�س���كل تطلعات 

برنامج عمل احلكومة يف خمتلف حماوره الرئي�سية.
وب���داأ الجتم���اع بكلم���ة افتتاحي���ة اأك���دت فيها 
وزيرة ال�سحة، من�سق حمور اخلدمات فائقة ال�سالح 
اأن العم���ل على حتدي���د تطلعات واأولوي���ات برنامج 
عم���ل احلكومة القادم )2022-2019( ي�س���ري وفق 

توجيهات عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة لتحقيق اآمال وتطلعات املواطن، 
م�س���رية اإلى اأن ه���ذه الجتماع���ات التن�س���يقية تعد 
فر�سة ثمينة لجتماع كافة اجلهات املعنية ملناق�سة 
ال�س���راتيجيات واأهم املبادرات وامل�س���وؤوليات يف 
اإطار ما يوليه �س���احب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
لتطوي���ر الأداء احلكومي وفق برنام���ج عمل متكامل 
يلبي الطموحات، وتوجيهات �س���احب ال�سمو امللكي 
ويل العهد يف امللتق���ى احلكومي لعقد ور�س العمل 
لو�س���ع الآلي���ات وحتدي���د الأولوي���ات التي ت�س���كل 

تطلعات برنامج عمل احلكومة.

وقالت الوزي���رة اإن برنامج عمل احلكومة يعترب 
مك�س���باً للجمي���ع يف البحري���ن، ويوؤك���د اأن اململك���ة 
ت�سري يف الطريق ال�س���حيح ملوا�سلة م�سرية التقدم 
والزده���ار يف كافة املجالت، م�س���رية اإلى اأن تعزيز 
جودة وفعالية اخلدمات احلكومية كالتعليم وال�سحة 
واخلدم���ات الجتماعي���ة يعد من الأولوي���ات بربنامج 
عمل احلكومة، م�س���يفة اأن تعزيز التن�س���يق والعمل 
امل�س���رك بني اجلهات احلكومية �س���وف يعمل على 
زي���ادة فاعلية اخلط���ط والربامج وتعزي���ز جناح هذه 
املب���ادرات التي تع���زز من القدرة عل���ى التعامل مع 

التحديات ومواكبة املتغريات.

• جانب من الجتماع التن�سيقي	

املنام���ة - بنا: تلق���ى عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة برقي���ة تهنئة من ويل 
العه���د نائب القائد الأعلى النائ���ب الول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي المري �سلمان بن حمد اآل 
خليفة مبنا�س���بة منح جاللته قالدة ال�س���ياحة العربية من 
الطبق���ة املمتازة م���ن املنظمة العربية لل�س���ياحة التابعة 

جلامعة الدول العربية، وفيما يلي ن�س الربقية:
�س���يدي ح�رصة �س���احب اجلاللة الوالد العزيز امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اأرفع ال���ى مقام جاللتكم ال�س���امي خال����س التهاين 
والتربي���كات مبنا�س���بة منح جاللتكم حفظك���م اهلل قالدة 
ال�سياحة العربية من الطبقة املمتازة من املنظمة العربية 
لل�س���ياحة التابع���ة جلامعة الدول العربي���ة، وذلك تقديراً 
لدعم جاللتكم لتوا�س���ل منو وتطور القطاع ال�سياحي يف 
مملكة البحرين، ولدعم جاللتك���م اأهداف وخطط املنظمة 
من���ذ تاأ�سي�س���ها من خالل التع���اون امل�س���رك مع مملكة 
البحري���ن، يف جت�س���يد مل���ا حتر�س���ون علي���ه جاللتكم من 
اأهمية دعم العمل العربي امل�سرك يف خمتلف القطاعات 

والذي ميثل فيه القطاع ال�سياحي جانباً مهماً على ال�سعد 
التنموية. �س���يدي �س���احب اجلاللة اإن هذا التكرمي الذي 
حظيت���م به جاللتكم م���ن هذه املنظم���ة العربية املتميزة 
الت���ي عرفت بدورها وفاعليتها بتعزيز العمل امل�س���رك 
نحو تطوير القطاع ال�سياحي العربي لهو فخر لنا واعتزاز 
وه���و تك���رمي ململك���ة البحري���ن وجهودها املخل�س���ة يف 
تعزيز العمل العربي امل�س���رك ودعم خمتلف املنظمات 

واملوؤ�س�سات املنبثقة عن اجلامعة العربية.
كم���ا ننظر بكث���ري من الإج���الل للموقع الب���ارز الذي 
حت���وزه مملكة البحرين يف ظل نهجكم ال�س���ديد وروؤيتكم 

الثاقبة نحو تاأكيد دور قطاع ال�س���ياحة يف مملكة البحرين 
الذي ه���و اأحد الأوجه الت���ي تعك�س لكل من ي���زور وطننا 
العزي���ز جوهر عراقت���ه الرثية تاريخياً وثقافي���اً وانفتاحه 
احل�س���اري وروح���ه الع�رصي���ة مما يج�س���د هوي���ة مملكتنا 
العربية وامتدادها الإ�س���المي والإن�س���اين، مما اأكد اأهمية 
العم���ل على تعزي���ز دور ه���ذا القطاع وحتقي���ق اإجنازات 
هامة في���ه على راأ�س���ها اعتم���اد ال�س���راتيجية الوطنية 
لل�س���ياحة حتى اأ�س���بح هذا القطاع اأح���د الروافد احليوية 
املهمة لالقت�س���اد الوطني وا�س���تمرار تنامي���ه اإلى جانب 
القطاع���ات القت�س���ادية الأخرى ذات الأولوي���ة، يف اإطار 

اأه���داف روؤي���ة البحري���ن القت�س���ادية 2030 ومبادئه���ا 
الثالثة: ال�ستدامة والتناف�سية والعدالة. مكرراً جلاللتكم 
التهاين والتربيكات �سائال املولى عز وجل اأن يدمي على 
جاللتكم موفور ال�سحة وال�سعادة وطول العمر وململكتنا 
الغالية املزيد من الرفعة والتقدم يف ظل قيادة جاللتكم 

احلكيمة . ودمتم جاللتكم بعون اهلل �ساملني..
ابنكم

�سلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء

املنام����ة - بنا: تلقى عاهل البالد �س����احب 
اجلالل����ة امللك حمد بن عي�س����ى اآل خليفة برقية 
تهنئة من رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم����ري خليف����ة ب����ن �س����لمان اآل خليف����ة، اأعرب 
فيه����ا عن خال�����س تهانيه وتربيكاته مبنا�س����بة 
من����ح جاللة امللك ق����الدة ال�س����ياحة العربية من 
الطبقة املمتازة من املنظمة العربية لل�س����ياحة 
التابع����ة جلامعة ال����دول العربية تقدي����را لدعم 
جاللته وم�س����اندته لأهداف وخطط املنظمة منذ 
تاأ�سي�سها من خالل التعاون امل�سرك مع مملكة 
البحرين. واأكد �س����مو رئي�س ال����وزراء يف برقيته 
اأن التك����رمي ه����و فخر واعتزاز ململك����ة البحرين 
وجهوده����ا املخل�س����ة يف تعزيز العم����ل العربي 
امل�سرك ودعم خمتلف املنظمات واملوؤ�س�سات 
املنبثق����ة عن اجلامعة العربية، داعيا اهلل تعالى 
ان يدمي على جاللته موفور ال�س����حة وال�س����عادة 
وط����ول العم����ر وململكتن����ا الغالي����ة املزيد من 

النماء والرخاء يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.

جاللة امللك يتلقى تهنئة �سمو رئي�س 
الوزراء بقالدة ال�سياحة العربية

... وجاللته يتلقى تهنئة �سمو ويل العهد
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�سمو رئي�س الوزراء: املواطن اأغلى ثروة يف هذا الوطـن
لن نر�صى بتوظيف ف�صاء التوا�صل للنيل من اأعرا�س النا�س

املنام���ة - بن���ا: ل���دى ا�ص���تقبال �ص���موه ع���دًدا 
من اأف���راد العائل���ة املالك���ة الكرمية وامل�ص���وؤولني 
وال�صخ�ص���يات الوطنية، اأكد رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة 
اأن التف���اف �ص���عب البحري���ن حول قيادته م�ص���هود 
ل���ه، وتالحمه جمتمعيًّا ح�ّص���ن البحري���ن وحافظ على 
وحدتها و�ص���اعدها يف اأن تتجاوز باأمان كل املحطات 
املف�ص���لية م���ن تاريخه���ا الوطن���ي، ومواق���ف هذا 
ال�ص���عب �ص���تظل دائًم���ا حمف���ورة يف وجدانن���ا ولها 

مكانها من التقدير والعتزاز.
وقال �صموه “�صنت�صدى لأي عمل وكل ممار�صة 
تت�ص���بب يف بث الفرقة والكراهية بني هذا ال�ص���عب 
ول���ن نقب���ل اأن ُيوظف ف�ص���اء التوا�ص���ل الجتماعي 
لتفريغ اأحقاد بالنيل من �ص���معة النا�س واأعرا�ص���هم 
و�رشفه���م اأو رميه���م بالباط���ل م���ن الق���ول والتهم، 
فو�ص���ائل التوا�ص���ل الجتماع���ي يج���ب ا�ص���تغاللها 
مل�ص���لحتنا والدفاع عن وطننا و�صعبنا خا�صة يف ظل 

املوؤامرة الكربى التي تتعر�س لها الأمة”.
وكان �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
قد ا�ص���تقبل بق�رش الق�صيبية �ص���باح اأم�س عدًدا من 
اأفراد العائلة املالكة وامل�ص���وؤولني باململكة ورجال 

الأعمال وال�صحافة والإعالم واملواطنني.
وخ���الل اللق���اء اأ�ص���اد �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
رئي����س الوزراء مبجل����س النواب وباأع�ص���اء املجل�س، 
موؤك���ًدا �ص���موه اأننا نحرتم ممثلي ال�ص���عب يف جمل�س 
ال�ص���عب ونتع���اون معه اإل���ى اأبعد احل���دود لتعظيم 
مكت�ص���بات املواطن ومنجزات الوط���ن، ونحن جميًعا 
يد واحدة موجهة نحو البناء حلا�رش مزدهر وم�ص���تقبل 

م�رشق لبلدنا العزيز.
واأكد �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
متابعة �صموه ال�صخ�ص���ية لكل اأمر يت�صل باملواطن 
واحتياجاته، وقال �ص���موه “اأحر�س على اأن اأ�صمع من 

املواطن���ني، وكلي اآذان �ص���اغية مل���ا يطرحونه من 
اأمور تهم حياتهم، ومهما �ص���غرت هذه الأمور فهي 
كبرة عندن���ا لأنها تتعلق باأغلى ثروة يف هذا الوطن 
وهو املواطن”. وحث �ص���احب ال�صمو امللكي رئي�س 

الوزراء على ا�ص���تغالل الف�ص���اء الوا�صع من النت�صار 
ال���ذي تتيحه التقني���ة احلديثة يف الت�ص���ال لتعزيز 
الوح���دة الوطني���ة وخدم���ة اأغرا����س التنمي���ة، وعدم 
ا�صتغاللها ب�صكل مي�س الوحدة الوطنية اأو يوؤثر على 

التما�صك املجتمعي، فهذه الوحدة هي زادنا للحا�رش 
وامل�صتقبل.

واأعرب �صموه عن �ص���عادته بتجاوب املواطنني 
وكت���اب الأعم���دة وموؤ�ص�ص���ات املجتم���ع املدين مع 

التحذي���ر من خط���ورة الآث���ار ال�ص���لبية لال�ص���تخدام 
اخلاطئ ملواقع التوا�ص���ل الجتماعي، موؤكًدا �صموه 
اأن ه���ذا التج���اوب عك�س ما جبل علي���ه اأبناء البحرين 
من اأخالق وقيم اأ�ص���يلة ترف�س الإ�صاءة اأو الت�صهر 
بالآخرين. وتطّرق �ص���موه اإل���ى النتخابات املرتقبة 
ملجل����س اإدارة غرفة جتارة و�ص���ناعة البحرين، حيث 
اأعرب �ص���موه ع���ن متنياته اأن ي�ص���هد “بيت التجار” 
عملي���ة انتخابي���ة ناجحة تع���رب عن القيم���ة واملكانة 
التاريخي���ة له���ذا ال�رشح التج���اري العري���ق لي�س يف 

مملكة البحرين فح�صب واإمنا يف املنطقة باأكملها.
وقال �ص���موه “اإن غرفة جتارة و�صناعة البحرين 
ا�ص���تطاعت عرب ال�ص���نني بعطاءات الرجالت الذين 
تول���وا رئا�ص���تها والآخرين الذي ت�رشفوا بالنت�ص���اب 
لع�صويتها اأن ت�ص���هم يف تطوير احلركة التجارية يف 

اململكة وكانت لها مواقفها الوطنية امل�صهودة”.
واأكد �ص���موه حر����س احلكومة عل���ى تقدمي كل 
الدعم وامل�ص���اندة للغرفة مبا ي�ص���من لها العمل يف 
اأج���واء م���ن النفتاح واملرون���ة التي ت�ص���اعدها على 
حتقي���ق تطلعات املنت�ص���بني اإليها، واعت���زاًزا منها 
���ا يف تاريخ البحرين  بدورها الذي ي�ص���كل ج���زًءا مهمًّ

احلديث.

نتمن�������������ى اأن ي�ص��ه���������������د “بي���������ت الت�ج��������������ار” عم�لي�������������������ة انتخ���ابي������������������ة ن�اج����ح���������������������ة 
نحرتم جمل�س النواب 

ونتعاون معه لأبعد 
احلدود

التفاف �صعب 
البحرين حول قيادته 
وتالحمه حمى البحرين

ا اأ�صتمع لحتياجات  �صخ�صيًّ
املواطنني ولو كانت 

�صغرة فهي كبرة عندنا

�صنت�صدى لأي عمل 
يت�صبب يف بث الفرقة 

بني البحرينيني 

و�صائل التوا�صل يجب 
ا�صتغاللها للدفاع عن 
الوطن وخدمة التنمية

ن�صيد بتجاوب الكل مع 
التحذير من ال�صتخدام 

اخلاطئ لالإنرتنت

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال عدًدا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وامل�صوؤولني وال�صخ�صيات الوطنية	
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حمبتكم يف قلبي كبرية ومواقفكم كانت و�ستبقى درًعا يحمي البحرين
توظيف و�سائل التوا�سل لأهداف م�سيئة “اإرهاب اإلكرتوين”... رئي�س الوزراء لأهايل املحرق:

املنام���ة - بن���ا: ل���دى لق���اء �س���موه جمًع���ا من 
اأه���ايل املحرق، اأكد رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �س���لمان اآل خليف���ة اأن 
البحرين بقيادة جاللة امللك ما�س���ية يف حتقيق كل 
م���ا هو خ���ر للمواط���ن ويف مقدمتها اأمنه و�س���عوره 
بالطماأنينة، واأن اأي زعزعة لأمن املواطن اأو �س���عوره 
بعدم الطماأنينة ب�س���بب ال�س���تغالل ال�سيئ لو�سائل 
ا” ل  التوا�س���ل الجتماع���ي يع���د “اإرهاًب���ا اإلكرتونيًّ
ينبغي اأن ي�س���تمر، واأن توظيفها لأهداف منظورة اأو 
غر منظورة مبتغاها اإيقاع ال�رضر برتابطنا املجتمعي 
واإث���ارة اأج���واء ع���دم الطماأنين���ة يرف�س���ها املجتمع 
البحريني املتحاب، فنحن دائًما يف هذا الوطن العزيز 
نخلق التعاي�س ونن�رض املحبة وروح الت�سامح و�سنقف 
بح���زم وباملر�س���اد يف وج���ه كل من ي�س���بب الفرقة 
والكراهي���ة يف جمتمعن���ا واملوقف ال�س���عبي والوعي 

الوطني هو الدرع الواقي الذي يحمي الوطن.
وكان �ساحب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء قد 
ا�ستقبل بق�رض الق�سيبية �سباح اأم�س عدًدا من اأهايل 
املحرق، يف اإط���ار اللقاءات امل�س���تمرة التي يحر�س 
عليها �س���موه مع اأبنائه من اأهايل خمتلف مدن وقرى 
اململكة. وخالل اللقاء، اأكد �س���احب ال�س���مو امللكي 
رئي�س الوزراء، اأن املحرق بتاريخها العريق وحا�رضها 
امل�رضق، �س���تظل عنواًنا لل�س���موخ والنتماء الوطني، 
الذي يج�ّسد �س���البة اأهل البحرين وعزميتهم القوية 

التي ل تلني مهما كانت �سدة التحديات.
واأكد �س���موه اأن مواقف اأهايل املحرق وخمتلف 
مناطق البحرين اأف�س���لت كل حماولت النيل من اأمن 
الوطن و�س���المته وا�س���تقراره، وكان �سعب البحرين 
باملر�س���اد ل���كل م���ن حاول العب���ث بن�س���يج الوطن 
املتما�س���ك. واأ�س���اف �س���موه “اأن حمافظ���ة املحرق 
باأحيائها ومناطقها لها �سحر خا�س وق�س�س حتكي 
عراقة �س���عب البحرين واأ�س���الته، ول تزال م�س���رة 
اأبنائها م�س���تمرة بذات الزخم والإرادة وروح التحدي 
واملثابرة من اأجل موا�س���لة درب العطاء والتقدم يف 

�ستى املجالت خدمة للوطن واأهله”.
وحيا �س���موه اأهايل املحرق، قائ���اًل “اإن املحرق 
مدين���ة لها تاريخ عريق من املواق���ف الوطنية التي 
جعل���ت منه���م مثالً وق���دوة ل���كل اأبن���اء اململكة يف 
النتم���اء وال���ولء للوط���ن”، موؤك���ًدا �س���موه اأن اأهل 
املحرق ج�ّس���دوا مبواقفهم املعاين والقيم الأ�سيلة 
الت���ي تربى ون�س���اأ عليه���ا اأهل البحري���ن جميًعا، ومل 
تغرهم الأيام اأو ت�س���عف التحدي���ات من عزميتهم 
بل زادتهم قوة ومتا�س���ًكا بوحدة وطنهم ومتا�س���ك 
ن�سيجه الجتماعي. واأعرب �سموه عن �سعادته بروؤية 
اأهايل املح���رق والبحري���ن عموًما وال�س���تماع اإليهم 
والتعرف اإل���ى كل ما يجول يف خاطرهم من ق�س���ايا 
تتعل���ق بالنهو����س باأو�س���اع حمافظتهم يف جمالت 
ال�سحة والتعليم والإ�سكان والبنية التحتية وغرها.

وخاط���ب �س���موه اأهايل املحرق قائ���اًل “حمبتكم 
يف قلبي كبرة، ومواقفكم الوطنية كانت و�س���تبقى 
درًعا يحمي الوطن وم�س���در فخرن���ا واعتزازنا جميًعا 
عل���ى مر ال�س���نني، وذل���ك لي�س بغري���ب عليكم، ول 
ميكن اأن نن�س���ى ما لهذه املدينة م���ن تاريخ وطني 
م�رضف، �س���طرته عطاءات اأجي���ال متعاقبة من الرجال 
والن�س���اء تفان���وا يف خدمة الوط���ن، فبادلهم الوطن 

املحبة والتقدير”.
ونّوه �سموه اإلى اأنه حري�س على تعزيز التوا�سل 
ب���ني اأبن���اء املجتمع من كاف���ة مناط���ق اململكة، ملا 
لذلك من اأثر يف �س���ون الوح���دة الوطنية وتقويتها، 
وقال �س���موه “اإن التوا�س���ل �سمة اأ�س���يلة يف �سعب 
البحري���ن اأر�س���اها الآباء والأجداد، ونحن ن�س���ر على 
نهجهم بال�س���كل الذي يوطد م���ن اأوا�رض املحبة فيما 

بيننا، ويعّزز من متا�سك ووحدة املجتمع”.
و�سّدد �سموه على اأن �سعب البحرين يتميز باأنه 
�س���عب التاآخي والتالحم، داعًيا �س���موه تاأ�سيل هذه 
القيم واحلف���اظ عليها وغر�س���ها يف نفو�س الأجيال 
القادمة لتح�س���ينهم من دعاوى الفرقة والنق�س���ام 

التي تتنافى وطبيعة املجتمع البحريني املتاآلف.
وقال �س���موه “اإن ما ت�سهده املنطقة من حولنا 
من حتديات غر م�س���بوقة يتطلب ا�س���تمرار اليقظة 

والوعي بطبيعة ما يحاك �س���دنا، واأن ن�س���ع احلفاظ 
عل���ى اأمن الوط���ن وا�س���تقراره يف �س���دارة الرتكيز 
والهتم���ام، واأن ل نف�س���ح اأي جم���ال مل���ن يري���د اأن 
ي�س���غلنا ع���ن كل م���ا نرج���وه م���ن اأجل من���اء الوطن 

وازدهاره”.
من جانبه، األقى ح�سن اإبراهيم كمال كلمة نيابة 
ع���ن اأهايل املحرق، اأع���رب فيها عن خال�س ال�س���كر 
والتقدي���ر نيابة عن اأهايل املحرق ل�س���احب ال�س���مو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء، عل���ى ما يوليه �س���موه من 
اهتم���ام كبر باملحرق وما يبذله من جهود لتنميتها 

وحتقيق تطلعات اأهلها على امل�ستويات كافة.

واأ�ساد مبواقف �سموه الوطنية ودوره يف نه�سة 
البحري���ن وتقدمها ورقيها، ف�س���اًل عن اجلهود التي 
يبذلها �س���موه يف الدفاع عن ق�س���ايا البحرين ورفع 
رايته���ا وحتقي���ق طموح���ات واآمال �س���عبها يف حياة 

م�ستقرة وم�ستقبل مزدهر.
واأكد اأن �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء 
ه���و رم���ز وطني كبر وقائد حكيم مل�س���رة نه�س���ة 
البحرين، واأن �س���موه معروف عنه مواقفه احلا�س���مة 
يف كاف���ة ق�س���ايا البحري���ن املف�س���لية يف تاريخها 
احلدي���ث، منّوًها اإل���ى اأن �س���موه كان ول يزال يقف 
دائًما اإلى جانب �س���عب البحرين يف كل ما يحفظ اأمن 

الوطن.
ون���ّوه بتوجيهات �س���موه فيما يتعلق بو�س���ائل 
ا�س���تغاللها  الجتماع���ي و����رضورة ع���دم  التوا�س���ل 
لالإ�س���اءة اإلى الأ�س���خا�س واإثارة ال�سكوك، موؤكًدا اأنه 
ل مكان لأ�س���حاب النفو�س املري�سة يف ظل ما تنعم 
به البحري���ن من قيادة حكيمة وواعي���ة لعاهل البالد 
�س���احب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
جمدًدا العه���د بالعمل من اأجل الوطن وحتت قيادته 

احلكيمة بكل الوفاء والعتزاز والإخال�س.
وقال خماطًبا �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء “جئناك وقلوبن���ا تردد قولً واح���ًدا، خليفة 

كلن���ا معك قولً وفعالً تاأكيًدا وعم���اًل. كنت اأنت يوم 
كانت الق�س���ية عروبة البحرين، وكن���ت اأنت يوم اأن 

تهّدد اأمنها وا�ستقرارها”.
واأ�س���اف اأن �س���موه حتدى كل الظروف للحفاظ 
على البحرين ومنجزاتها، م�س���تذكًرا مواقف �س���موه 
ال�س���جاعة ع���ام 2011، داعًيا اهلل ع���ّز وجّل اأن يحفظ 
�سموه واأن ي�سبغ عليه موفور ال�سعادة وطول العمر.

وخالل اللقاء، األقى ال�س���اعر �س���امل اأحمد البديد 
املناعي ق�س���يدة �س���عرية ت�س���يد مبواقف �س���احب 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء ودوره يف نه�سة الوطن 
وتطوره، وتعرب عن مدى حمبة اأهايل املحرق ل�سموه.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عدًدا من اأهايل املحرق	

الأه�����ال���������ي: جئن���������اك وق�ل�����وب��ن����������ا ت���������ردد ق������������ولً واح��������ًدا “خليف������������ة كل����ن����������ا مع�������ك” 

البحرين بقيادة جاللة 
امللك ما�سية يف حتقيق 

التنمية للمواطن

حري�سون على تعزيز 
التوا�سل بني اأبناء 

املجتمع بكافة املناطق 

املحافظة لها �سحر 
خا�س وق�س�س حتكي 

عراقة البحرينيني 

ما ت�سهده املنطقة 
يتطلب ا�ستمرار 

اليقظة ملا يحاك �سدنا

�سمو رئي�س الوزراء 
رمز وطني كبر وقائد 
حكيم مل�سرة النه�سة
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وزير اخلارجية يتلقى دعوة للمنتدى الإعالمي العربي

حممد بن مبارك: دور مهم ملعهد ال�سالم يف ن�رش ثقافة التعاي�ش 

وزير الداخلية ي�سهد ختام “الرماية الأوملبية”

رئي�ش “امل�ساحة”: عالقات تاريخية مع فل�سطني

رف�ش مد نطاق حمظورات الإ�ساءة لالأطفال

باليوم الأول “مي�رش”   التقدمي ل�سواغر“الرتبية” 

4.5 مليون دينار موازنة بلدية املحرق يف 2018

الرميحي مربًرا ان�شحابه عن تعديل الد�شتور: ل ميكنني جتاوز الإرادة ال�شعبية

مل نواجه اأي تعطيل اأو انتظار... باحثون عن عمل لـ “$”:

بدء توزيع 500 ق�شيمة �شكنية بـ “�رشق احلد” يونيو املقبل

اأنهى جمل�س ال�شورى مناق�شة التقرير التكميلي 
بخ�شـــو�س املواد املعادة من م�رشوع قانون بتنظيم 

ت�شجيل املواليد والوفيات.
واأ�شـــارت اللجنـــة يف تقريرهـــا ب�شـــاأن املـــواد 
املعـــادة، اإلـــى اأن التعديـــل يف املـــادة الرابعة ع�رشة 
متثـــل يف اإحـــال عبـــارة )املوظـــف امل�شـــوؤول عـــن 
املقربة( حمل عبارة )حار�س املقربة( ان�شجاًما مع ما 

ورد يف املادة رقم )53( من قانون ال�شحة العامة.
وبحـــث جمل�س ال�شـــورى م�رشوع قانـــون بتعديل 
بع�ـــس اأحـــكام قانـــون الطفـــل، حيث قـــرر املجل�س 

رف�س م�رشوع القانون من حيث املبداأ.
ويهـــدف م�رشوع القانون اإلـــى مد نطاق حظر ن�رش 
اأو عر�س اأو تداول املطبوعات اأو امل�شنفات الفنية 
مرئية اأو م�شـــموعة اأو مقروءة اخلا�شة بالطفل والتي 
تكون مثرية للغرائز اجلن�شية، اأو ت�شجع على اجلرمية 
والنحـــراف الأخاقـــي لي�شـــمل و�شـــائل التوا�شـــل 

الجتماعي.
يف غ�شـــون ذلك، مت�شك جمل�س ال�شورى بقراره 
الراف�س مل�رشوع قانون ب�شـــاأن منح ن�شبة من اأرا�شي 

الدفان البحري للم�شاريع الإ�شكانية.

واختلـــف املجل�ـــس الت�رشيعـــي املعني مـــع قرار 
املجل�س املنتخب حول هذا الت�رشيع.

ويف بند ما ي�شـــتجد من اأعمال، �شـــّوت املجل�س 
باملوافقة على اقرتاح تقدم به 13 ع�شًوا بتخ�شي�س 
جل�شة املجل�س املقبلة يف 4 من �شهر مار�س املقبل، 
ل�شـــتعرا�س اخلطـــة ال�شـــرتاتيجية لتنفيـــذ اخلطة 

الوطنيـــة للنهو�س باملراأة البحرينيـــة املعتمدة من 
جالة امللك ودور امل�رشوع الت�رشيعي.

وقدمت القرتاح رئي�س جلنة ال�شوؤون الت�رشيعية 
والقانونية دلل الزايد. 

اإلـــى ذلك، اأخطـــر رئي�س املجل�س علي ال�شـــالح 
الأع�شـــاء بر�شالتني منف�شـــلتني تفيدان بان�شحاب 
خمي�س الرميحي وزميلته �شو�شن تقوي من التوقيع 
علـــى اقـــرتاح التعديـــل الد�شـــتوري، الـــذي وقعـــه 

�شوريون ل�شرتداد �شاحية توجيه اأ�شئلة برملانية.
وبعـــد اجلل�شـــة، اأبلغ الرميحي مندوب �شـــحيفة 
“الباد” باأن �شـــبب الن�شـــحاب يعـــود اإلى اأن فريق 
ال�شـــلطة الت�رشيعيـــة بحـــوار التوافـــق الوطني قدم 
تو�شياته قبل 6 �شنوات، ومن بني تو�شيات احلوار 
اإلغـــاء ال�شـــاحيات الرقابية ملجل�س ال�شـــورى، وقد 
ُرِفَعت هذه التو�شيات جلالة امللك، وجرى التوافق 
بني ال�شـــلطتني على اإجراء تعديات د�شـــتورية من 

بينها اإلغاء �شاحية ال�شوؤال الربملاين.
واأ�شـــاف: ل ميكننـــي اليـــوم اأن اأغـــريرِّ موقفـــي 
ال�شـــابق، واأجتـــاوز الإرادة ال�شـــعبية، املمثلة بحوار 
التوافق، الذي �شـــم م�شـــاركني من جميـــع مكونات 
املجتمـــع، وميكـــن ملجل�ـــس النـــواب اأن يقـــدم هذا 

القرتاح لرفع احلرج عن ال�شوريني.

اأم�ـــس  يـــوم  والتعليـــم  الرتبيـــة  وزارة  بـــداأت 
ا�شتقبال املتقدمني ل�شغل وظائف �شلك التدري�س 
مبركز ا�شـــتقبال املراجعني بالوزارة، وذلك يف �شوء 
احتياجاتهـــا املبدئية وا�شـــتعداداً ل�شـــتقبال العام 

الدرا�شي املقبل 2017 / 2018م.
و�شجلت “الباد” توافد اعداد من الباحثني عن 
عمل اإلى وزارة الرتبية والتعليم يف ال�شاعات الأولى 
من فتـــح باب التقـــدم للت�شـــجيل، فيما خ�ش�شـــت 
الـــوزارة يـــوم اأم�ـــس لتخ�ش�شـــات الرتبيـــة الفنية، 
اللغة العربية، نظام الف�شـــل، وتخ�ش�شـــات الرتبية 
اخلا�شـــة، والتـــي ت�شـــم الإعاقـــة الذهنية، ال�شـــم، 

�شعوبات التعلم، التفوق العقلي، العاج ال�شلوكي، 
العاج النطقي وا�شطرابات التوحد.

واأ�شـــار عدد مـــن الباحثون عن عمـــل لـ “الباد” 
اإلى اأن التقدمي لل�شنة احلالية كان مي�رشا، ومل يواجه 

املتقدمون للعمل اية تعطيل او انتظار.
وقالوا اإن “هناك جلنة تنظيمية مبركز ا�شتقبال 
املراجعني حيث تقوم با�شتام اوراق التقدمي ل�شغل 
وظيفة املعلم  للعام الدرا�شـــي املقبل والتاأكد من 

حمتوى الأوراق فقط”.
واأ�شـــار الباحثون عن عمل اإلى اأن الرتبية منحت 
املتقدمني للتخ�ش�شات املطلوبة يومني ل�شتكمال 
م�شـــتنداتهم املطلوبة يف حال وجود ظرف، اأو نق�س 
يف عددهم، اإذ �شـــبق اأن نوهت الوزارة يف اإعانها عن 

عدم قبول اأي طلب توظيف فيه م�شتندات ناق�شة.
وقالوا: لقد امتدت �شـــنوات انتظارنا لأكرث من 
13 عامـــاً بانتظـــار التوظيف، اإذ اإننا نتقدم �شـــنوياً 
لطلب التوظيف ونخ�شـــع لامتحانات ثم نعيد الكرة 

يف ال�شنة التي بعدها دون اأن نحظى بالوظيفة.
واأردفـــوا: ناأمل اأن يتم توظيفنا ل�شـــد �شـــواغر 
التوظيف بالوزارة ، لأن فتح مدار�س جديدة �شتتيح 
لعـــداد كبـــرية مـــن التوظيـــف يف �شـــلك التدري�س 
يف  الرتبـــوي   الحتيـــاج  بـــني  التـــوازن  و�شـــتحقق 

املدار�س واعداد الطاب املقبلني على الدرا�شة.
هذا وخ�ش�شت وزارة الرتبية والتعليم 10 ايام 
للتقدم خالها لوظائف ال�شـــاغرة، معلنًة عن حاجتها 

لتوظيف املعلمني يف حوايل 15 تخ�ش�شا.

اأف�شــــح املدير العــــام لبلدية املحــــرق بالإنابة 
عا�شــــم عبداللطيــــف عــــن اأن امليزانيــــة التي جرى 
اعتمادهــــا لبلديــــة املحــــرق للعام اجلــــاري بلغت 4 
مايني و521 األف دينار. ولفت يف رده على �شــــوؤال 
موجه لــــه من قبل رئي�س اللجنــــة املالية والقانونية 
مبجل�س بلدي املحرق غازي املرباطي، اإلى �شــــعوبة 
حتديــــد العجــــز اأو الفائ�ــــس مــــن هــــذه املوازنة يف 
بداية ال�شــــنة املالية. من جانــــب اآخر، تلقى املجل�س 
البلدي خطابا من وزير الأ�شــــغال و�شوؤون البلديات 
والتخطيــــط العمــــراين ع�شــــام خلف، طلــــب فيه من 
املجل�ــــس خماطبة الــــوزارة بجميع الطلبــــات الواقعة 
والتطويــــر  التخطيــــط  هيئــــة  اخت�شــــا�س  �شــــمن 
العمــــراين؛ ليتــــم تكليفها بدرا�شــــة تلــــك الطلبات 
والرد عليها عن طريق الوزارة. وبني اأن متابعة تلك 
الطلبات �شتكون عن طريق اإدارة التخطيط و�شوؤون 
املجال�ــــس البلدية، وعليــــه دعا املجل�ــــس اإلى اتخاذ 

الازم يف هذا ال�شاأن.
واأ�شــــار اإلى اأن هذا الطلب ياأتي يف �شــــوء رغبة 

الوزارة يف زيادة تنظيم �شــــري املرا�شــــات ال�شادرة 
والواردة من واإلى قطاعات الوزارة املختلفة.

ويف �شــــياق اآخر، قال الوكيل امل�شاعد مل�شاريع 
الإ�شــــكان �شــــامي بوهــــزاع اإن من املتوقــــع اأن ت�رشع 
الــــوزارة يف ت�شــــليم اأول دفعة مــــن توزيعات مدينة 
�رشق احلد والبالغة 487 وحدة �شــــكنية، بعد النتهاء 

من تنفيذ البنية التحتية اأواخر اأبريل املقبل.
ولفت بخ�شو�س موعد ت�شليم الوزارة للق�شائم 
ال�شــــكنية يف املدينة والبالغ عددها 500 ق�شــــيمة، 
اإلــــى اأن مــــن املوؤمل البدء يف ت�شــــليمها خال �شــــهر 
يونيو املقبل، بعد التاأكد من عدم وجود اأي معوقات 

تعرت�س املواطنني لدى �رشوعهم يف عملية البناء.
وتوقــــع اأن يبــــداأ ت�شــــليم الدفعــــة الثانيــــة من 
وحدات املدينة منت�شف العام املقبل، على اأن يتم 
النتهــــاء من ت�شــــليم املدينــــة بالكامل خــــال العام 

.2021
واأف�شــــح عن عزم الــــوزارة تخ�شــــي�س جزء من 
وحــــدات جزيرة ديــــار املحرق كم�شــــاريع اإ�شــــكانية 
توزع من قبل الوزارة، وتخ�شي�س اجلزء الآخر �شمن 

م�شاريع ال�شكن الجتماعي.
ولفــــت اإلــــى اأن مــــا ت�شــــبب يف بع�ــــس التاأخري 
يف اإجنــــاز امل�ــــرشوع هو طبيعــــة الإجــــراءات املتعلقة 
باملناق�شــــات. وذكــــر ب�شــــاأن ما يثار حــــول تعر�س 
وحــــدات اإ�شــــكان �ــــرشق احلد لبع�ــــس الأعطــــاب، اأن 
الــــوزارة تابعت املنازل املت�رشرة واأ�شــــبحت ما بها 

من اأعطاب واأن اأو�شاعها “تب�رش بخري”.

•  �شامية املوؤيد	

• عا�شم عبداللطيف	

املنامـــة - وزارة اخلارجيـــة: تلقى وزير 
اخلارجيـــة ال�شـــيخ خالد بـــن اأحمـــد بن حممد 
اآل خليفـــة، دعـــوة من نائب رئي�ـــس الإمارات 
العربية املتحـــدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي �شـــاحب ال�شمو ال�شـــيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم للم�شاركة يف الدورة ال�شابعة ع�رشة 
للمنتدى الإعامي العربي واملقرر عقده يف 3 

- 4 اأبريل 2018.
جاء ذلك خال ا�شـــتقبال وزير اخلارجية، 
مبكتبـــه بالديوان العام للوزارة، اأم�س املدير 
العـــام للمكتـــب الإعامي بحكومـــة دبي منى 

املري والوفد املرافق.
وخـــال اللقـــاء، رحـــب وزيـــر اخلارجيـــة 
باملري، معرًبـــا عن اعتزازه بعمـــق العاقات 
الأخويـــة الرا�شـــخة بـــني البحريـــن والإمارات 
ال�شـــقيقة يف �شـــتى الأ�شـــعدة، معـــرًبا عـــن 
خال�س �شكره وتقديره لدعوة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شـــد اآل مكتوم للم�شاركة 
يف منتـــدى الإعام العربي يف دورته ال�شـــابعة 
ع�ـــرشة، واأمنياتـــه الطيبـــة بنجـــاح املنتدى يف 
اخلروج بنتائج مهمة وفاعلة ت�شهم يف تعزيز 

دور الإعام العربي

املنامـــة - بنـــا: ا�شـــتقبل نائـــب رئي�س 
جمل�س الوزراء �شـــمو ال�شيخ حممد بن مبارك 
اآل خليفـــة مبكتبه بق�ـــرش الق�شـــيبية رئي�س 
املعهـــد الدويل لل�شـــام  تريي رود لر�شـــن 

مبنا�شبة زيارته للباد.
وقـــد هناأ �شـــموه لر�شـــن بالنتائج التي 
حققها موؤمتر ومعر�س ميثاق العمل الوطني 
الـــذي نظمه جمل�س النواب مع معهد ال�شـــام 
موؤخًرا مبملكة البحرين، م�شيًدا بجهوده ودور 
املركـــز يف ن�ـــرش ثقافـــة ال�شـــام واأهميته يف 
التعاي�ـــس فيما بني ال�شـــعوب، موؤكًدا توافق 
ذلك مـــع ما تعمل مـــن اأجلـــه البحرين يف ظل 

توجهـــات وتوجيهـــات عاهل الباد �شـــاحب 
اجلالة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

كما ا�شـــتعر�س �شـــموه مع لر�شن عدًدا 
من الق�شـــايا التي تهم ال�شـــام ودور املركز 

يف هذا املجال.
وقد �شـــكر لر�شن �شمو ال�شيخ حممد بن 
مبـــارك اآل خليفة علـــى ا�شـــتقباله معرًبا عن 
تقديـــره ململكـــة البحرين وجهودهـــا يف ن�رش 

ال�شام بني الدول وال�شعوب.
ح�ـــرش اللقـــاء مديـــر املكتـــب الإقليمي 
ملعهد ال�شام الدويل ملنطقة ال�رشق الأو�شط 

و�شمال افريقيا جنيب فريجي.

املنامـــة - وزارة الداخليـــة: �شـــهد وزير 
الداخليـــة الفريـــق الركن ال�شـــيخ را�شـــد بن 
عبـــداهلل اآل خليفـــة، �شـــباح اأم�ـــس، احلفـــل 
اخلتامـــي لبطولـــة وزارة الداخليـــة للرمايـــة 
الأوملبية، بح�شـــور �شـــمو حمافـــظ اجلنوبية 
ال�شـــيخ خليفة بن علـــي اآل خليفـــة، ورئي�س 
الحتاد البحريني للرماية ال�شـــيخ �شلمان بن 
خالـــد اآل خليفة، ورئي�س الأمن العام، ووكيل 

وزارة الداخلية.
وتفقد الوزير واحل�شور الكرمي، ميادين 
الرماية واطلع على التجهيزات القائمة فيها، 
الأ�شـــلحة وامل�شـــتلزمات واملعدات  بجانـــب 
اخلا�شـــة لفرق الرماية، بعدها �شهد الوزير، 
جانبًـــا مـــن املبـــاراة النهائيـــة، حيث اأ�شـــاد 

الرفيـــع  وامل�شـــتوى  املتميـــزة  باملهـــارات 
الذي �شـــهدته بطولة وزارة الداخلية للرماية 
اإلـــى الكفـــاءة التـــي  الأوملبيـــة، بالإ�شـــافة 
اأظهرهـــا الرمـــاة والـــروح الريا�شـــية العالية 

واملناف�شات ال�رشيفة التي ات�شموا بها.
الحتـــاد  ورئي�ـــس  الوزيـــر  وتف�ّشـــل 
يف  الفائزيـــن  بتتويـــج  للرمايـــة  البحرينـــي 
امل�شـــابقات الأربـــع: البندقيـــة، امل�شـــد�س، 
ال�شـــوزن، القو�ـــس وال�شـــهم، حيـــث اأقيمت 
هذه البطولة والتي نظمها الحتاد الريا�شي 
لاأمن العـــام بالتعاون مع الحتـــاد البحريني 
للرمايـــة يف الفرتة مـــن 19 وحتى 25 فرباير 
اجلـــاري، مب�شـــاركة من قـــوة دفـــاع البحرين 

واحلر�س الوطني.

املنامــــة - جهاز امل�شــــاحة والت�شــــجيل 
العقــــاري: ا�شــــتقبل رئي�س جهاز امل�شــــاحة 
والت�شــــجيل العقــــاري ال�شــــيخ �شــــلمان بــــن 
عبــــداهلل بن حمــــد اآل خليفــــة �شــــباح اأم�س، 
مبكتبــــه �شــــفري دولة فل�شــــطني ال�شــــقيقة 
لدى مملكــــة البحرين طه حممــــد عبدالقادر. 
وخــــال اللقــــاء، رحب رئي�س جهاز امل�شــــاحة 
والت�شــــجيل العقاري بال�شفري الفل�شطيني، 
موؤكًدا عمــــق العاقات الأخويــــة والتاريخية 
التي تربط البلدين وال�شــــعبني ال�شــــقيقني 
على الأ�شــــعدة كافة، والتــــي حتظى برعاية 

كرمية من عاهل الباد �شاحب اجلالة امللك 
حمــــد بن عي�شــــى اآل خليفة واأخيــــه  الرئي�س 
الفل�شــــطيني حممود عبا�س. واأعرب ال�شــــيخ 
�شــــلمان بــــن عبــــداهلل اآل خليفة عن �شــــكره 
الكبــــري  وتقديــــره  الفل�شــــطيني  لل�شــــفري 
للجهــــود الطيبــــة التــــي يبذلهــــا يف تعزيــــز 
وتوثيق جمالت التعاون الأخوي امل�شــــرتك 

بني البلدين ال�شقيقني.
من جانبــــه، عرّب ال�شــــفري عبدالقادر عن 
�شــــكره وتقديــــره لرئي�ــــس جهاز امل�شــــاحة 

والت�شجيل العقاري على ح�شن ال�شتقبال.

حمرر ال�سوؤون املحلية

مروة خمي�ش 

�سيد علي املحافظة

عبا�ش اإبراهيم

عدم ن�رش قرار البنزين ملنع تكالب املواطنني على املحطات
تاأجيل النظر يف الطعن... حمامي “النفط”:

قال املحامي حممد الـــذوادي اإن املحكمة 
الكـــربى املدنيـــة الأولـــى )الدائـــرة الإدارية( 
قـــررت تاأجيـــل النظـــر يف الطعن املقـــدم منه 
بالإ�شـــافة اإلـــى 5 حمامني اآخريـــن على القرار 
ال�شـــادر من وزير النفط ب�شـــاأن تعديل )رفع( 
�شـــعر بيع اجلازولني “البـــرتول”، والذي ُطبرِّق 
قبل ن�رشه يف اجلريدة الر�شـــمية، حتى جل�شـــة 4 

مار�س املقبل؛ وذلك للمرافعة اخلتامية.
واأو�شـــح الذوادي اأن ممثل جهاز ق�شـــايا 

الدولـــة بّرَر عـــدم ن�رش قرار الوزيـــر يف اجلريدة 
اأنـــه منًعـــا مـــن اأن  الر�شـــمية بذلـــك احلـــني، 
“يتكالـــب” املواطنـــون علـــى حمطـــات بيـــع 
الوقود والت�شبب يف الزدحام عليها، ف�شاً عن 

اأنه طالب برف�س الدعوى املذكورة. 
بالإ�شـــافة  املحامـــني  جمموعـــة  وكانـــت 
للمحامـــي الـــذوادي، تقدمـــوا بدايـــة ال�شـــهر 
املا�شـــي بائحـــة دعـــوى للمحكمـــة الكـــربى 
املدنية الأولـــى )الدائرة الإداريـــة(، للمطالبة 
ب�شكل م�شتعجل بوقف تنفيذ قرار رفع اأ�شعار 
البنزين ال�شادر من وزير النفط حلني الف�شل 

يف الدعوى، والذي مت على اأ�شا�شه زيادة اأ�شعار 
الوقـــود قبل ن�رش القرار يف اجلريدة الر�شـــمية، 
كما التم�شـــت املجموعة من املحكمة الق�شـــاء 
باإلغـــاء القـــرار املذكـــور، والـــذي مت تطبيقه 
فعلًيـــا، نظـــًرا ملخالفتـــه للقانون رقـــم )52( 
ل�شـــنة 2006. وتلتم�س املجموعة من املحكمة 
احلكم بالآتي، اأولً: وب�شـــفة م�شـــتعجلة: وقف 
تنفيذ القرار حلني الف�شـــل يف الدعوى، ثانًيا: 
يف املو�شـــوع: باإلغاء القرار ال�شـــادر من وزير 
النفـــط بزيادة �شـــعر البنزيـــن )البرتول( دون 

ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.



املحرق - با�س: اأعلنت �رشكة خدمات مطار البحرين 
“با����س” ع���ن زي���ادة روات���ب موظفيه���ا البحريني���ن، 
متا�ش���ياً م���ع توجهات احلكوم���ة بقي���ادة رئي�س جمل�س 
ال���وزراء، �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة، وذلك به���دف حت�شن الأو�ش���اع املعي�شية 
للمواطن���ن، ومبنا�شب���ة م���رور 40 عاماً عل���ى تاأ�شي�س 
ال�رشك���ة. وج���اء يف ن�س قرار الزيادة اأن���ه “بناًء على قرار 
جمل����س اإدارة ال�رشكة وبتو�شية م���ن الإدارة التنفيذية، 
�شتك���ون هناك زي���ادة لرواتب املوظف���ن البحرينين 

بدءاً من �شهر يناير 2018”.  
وقال الرئي�س التنفيذي لل�رشك���ة، �شلمان املحميد 

“د�شن���ا يف �رشك���ة با����س ا�شرتاتيجي���ة حت���وٍل �شامل���ة، 
ركيزته���ا الرثوة الب�رشية. حيث تعمل ال�رشكة على تنفيذ 
عدٍد م���ن املب���ادرات املوؤ�ش�شية لرفع الكف���اءة وزيادة 
الفاعلي���ة الإنتاجية، ومن بن تل���ك املبادرات حت�شن 
اأجور ورواتب املوظفن والعامل���ن يف ال�رشكة، ل�شيما 

الكوادر الوطنية”.
واأ�ش���اف  “ي�شتفي���د م���ن الزيادة نح���و 1400 من 
�شتتبعه���ا  كم���ا  ال�رشك���ة،  يف  البحريني���ن  املوظف���ن 
العديد من املبادرات التطويرية، خ�شو�شاً فيما يتعلق 
بتدري���ب وتطوير مهارات املوظف���ن، وحت�شن جودة 
بيئ���ة العمل، مما يجع���ل موظفي )با����س( قادرين على 

ال�شتمرار يف التناف�شية وفقاً مل�شتجدات عامل الطريان 
واإدارة خدم���ات املطارات”.  وتفخر ال�رشكة بن�شبة بحرنة 
ت�ش���ل اإلى نحو 80 % من اإجمايل اأع���داد العاملن، واإن 
مبادرة زيادة رواتب املواطنن تاأتي من منطلق ال�رشاكة 
مع عدٍد من اجله���ات احلكومية يف البحرين، وهي: وزارة 
العمل والتنمي���ة الجتماعية و�شندوق العمل “متكن”. 
كذل���ك توؤكد “با�س” على كونها �رشك���ة وطنية، ت�شاهم 
يف تعزيز وا�شتدامة القت�ش���اد الوطني للمملكة، وذلك 
من خ���ال ا�شتقطاب ����رشكات الط���ريان اإل���ى البحرين، 
ع���ر توفري الت�شهيات الازم���ة والتناف�شية يف الأ�شعار 

مقارنة بدول املنطقة.

اأعلنت �رشكة �شوليدرت���ي البحرين عن القائمة املحدثة 
لأع�ش���اء جمل����س الإدارة.  ويرتاأ����س جمل����س الإدارة توفيق 
�شهاب، واأ����رشف ب�شي�شو نائب الرئي�س، اأم���ا الأع�شاء فهم: 
ناظم ال�شال���ح، فينكاتي�شان موني�شوامي، اأبهيجيت �شينغ، 
�رشي���ف اأحمدي، وب�شار نا�س. وكان اجتماع اجلمعية العمومية 
العادي���ة لل�رشك���ة يف 13 دي�شم���ر املا�ش���ي ق���د وافق على 
تعين اأع�شاء جمل�س اإدارة جديد ل�رشكة �شوليدرتي البحرين 
وهم: توفي���ق �شهاب، اأ�رشف ب�شي�شو، �رشي���ف اأحمدي، ناظم 

ال�شالح، فينكاتي�شان موني�شوامي واأبهيجيت �شينغ.

6 مار�س انطاق “جيو 2018” بالبحرين
املنام���ة - املعار����س العربية: من املتوقع اأن يلتقي اأكرث م���ن 3500 من قادة الطاقة العاملين 
وال����رشكاء واملديرين التنفيذين من 50 دولة يف البحرين للم�شاركة يف املوؤمتر واملعر�س الثالث ع�رش 
لل����رشق الأو�شط للعلوم اجليولوجية “جيو 2018” مل���دة 4 اأيام جترى خالها املناق�شات ال�شرتاتيجية 
املهم���ة وبح���ث الفر�س التجارية املتاحة. و�شيعق���د هذا احلدث يف الفرتة م���ن 5 اإلى 8 مار�س 2018 
يف مرك���ز البحري���ن الدويل للمعار�س واملوؤمت���رات وفندق ريتز كارلتون برعاي���ة رئي�س وزراء البحرين 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ري خليفة بن �شلمان اآل خليف���ة، بدعم ر�شمي من الهيئ���ة الوطنية للنفط 
والغ���از بالبحري���ن.   ويعقد املوؤمتر حتت عنوان “دف���ع احلدود الفنية: ر�شم �ش���ورة الطاقة”، وي�شم 
برنام���ج املوؤمتر اأكرث م���ن 420 متحدثا من اأف�شل اخلراء ويركز على الدرا�شات اجليولوجية وحتديات 
اخلزان���ات، ودور علوم الأر�س يف البيئة وال�شام���ة واإدارة املخاطر والبتكار. وت�شمل الأن�شطة الرئي�شة 
جل�ش���ة افتتاح على امل�شتوى ال���وزاري، وحلقات نقا�س يومية يقودها كب���ار امل�شوؤولن التنفيذين، 

وجل�شات فنية بن النظراء، وبرنامج لاأن�شطة امل�شممة للطاب واملهنين ال�شباب.
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اقتصاد
 املحرر االقت�صادي 

• �شلمان املحميد	 • �شمو رئي�س الوزراء	

زيادة رواتب البحرينيني و1400 م�صتفيد
متا�شياً مع توجيهات �شمو رئي�س جمل�س الوزراء... “با�س”:

3.3 مليــون دينــار �صافــي اأربــاح “�صيكـــو” للعـام 2017 
بزيادة 41 % عن العام 2016

املنامة - �شيكو: حقق���ت �رشكة الأوراق املالية 
وال�شتثم���ار “�شيك���و” اأرباحا �شافي���ة موحدة بلغت 
3.3 ملي���ون دين���ار لل�شن���ة املالي���ة 2017، مقارنًة 
مببل���غ 2.3 ملي���ون دين���ار يف 2016، م�شجل���ًة بذلك 

ارتفاًعا ملحوًظا بلغت ن�شبته 41 %.
كما بل���غ �شايف الدخ���ل الت�شغيل���ي 9.3 مليون 
دين���ار، مرتفًعا بن�شب���ة 19 % عن مبل���غ 7.8 مليون 
دين���ار يف ال�شن���ة املا�شي���ة، يف حن ارتف���ع اإجمايل 
نفق���ات  ت�شم���ل  والت���ي  الت�شغيلي���ة،  النفق���ات 
املوظفن وامل�شاريف الإدارية العامة وامل�شاريف 
الأخ���رى، لي�شل اإلى 5.8 ملي���ون دينار مقارنًة مببلغ 

5.3 مليون دينار يف 2016. 
ويف الوق���ت ذاته، بلغ���ت ربحي���ة ال�شهم 8.01 
فل����س مقابل 5.69 فل�س يف الع���ام املا�شي. ويعود 
الف�ش���ل يف من���و الأرب���اح اإلى حت�ش���ن العائدات عر 

جميع قطاعات الأعمال لدى البنك.
وبل����غ �ش����ايف الأرب����اح املوح����دة للرب����ع الأخري 
2017 م����ا جمموع����ه 409 اآلف دين����ار مقارنًة مببلغ 

1.5 ملي����ون دينار عن الفرتة نف�شها من 2016، يف 
حن بل����غ �شايف الدخل الت�شغيلي 1.9 مليون دينار 
مقابل 3 ماي����ن دينار عن الف����رتة نف�شها 2016، 
اأم����ا اإجمايل النفقات الت�شغيلية فقد ارتفع اإلى 1.5 
ملي����ون دين����ار مقارنة مببل����غ 1.3 ملي����ون دينار يف 
الربع الأخ����ري 2016. و�شجلت الأر�شدة الإجمالية يف 
امليزاني����ة العمومية 131.3 مليون دينار كما يف 31 
دي�شم����ر 2017، مقارنًة مببلغ 147.1 مليون دينار 

كما يف ال�شنة ال�شابقة. 
ووا�شل البنك يف املحافظة على قاعدة راأ�شمالية 
قوية خال 2017، اإذ بلغت حقوق امل�شاهمن 59.8 
ملي���ون دين���ار يف نهاي���ة ال�شن���ة، اإ�شافة اإل���ى ن�شبة 
كفاي���ة راأ�شمالية موحدة قوية ج���ًدا بلغت 59.1 %. 
بينما بلغت ال�شتثم���ارات بالقيمة العادلة من خال 
الرب���ح اأو اخل�ش���ارة 29.5 ملي���ون دين���ار مقابل 28 

مليون دينار يف نهاية ال�شنة ال�شابقة.
وق���ال رئي�س جمل����س الإدارة ال�شيخ عبداهلل بن 
خليفة اآل خليف���ة “�شجلت �شيكو معدلت منو جيدة 

عل���ى مدار الع���ام 2017، اإذ �شجل���ت جميع قطاعات 
الأعم���ال نتائًجا اإيجابية ومن���ًوا ملحوًظا يف العائدات 
على الرغم من التحديات التي �شادت الأ�شواق خال 
العام. فقد �شهدت الأ�شول املدارة عاًما اآخًرا مثمًرا، 
اإذ ارتفع���ت بن�شبة اأكرث م���ن 17 % عن م�شتواها يف 

2016، وه���و م���ا يعك�س قدراتن���ا وخراتنا يف جمال 
اإدارة الأ�ش���ول، ف�ش���ًا ع���ن ثق���ة عمائن���ا يف اأدائنا 
املتمي���ز، كم���ا تف���وق اأداء جميع �شنادي���ق الأ�شهم 
التابع���ة للبنك عن موؤ�رشاته���ا ذات العاقة. اأما �رشكة 
الو�شاط���ة اخلا�ش���ة بنا يف الإم���ارات فق���د وا�شلت 

تو�شعه���ا وازدادت ح�شتها يف ال�شوق، كذلك جنحت 
�شيك���و يف احلفاظ على ميزانية عمومية �شفافة ذات 

�شيولة عالية”.
م���ن جهتها، قال���ت الرئي����س التنفي���ذي جناء 
ال�ش���رياوي “حافظت �شيك���و على مكانته���ا الرائدة 
يف ال�ش���وق باعتباره���ا الو�شي���ط الأول يف بور�ش���ة 
البحري���ن للعام التا�شع ع�رش على التوايل. ويعود هذا 
النمو املّط���رد اإلى قدرتنا على دخول اأ�شواق جديدة 
وا�شتقط���اب املزيد من العماء، كم���ا نتوقع املزيد 
م���ن النمو يف العام 2018، بف�شل جناح خدمة �شيكو 
ليف اجلدي���دة لتوفري خدمات الت���داول الإلكرتوين 
لأ�ش���واق ال�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، اإ�شافة اإلى 
ح�شول �رشكتنا التابعة يف اأبوظبي )�شيكو الإمارات( 

اأخريا على ع�شوية �شوق نا�شداك دبي”.
واأ�شارت ال�شرياوي اإلى اإ�شهامات �شيكو البارزة 
يف �شناعة ال�شوق يف بور�شة البحرين واإنعا�س حركة 
الت���داول من خال دورها كمدي���ر ل�شندوق البحرين 

لل�شيولة الذي مت اإطاقه يف 2016.

• •ال�شيخ عبداهلل بن خليفة 	 جناء ال�شرياوي	

الرميحي: 90 % اكتمال االكتتاب بـ“�صندوق ال�صناديق”
3 مار�س انطاق اأ�شبوع البحرين للم�شاريع النا�شئة 

ك�ش���ف الرئي����س التنفي���ذي ملجل����س التنمي���ة 
القت�شادي���ة، خال���د الرميحي، عن و�ش���ول عمليات 
الكتت���اب يف “�شندوق ال�شنادي���ق” بن�شبة ترتاوح 
م���ا ب���ن 85 و90 % من اإجمايل عملي���ات الكتتاب 
بال�شندوق ال���ذي يقدر حجمه ب���� 100 مليون دولر 
لتاأ�شي�ش���ه، متوقًع���ا النتهاء من عملي���ات الكتتاب 

بالكامل قريًبا.
واأو�ش���ح الرميحي - لل�شحافي���ن خال موؤمتر 
�شح���ايف عق���د اأم����س لاإعان ع���ن فعالي���ات اأ�شبوع 
البحرين للم�شاري���ع النا�شئة الذي حتت�شنه البحرين 
برعاية ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س 
التنمي���ة القت�شادية �شاحب ال�شم���و امللكي الأمري 
�شلم���ان ب���ن حم���د اآل خليف���ة، وبتنظيم م���ن جمل�س 
التنمية القت�شادية وبالتعاون مع متكن )�شندوق 
العم���ل( ك�رشيك ا�شرتاتيجي- “اأنن���ا نرغب باكتمال 
عملي���ات الكتتاب ب�”�شن���دوق ال�شناديق” وطرحه 
���ا اأننا جاهزون  لنبا�رش يف عملي���ة ال�شتثمار، خ�شو�شً
له من جمي���ع النواحي، كم���ا لدينا خط���ة ا�شتثمارية 

وا�شحة، وهنالك عدة م�شتثمرين بال�شندوق”.
وبّن اأن �شن���دوق ال�شناديق �شيكون �شندوق 
ا�شتثماري ي�شتثمر يف �شناديق تدخل يف راأ�س املال 
املخاط���ر وتختار �رشكات ت�شتثم���ر يف راأ�س املال من 

اأجل حتقيق اأرباح بعد منو هذه ال�رشكات.
واأ�شار الرميحي اإلى اأن ويل العهد، نائب القائد 
الأعل���ى، نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء، رئي�س جمل�س 
التنمي���ة القت�شادية �شاحب ال�شم���و امللكي الأمري 
�شلم���ان ب���ن حم���د اآل خليفة وّج���ه لتوحي���د اجلهود 
التي تركز على املوؤ�ش�ش���ات املتو�شطة وال�شغرية، 
وتاأ�شي����س جمل����س تنمي���ة املوؤ�ش�ش���ات ال�شغ���رية 
واملتو�شط���ة حتت رعاية وزي���ر ال�شناع���ة والتجارة 

وال�شياح���ة ويتك���ون املجل����س من ال���وزارة وجمل�س 
التنمية و”متكن” وجمموعة بنك البحرين للتنمية.

واأ�ش���ار الرميحي اإلى وجود نحو 60 �رشكة نا�شئة 
���ا يف البحرين، موؤكًدا “اأنن���ا نركز على اأن ت�شبح  حالَيًّ
البحرين مرك���ًزا ل�شتقطاب ال����رشكات النا�شئة بكل 
املج���الت وم���ن ال���دول املج���اورة، ولتك���ون نقطة 
انطاق���ة له���ا، نظ���ًرا لأن اململكة به���ا كل مكونات 
النج���اح، معرًبا ع���ن اأمله باإدخال قان���ون الإفا�س يف 
العام اجلاري مما �شيهيئ البيئ���ة، والكفاءة الب�رشية 
متوف���رة، وهنالك موؤ�ش�شة مث���ل متكن جنحت ومع 
م�رشعات الأعمال لدينا البيئ���ة الكاملة لت�شجيع هذه 
ال����رشكات، ومع انط���اق �شن���دوق ال�شناديق يعتر 

عاما اإ�شافيًّا لت�شجيع ال�رشكات النا�شئة.
وذك���ر الرميح���ي اأن م�رشع���ات الأعم���ال احلالية 
والتي �شيتم اإطاقها �شتعمل على جذب �رشكات اإلى 
البحرين، ونتوقع اأن ت�شاه���م يف زيادة منو ال�رشكات 

النا�شئة.
 flat6labs واأو�ش���ح الرميحي اأننا ناأم���ل اإطاق
)برنامج م�رشعات الأعمال( يف الأ�شبوع املقبل والذي 
�شيك���ون اإ�شافة مهمة للبيئ���ة املوجودة يف البحرين 
وتدع���م ال�شب���اب وال����رشكات النا�شئة عل���ى تطوير 
عملهم وترجمة الفكرة اإلى واقع، وهذه تعتر اإ�شافة 
 )CH9 ،( وم�رشعات اأعمال اإ�شافية )برينغC5( اإلى
وم�شتقبا تاأ�شي����س م�رشعة اأعمال “ن�شت”، وجميعها 
ناجتة من اجله���ود الدائمة بدعم من “متكن” لهذه 
املب���ادرات واأي�ًش���ا ال���رواد والعدي���د م���ن ال�رشكات 

النا�شئة.
وتنطل���ق فعالي���ات اأ�شبوع البحري���ن للم�شاريع 
النا�شئ���ة يف الف���رتة م���ن 3 اإل���ى 8 من �شه���ر مار�س 
املقب���ل. ويت�شمن برنام���ج “اأ�شبوع �شت���ارت اأب – 
البحرين”، تنظيم 5 موؤمترات و4 م�شابقات وم�شاركة 
اأك���رث من 30 متحدًث���ا من البحري���ن واملنطقة، ومن 

املتوق���ع اأن ت�شت�شيف فعالي���ات الأ�شبوع اأكرث من 
2500 م�شارك من جمي���ع اأنحاء العامل. كما �شت�شكل 
فعاليات���ه التي �شتق���ام يف عدد م���ن مرافق و�رشوح 
اململكة من�شة مفتوحة لتبادل اخلرات وا�شتعرا�س 
واأه���م  النا�شئ���ة  ال����رشكات  تاأ�شي����س  يف  التج���ارب 
التحدي���ات التي واجهتها اإل���ى جانب ت�شليط ال�شوء 
على خدمات حا�شنات وم�رشع���ات الأعمال للم�شاريع 
النا�شئة. وبّن الرميحي �شت�شبح البحرين يف مار�س 
الق���ادم منًرا مفتوًحا لتجمع رواد الأعمال وملناق�شة 
اأب���رز الأفكار ح���ول امل�شاريع النا�شئ���ة التي تعاظم 
دورها يف الآون���ة الأخرية كقاطرة نحو حتقيق النجاح 
والزده���ار يف املنطقة، وهو م���ا يتواكب مع الجتاه 
الذي اأخذه املجل�س عل���ى عاتقه يف دعم هذا القطاع 
احلا����رش بق���وة يف خطت���ه ال�شرتاتيجي���ة اإل���ى جانب 

القطاعات القت�شادية ذات امليزة التناف�شية. 
من جانب اآخ���ر، راأى الرميحي اأن ارتفاع الر�شوم 
مهمة ل�شرتجاع التكلفة للحكومة، والنية اأولً حماية 
الأفراد ذوي الدخل املحدود واحلكومة، هذه فل�شفة 
احلكوم���ة، ولك���ن اأهمي���ة ت�شع���ري امل���وارد بطريقة 
�شحيحة فعل���ى �شبيل املثال الكهرب���اء �شعر معن 

فيجب ا�شرتجاع التكلفة عل���ى �شعر توليد الكهرباء 
اأو بالن�شب���ة للم���اء، )...( فارتف���اع الر�ش���وم �رشوري 
ويطبق يف كل دول اخلليج، واحلكومة اتخذت التوجه 
���ا ذوي الدخل املحدود  بحماي���ة املواطنن خ�شو�شً
والنقا����س حاليًّا بن احلكومة وجمل����س النواب على 

تطبيق املعونات اإلى املواطنن.
وراأى اأن���ه عل���ى التاج���ر يج���ب اأن يتاأقل���م م���ع 
ا�شتخدام���ه  ير�ش���د  واأن  الكهرب���اء  �شع���ر  ارتف���اع 
للم���وارد بطريقة تختلف ع���ن ال�شابق، )...( وجمل�س 
املوؤ�ش�ش���ات ال�شغ���رية واملتو�شط���ة �شينظ���ر اإلى 
كل الط���رق الت���ي بالإم���كان امل�شاع���دة ل�شتمرارية 
املوؤ�ش�شات ال�شغ���رية واملتو�شطة على التاأقلم مع 
الأ�شعار والر�ش���وم واأي�ًشا التو�ش���ع، )...( واحلكومة 
من خ���ال جمل�س ال���وزراء خ�ش�شت نح���و 20 % من 
امل�شرتيات احلكومية لتوج���ه للموؤ�ش�شات ال�شغرية 
واملتو�شط���ة وهناك نقا�س على اآلي���ة تنفيذ القرار، 
كما اأن “متكن” اأجنزت بنجاح على مدى 10 �شنوات 
مل�شاع���دة ال����رشكات على خط���ط عملها، موؤك���ًدا اأن 
هناك درا�ش���ة لكن النية على م�شاعدة ال�رشكات على 

التاأقلم مع الو�شع اجلديد يف البلد.

وق���ال رئي�س جمل����س اإدارة “متك���ن”، ال�شيخ 
حمم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة “تن�شج���م �رشاكتن���ا 
ال�شرتاتيجي���ة يف اأ�شبوع البحرين للم�شاريع النا�شئة 
مع دورن���ا يف تطوير الرامج لتعزيز ري���ادة الأعمال 
وامل�شاهم���ة يف تطوير البيئة الداعم���ة لها بالتعاون 
م���ع خمتلف ال�رشكاء يف اململكة، حيث تنه�س متكن 
مب�شوؤولي���ة مهمة يف دعم تنوي���ع القت�شاد ومتكن 
القط���اع اخلا�س، كما اأننا ن���رى اأن من �شاأن احت�شان 
البحرين له���ذه الفعاليات الرائ���دة اأن يرز املكانة 
الرفيع���ة لريادة الأعم���ال يف اململكة وجم�شدة لروؤى 
جال���ة امللك وما حازت عليه ه���ذه الروؤى من تكرمي 
دويل متثل يف جائ���زة اليونيدو التي ج���اءت تقديًرا 
لل���دور الرائ���د جلالته يف متك���ن امل���راأة وال�شباب 
ا عر النم���وذج البحريني يف ريادة الأعمال  اقت�شاديًّ

والذي جرى اعتماد تطبيقه يف 48 دولة”.
واأو�ش���ح ال�شيخ حممد “اأنن���ا اأ�شبحنا يف الفرتة 
الأخ���رية بالإ�شافة اإلى الدعم املايل بداأنا يف الرتكيز 
ا  عل���ى ال�شت�شارة والدعم غري امل���ايل اإن كان معنويًّ
اأو غ���ريه لإكم���ال بيئ���ة الأعم���ال لدع���م املوؤ�ش�شات 
النا�شئ���ة، والي���وم املوؤ�ش�شات النا�شئ���ة متثل اأكرث 
من 50 % من برام���ج الدعم يف “متكن”، واأكرث من 
60 % م���ن املبال���غ التي �رشفت يف الع���ام املا�شي 
على وج���ه اخل�شو�س، م�شيًدا بدع���م جمل�س التنمية 
القت�شادية يف اإقامة الفعاليات و”متكن” �شتكون 

�شند لهم يف تطوير هذه البيئة وهذا القطاع.
واأ�ش���ار ال�شي���خ حمم���د بن عي�ش���ى اإل���ى اإر�شاء 
مناق�شة لإن�ش���اء 3 م�رشعات اأعمال هم )ن�شت وفات 
6 لب���ز وبرين���غ( و�شتق���وم ه���ذه امل�رشع���ات بدعم 
القطاع وبع�س ال�رشكات، واأبواب “متكن” مفتوحة 
و�شتقدم ع���دة برامج ل�شتكم���ال البيئة، ونرغب يف 
وجود اأ�شخا�س لديهم اأف���كار، م�شرًيا اإلى اأن لديهم 

عدة خيارات عر الرامج املوجودة.

• اأثناء املوؤمتر ال�شحايف	

اأمل احلامد من خليج البحرين

 ت�صوير خليل اإبراهيم

نا�س ع�شًوا يف جمل�س اإدارة 
“�شوليدرتي البحرين”
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“الأ�ضواق احلرة” راعًيا ف�ضًيا لـ“البحرين للطريان 2018”
حتى اليوم اإرجاء البت يف 5 طلبات تر�ضح لـ“الغرفة” 

ن�رش اأ�شماء 46 مرت�شًحا تقدموا خالل يومني 

ال�شناب�����س - الغرف����ة: اأرجاأت جلن����ة االنتخابات 
لل����دورة “29” بغرفة جتارة و�شناعة البحرين، اأم�س 
الب����ت يف 5 طلبات للرت�شح لع����دم ا�شتكمال بيانات 
ه����ذه الطلب����ات م����ن قب����ل املتقدمني، وق����د قامت 
اللجن����ة بالتوا�شل معه����م ال�شتيفاء ه����ذه البيانات 
عل����ى اأن يت����م الب����ت يف الطلبات الي����وم االثنني 26 

فرباير 2018.
واأعلن رئي�س اللجنة، جا�شم عبدالعال عن تلقي 
اللجنة )46( طلب تر�شح لغاية يوم اأم�س 25 فرباير 
2018، وبع����د درا�ش����ة ه����ذه الطلب����ات والتاأكد من 
ا�شتيفائها جلميع �رشوط الرت�شح قررت اللجنة قبول 
طلبات الرت�شح التي قدمت يف اليوم االأول من فتح 
باب تلق����ي الطلبات وهو اجلمعة 23 فرباير 2018، 
وه����ي تعود االآتي����ة اأ�شماوؤهم: با�ش����ل من�شور ح�شن 
املط����وع، خلف حبي����ب يو�شف حج����ر، عبا�س جا�شم 
اأحم����د ال�شماك، عبا�����س حممد ح�ش����ني عبدالر�شول، 
عبداالأمر عبداحل�شني عبدعلي ال�شندي، علي ح�شني 
ج����واد جعفر احللواجي، غال����ب ال�شيخ علي العريبي، 
مهدي عبدالعزيز عب����داهلل، نادية عبدالرحمن العمر، 
ويو�ش����ف حامد يو�شف م�شعل. وق����د رف�شت اللجنة 
قب����ول طل����ب واح����د لع����دم ا�شتيفائ����ه اأح����د �رشوط 
الرت�ش����ح ال����واردة يف الفقرة )6( من امل����ادة )25( 
من املر�ش����وم بقانون رقم )48( ل�شنة 2012 ب�شاأن 
الغرف����ة، وهو ع����دم م�شي مدة �شن����ة ميالدية كاملة 
لع�شويته بالغرفة. اأما بالن�شبة لليوم الثاين ال�شبت 

24 فرباير 2018، فقد قبلت اللجنة طلبات تر�شح 
التالي����ة اأ�شماوؤه����م: اأحم����د �شباح �شلم����ان ال�شلوم، 
اأحمد عب����داهلل اأحمد بن هن����دي، اأمره ح�ش����ن االأمام 
يو�ش����ف، بتول حمم����د اأحمد داداب����اي، جمال عبداهلل 
حممد الكوهجي،حمي����د عبدالر�شا عبدالعزيز حممد، 
حمي����د مرزا يو�شف احللي، خال����د را�شد عبدالرحمن 
الزي����اين، رامز حممد ب����ن عجم����ان العوا�شي، ريا�س 
اأحمد حم�شن اأحمد، �شمر عبداهلل اأحمد نا�س، �شونيا 
حممد جناحي، عارف اأحمد علي هجر�س، عبداحل�شني 
خلي����ل مرت�ش����ى دي����واين، عبداحلمي����د عبداحل�شني 
الع�شف����ور، عبداملجي����د علي العو�ش����ي، عبدالواحد 
عبدالعزي����ز قراطة، عزير حمم����د عثمان قدرت الهي 
مل����ك، عي�شى حمم����د عبدالرحي����م الرفاع����ي، فريال 
عبداهلل اأحمد نا�س، ملي����اء اأحمد حممود، حممد اأحمد 
حمم����د جمع����ان، حمم����د �شاج����د اإظهار احل����ق، حممد 
عبداجلب����ار الكوهجي، حممد مو�ش����ى حممد ال�شاري، 
نا�رش علي جعفر االأهل����ي، هدى من�شور اأحمد ر�شي، 
ال�شيخ����ة هند بنت �شلمان اآل خليف����ة، وليد اإبراهيم 
كان����و، وهيب اأحمد حممد اخلاج����ة. ونا�شد عبدالعال 
جمي����ع الراغبني يف الرت�ش����ح النتخابات الغرفة �رشعة 
تق����دمي طلبات تر�شحه����م لع�شوية جمل�����س االإدارة 
لغاي����ة يوم االأحد 4 مار�س 2018 ومن ال�شاعة 8.00 
�شباًح����ا ولغاية ال�شاعة 2.00 ظه����ًرا يف مبنى “بيت 

التجار” وا�شتيفاء باقي االإجراءات.
ولفت اأن جلنة االنتخابات �شرتاجع كافة طلبات 

الرت�شح وتخطر الع�شو عن طريق الفاك�س اأو الربيد 
االإلكرتوين بقرارها فيه يف موعد غايته نهاية اليوم 
الت����ايل لتقدمي الطلب، ويف حالة �شدور قرار اللجنة 
بع����دم اإدراج الع�ش����و يف ك�ش����ف اأ�شم����اء املر�شحني 
لع�شوي����ة جمل�����س االإدارة، فيج����وز ل����ه التظل����م من 
القرار خالل يومني على االأكرث من تاريخ اإخطاره به، 
وتف�ش����ل اللجنة يف التظلم وتخط����ر الع�شو بقرارها 
في����ه يف موع����د غايته نهاي����ة اليوم الت����ايل لتقدمي 
التظلم، وج����ّدد عبدالعال تاأكيده على حر�س اللجنة 
واهتمامه����ا البالغني بتوفر كاف����ة املقومات التي 
ت�شمن ح�شن �شر العملية االنتخابية. واأكد عبدالعال 
اأن بيان����ات االأع�شاء الواردة يف جدول الناخبني متت 
وفًقا للبيان����ات املزودة من القي����د التجاري بوزارة 
ال�شناع����ة والتج����ارة وال�شياح����ة بعد تفعي����ل عملية 
الربط االإلك����رتوين بني الغرفة وال����وزارة وحتى اآخر 
موع����د الإدراج اأ�شمائهم وحتدي����ث وت�شحيح بيانات 
ع�شويته����م اأو اإ�شافة بيان����ات الع�شويات اجلديدة 
املن�شم����ة للغرفة بجدول الناخب����ني وهو نهاية يوم 
20 فرباي����ر 2018. واأ�ش����اف اأن النظام االإلكرتوين 
املعمول به يف انتخابات الغرفة  للدورة “29” لي�س 
ل����ه عالقة بالنظام االإلك����رتوين للغرفة، فهو خمتلف 
متاًم����ا ومنف�شل كليًّا عن باقي اأنظم����ة الغرفة، واأن 
ج����دول الناخبني هو حتت م�شوؤولية جلنة االنتخابات 
بالكامل، ويخ�شع لعملي����ة تدقيق ومراجعة من قبل 

اللجنة. 

املنام���ة - االأ�شواق احلرة: وقعت اللجنة 
املنظمة ملعر�س البحري���ن الدويل للطران، 
اتفاق���ا مع �رشك���ة البحري���ن لالأ�ش���واق احلرة 
لتكون راعيا ف�شيا ملعر�س البحرين الدويل 
2018 املزم���ع عق���ده يف قاع���دة  للط���ران 
ال�شخ���ر اجلوي���ة يف البحري���ن خ���الل الفرتة 
م���ا ب���ني 14 و16 نوفم���رب 2018، بتنظي���م 
م���ن وزارة املوا�ش���الت واالت�ش���االت و�شالح 
اجل���و امللكي البحرين���ي، وبالتعاون مع �رشكة 

فانربوا الدولية املحدودة.
وق���ام وزي���ر املوا�ش���الت واالت�ش���االت 
نائب رئي�س اللجن���ة العليا املنظمة ملعر�س 
البحري���ن الدويل للطريان كمال اأحمد بتوقيع 
عقد الرعاية مع �رشكة البحرين لالأ�شواق احلرة. 

واأع���رب الوزير ع���ن �شعادته برعاي���ة ال�شوق 
احل���رة البحرين، موؤكًدا اأن دعم �رشكة البحرين 
لالأ�شواق احل���رة يوؤكد اأهمية معر�س البحرين 
ال���دويل للطريان كح���دث دويل اأخ���ذ موقعه 
االإقليم���ي والعامل���ي عل���ى خارط���ة معار�س 
الطران اإلى جانب تاأكيد دور القطاع اخلا�س 
يف دع���م املب���ادرات والفعالي���ات التي تروج 
للمملكة. وم���ن جانبه، اأعرب الع�شو املنتدب 
ل�رشك���ة البحري���ن لالأ�ش���واق احل���رة عب���داهلل 
بوهن���دي عن �شعادته باالن�شم���ام لرعاة هذا 
احل���دث، موؤك���ًدا اأن روؤية ال�رشك���ة تن�شب يف 
دعم الفعاليات التي ت���روج للبحرين كحدث 
دويل وال���ذي ي�شجع عل���ى ا�شتقطاب �رشكات 

الطران العاملية. 

اأحمد بن خليفة رئي�ًضا لـ“جي اإف اإت�ش كابيتال”

“بايبك�ش” يبداأ فعالياته العقارية غدا

املنام���ة -جي اإف اإت����س: عّينت جمموعة 
ج���ي اإف اإت�س املالية اأم����س، ال�شيخ اأحمد بن 
خليف���ة اآل خليف���ة رئي�ًشا ملجل����س اإدارة جي 
اإف اإت����س كابيت���ال، حيث �شيتول���ى االإ�رشاف 
عل���ى تو�شعة قاع���دة االأن�شط���ة اال�شتثمارية 
خربات���ه  عل���ى  بذل���ك  م�شتن���ًدا  للمجموع���ة، 
املرتاكم���ة القوي���ة والت���ي متت���د الأك���رث من 
عقدي���ن، حي���ث تبواأ ع���دة منا�ش���ب م�رشفية 
وا�شتثماري���ة وقيادية، اإ�شاف���ة اإلى معرفته 
املعمق���ة يف املجموعة املالي���ة والتي تراأ�س 

جمل�س اإدارتها منذ فرباير 2017.  
اآل  ب���ن خليف���ة  اأحم���د  ال�شي���خ  وق���ال  
خليف���ة “اأن���ا �شعيد بت���ويل رئا�ش���ة اجلي اإف 
اإت����س كابيتال يف ه���ذة املرحل���ة، والتي متر 
بفرتة منو م�شت���دام. ومتتلك كابيتال قاعدة 
ا�شتثماري���ة قوية و�شجل قيا�شي من النتائج 
املالي���ة االإيجابي���ة، مما يجعله���ا مهياأة فوق 
الع���ادة لول���وج حقب���ة جدي���دة م���ن التو�شع 
واالزده���ار، من خ���الل البناء عل���ى زخم العام 
2017. وت�شم���ل خط���ة التو�ش���ع يف اأعمالن���ا 
اإحداث زيادة ملحوظة يف ال�شفقات من حيث 

عدد العقود املربمة وحجم اال�شتثمارات، الى 
جان���ب تنمية اأ�شولنا امل���دارة مبعدالت اأكرب 
من ال�شابق ع���رب تو�شعة رقعة قاعدة عمالئنا 
م���ن اأ�شحاب ال���رثوات العالية عل���ى م�شتوى 
دول جمل�س التع���اون اخلليجي. وتعترب هذه 
االأن�شطة مركزية لنقل جي اإف اإت�س اإلى اآفاق 
اأرحب من النمو، واأتطلع قدًما اإلى قيادة هذه 

اجلهود يف امل�شتقبل املنظور”. 

املنامة - بايبك����س: تعقد اإدارة معر�س 
“بايبك����س”،  للعق���ارات  ال���دويل  البحري���ن 
�شل�شلة “منتديات بايبك�س”، مع انطالق اأولى 
فعالياته���ا للع���ام 2018، والتي تقام حتت 
�شع���ار “بن���اء املجتمع���ات ال�شكني���ة، تطوير 
البحرين: دور املوا�شالت”، والتي تعقد يوم 
الثالث���اء 27 فرباير يف ال�شاع���ة 6:30 بنادي 

“كابيتال كلوب” مبرفاأ البحرين املايل.
وتع���ود “منتدي���ات بايبك����س” حاملًة يف 
جعبتها �شل�شلة م���ن املنتديات املتخ�ش�شة 
بالقط���اع، اإذ �شيجتم���ع نخب���ة م���ن اخلرباء يف 
القطاع العقاري للحوار والنقا�س وا�شتك�شاف 
اأه���م املوا�ش���ع املرتبط���ة ب���ه. و�شتتمح���ور 
املنتدي���ات ح���ول مو�شوع “بن���اء املجمعات 

ال�شكني���ة، تطوي���ر البحري���ن”، اإل���ى جان���ب 
الرتكيز على اأبرز القطاع���ات الداعمة الإن�شاء 
جمتمع���ات �شكني���ة والت���ي ت�شم���ل التعليم 
والرعاية ال�شحية واالإ�شكان وو�شائل النقل. 
و�شين�شب تركي���ز اأولى املنتديات على دور 
�شبكة و�شائل النق���ل املالئمة ومكوناتها يف 
تطوير التجّمعات ال�شكني���ة. و�شتلقي وكيل 
النق���ل ال���ربي والربي���د ب���وزارة املوا�شالت 
واالت�ش���االت مرمي اأحمد جمع���ان، كلمة بهذه 
املنا�شب���ة، اإذ لعب���ت جمع���ان دوًرا رئي�شا يف 
تطوي���ر البني���ة التحتي���ة للمملكة م���ن خالل 
املنا�ش���ب التي �شغلتها ل���دى كل من هيئة 
الكهرباء واملاء وجمل�س التنمية االقت�شادية 

ووزارة املوا�شالت واالت�شاالت. 

• ال�شيخ اأحمد بن خليفة	

عامليا يف 2017  31 مليار دولر قيمة متويل “التقنية املالية” 

نهاية مار�ش 2018 ت�ضتكمل متويل “التو�ضعة”   “األبا” 

 ا�شتثمارات ب� 8.7 مليار دوالر يف الربع الرابع 

بقرو�س م�شمونة 

املنام���ة - كي ب���ي اإم ج���ي: اأدت اال�شتثمارات 
الكب���رة البالغة 8.7 ملي���ار دوالر يف الربع الرابع من 
العام 2017، اإلى دف���ع عجلة متويل التقنية املالية 
حول العامل لتبلغ بدورها 31 مليار دوالر خالل العام 
نف�ش���ه، حمافظًة بذل���ك على امل�شت���وى املرتفع من 
اال�شتثم���ارات الت���ي مت حتقيقها يف الع���ام 2016، 
وذلك وفًق���ا لتقري���ر Pulse of Fintech ال�شادر 
عن �رشكة كي بي اإم جي الدولية. وبذلك، يكون قطاع 
التقني���ة املالي���ة حول الع���امل قد حق���ق ا�شتثمارات 
بقيم���ة 122 ملي���ار دوالر على مدى االأع���وام الثالثة 

املا�شية. 
و�شهد حجم ال�شفقات يف قطاع التقنية املالية 
ا يف الرب���ع الراب���ع، اإال اأن عدد  ح���ول الع���امل انخفا�شً
معامالت روؤو�س االأموال املغامرة تخطت االألف للعام 
الراب���ع على الت���وايل يف الع���ام 2017، فيما �شجلت 
�شفق���ات االأ�شهم اخلا�شة رقًم���ا قيا�شًيا جديًدا بلغ 
139 �شفق���ة. اإلى ذلك، ارتفع ع���دد عمليات الدمج 

واال�شتح���واذ يف قط���اع التقنية املالي���ة لي�شل اإلى 
336 معاملة يف 2017.

i -“    �شجل���ت كل م���ن التقني���ة التاأميني���ة
 ”blockchain“ وتقني���ة بلوك ت�ش���ني ”surtech
م�شتوي���ات قيا�شية من ا�شتثم���ارات روؤو�س االأموال 
املغام���رة وم���ن اأحج���ام ال�شفقات يف الع���ام 2017. 
فقد حقق���ت التقنية التاأمينية اإي���رادات بلغت 2.1 
ملي���ار دوالر ع���رب 247 �شفقة، فيم���ا حققت تقنية 
بل���وك ت�شني اإيرادات بلغ���ت 512 مليون دوالر عرب 

92 �شفقة.
وق���ال ال�رشي���ك ورئي�س ق�شم اخلدم���ات املالية 
يف �رشك���ة ك���ي بي اإم ج���ي يف البحرين، جلي���ل العايل 
“يوا�ش���ل قطاع التقني���ة املالية من���وه وتقدمة يف 
البحري���ن و�شائ���ر اأرج���اء الع���امل. مل تع���د التقنية يف 
ظ���ل احلقبة الرقمي���ة التي نعي�شها، عن����رًشا م�شيًفا 
للقيمة فح�ش���ب، بل اأ�شبحت �رشورًة لالرتقاء بتجربة 
العمالء اإلى امل�شتوى االأمثل كذلك. كما اأن ال�رشكات 

واملوؤ�ش�ش���ات املالي���ة الت���ي تعم���ل عل���ى التو�شع 
والنم���و، باتت تتعمق يف قط���اع التقنية املالية بحًثا 
ا عن اعتبار هذا القطاع  عن فر�س مدرة للقيمة عو�شً

جانًبا اختيارًيا ميكن اختباره”.
وبلغت ح�شة الواليات املتحدة االأمركية ثلثي 
قيم���ة اال�شتثم���ارات يف قطاع التقني���ة املالية حول 
العامل تقريًبا يف الربع الرابع من 2017 حيث متكنت 
م���ن جم���ع 5.8 ملي���ار دوالر، ون�شف قيم���ة املجموع 
العاملي تقريًبا لال�شتثمارات يف القطاع لعام 2017 
بكامل���ه، حي���ث متكنت من جم���ع 15.2 ملي���ار دوالر 

للعام نف�شه. 
وكانت عمليات الدمج واال�شتحواذ م�شوؤولة عن 
اجل���زء االأكرب من ه���ذا التمويل اإذ اأجنم���ت �شفقات 
بقيمة 8.7 مليار دوالر يف 2017. اأما التمويل الناجم 
ع���ن �شفقات االأ�شهم اخلا�ش���ة يف الواليات املتحدة 
فق���د حقق ثاين اأعلى م�شتوى ل���ه يف الربع الرابع من 

2017 مع 3.4 مليار دوالر.

املنامة - رويرتز: قال م�ش���وؤول ب�رشكة اأملنيوم 
البحري���ن “األبا”، التي متلك واحدا م���ن اأكرب م�شانع 
�شهر االألومنيوم يف العامل، اإنها �شتجمع بنهاية الربع 
االأول من العام اجل���اري املبلغ الالزم لتمويل م�رشوع 
تو�شع���ة اخل���ط ال�شاد�س. وتق���ول ال�رشك���ة اإن اخلط 
ال�شاد����س �شيجعله���ا اأكرب جممع ل�شه���ر االألومنيوم 
يف الع���امل حيث �شرتتف���ع طاقة االإنت���اج بواقع 540 
األف طن مرتي لي�شل االإجم���ايل اإلى 1.5 مليون طن 
�شنوي���ا. ويت�شم���ن امل����رشوع اإنفاق���ا راأ�شماليا بنحو 

ثالث���ة مليارات دوالر و�شيم���ول جزء حجمه 1.5 مليار 
دوالر م���ن خالل قر�س جممع اأمت���ت ال�رشكة جمعه يف 
2016 و�شيم���ول داخليا مببلغ 400 مليون دوالر يف 
حني ج���رى تدبر 700 ملي���ون دوالر العام املا�شي 
بقرو�س م�شمونة من جانب وكاالت ائتمان ت�شدير.

وقال نائ���ب الرئي�س التنفي���ذي الألبا يف مقابلة 
م���ع روي���رتز االأ�شب���وع املا�شي، عل���ي البق���ايل، اإن 
ه���ذا يعن���ي اأن املبل���غ املتبقي ح���وايل 400 مليون 
دوالر و�شت�شمن���ه اأي�ش���ا وكاالت ائتم���ان ت�شدي���ر 

و�شي�شتكم���ل بنهاية مار����س. وقال البق���ايل اإن من 
ب���ني البنوك التجارية الرئي�ش���ة امل�شاركة يف متويل 
وكاالت ائتم���ان الت�شدير بي.ان.ب���ي باريبا و�شيتي 
جروب وكومرت�س بنك وكريدي اأجريكول و�شتاندرد 
ت�شارترد. تاأتي وكاالت االئتمان الت�شدير امل�شاركة 
يف املرحلة الثانية من هذا التمويل من اأملانيا وكندا 
والياب���ان. وتاب���ع اأن اخلط ال�شاد����س يف �شبيله لبدء 
االإنتاج يف بداية 2019 و�شتحتاج األبا �شتة اأ�شهر بعد 

ذلك لزيادة االإنتاج اإلى الطاقة الق�شوى.

حتديث اأ�ضطول “طريان اخلليج” 39 طائرة جديدة
ك�شفت عن خطتها االإ�شرتاتيجية لل�شنوات اخلم�س املقبلة

املنامة - طران اخلليج: اأعلنت طران اخلليج 
ا�شتقب���ال اأ�شطوله���ا 39 طائ���رة بوين���غ واإيربا�س 
جدي���دة يف االأ�شه���ر املقبل���ة؛ مب���ا فيه���ا 7 طائرات 
جدي���دة ت�شمل 5 طائ���رات بوينغ 787-9 درمياليرن 
وطائرت���ي اإيربا����س A320neo �شتن�شم الأ�شطول 

الناقلة قبل نهاية العام اجلاري. 
وق���ال الزي���اين يف ت�رشيح مبنا�شب���ة االإعالن عن 
اخلط���ة االإ�شرتاتيجية لل�شن���وات اخلم�س املقبلة اإننا 
نه���دف اإل���ى “التو�شع يف �شبكة وجهاتن���ا اإلى تعزيز 
جتربة امل�شافر والرتويج ململكة البحرين؛ يف احلني 
الذي تدعم فيه البنية التحتية للطريان واملوا�شالت 
واالأعمال يف اململكة، و�شناعة الطران يف جمملها”.

واأقام���ت طران اخلليج م�ش���اء اأم�س حفل ع�شاء 
جمع عددا م���ن م�شوؤويل الدول���ة، والوجهاء، وممثلي 

وكاالت ال�شياح���ة وال�شفر، و����رشكاء الناقلة، واأع�شاء 
برناجمها للوالء )فالكون فالير(؛ باالإ�شافة اإلى عدد 
من موظف���ي الناقلة وممثلي ال�شحاف���ة واالإعالم يف 

اململكة.
من جهت���ه، ق���ال الرئي����س التنفي���ذي لطريان 
اخللي���ج كري�شيم���ر كوت�شك���و: اإن “الناقلة تخطط 
للتو�ش���ع الكب���ري يف �شبك���ة وجهاتها م���ع ا�شتالمها 
لطائراتها اجلديدة؛ حي���ث �شت�شيف طران اخلليج 

8 وجهات جديدة ل�شبكتها يف العام اجلاري”. 
وتاب���ع: “�شتعزز ال�رشك���ة اإ�شاف���ة الرحالت اإلى 
وجهات طران اخللي���ج الرئي�شة يف العام 2018 من 
مرون���ة عملياتها و�شال�ش���ة ربطها م���ن واإلى مملكة 
البحرين وعلى مدى �شبكة وجهاتها. حيث اإن طران 
اخلليج �شت�شيف اإلى عدد رحالتها خالل ذروة ال�شفر 

ال�شيفية 200 رحلة اأ�شبوعية، مقارنة بنف�س الفرتة 
يف العام 2017”. 

وحتدث عن خطط الناقل���ة امل�شتقبلية للك�شف 
عما قريب عن هويتها اجلديدة كلياً؛ اإذ �شتمثل تلك 

الهوية “طران اخلليج الغد”.
ويف معر�س اإلقائه ال�شوء على التطورات بعيدة 
املدى للناقلة الوطنية؛ ذكر اأن اخلطة اال�شرتاتيجية 
املو�شوعة للناقلة لالأعوام 2019 – 2023 �شت�شهد 
تعزيز قاعدتها االإقليمي���ة واإمدادها ب�شبكة وجهات 
اأك���رب ت�شل اإلى نطاق اأو�شع من بقاع العامل، وت�شمل 
اآ�شيا البا�شيفيكية، واأوروبا، واأفريقيا، و�شبه القارة 
الهندي���ة، و�شوالً اإلى اأم���ركا ال�شمالية. ففي العام 
2023 �شتك���ون ال�رشك���ة ق���د اأ�شاف���ت اأكرث من 60 

•وجهة اإلى �شبكة وجهاتها.  “طران اخلليج” اأعلنت عن اخلطة االإ�شرتاتيجية لل�شنوات اخلم�س املقبلة	
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اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: اماني عبدعلي حسن احملل

االسم التجاري احلالي: ابت لالعالنات والكمبيوتر
االسم التجاري اجلديد: سامفور تي اند بيتس كافتيريا

التاريخ: 22/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-31137( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

35177-10

 بناء على قرار مالكي شركة شركة جام العقارية ذ.م.م )شركة ذات مسؤولية محدودة( 
سجل جتاري رقم 67889، فقد تقرر تصفية الشركة اختيارياً وتعيني السادة مكتب / جاسم 

حسن يوسف عبدالعال 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 :39605262 )973+( 
البريد االلكتروني:  Jassim.abdulaal@bh.gt.com  املنامة - البحرين

التاريخ: 25/2/2018
الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

سجل جتاري رقم 67889

احملل  حتويل  بطلب  الدوسري  حسن  عيسى  فاطمة  ادناه:  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي الى السيد خالد محمد حسني بوعرفج الدوسري

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

تاريخ: 18/2/2018
)CR2017-23581( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

االفق لتأجير معدات البناء71190-1

االسم التجاريرقم القيد

الغصن االخضر لتنسيف احلدائق71190-4
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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(

تعديل وزاري يف االأردن ي�شمل حقيبة الداخلية
عمان ـ برتا: ذكرت وكالة االأنباء االأردنية الر�شمية )برتا(، اأم�س االأحد، اأن العاهل االأردين امللك عبداهلل 
الثـــاين وافـــق على اإجـــراء تعديل على حكومة هـــاين امللقي �شمل عدد مـــن الوزراء بينهم وزيـــر الداخلية. 
واأو�شحـــت اأن “الـــوزراء املغادرين حلكومة امللقي هـــم وزير الدولة ل�شوؤون رئا�شة الـــوزراء ووزراء املياه 

والري والداخلية واالأوقاف وال�شباب والبيئة ووزير الدولة لل�شوؤون القانونية”.
ون�ـــس القرار امللكي على تعيني جمال اأحمـــد مفلح ال�رصايرة نائبا لرئي�س الوزراء ووزير دولة ل�شوؤون 
رئا�شـــة الوزراء وجعفر عبد عبدالفتاح ح�شان نائبا لرئي�س الـــوزراء ووزير دولة لل�شوؤون االقت�شادية وعلي 
ظاهـــر ح�شن الغزاوي وزيرا للمياه والري. وا�شتمل القرار على تعيني �شمري �شعيد عبداملعطي مراد وزيرا 
للعمـــل ونايف حميدي حممد الفايز وزيرا للبيئة وب�شري علي خلف الروا�شدة وزيرا لل�شباب و�شمري اإبراهيم 
املبي�شني وزيرا للداخليـــة وعبدالنا�رص مو�شى اأبو الب�شل وزيرا لالأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات االإ�شالمية 

واأحمد علي خليف العويدي وزير دولة لل�شوؤون القانونية. 

السنة العاشرة - العدد 3422 
االثنين

26 فبراير 2018 
10 جمادى اآلخرة 1439
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 دبي ـ العربية.نت:

 قــــال م�شدر ميــــداين يف اللــــواء 35 
مدرع يف جبهة ال�شلو جنوب �رصق حمافظة 
تعز اإن اأكرث من 40 عن�رصاً من ميلي�شيات 
احلوثــــي قتلــــوا ب�شل�شلة غــــارات نفذتها 

طائرات حتالف دعم ال�رصعية يف اليمن.
وتعزيــــزات  مواقــــع  وا�شتهدفــــت 
ع�شكريــــة على اخلــــط الرابط بــــني نقيل 
ال�شلــــو ومنطقة دمنة خدير. كما اأ�شفرت 
الغــــارات عــــن تدمــــري 7 عربــــات م�شلحة 
ومدفع ن�شبتــــه امليلي�شيــــات يف منطقة 

خدير.
الغارات تزامنـــت، بح�شب امل�شدر، 
مـــع ا�شتمرار املعـــارك بني قـــوات من 
يف  وامليلي�شيـــات  مـــدرع   35 اللـــواء 
عدد مـــن املواقع املطلـــة على الطريق 

املوؤدية اإلى دمنة خدير.

بغداد ـ اف ب: 

قــــال متحدث با�شم جمل�ــــس الق�شاء 
االأعلــــى اأم�ــــس االأحــــد اإن حمكمــــة عراقية 
ق�شت باإعدام 15 امراأة تركية �شنقا بعد 

اإدانتهن باالن�شمام لتنظيم داع�س.
وقال م�شــــدر ق�شائــــي اإن “قا�شي 
املحكمــــة اجلنائية اأ�شدر حكمــــا باالإعدام 
اإقرارهن  بحــــق 15 امراأة تركيــــة”، بعــــد 
باالنتماء للتنظيم، فيما حكم على تركية 

اأخرى بال�شجن املوؤبد.
وقال القا�شي عبدال�شتار بريقدار 
اإن املحكمة اجلنائية املركزية اأ�شدرت 
للمحكمـــة  ثبـــت  اأن  “بعـــد  االأحـــكام 
انتماءهن اإلى تنظيـــم داع�س االإرهابي 
واعرتافهـــن اأي�شا بالـــزواج من عنا�رص 
داع�س وتقدمي امل�شاعـــدة اللوج�شتية 
الأفراد التنظيم وم�شاعدتهم يف القيام 
القا�شي  وقـــال  اإرهابيـــة”.  بعمليـــات 
اإن “جميـــع االأحـــكام ال�شـــادرة قابلـــة 

لال�شتئناف اأمام حمكمة التمييز”

باريس ـ رويترز:

 قال وزيــــر الداخلية الفرن�شي جريار 
كولوم اأم�س االأحد اإن قوات االأمن اأحبطت 
هجومــــني حتى االآن هــــذا العام يف الوقت 
الــــذي يركز فيــــه مقاتلو تنظيــــم داع�س 
اهتمامهم على مهاجمة اأهداف حملية ردا 
على االنتكا�شــــات الع�شكريــــة التي مني 

بها التنظيم يف العراق و�شوريا.
وقــــال كولوم ملحطــــة اإذاعة اأوروبا1 
خططــــا  اللذيــــن  املهاجمــــني  اأحــــد  اإن 
للهجومــــني األقي القب�س عليــــه يف يناير 
وكان يخطط ال�شتهداف “من�شاأة ريا�شية 
كبرية”. واأعلن مدعي عام باري�س فرن�شوا 
مــــوالن ال�شهــــر املا�شــــي اأن م�شتبهــــا به 
اآخــــر كان ي�شتهــــدف جنــــودا يف دوريات 
ملكافحة االإرهاب وكانت بحوزته معدات 

ل�شنع قنابل. 
وقال الوزيـــر “الأن تنظيم داع�س 
بـــداأ يختفـــي فاإنهـــم ي�شعـــون ل�شـــن 
لت�شتيـــت  غربيـــة  دول  يف  هجمـــات 

االنتباه عن هزميتهم.”

بكين ـ اف ب:

 دعا احلزب ال�شيوعي يف ال�شني، 
اإلـــى عدم ح�رص مدة تـــويل الرئا�شة يف 
واليتني فقط، وهو مـــا يعبد الطريق 
اأمـــام رئي�ـــس البـــالد، �شـــي جينبينغ، 

للبقاء يف ال�شلطة بعد العام 2023.
وبح�شـــب مـــا نقلت وكالـــة االأنباء 
اللجنة املركزية يف  فـــاإن  “�شينخوا”، 
احلـــزب هي التـــي تقدمـــت بالطلب، 
بالد�شتـــور  مـــادة  اإلغـــاء  واقرتحـــت 
تن�ـــس علـــى اأن الرئي�ـــس ونائبـــه “ال 
ي�شغالن من�شبيهما الأكرث من واليتني 
 5 متتاليتـــني”، ت�شتمـــر كل منهمـــا 

�شنوات.
ومل يخ�س التقريـــر يف تفا�شيل. 
ويتولى �شينبينغ، وهو رئي�س احلزب 
يف الوقـــت نف�شـــه، رئا�شـــة ال�شـــني 
منـــذ 2013، ويف حـــال مل يجـــر تغيري 
اإلـــى  �شي�شطـــر  احلـــايل،  الد�شتـــور 

مغادرة ال�شلطة يف 2023.

 مقتل 40 حوثيا 
بغارات للتحالف يف تعز

االإعدام لـ15 تركية 
“داع�شية” يف العراق

 فرن�سا تعلن �إحباط 
خمططني اإرهابيني 

 ال�شني نحو واليات 
“غري حمدودة” للرئي�س

اإيران تخرق الهدنة.. و“تلتزم” مبوا�صلة �رضب الغوطة
قتلى با�شتباكات جديدة رغم الدعوة االأممية لوقف القتال

عوا�شــــم ـ وكاالت: نقلــــت وكالــــة ت�شنيــــم 
االإيرانية لالأنباء عن اجلرنال حممد باقري رئي�س 
اأركان اجلي�س قولــــه اإن اإيران والنظام ال�شوري 
�شيوا�شالن الهجمات على �شواحي دم�شق التي 
ي�شيطر عليهــــا من ت�شنفهم طهــــران والنظام 
باأنهم “اإرهابيون”، لكنهما “�شتحرتمان” قرار 
االأمم املتحدة بوقف اإطالق النار، على حد قوله.
ون�شبــــت الوكالة لباقــــر القــــول “�شنلتزم 
بقــــرار وقــــف اإطــــالق النــــار و�شتلتــــزم �شوريا 
كذلك. اأجزاء من �شواحــــي دم�شق التي ي�شيطر 
عليها اإرهابيون غري م�شمولة بوقف اإطالق النار 
وعمليــــات التطهــــري �شت�شتمر هنــــاك”، ح�شب 

تعبريه.
وعــــادة، تتخــــذ اإيــــران والنظــــام ال�شــــوري 
كالهما �شفــــة “اإرهابيــــني” لتربيــــر الهجمات 
�شــــد املعار�شــــة امل�شلحة اأو حتــــى املدنيني، 

كاحلا�شل يف الغوطة ال�رصقية بدم�شق.
فعليــــاً، جتددت غــــارات النظــــام ال�شوري، 
اأم�س االأحد، على الغوطة ال�رصقية، وفق ما اأعلن 

املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.
وقتــــل 19 مــــن قــــوات النظــــام ال�شــــوري 

وف�شائــــل املعار�شة امل�شلحــــة، يف ا�شتباكات 
عنيفــــة منذ �شبــــاح االأحد على اأطــــراف الغوطة 
ال�رصقيــــة املحا�رصة قــــرب دم�شــــق، ح�شبما اأفاد 

املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.
واأو�شــــح مدير املر�شد رامــــي عبد الرحمن 
لـ”فران�ــــس بر�ــــس”، اأن “مواجهات عنيفة تدور 

ب����ني �جلانبني ترتك����ز عند خط����وط �لتما�س يف 
منطقة املرج التي يتقا�شمان ال�شيطرة عليها”. 
واأ�شــــار عبد الرحمن اإلى مقتــــل “13 عن�رصا من 
قوات النظــــام وحلفائها، مقابل 6 مقاتلني من 
جي�س االإ�شــــالم”، اأبرز ف�شائل الغوطة ال�رصقية. 
وجــــاءت اال�شتبــــاكات بعــــد �شاعات مــــن اإقرار 

جمل�ــــس االأمن هدنــــة يف �شوريا عقــــب اأيام من 
ت�شعيــــد النظام ال�شــــوري يف الغوطــــة ال�رصقية 

اأ�شفر عن اأكرث من 500 قتيل.
وذكر املر�شد، يف وقــــت �شابق، اأن غارات 
جويــــة ا�شتهدفــــت بعــــد دقائــــق مــــن االإعــــالن 
عن قــــرار جمل�س االأمــــن اإقرار هدنــــة يف �شوريا 
مبناطــــق يف الغوطــــة ال�رصقية، خا�شــــة يف دوما 
طائــــرات  اإن  املر�شــــد  وقــــال  وال�شيفونيــــة.  
ق�شفــــت بلــــدة ال�شيفونية يف اجليــــب اخلا�شع 
للمعار�شــــة. الى ذلك، ذكر نائب رئي�س الوزراء 
الرتكــــي بكر بــــوزداج اأن قــــرارا اأقــــره باالإجماع 
جمل�ــــس االأمن الدويل ب�شاأن وقــــف الإطالق النار 
ملدة 30 يومــــا يف �شوريا لن يوؤثر على العملية 
التي ت�شنها بــــالده �شد املقاتلــــني االأكراد يف 

منطقة عفرين. 
وجــــاء قــــرار جمل�س االأمــــن يــــوم ال�شبت يف 
اأعقاب 7 اأيام من الق�شف املتوا�شل من جانب 
القوات املوالية للحكومة ال�شورية على منطقة 
الغوطة ال�رصقية التي ت�شيطر عليها املعار�شة، 
يف واحدة من اأدمى الهجمات منذ بداية احلرب.
وكانت تركيا رحبت يف وقت �شابق بالقرار.

• الغوطة ال�رصقية ت�شهد حملة ع�شكرية عنيفة منذ اأيام.	

اأبوظبي ـ �شـــكاي نيوز عربية: ا�شتنكرت 
حركة فتح، اأم�س االأحد، ت�رصيحات دبلوما�شي 
قطري وجه فيهـــا لوما للرئي�س الفل�شطيني 
ت�رصيحاتـــه  اأن  معتـــربة  عبا�ـــس،  حممـــود 
تتناق�ـــس مع ما تدعيه قطر لنف�شها من دور 

اإن�شاين يف قطاع غزة.
وقـــال املكتـــب االإعالمـــي يف مفو�شيـــة 
التعبئـــة والتنظيـــم حلركة فتـــح يف بيان اإن 
قطر بهـــذه الت�رصيحات “تنفي عـــن نف�شها 
عـــن  تعبـــري  اإنهـــا  اإذ  االإن�شانيـــة،  ال�شفـــة 
مواقـــف غري مفهومة وم�شيئـــة بحق القيادة 
الفل�شطينية”. ولفتـــت فتح اإلى اأن ما اأدلى 
بـــه رئي�س اللجنة القطريـــة الإعمار غزة حممد 
العمـــادي “من مواقف �شيا�شية اأمام وكاالت 
االأنباء �شد الرئي�س جممود عبا�س هو حماولة 
ال�شتغالل الو�شع املاأ�شـــاوي يف غزة متنكراً 
ملا تقدمـــه فتـــح للفل�شطينيـــني هناك من 

واجب الدعم وامل�شاندة...”.
القطـــري  “ال�شفـــري  احلركـــة  وطالبـــت 
بالرتاجـــع عـــن مواقفـــه التـــي تتوافـــق مـــع 
احلمـــالت الهادفـــة اإلـــى تكري�ـــس االنق�شام 
وبـــث الفرقـــة، موؤكـــدة اأن الرئي�ـــس حممود 
عبا�ـــس ي�شعى ب�شكل دائـــم وحثيث لتاأمني 

احتياجـــات غـــزة متامـــاً كباقـــي املحافظات 
الفل�شطينية دون تفرقة اأو متييز”.

وجاء بيان فتـــح بعد اأن قال العمادي يف 
ت�رصيحات �شحفية “هناك لوم على الرئي�س 
حممود عبا�ـــس الأنه هو رئي�س الفل�شطينيني 
بالكامـــل وقلت لـــه اأنت اأبـــو اجلميع واأعطي 
ال�شعب يف غـــزة. ال تعطي حما�س لكن اأعطي 
ال�شعـــب”. وكان ع�ـــرصات الفل�شطينيـــني يف 

غزة طردوا العمادي، ورموه باالأحذية ونزعوا 
علم بالده، خالل زيارة له الإحدى م�شت�شفيات 

القطاع، االثنني املا�شي.
واتهم املحتجـــون قطر باالدعاء بتقدمي 
م�شاعـــدات غري موجـــودة يف احلقيقـــة، واأن 
الدوحة ت�شاهم يف تعزيز االنق�شام والتدخالت 

اخلارجية يف الق�شية الفل�شطينية.

حركة فتح تنتقد ت�رضيحات قطرية “م�صيئة”

•  العمادي يغادر م�شت�شفى يف غزة بعد اأن طرده فل�شطينيون من هناك.	

القاهرة ـ اف ب:

 اأعلـــن النائـــب العـــام يف م�ـــرص، اأم�س 
االأحـــد، التحفـــظ على اأمـــوال رئي�س حزب 
م�ـــرص القويـــة، عبـــد املنعـــم اأبـــو الفتوح 
واآخريـــن ممن جـــرى اإدراجهم اأخـــريا على 

قوائم االإرهاب.
وقال النائب العام يف بيان اإن التحفظ 
علـــى اأموال اأبو الفتوح جـــاء بعد اأن “ثبت 

ا�شتخدامها يف ممار�شة اأن�شطة اإرهابية”.
وياأتي قرار النائـــب العام بعد مرور 
عـــدة اأيام علـــى �شبـــط اأجهـــزة االأمن 6 
عنا�رص ينتمون لتنظيم االإخوان االإرهابي 
واأ�شلحة يف مزرعة تعود ملكيتها اإلى اأبو 

الفتوح.
وكانت حمكمة م�رصية قررت الثالثاء 
املا�شـــي اإدراج اأبو الفتـــوح و15 اآخرين 

على قوائم االإرهاب.
وكان اأبو الفتـــوح اأحد كوادر تنظيم 
االإخوان وقياديا فيـــه، قبل اأن يقول اإنه 
ان�شق عنـــه ليخو�س انتخابـــات الرئا�شة 

عام 2012.

 م�رص حتجز اأموال 
اأبوالفتوح 

القدس المحتلة ـ وكاالت:

 اتخذ م�شوؤولون م�شيحيون يف القد�س، اأم�س 
االأحـــد، خطوة نادرة تتمثل باإغالق كني�شة القيامة 
احتجاجاً على اإجراءات �رصيبيـــة اإ�رصائيلية وم�رصوع 

قانون حول امللكية.
واأغلقت الكني�شـــة اأبوابها ظهراً حتى اإ�شعار 
اآخر. وتعتـــرب كني�شة القيامة اأقد�س االأماكن لدى 

امل�شيحيني، كما اأنها موقع رئي�شي للحج.
واأعلـــن بطاركة وروؤ�شاء كنائ�س القد�س غلق 
كني�شـــة القيامة عـــدة �شاعـــات، واأ�شـــدروا بياناً 
نددوا فيـــه “باحلملة املنهجية مـــن االعتداءات” 
�شدهـــم، وقارنوها بالقوانـــني املعادية لليهود 

التي اأ�شدرتها اأملانيا النازية.
وكان البطاركـــة قد اأعربوا عـــن غ�شبهم اإزاء 
خطـــط بلدية القد�ـــس فر�س �رصائـــب على جميع 
الكنائ�ـــس يف جميـــع اأنحـــاء املدينـــة، باالإ�شافـــة 

مل�رصوع قانون برملاين حمتمل مل�شادرة اأرا�ٍس.
وذكرت بلديـــة القد�س اأنهـــا ال تزال مهتمة 
الكاملـــة  وحريتهـــم  امل�شيحيـــني  باحتياجـــات 

“فنـــادق  اإعفـــاء  ميكـــن  ال  لكنـــه  العبـــادة،  يف 
وقاعـــات و�رصكات مـــن ال�رصائـــب البلدية ملجرد 
اأنهـــا ملـــك للكنائ�ـــس”. مـــن جانـــب اآخـــر، قررت 
احلكومـــة االإ�رصائيليـــة، اأم�ـــس االأحـــد، االعـــرتاف 
ببـــوؤرة ا�شتيطانيـــة غري �رصعيـــة جنوبـــي ال�شفة 
الغربيـــة املحتلـــة، وذلـــك بعـــد اأيام مـــن ت�شييد 
اأول م�شتوطنـــة جديـــدة يف ال�شفـــة الغربيـــة منذ 

ربع قرن. وجـــاء القرار خالل االجتمـــاع االأ�شبوعي 
للحكومة االإ�رصائيلية يعرتف باملباين التي �شيّدها 
امل�شتوطنـــون يف بـــوؤرة “نتييف هاأفـــوت” قرب 
مدينـــة بيت حلم. ويقطع هذا القرار الطريق اأمام 
قرار املحكمة العليا الذي ين�س على هدم املباين 
القائمة يف البوؤرة، بعـــد اأن ق�شت العام املا�شي 

باأنها بنيت على اأرا�س فل�شطينية خا�شة.

و�شت�شمـــح حكومـــة تـــل اأبيب مبوجـــب هذا 
القرار ببناء 350 وحدة ا�شتيطانية فيها.

وتقع البـــوؤرة �شمن جممع م�شتوطنات غو�س 
عت�شيـــون الـــذي يف�شل بـــني حمافظتي اخلليل 
وبيت حلم، وهو واحد من 3 كتل ا�شتيطانية توؤكد 
اإ�رصائيـــل اأنها �شتحتفظ بها خـــالل اأي مفاو�شات 

م�شتقبلية مع الفل�شطينيني.
وكانـــت اإ�رصائيل بـــداأت، االأ�شبـــوع املا�شي، 
يف ت�شييد اأول م�شتوطنـــة يف ال�شفة الغربية منذ 
عـــام 1992، يف حماولـــة الإر�شـــاء امل�شتوطنـــني 
الذين اأخرج عدد منهم مـــن م�شتوطنة عمونا بعد 
اأن ق�شـــت املحكمة العليا يف اإ�رصائيل باأنها بنيت 

على اأرا�س فل�شطينية خا�شة.
وتو�شيـــع  اال�شتيطـــاين  البنـــاء  ويـــوؤدي 
امل�شتوطنات القائمة اإلى ق�شم م�شاحات جديدة 
مـــن االأرا�شـــي الفل�شطينية املحتلـــة، وميعن يف 
تقطيـــع اأو�شالهـــا ويهـــدد فر�ـــس اإقامـــة دولة 
اأرا�شيها متوا�شلة. ويزيد عدد امل�شتوطنني عن 
600 األـــف بينهم 400 األـــف يف ال�شفة الغربية، 

والباقون يف القد�س ال�رصقية املحتلة.

في خطوة نادرة.. أبواب “القيامة” مغلقة
إسرائيل تواصل التصعيد.. وتشرع بؤرة استيطانية جديدة

• باب كني�شة القيامة مغلق احتجاجا على اإجراءات اإ�رصائيل.	
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يف مطع���م فندق يف اإح���دى العوا�صم العربية، 
اخرتُت طاولة �صغرية بالقرب من النافذة لأتناول 
طعام الغداء، كانت قائمة الطعام حمدودة وحمددة 
�صلف���اً، ذكرتن���ي بالنظ���م ال�صارم���ة للموؤ�ص�صات 
الع�صكرية، اأو ما كان���ت تقدمه كافترييا “بابكو” 
اأي���ام م���ا كان والدي، رحمه اهلل، يعم���ل فيها... يف 
الطاولة القريبة مني جل�س اأربعة رجال يف منت�صف 
العمر، ما عدا اأحده���م يبدو يف الن�صف الثالث من 
عق���ده الثال���ث، وكان���وا يتحدثون ب���ا توقف ول 
ا�صرتاح���ة، ورمبا ق���اد اأكرثهم ق���درة على الكام 
والإقن���اع، نه���ر ال���كام، كان الكام كل���ه، منذ اأن 
جل�صت، واأخذ النادل طلبي، وتاأّخر الطبق اجلانبي، 
ث���م تاأخر الطب���ق الرئي�ص���ي حتى ق���ررت مغادرة 
املطعم غا�صباً، يدور حول مو�صوع واحد: الهجرة!

كان الأربع���ة يتبادلون، بحما����س ل نظري له، 
معلوم���ات ع���ن كيفي���ة الهج���رة، واأ�صه���ل الدول 
ا�صرتاط���ات، وكيف ميك���ن “التحايل” على بع�س 
الأنظم���ة والقوانني للتظاهر ب���اأن هجرتك مقابل 
حيات���ك، وم���ا الأوراق املطلوب���ة يف كراكا�س، وما 
ال���ذي تقدم���ه اأثين���ا، وهل مازال���ت اأملاني���ا عند 

وعودها، وكيف ال�صبيل اإلى بلوغ اإيطاليا، والحتاد 
الأوروب���ي وما ميكنه اأن يطور م���ن قوانينه، وماذا 
فع���ل ال�صابق���ون م���ن ممار�صات رمب���ا اأثرت على 
الاحق���ني، واأّي الباد التي ميك���ن فيها للمهاجر 
العم���ل ب�صهولة، وم���اذا ع���ن الأولد ومدار�صهم، 
والن�صاء وولداته���ن، وت�صجيل املواليد، واملبالغ 
الت���ي تتم به���ا الإجراءات الر�صمي���ة، والأخرى غري 
الر�صمي���ة كالتنق���ات، وقيم���ة املبي���ت يف النُّزُل 
ال�صغ���رية ريثم���ا تت���م الأوراق الثبوتي���ة... ك���ّم 
كبري ج���داً م���ن املعلوم���ات التي رمب���ا ل يناق�س 
فيه���ا اأحُدهم اأحَدهم، ول اأح���د يعرت�س على كام 
الآخر، وكاأنهم كان���وا يراجعون معلومات حفظوها 
عن ظه���ر غيب، اإذ يب���دو وقتهم حم���دوداً لتخاذ 
خط���وة بالهج���رة، ويعر�صون كل م���ا يعرفونه عن 

ا�صرتاطاتها.
اإنه���ا لي�صت حالة الرج���ال الأربعة با�صك، بل 
هي حال���ة �صبه عام���ة، كانت موج���ودة يف البلدان 
العربية منذ عقود م�صت، ولكن وتريتها ازدادت 
يف الع�رشي���ة الثاني���ة م���ن ه���ذا الق���رن، اإذ زادت 
الأو�صاع القت�صادية املرتدية من توّح�س الأنظمة، 

بع�صه���م اأخذ ي�ص���ارع يف النهب كاأن���ه يريد جعل 
الباد �صف�صف���اً ويهرب، وبع�صه���م اأعمل القتل 
والتنكيل باأبناء بلده... الأو�صاع، لاأ�صف ال�صديد، 
تتداع���ى يف اأركان الوطن العربي، واإذا كنا نتهّكم 
على اأو�صاعن���ا باأننا ن�صهم يف احل�ص���ارة باأن جتد 
من ي�صتهلك ما تنتجه، ولول ا�صتهاكنا ملا �صعت 
اإلى املزيد من التط���ور؛ فاإننا نو�صك األ ن�صتطيع 
حتى ال�صتهاك، لرتّدي احلالة القت�صادية للكّم 
الأكرب من هذه الدول، وترّبع البنك الدويل يف غري 
بلد ليفر�س �رشوطه ب�صّد الأحزمة وال�رشائب وم�ّس 
لقمة العي�س، وم�ّس دماء الأفراد، والنتائج ذاتها: 
حنق اأهلي، متلمل، انفجار �صعبي، قمع عام، ياأ�س 
وقن���وط، وتطل���ع اإل���ى الهج���رة، حتى ل���و مل يكن 

املرعى الآخر اأكرث اخ�رشاراً.
اأخ���رياً جاء طبقي، وم���ا اإن ب���داأت الأكل حتى 
ناديت النادل، وباأقل عدد من الكلمات اأ�رشُت اإلى 
�صع���رة يف الطب���ق، وتركت املطع���م حانقاً ملجرد 
�صعرة، اأفك���ر يف اأ�صباب ق���رف النا�س من بادهم 

ليغادروها بدورهم.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يتابع �صيدي �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ري خليف���ة ب���ن �صلم���ان اآل خليفة 
رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه 
حي���اة  يف  ال�صغ���رية  التفا�صي���ل  اأدق 
اأبنائ���ه املواطنني، وينحاز �صموه دائما 
اإل���ى متطلباتهم وق�صاياه���م، واأبواب 
جمل�صه اأي���ده اهلل مفتوحة لكل الوجوه 
م���ن اأف���راد ال�صعب حت���ى اأ�صب���ح هذا 
املجل�س ق�صيدة ملحمية وطنية طويلة 
ومكان���ا م�صبع���ا باحل���ب وال���ولء الذي 
يفوق الو�صف، فمجل����س �صيدي �صمو 
رئي�س ال���وزراء الأ�صبوعي لي�س جمل�صا 
عاديا، اإمنا مدر�ص���ة يف الوطنية تغطي 
عيون ال�صم����س، ل يخرج من���ه املرء اإل 

وق���د اكت�ص���ب ق���وة كب���رية وحما�ص���ا 
للقي���ام ب���دوره الفعل���ي املطلوب يف 
املجتم���ع، كل من موقعه، وي���وم اأم�س 
ت�رشفنا بال�صام على �صموه اأيده اهلل يف 
جمل�صه العامر وخرجنا كالعادة بدرو�س 
وطنية قيم���ة وتعلمنا املزيد يف كيفية 
حمارب���ة كل اأنواع التزيي���ف والت�صدي 
لاأحقاد واملوؤام���رات، جمددين ل�صموه 
ك�صحاف���ة وكت���اب اأعم���دة العهد على 
ال�صري يف هذا ال�صبيل والوقوف بكل ما 
منل���ك من قوة من اأج���ل تقدم وازدهار 

البحرين الغالية.
يق���ول �صم���وه لأبنائ���ه املواطنني 
)اأحر�س اأن اأ�صمع من املواطنني وكلي 

اآذان �صاغي���ة مل���ا يطرحونه م���ن اأمور 
تهم حياتهم ومهما �صغرت هذه الأمور 
فهي كبرية عندنا لأنه���ا تتعلق باأغلى 
ث���روة يف ه���ذا الوطن وه���و املواطن(، 
وا�صت�صهد �صموه اأيده اهلل مبثل جميل 
ورائ���ع يحمل الكثري م���ن املعاين، مثل 
فريد من قيم الرتاث العربي الأ�صيل، 
يقول �صموه )قال بدوي ياريت رقبتي 
مث���ل النعامة... لكي اأمي���ز الكلمة قبل 
اأن تطل���ع(... يف ه���ذه الكلمات القليلة 
من املثل ع���رب ومواع���ظ كثرية جتعل 
الإن�ص���ان اأول وقب���ل كل �ص���يء ي�صلك 
ال�صبيل ال�صحيح ويتحلى بالوعي قبل 
اأن يحك���م على الأ�صياء، فالإن�صان يجب 

اأن يحر�س حر�ص���ا �صميميا على اتزانه 
يف ال���كام وحكم���ه على الأم���ور، واأن ل 

يرتك ال�صوابط واملفاتيح هكذا.
كما حذر �صموه اأيده اهلل من ا�صتمرار 
املوؤام���رات على اأمتن���ا وجمتمعنا التي 
ا�صت���دت يف الآونة الأخ���رية، وهنا على 
ال�صعب اأن يقوم بدور حقيقي يف حماية 
الوطن والدف���اع عنه �صد خمتلف اأنواع 
الت�صل�ص���ل والتغلغل وذل���ك بالتكاتف 

والتما�صك على كل الأ�صعدة.
حقا اإن جمل����س �صيدي �صمو رئي�س 
الوزراء مكان حقيق���ي لتعميق مفهوم 
التح���ام  وزي���ادة  الوطني���ة  و�صم���ات 

ال�صعب بالقيادة.

مجلس سيدي سمو رئيس الوزراء... 
مدرسة في الوطنية تغطي عيون الشمس

احتفل���ت دولة الكويت ال�صقيقة قيادًة و�صعًبا 
يف 25 فرباير بعيدها الوطني وذكرى حتريرها، اإنه 
ي���وٌم من اأيام الكويت الوطني���ة والقومية املجيدة، 
و�صعى اأم���راء الكوي���ت وحكوماته���ا املتتالية منُذ 
ال�صتق���ال اإل���ى بن���اء امل�صاريع واملراف���ق العامة 
واملوؤ�ص�صات التي �صاهمت يف تطوير ومناء الكويت 
ورخاء �صعبها، والعمل على حماية ال�صيادة الوطنية 
للكوي���ت وحت�صينه���ا م���ن التهدي���دات اخلارجية، 
و�صن���ة بعد اأخرى ت�صري دول���ة الكويت بخطى ثابتة 
وحثيثة نح���و نه�صة وتنمي���ة �صامل���ة، ت�صعى لبناء 
الأر�س الكويتية والإن�صان الكويتي، وحتقيق �ُصبل 
العي����س الكرمي والرفاهية ل���ه ولأ�رشته حتت قيادة 

اأمراء الكويت منُذ عهد املغفور له “ال�صيخ عبداهلل 
ال�ص���امل ال�صباح” وحتى عهد اأمريها “ال�صيخ �صباح 

الأحمد اجلابر ال�صباح” حفظه اهلل ورعاه.
وحتر����س دولة الكويت وتهتم بتحقيق التنمية 
ال�صامل���ة عل���ى ال�صعي���د الوطن���ي الكويت���ي وعلى 
امل�صت���وى العرب���ي القوم���ي، وذلك بتبن���ي العديد 
من امل�رشوع���ات ال�صتثمارية واملب���ادرات التنموية 
الكويتي���ة اخلاق���ة يف خمتلف الأقط���ار العربية، من 
خ���ال تق���دمي الدع���م الدائ���م لل�صن���دوق الكويتي 
للتنمي���ة القت�صادي���ة العربي���ة، وياأت���ي ذل���ك م���ن 
اإميان دول���ة الكويت وقيادته���ا باأهمية التعاون مع 
كل الأقط���ار العربي���ة لتحقي���ق التنمي���ة املطلوبة، 

ولأج���ل الق�ص���اء على الظواه���ر التي تعي���ق التنمية 
كالبطال���ة والفقر واجلوع، وه���ذا بف�صل اهلل وف�صل 
انته���اج دول���ة الكوي���ت من���ُذ ال�صتق���ال �صيا�ص���ة 
داخلية وخارجية ُمعتدلة ومتوازنة اآخذة من النفتاح 
والتوا�ص���ل طريًق���ا، والإمي���ان بال�صداق���ة وال�صام 
َمبداأ، والتنمية الب�رشي���ة والرخاء القت�صادي ل�صعبها 
الكويت���ي والعرب���ي هدًف���ا.  ومملك���ة البحرين التي 
تربطه���ا ب�صقيقتها دولة الكوي���ت عاقات تاريخية 
را�صخ���ة واأخوي���ة وثيق���ة ومتمي���زة ت�صاركه���ا فرحة 
اأعيادها الوطني���ة املجيدة، فاأعياد الكويت الوطنية 
ه���ي اأعي���اد البحرين، وفرح���ة �صعبها فرح���ة ل�صعب 
البحري���ن، وحتر�س قيادة البلدي���ن احلكيمتني على 

تعزيز العاق���ات الثنائية والو�صول به���ا اإلى اأرقى 
امل�صتويات مب���ا ُي�صاهم يف تعزيز التعاون امُل�صرتك 
للبلدي���ن وتطورهم���ا وفتح جمالت اأو�ص���ع للتعاون 
ثنائًي���ا وعل���ى م�صتوى جمل�س التع���اون. ويجمع بني 
القطري���ن ال�صقيق���ني تواف���ق ال���روؤى يف املواق���ف 
والعربي���ة  اخلليجي���ة  الق�صاي���ا  كل  يف  ال�صيا�صي���ة 
والإقليمي���ة والدولية التي ته���م البحرين والكويت 
ومنطقة اخلليج العربي والأم���ة العربية والإ�صامية، 
والعم���ل على حتقيق الأمن وال�صام مبا يعود بالنفع 
على الأمة العربية والعامل اأجمع، ويوًما بعد اآخر ت�صهد 
هذه العاق���ة امُلمتدة تاريخًيا تطوًرا يعك�س التاحم 

والتاآزر والتعا�صد بني قيادة البلدين و�صعبهما.

العيد الوطني لدولة الكويت

ghassan.shihabyغسان الشهابيأربعة رجال... وشاهد
@gmail.com

هدى هزيم

hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

البحري���ن  معر����س  �صنوي���اً  اأزور 
ال���دويل للحدائق، ولف���ت انتباهي هذا 
للموؤ�ص�ص���ات  الرائ���ع  العر����س  الع���ام 
املحلي���ة وامل�صاركة الفاعل���ة ل�رشكات 
اأجنبية متخ�ص�ص���ة من اأمريكا، اليابان، 
�صموه���ا  وكع���ادة  وال�ص���ني.  الهن���د 
امللك���ي  ال�صم���و  �صاحب���ة  حر�ص���ت 
الأم���رية �صبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 
رئي�ص���ة املجل�س الأعل���ى للمراأة رئي�صة 
املجل�س ال�صت�صاري للمبادرة الوطنية 
لتنمي���ة القطاع الزراع���ي، على افتتاح 
املعر�س حت���ت �صعار “�صام���ة الغذاء 
و�صح���ة الإن�ص���ان”، وا�صتمعت �صموها 
ملاحظات امل�صاركني، واأبدت اهتماماً 
بالغ���اً بكل ما ي�صه���م يف تنمية القطاع 

الزراعي وتاأمني احتياجات املزارعني.
املعر�س انطلق كحدث وطني منذ 
خم�صين���ات الق���رن املا�ص���ي، وي�صكل 
واجه���ة ح�صاري���ة للبحري���ن م���ن خال 
ال���زوار وامل�صاركني م���ن خمتلف دول 
العامل، وذاك نتاج جهود ورعاية كرمية 
م���ن خ���ال املب���ادرة الوطني���ة لتنمية 
القط���اع الزراع���ي الهادف���ة لتكري����س 
ثقافة ن����رش امل�صاحات اخل�رشاء وتطوير 
الإنتاج الزراعي وتلبية متطلبات الأمن 
الغذائ���ي ورفع ج���ودة حي���اة الإن�صان، 
وتعزيز مكانة اململكة اإقليمياً ودولياً.

اجلم���ال  فائق���ة  خ����رشاء  من�ص���ة 
ت�صتقطب خرباء وهواة اجتمعوا لتطوير  
خرباته���م وبح���ث فر����س ال�صتثم���ار، 
وم���ن اأبرز امل�صارك���ني “وكالة الزراعة 
وال���رثوة البحرية” الت���ي عر�صت غرفة 
املنتج���ات  حلف���ظ  ت�صتخ���دم  تربي���د 
الزراعية طازجة قبل نقلها للم�صتهلك، 
ووحدة اإنت���اج زراعي من���زيل بالإ�صاءة 

ال�صناعية. 
زار املعر����س خ���ال اأول يومني ما 
يف���وق 13000 زائ���ر، اأب���دوا اإعجابهم 
مب�صتوى الور�س والفعاليات امل�صاحبة 
واع  جي���ل  خلل���ق  الهادف���ة  لاأطف���ال 
وحا�صن للم�صاري���ع الزراعية م�صتقباً، 
البحري���ن  بي���ان  مدر�ص���ة  ومتي���زت 
مب�صارك���ة طابها الذي���ن ح�صلوا على 
جائزة زايد لطاق���ة امل�صتقبل العاملية 
عل���ى �صعيد فئ���ة اآ�صيا، كم���ا اأبدع 14 
مزارعا بحرينيا بعر�س منتجات متنوعة 
عالية اجلودة.. كوادر بحرينية ت�صتحق 
و”للمب���ادرة  والت�صجي���ع،  الدع���م  كل 
الوطني���ة” مل�ص���ات اإبداعي���ة بتنظي���م 
املعر����س  ف���رتة  متخ�ص�ص���ة  دورات 
بالتع���اون م���ع اأرب���ع ����رشكات يوناني���ة 
منتج���ة لاأغذي���ة الع�صوي���ة، مما يفتح 

اأبواب التعاون وال�رشاكة مع اليونان.
توجته���ا  رائع���ة  وطني���ة  م�ص���رية 
القي���ادة باملب���ادرة الوطني���ة لتنمي���ة 
احت�صن���ت  حي���ث  الزراع���ي،  القط���اع 
العديد من امل�صاريع البحرينية واأتاحت 
فر�ص���ا للتطوي���ر والت�صوي���ق وزي���ادة 
امل�صاري���ع الزراعي���ة مبا يخ���دم النتاج 
املحلي ويدعم القت�صاد الوطني، كل 
ذلك حمل فخر واعتزاز، وميثل جناحا ل 

حدود له للبحرين.

معرض الحدائق الدولي

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

م���ن امللفت للنظ���ر اأن الدواع�س 
التكف���ريي  الفك���ر  يوؤي���دون  مم���ن 
والإرهاب���ي لتنظي���م الدول���ة، وفك���ر 
الأجن���دة الفار�صي���ة التكفريي���ة ممن 
يوؤمن���ون بولي���ة ك�رشى طه���ران على 
ال�صيع���ة الع���رب وعل���ى ب���اد العرب 
قاطبة، اأو على الأقل ممن يتعاطفون 
مع الفكر التكفريي الداع�صي والفكر 
الطائف���ي العن����رشي الإي���راين، نراهم 
يتخف���ون بالوطنية عن طريق مهاجمة 
الطرف الآخر وال�صتب�صال بكل قوة يف 
�صب و�صتم واإهانة الفكر الآخر، كنوع 
من التخفي واإبعاد �صبهة الولء عنهم 
حتت �صتار الدفاع عن القيم الوطنية 
واملنهج الوطن���ي. فرنى مثا موؤيدي 
ولية ك����رشى طه���ران، اأو التنظيمات 
الت���ي حتت�صنها  الدينية  ال�صيا�صي���ة 
اإي���ران كح���زب اهلل وغريه���ا، نراه���م 
يهاجم���ون ب���كل ق���وة موؤي���دي الفكر 
الداع�ص���ي الإرهابي، �ص���واء اإعاميا اأو 
�صيا�صي���ا اأو ديني���ا، كاأ�صلوب دفاعي 
يبع���د عنه���م �صبه���ة ال���ولء لإي���ران، 
ملنتهج���ي  بالن�صب���ة  الأم���ر  وكذل���ك 
الفك���ر الداع�ص���ي، الذي���ن يهاجم���ون 
عم���اء اإي���ران ب���كل �ص���اردة وواردة، 
ويتهمونه���م بالولء لك����رشى طهران، 
اعتقادا منه���م اأن املجتم���ع اخلليجي 
واأ�صلوبه���م  وطنيته���م  �صي�ص���دق 

الرخي�س هذا.
الدواع����س والتكفريي���ون عم���اء 
اإيران يتخفون اأي�ص���ا خلف قياداتهم 
وم�صم���ى الطائف���ة، ول نق�صد بالطبع 
اأو  ال�صيع���ة  م���ن  ال�صاحق���ة  الأغلبي���ة 
ال�صن���ة، ك���ون ه���ذه الأغلبي���ة حتم���ا 
�صرتف����س ه���وؤلء لأنه���م مك�صوفون، 
ب���ل م���ا نق�ص���ده ه���و طبع���ا الأجنحة 
املتطرف���ة والعميل���ة لكل م���ن اإيران 
وداع�س وهي اأجنحة منبوذة وتعدادها 
وعم���اء  الدواع����س  فنج���د  يذك���ر،  ل 
امل�رشوع الإي���راين يحاولون التحري�س 
عل���ى الط���رف الآخر بحج���ة الدفاع عن 
مقد�س���ات وخط���وط حم���راء للطائفة، 
مبعن���ى اأننا جند الدواع����س يهاجمون 
ال�صيعة ويتعر�صون لهم، بل يفجرون 
م�صاج���د اهلل بحجة الدف���اع عن ال�صنة، 
وباملقاب���ل، يقوم عماء اإي���ران بحجة 
الدفاع عن مقد�صات وتراث اآل البيت 
ال�ص���ام، با�صته���داف ال�صنة  عليه���م 
بحج���ة حمارب���ة الدواع�س كم���ا يفعل 
احل�ص���د ال�صعب���ي وح���زب اهلل وبقي���ة 
جوق���ة اإي���ران، وه���ذا طبع���ا اأ�صل���وب 
م���ن  ال�صاحق���ة  لاأغلبي���ة  مك�ص���وف 
امل�صلم���ني، لذلك علين���ا دائما احلذر 
من هذي���ن الطرف���ني والت�صدي بكل 

قوة لهما.

الدواعش وعمالء 
كسرى

    ذرائع



خ��ر منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة 
السلة أمام شقيقه املنتخب السعودي 
بنتيج��ة )62/69(، يف املب��اراة الت��ي 
جمعتهام مس��اء أم��س )األحد( عىل 
صال��ة اتحاد الس��لة ب��أم الحصم، يف 
الجول��ة الثانية من مرحل��ة الذهاب 
لتصفيات املنتخبات الخليجية املؤهلة 
لنهائي��ات كأس آس��يا للرج��ال 2021 

“ب”.
وحظيت املباراة بوجود رئيس مجلس 
إدارة االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
سمو الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة 

آل خليفة.
وهذه ه��ي الخس��ارة األوىل ملنتخبنا 
يف التصفي��ات مقاب��ل ف��وز واح��د، 
لريفع رصي��ده إىل 3 نقاط، فيام انفرد 
الرتتيب  بصدارة  الس��عودي  املنتخب 
رافًعا رصي��ده إىل 4 نقاط من فوزين 

متتاليني.
لقاءاته  الوطن��ي  منتخبنا  وس��يختتم 
يف مرحلة الذه��اب مبواجهة املنتخب 
العامين، عند الساعة السابعة مساًء، إذ 
يسعى األحمر لتعويض خسارة أمس.

ومل يقدم العبي منتخبنا األداء املتوقع 

منتخبن��ا مع��دل  إذ س��جل  منه��م، 
تهديف��ي منخفض بواق��ع 32.39 %، 
منه��ا 3.7 % فق��ط للتصويب الثاليث، 
حيث الزم س��وء الطالع العبي األحمر 
الذين أخفقوا يف تس��جيل 26 محاولة 

تصويب من خارج القوس.
يف املقابل، يدين املنتخب الس��عودي 
بف��وزه إىل الدفاع القوي الذي انتهجه 
يف املب��اراة، معوال ع��ىل القوة البدنية 

التي يتميز بها معظم العبيه.
األفضلية  الس��عودي  املنتخب  وحقق 
يف األشواط الثالثة األوىل التي حسمها 
بواق��ع 14/17، 16/20، و13/14، فيام 

فاز منتخبنا بالشوط األخري ب�17/19.

الشوط األول

وب��دأ مدرب منتخبنا س��لامن رمضان 
املباراة بتشكيلة ضمت حسن نوروز، 
حس��ني ش��اكر، محمد كوي��د، صباح 

حسني وبدر جاسم.
وجاءت بداية املباراة أقل من املستوى 
الفني املتوس��ط م��ن املنتخبني، وأخذ 
اعتبارًا  األفضلية  الس��عودي  املنتخب 

من منتصف الرب��ع األول الذي تقدم 
فيه بواقع 7/8، مستغال أخطاء التمرير 
واالس��تالم لالعبي منتخبنا الوطني يف 
الهج��وم، ع��الوة عىل غي��اب املراقبة 

الس��عودي  املنتخب  الدفاعية لالعب 
محمد السويلم تحت الحلق.

وأجرى م��درب منتخبنا عدة تغيريات 
بدخ��ول أحم��د عزيز وأحمد حس��ن 

وعيل شكرالله.
ومتكن املنتخب الس��عودي من حسم 

الفرتة ملصلحته بواقع 14/17.
وعاد منتخبنا بقوة مطلع الربع الثاين 
الذي قّلص فيه الف��ارق تدريجًيا قبل 
أن ينجح من التقدم ب�8 نقاط متتالية 
م��ن عيل ش��كر الل��ه وأحمد حس��ن 

.21/22
 منتخبن��ا متك��ن من تقلي��ل األخطاء 
الهجومية وإغالق منطقة تحت الحلق 
أم��ام اخرتاقات مهاجمي الس��عودية 
لينتق��ل  لالع��ب،  الك��رة  وإيص��ال 
املنافس الس��تخدام س��الح التصويب 
الث��اليث والذي وجد من خالله الحلول 
إلس��تعادة التق��دم ورف��ع الفارق مع 
نهاي��ة الش��وط األول الذي حس��مه 

ملصلحته ب�30/37.

الشوط الثاني

للتش��كيلة  منتخبن��ا  م��درب  وع��اد 
االساس��ية بداية الش��وط الث��اين، التي 
نجح فيها املنتخب الس��عودي من رفع 
الف��ارق إىل 11 نقطة بواق��ع 30/41، 

ع��ر الدف��اع القوي ال��ذي منع العبي 
منتخبنا الوطني م��ن التحكم يف الكرة 
أو اللعب بأريحية تحت الحلق وكذلك 
التصويب، إذ سجّل منتخبنا 3 نقاط يف 

يف النصف األول من الفرتة الثالثة.
ومتك��ن منتخبن��ا من تقلي��ص الفارق 
49/43، غري أن املنتخب السعودي سري 
هجوم��ه كام يريد من خ��الل التحكم 
بالك��رة والرعة يف إنهاء الهجامت مع 
التنوي��ع يف اللع��ب ب��ني اللعب تحت 
الحل��ق أو من خ��الل االخرتاقات التي 
نجح م��ن خالله��ا يف توس��يع الفارق 
ملصلحته وصوال إىل إنهاء الربع الثالث 

متقدما يف املباراة 43/51.
ودانت األفضلية يف الربع األخري لصالح 
املنتخب الس��عودي الذي حافظ عىل 
تقدمه رغم ع��ودة املنتخب البحريني 
وتقليص الفارق إىل 5 نقاط يف أكرث من 
مناسبة، غري أن غياب التوفيق ملنتخبنا 
يف التصويبات والس��يام الثالثية، ساهم 
بشكل كبري يف فوز املنتخب السعودي 

.62/69

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد اللقاء

جانب من الجماهير من فئة ذوي اإلعاقة
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حق��ق املنتخب اإلم��ارايت انتصاره 
األوىل يف التصفيات اآلسيوية وذلك 
عىل حس��اب نظريه العامين بنتيجة 
)92/53( يف املباراة التي جمعتهام 

أمس لحساب الجولة الثانية.
وجاءت األش��واط األربعة لإلمارات 
كاآليت: )األول 23/13، الثاين 23/6، 
 ،)28/23 الراب��ع   ،18/11 الثال��ث 
وبذلك أصب��ح رصيد اإلم��ارات 3 
نقاط م��ن ف��وز وخس��ارته للقاء 
األول، في��ام نقطت��ان هي حصيلة 

عامن من خسارتني متتاليتني.
ويف املؤمت��ر الصح��ايف الذي عقب 
اللق��اء، أش��ار م��درب اإلم��ارات 
عبدالحميد إبراهي��م إىل أنه عمد 
إىل تغيري أسلوب اللعب أمام عامن 

م��ع إج��راء تغيريات ع��دة بهدف 
الالعبني وع��دم إجهادهم  إراح��ة 
للقاء السعودية املهم. مضيفاً “أنه 
ي��درك متاماً أن منتخب��ي البحرين 
والس��عودية جاهزيته��ام أكرث من 
منتخب بالده ولكن يس��تهدف أن 

يحقق فوزين من هذه املشاركة.
وأوضح إبراهيم أن األمور مل تحسم 
بع��د، حيث م��ازال منتخب بالده 
وباقي املنتخبات يف دائرة املنافسة، 
مبعن��ى أن اإلم��ارات لو ف��از عىل 
البحرين يف الذهاب بفارق 4 نقاط 
فإن اللق��اء ميتد لإلض��ايف لتحديد 
املبارات��ني  أن  أي  الفائ��ز،  هوي��ة 
)الذهاب واإلي��اب( تعتران مباراة 

واحدة.

أم��ا املدرب الع��امين مارك��و، أكد 
عىل قوة وتنظيم خصمه، وارتكاب 
العبي عامن أخطاء كثرية، استغلها 
اإلمارات باالرت��داد الريع. مؤكداً 
أن العبي��ه يحتاج��ون الكث��ري من 
العمل الج��اد حتى يبقى يف صلب 

املنافسة مستقباًل.
اإلم��ارايت  املنتخب��ان  وس��يختتم 
والعامين مبارياتهام اليوم )االثنني(، 
إذ س��يكون األول أم��ام مواجه��ة 
مرتقب��ة أم��ام األخرض الس��عودي 
يف الس��اعة 5 مس��اًء، أما املنتخب 
العامين فإنه س��يكون أمام مواجهة 
قوية مبالقاة املنتخب البحريني يف 

)تصوير: رسول الحجيري(الساعة 7. من لقاء عمان واإلمارات  
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حظيت مباراة منتخبنا الوطني 
لكرة السلة أمس أمام السعودية 

بتواجد عدد من الجامهري 
البحرينية من فئة ذوي اإلعاقة 

التي حرصت رغم إعاقتها 
والظروف الصحية الصعبة 

عىل الحضور ومؤازرة منتخبنا 
والوقوف خلفه يف مشواره 

بالتصفيات اآلسيوية.

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

 “األحمر” بصورة ضعيفة... يخسر من السعودية
يسعى للتعويض أمام عمان اليوم بالتصفيات اآلسيوية

اإلمارات تحقق 
فوزها األول وتصطدم 
بالسعودية اليوم

لقطة للمصورتين طاهرة وليلى

عزا مدرب منتخبنا الوطني 
لكرة السلة سلامن رمضان 
خسارة منتخبنا أمس أمام 
السعودية، إىل سوء الطالع 

وغياب التوفيق.
وقال رمضان يف املؤمتر الصحايف 
الذي أعقب اللقاء إن محاوالت 

منتخبنا يف التصويب عىل 
الحلق السعودي مل تكن جيدة، 

وغاب عنها التوفيق.
وأضاف بأنه عمد عىل تغيري 
عدة العبني مصوبني، غري أن 

ذلك مل مينع عناد التوفيق الذي 
وقف عرثة حجر أمامنا.

وتابع “يحدث هذا يف أقوى 
املباراة العاملية، ففي بعض 

األحيان كان علينا مترير الكرة 
بدال من التصويب، وكذلك 

العكس”.
وذكر رمضان بأن منتخبنا 

اصطدم بدفاع قوي من 
الجانب السعودي الذي لعب 

دفاعًيا بشكل جيد.

وبني مدرب منتخبنا أن 

املنتخب السعودي ميتلك 

العبني طوال القامة، وبالتايل 

فإنه من الصعب التسجيل يف 

حلقهم.

من جهته، أشاد مدرب 

املنتخب السعودي عيل 

السنحاين بأداء العبيه، مشريًا 

إىل أن منتخبه قّدم مباراة قوية 

استحق من خاللها الفوز.

وقال السنحاين يف املؤمتر 

الصحايف إن الجهاز الفني 

السعودي ركز بشكل كبري عىل 

التصويب من داخل القوس 

أكرث من التصويب الثاليث وهو 

ما نجح خالله األخرض من 

ترجيح كفة املباراة.

وأشار السنحاين إىل أن الحظوظ 

ال زالت مفتوحة أمام جميع 

املنتخبات الخليجية االربعة.

وذكر بأن منتخبه تنتظره مباراة 

قوية أمام اإلمارات اليوم، مشريًا 

إىل أن األخرض سيكون جاهزًا 

لحسم صدارة الذهاب.

الدرازي: بدايتنــــــــا ضعيفـــــة

الصقــــــر: طبقنــــــا التعليمــــــات

البالد سبورت: أكد العب منتخبنا الوطني لكرة السلة أحمد 
الدرازي أن “األحمر” بدأ بداية ضغيفة يف مباراة أمس، األمر 

الذي أعطى األفضلية لصالح السعودية الذين تقدموا بفارق من 
النقاط.

وقال الدرازي يف ترصيح إعالمي “كان من املفرتض أن 
يأخذ منتخبنا قيادة املباراة بحكم أننا نلعب عىل أرضنا 

وبني جمهورنا ولكن ما حدث العكس، وأصبحنا نالحقهم 
وهذا أمر أرهقنا كثرياً، كام أننا مل نوفق يف الرميات الثالثية 

رغم كرثة التصويبات التي تم تصويبها. مضيفاً سنعمل 
عىل دخول لقاء اليوم أمام عامن بكل قوة منذ البداية 

من أجل تحقيق الفوز ومن ثم التفكري يف املرحلة املقبلة.

البالد سبورت: أكد العب املنتخب السعودي لكرة السلة محمد الصقر أن السبب الرئييس يف 
التغلب عىل املنتخب البحريني يكمن لتطبيق تعليامت وتوجيهات املدرب.

وقال الصقر يف ترصيح ل�“البالد سبورت” لقد حرضنا ململكة البحرين ولخوض هذه 
التصفيات من أجل االستمتاع وتقديم ما علينا، وعملنا من خالل 

التحضريات السابقة من أجل مباراة البحرين كون األخري يعتر من 
الفرق القوية واملتطورة يف الخليج، ولله الحمد وفقنا متاماً يف تطبيق 

الخطط التكيكية للمدرب.
وبني الصقر أن مدرب منتخبهم وفضاًل عن التعليامت الفنية 

التي وجهها لهم، فهو نصحهم ُقبيل اللقاء بعبارة واحدة 
“الذي تعلمونه يف التدريب طبقوه يف امللعب، واستمتعوا 

بالجمهور املوجود واعتروه معكم وليس ضدكم” وهذا 
ما حصل. وأكد الصقر أن األمور مل تحسم بعد رغم 

الفوزين الذي حققه األخرض يف التصفيات، كون هناك 
لقاء آخر مهم اليوم سيكون أمام املنتخب اإلمارايت 

باإلضافة ملرحلة اإلياب.

نتائج األمس

اليوم

تعتر املصورتان طاهرة جاسم وليىل عاشور شعلتني 
مضيئتني يف تغطية لعبة كرة السلة البحرينية عموماً، 
والتصفيات اآلسيوية التي تحتضنها مملكة البحرين 

خصوصاً.
فهام ورغم كونهام من العنرص النسايئ النادر يف تغطية 
األنشطة الرياضية البحرينية أمام معرش املهنة الرجال، 

إال أنهام تتميزان بدرجة كبرية من الكفاءة والنشاط، 
باإلضافة الحرتافية الصور التي تلتقطانها. باإلضافة إىل 

أن ليىل تعتر أصغر مصورة رياضية يف البحرين.

طــاهــرة وليلـــى.. شعلتــا نشــاط مســــانـــــدة مـــــــن ذوي اإلعـــــاقـــــة

علي مجيد         محمد الدرازي

البالد سبورت

اإلماراتعمان 92 - 53

السعوديةاإلمارات 17:00

السعوديةالبحرين 69  - 62

البحرينعمان 19:00

البالد سبورتالبالد سبورت

تالحــــــم جماهيــــــري بحرينـــــي رائـــــع“رجال األحمــــــــر”.. كلنـــــا ثقـــــة فيكــــــم

البالد سبورت: رغم الصدمة واألمل الذي عاشه عشاق لعبة كرة السلة خصوصاً وعشاق الرياضة عموماً جراء خسارة 
منتخبنا الوطني أمام األخرض السعودي باألمس، ورغم االنفعاالت الجامهريية عىل العبينا بسبب مستوياتهم 

الضعيفة، ورغم القسوة “الحبيبة” بحق مدرب منتخبنا سلامن رمضان من ِقبل الحارضين، إال أننا نثق فيكم جميعاً.
فاملرارة مل تكن بداعي خسارة النتيجة، بل من األداء املفاجئ وغري املتوقع وهذا ما جعلنا نعترص مام نراه بأم أعيننا. 
فصفحة السعودية طويناها، لدينا ثقة كبرية بوجودكم وحضوركم وإمكاناتكم وقدراتكم كالتي ظهرت أمام املنتخب 
اإلمارايت ورسمت البسمة عىل محيا كل بحريني، بأن تتكرر مساء اليوم ونجعل ختامها مسك بتحقيق االنتصار عىل 

ُعامن.

البالد سبورت: للمرة 
الثانية عىل التوايل من 

خالل التصفيات اآلسيوية، 
رضبت جامهرينا البحرينية 

ملحة رائعة بتالحم رؤساء 
رابطات األندية املحلية 
تحت راية “البحرين”، 
بالوقوف خلف العبي 

منتخبنا السالوي.
جامهري غفرية ملئت 

مدرجات الصالة عن بكرة 
أبيها برجالها ونسائها 

وأطفالها، كانت لها الكلمة بأهازيجها وتشجيعها وحامسها من ثواين ودقائق وأشواط املباراة. هذه 
الجامهري التي - تستحق اإلشادة والثناء عىل جهودها وتضحياتها خالل أيام البطولة – خرجت بالحرة 

واألمل نتيجة الخسارة التي نالها منتخبنا أمام السعودية أمس – ورغم هذا فإننا متأكدين بأنهم لن يبخلوا 
بحضورهم اليوم يف اليوم الختامي للتصفيات حينام يواجه منتخبنا الوطني نظريه العامين والوقوف معه 

لتحقيق االنتصار.

في المؤتمر الصحافي

رمضــــــان: لم نوفــــق في التصويــــــب..
السنحانـــــي: الحظــوظ مفتوحــة

جانب من المؤتمر الصحافي

جانب من اللقاء )تصوير: رسول الحجيري(

البالد سبورت: أكد املدرب الوطني 
عيل عبدالغني أن الخسارة التي 

تكبدها منتخبنا الوطني أمام 
السعودية سببها األداء غري املقنع 
عىل املستوى الدفاعي والهجومي 

عىل مدار املباراة واألرقام التي 
أنتجتها إحصائية املباراة تعتر 

كارثية للغاية.
وقال عبدالغني يف ترصيح ل� “البالد 

سبورت” إن العبي املنتخب مل 
يكونوا حارضين ذهنياً ومل يقدموا 
املستوى املطلوب منهم، وعليهم 

مراجعة أنفسهم وإعادة النظر ملا 
ظهروا عليه يف هذا اللقاء. مضيفاً 

كان من املفرتض عىل مدرب األحمر 
سلامن رمضان أن يغري طريقة 
الدفاع التي انتهجها يف مباراة 

األمس من دفاع املنطقة إىل دفاع 
رجل لرجل، كام أن الحلول افتقدت 

وتحديداً اليقاف العبي السعودية 
كبار الحجم والذي كان لهم شأن يف 

هذا اللقاء.
وبني عبدالغني أن املنتخب 

السعودي أرهق العبينا بالقوة 
البدنية ملدافعيهم واستطاعوا أن 
مينعوا سالح منتخبنا املميز وهو 

الرميات الثالثية، بدليل أن العبينا 
صوبوا 20 رمية ثالثية مل تنجح منها 
إال رمية واحدة فقط، وهذا معدل 
جداً جداً قليل إذا ما متت مقارنته 

بالعبي املنتخب الذين يعترون من 
أفضل مصويب هذا املركز. موضحاً 

أنه ورغم غياب التوفيق يف الرميات 
الثالثية فمنتخبنا افتقد لحلول 

الجمل التكتيكية لدخول منطقة 

سلة السعودية وكسب النقطتني، 

باإلضافة إىل أن غالبية الالعبني مل 

يكونوا يف مستواهم الطبيعي.

وحول لقاء اإلمارات وعامن، 

يرى عبدالغني أن املباراة كانت 

محسومة بشكل مسبق، وذلك 

لتطور وانسجام املنتخب اإلمارايت 

ويطبقون كرة حديثة جداً بقيادة 

املدرب عبدالحميد إبراهيم الذي 

يعرف إمكانات العبيه ومن خالله 

يطبق األمور التي يريدها، أما 

املنتخب العامين فهو الزال يف طور 

التكوين ويحتاج إىل وقت من 

العمل ألن يكون من املنتخبات 

املنافسة.

وعن لقاء منتخبنا اليوم أمام عامن، 

أشار عبدالغني إىل أنه من املفرتض 

أن يكون اللقاء من طرف واحد 

ملنتخبنا عطفاً عىل فارق اإلمكانات 

واملستويات الفنية التي تصب 

ملصلحة األحمر.

علي عبدالغني

الحلــول افتقــد  و”األحمــر”  مقنــع  غيــر  أداء  عبدالغنــي: 
طالب الجهاز الفني والالعبين بمراجعة أنفسهم

لقطة لمنتخبنا الوطني

لقطات من الجماهير البحرينية
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استقبل األمني العام للمجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة 
نائب رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية الش��يخ سلامن بن 
ابراهي��م آل خليفة يف مكتبه 
للمجلس،  العام��ة  باألمان��ة 
رئيس مجل��س إدارة االتحاد 
ذوي  لرياض��ة  البحرين��ي 
اإلعاق��ة الش��يخ محم��د بن 

دعيج آل خليفة.
واطل��ع الش��يخ س��لامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة خ��ال 
اللقاء ع��ى الخطط والربامج 
املستقبلية التحاد رياضة ذوي 
اإلعاقة، مؤكدا أهمية استنفار 
اإلمكانات  وتس��خري  الجهود 
املتاحة لارتقاء مبس��رية هذه 

الرياضة يف اململكة، مش��دًدا 
ع��ى رضورة تبن��ي الخطط 
والربام��ج التي تلبي تطلعات 
منتس��بي االتحاد نحو املزيد 

من التطور واالزدهار.
الع��ام  األم��ني  وأش��اد 
للمجل��س األع��ى للش��باب 
ة  الخريرّ بالجه��ود  والرياض��ة 
إدارة  مجل��س  يبذلها  الت��ي 
لرياضة  البحرين��ي  االتح��اد 
ذوي اإلعاق��ة ع��ى صعي��د 
املامرس��ني  قاع��دة  توس��يع 
أنواع رياضات ذوي  ملختلف 
اإلعاق��ة واحتض��ان املواهب 
وتش��كيل  وصقلها  الرياضية 
الت��ي  الوطني��ة  املنتخب��ات 
حققت نجاح��ات واضحة يف 

مؤكًدا  الخارجي��ة،  البطوالت 
أهمية البناء ع��ى املنجزات 
توسيع  السابقة والعمل عى 
نطاقها مبا يعزز مكانة رياضة 
ذوي اإلعاق��ة البحرينية عى 

الساحة الخارجية.
وأش��ار الش��يخ س��لامن بن 
ابراهيم آل خليفة إىل أهمية 
التنس��يق والتواصل املستمر 
بني اللجنة األوملبية البحرينية 
ومجل��س إدارة اتح��اد ذوي 
احتياجات  لتلبي��ة  اإلعاق��ة؛ 
داعًي��ا  املتنوع��ة  االتح��اد 
إىل رضورة تعزي��ز وتوثي��ق 
االتحاد  تربط  التي  العاقات 
م��ع االتح��ادات والهيئ��ات 
الرياضي��ة الدولي��ة والقارية 

واإلقليمية مبا ينعكس بصورة 
رياضة  مس��رية  إيجابية عى 

ذوي اإلعاقة يف اململكة.
 من جانبه، عرب الشيخ محمد 
ب��ن دعي��ج آل خليف��ة عن 
ش��كره وتقديره إىل الش��يخ 
سلامن بن إبراهيم آل خليفة 
ع��ى مس��اندته وتش��جيعه 
لاتح��اد، مؤك��ًدا أن مجلس 
اإلدارة حري��ص عى مواصلة 
الب��ذل والعط��اء؛ م��ن أجل 
النه��وض بجمي��ع مكون��ات 
رياضة ذوي اإلعاقة وتحقيق 
بإس��م  تليق  التي  اإلنجازات 
مملكة البحري��ن يف املحافل 

كافة.

سلمان بن إبراهيم يشيد ويدعو لتوسيع منجزات “ذوي اإلعاقة”
ل��������دى اس����ت����ق����ب����ال����ه م����ح����م����د ب������ن دع���ي���ج

ضاحية السيف              األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

يعق��د اليوم االثنني اجت��امع اللجنة 
التنفيذي��ة الثاين عرش لاتحاد العريب 
للكرة الطائرة برئاس��ة الش��يخ عيل 
ب��ن محم��د آل خليف��ة يف تون��س، 
عى هامش بطول��ة األندية العربية 
السادس��ة والثاث��ني للرج��ال والتي 

سيسدل الستار عليها اليوم.
ويتضم��ن ج��دول أع��امل االجتامع 
كلم��ة رئي��س االتح��اد الع��ريب، ثم 
اللجن��ة  اجت��امع  مح��ر  اعت��امد 
التنفيذي��ة رق��م 10 و11 املنعقدين 
يف مملك��ة البحرين يوم��ي الجمعة 
والس��بت 7 و8 أبري��ل، وبيان تنفيذ 
قراراتهام، ثم اس��تعراض قرار األمني 
العام املايل واإلداري، يليه استعراض 
تقارير نواب الرئي��س وهي كالتايل: 
تقرير جامل ال��زروق نائب الرئيس 
عن أنش��طة منطق��ة افريقيا، تقرير 
الش��يخ بدر الرواس نائ��ب الرئيس 
ع��ن منطقة الخليج وش��به الجزيرة 
العربي��ة، تقرير الس��يد عيل حيدر 
نائ��ب الرئيس ع��ن منطقة املرشق 

العريب.
كام سيتم اس��تعراض تقارير اللجان 

العاملة وهي لجنة تطوير النش��اط 
النسايئ وتقرير اللجنة الفنية وتقرير 
لجنة الح��كام وتقرير لجنة املدربني 
وتقرير لجنة الش��واطئ وبيان تنفيذ 

توصيات اللجنة التنفيذية.
كام يتضمن ج��دول أعامل االجتامع 
استعراض التقارير الخاص بالبطوالت 
السابقة، وهي البطولة الرابعة عرشة 
للمنتخب��ات العربية للناش��ئني التي 
أقيم��ت يف األردن م��ن 25 يولي��و 
لغاية 5 أغس��طس 2017، والبطولة 
العربية السادسة والعرشون للرجال 

والسادس��ة عرشة للس��يدات للكرة 
الطائرة الش��اطئية يف س��لطنة عامن 
نوفم��رب 2017،  لغاي��ة 10   4 م��ن 
والبطول��ة التاس��عة ع��رشة لألندية 
العربية للس��يدات التي اس��تضافتها 
م��ر م��ن 15 لغاي��ة 23 ديس��مرب 
2017، ومسابقة الكرة الطائرة بدورة 
للس��يدات  العربية  لألندية  األلعاب 
التي استضافتها إمارة الشارقة بدولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة من 2 
لغاي��ة 12 فرباير 2018 وأخريا بطولة 
األندية العربية السادس��ة والثاثون 

للرجال والتي اس��تضافتها تونس من 
14 لغاية 26 فرباير الجاري.

وس��يتم خ��ال االجت��امع اعت��امد 
ال��دول املنظم��ة لبط��والت العامني 
2019 و2020 واختيار رؤس��اء لجان 
االحتكام بها، واستعراض االقرتاحات 
أعضاء  م��ن  املقدم��ة  والتوصي��ات 
اللجن��ة التنفيذية ورؤس��اء اللجان، 
واستعراض الرسائل الواردة وأخريا ما 
يستجد من أعامل يليه تحديد مكان 
وزمان االجت��امع الثالث عرش للجنة 

التنفيذية ثم ختام االجتامع.

أك��دت رئيس��ة اللجن��ة املنظم��ة 
الخامس فجر  امل��دريس  لألوملبي��اد 
جاسم، والذي س��يقام من 8 لغاية 
22 م��ارس املقب��ل، جهوزية جميع 
اللج��ان العامل��ة لتنظي��م الحدث 
الري��ايض بالتعاون مع وزارة الرتبية 
والتعلي��م، مش��رية إىل أن اللجن��ة 
األوملبي��ة وع��رب كوادره��ا العاملة 
ستس��خر مختل��ف إمكاناته��ا؛ من 
أجل تنظيم النس��خة الخامسة من 

األوملبياد املدريس بأفضل صورة.
وأوضح��ت أن اللجن��ة املنظمة ما 
زال��ت تتلق��ى طلب��ات املش��اركة 

والتسجيل يف األوملبياد املدريس 
م��ن قب��ل امل��دارس يف ظ��ل 
النج��اح الكبري ال��ذي حققه 

األعوام  الحدث عى مدار 
إضافة  املاضي��ة  األربع��ة 

األلع��اب  ع��دد  زي��ادة  إىل 
الحالية،  النس��خة  املدرجة يف 

الذي يعرب عن  ح��رص األمر 
األوملبية  اللجنة 
التن��وع  ع��ى 
والتجدد بهدف 

اس��تقطاب أكرب عدد م��ن الطلبة، 
داعي��ة جمي��ع امل��دارس الراغب��ة 
اللجنة  يف املش��اركة للتواصل م��ع 
األوملبي��ة ووزارة الرتبي��ة والتعليم 

إلكامل إجراءات املشاركة.
وأكدت جاس��م أن اللجنة املنظمة 
ب��دأت اإلع��داد والتحضري النطاق 
الفعالي��ة م��ن خال ح��ر أعداد 
املش��اركني م��ن الطلب��ة وإع��داد 
باملنافس��ات  الخ��اص  الج��دول 
الرياضي��ة وأماك��ن إقامتها وتجهيز 
املوح��دة  املاب��س  أطق��م 
وامليدالي��ات، ك��ام ب��دأت 
اللجنة اإلعامية يف الرتويج 
من  الريايض  للح��دث 
التواصل  وسائل  خال 
ع��ي  جتام ال ا
املحلية،  والصحف 
اجتامعات  وهن��اك 
متواصل��ة بني مختلف 
أجل  من  اللجان؛ 

التحضري األمثل لهذه النسخة والتي 
يتطلع من خالها الجميع أن تشهد 

نجاحا أكرب.
وأضافت “يعت��رب األوملبياد املدريس 
إحدى مب��ادرات ممثل جالة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
رئي��س املجل��س األع��ى للش��باب 
األوملبية  اللجن��ة  رئيس  والرياض��ة 
البحريني��ة س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة؛ ملا له من انعكاسات 
إيجابية يف االرتقاء بالحركة الرياضية 

واملس��اهمة الفاعل��ة يف نرش ثقافة 
الفك��ر األوملبي انطاقا من الرياضة 
املدرس��ية، األم��ر ال��ذي يحتم عى 
الجميع حشد الطاقات والجهود من 
أجل إبراز الحدث بالش��كل الائق 
واملتمي��ز، وس��ط متابع��ة واهتامم 
مستمر من األمني العام عبدالرحمن 
عس��كر ال��ذي يعترب داع��ام لنا يف 

عملنا..”. 
وأوضحت جاس��م أن مع بدء العد 
التنازيل النط��اق األوملبياد املدريس 
ف��إن جميع اللج��ان العاملة تعمل 
كخلي��ة نح��ل؛ م��ن أج��ل إنج��از 
الازمة، مبا  الرتتيبات والتحض��ريات 
يكفل توفري البيئة املناس��بة للطلبة 
للتناف��س الريايض بأفضل صورة مع 
دراسة الس��لبيات واإليجابيات التي 
لتدعيم  املاضي��ة  النس��خ  صاحبت 
اإليجابيات وتايف السلبيات، مشيدة 
بجه��ود رؤس��اء وأعض��اء اللج��ان 
العامل��ة الكبرية، وأعربت عن ثقتها 
بالجميع يف القي��ام باألدوار املناطة 
به��م بالش��كل املطل��وب إلظه��ار 

األوملبياد املدريس عى نحو مميز.

في اجتماع اللجنة التنفيذية ال� 12

المشاركة مازالت مفتوحة في النسخة الخامسة 

االتحاد العربي للكرة الطائرة يعتمد روزنامة بطوالته اليوم

فجر تؤكد جهوزية اللجان النطالق األولمبياد المدرسي

حسن علي

ضاحية السيف                 اللجنة األولمبية

جانب من اجتماع سابق للجنة التنفيذية

 سلمان بن إبراهيم يتسلم هدية تذكارية من محمد بن دعيج

نادي الرفاع ينظم مهرجانا 
للبراعم بمناسبة الميثاق 

انطالق منافسات كأس رئيس 
االتحاد لكرة اليد 

الحنينية - نادي الرفاع: نظم نادي الرفاع الريايض مهرجانا لفرق 
الفئات العمرية بالنادي مبناسبة احتفاالت الباد بالذكرى السابعة 

عرشة للتصويت عى ميثاق العمل الوطني؛ عى ماعب النادي 
بالحنينية. وجاء هذا املهرجان الذي يقام بالتعاون مع وزارة شؤون 

الشباب والرياضة استكامال لبطولة امليثاق التي أقامها النادي للرباعم 
تحت 13 عاما األسبوع املايض.

ويأيت إقامة هذا املهرجان بناء عى توجيهات كرمية من رئيس مجلس 
إدارة نادي الرفاع الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، إذ تسعى إدارة 
النادي لزرع روح الوطنية وثقافة االنتامء لهذا الوطن الغايل وقيادته 

الرشيدة من خال إحياء املناسبات الوطنية. 
وشارك عبدالله فهد الدورسي وصديق مطر ممثا عن وزارة شؤون 

الشباب والرياضة بتتويج الاعبني الفائزين.
وحظي املهرجان مبشاركة واسعة من العبي النادي لفئة الرباعم، 

إضافة إىل عدد من الرباعم الذين ينتمون ألهايل منطقة الرفاع وال 
ميثلون النادي بصفة رسمية. ويحرص نادي الرفاع عى الحفاظ عى 
القيم الوطنية وتفعيل األهداف النبيلة للرياضة واستغال الشعبية 

الكبرية لكرة القدم لتطويعها يف خدمة املجتمع البحريني األصيل 
من خال العمل عى تعليم النشء عى الوالء واالنتامء وتعريفهم 

باملرشوع اإلصاحي الذي أرىس دعامئه جالة امللك.

علي مجيد

انطلقت يوم أمس )األحد( 
منافسات الجولة االوىل ملسابقة 

كأس رئيس االتحاد البحريني 
للمجموعة الثانية لكرة اليد بحلتها 

الجديدة عرب إقامة مباراتني عى 
صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

يف اللقاء االول التقى فريق توبيل مع نظريه سامهيج وأسفرت 
النتيجة النهائية عن فوز توبيل بنتيجة )27/31(، وبذلك اصبح 

رصيده 7 نقاط فيام رصيد سامهيج بهذه الخسارة اصبح 
نقطتني.

ويف اللقاء الثاين، حقق الشباب طعم الفوز عى حساب 
التضامن بنتيجة )32/34(. وبذلك اصبح رصيد الشباب 8 نقاط 

فيام نقطة هي حصيلة التضامن من هذه الخسارة. 
وتستكمل منافسات الجولة لهذه املسابقة اليوم )االثنني( بلقاء 
وحيد يجمع فريق البحرين مع فريق أم الحصم يف متام الساعة 
7 مساًء. ويغيب عن هذه الجولة فريق االتفاق نظرا لوجود ٧ 

فرق يف املجموعة. 
واستحدث اتحاد اللعبة نظاماً جديداً لهذه املسابقة، اذ تم 

اعتامد املواجهات التي ستدار بني الفرق السبعة من دورين 
بحسب ترتيب الفرق النهايئ يف جدول الدور التمهيدي والذي 

كان عى النحو اآليت: )االتفاق، الشباب، توبيل، البحرين، أم 
الحصم، سامهيج والتضامن(. 

وسيكون للفريق الذي يجمع اكرب عدد من النقاط ويتصدر 
الرتتيب سيتم تتويجه بكأس تقديري. 

جانب من المهرجان

فجر جاسم
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يخ��وض ممثل اململكة فري��ق املنامة، 
عن��د 6.30 م��ن مس��اء الي��وم، لق��اء 
أمام العه��د اللبناين، ضم��ن الجولة 2 
للمجموعة 2 بكأس االتحاد اآلس��يوي 
لك��رة القدم، وذلك عىل اس��تاد مدينة 

خليفة الرياضية.
ويأيت اللقاء ضمن إطار املهمة اآلسيوية 
الثانية للمنام��ة، خصوًصا بعد تعادله 
يف الجولة األوىل أمام الجيش الس��وري 
س��لبيًّا، والذي س��يلتقي الي��وم فريق 

الزوراء العراقي.
ويس��عى املنامة لتحقيق ف��وزه األول 
والوص��ول للنقطة الرابع��ة، إذ تربز يف 
الواجهة خوض��ه مبارتني متتاليتني عىل 

أرضه وبني جامهريه.
وأجرى املناميون أمس التدريب األخري 
ع��ىل ملعب املباراة عند 5.30 مس��اء، 
وذل��ك بقيادة امل��درب الوطني محمد 
الش��مالن. وكان املنام��ة ق��د انتظ��م 
 The الفريق مبعس��كر داخ��ي فندق
Grove يف أمواج؛ اس��تعداًدا للمباراة. 
وس��يفتقد املنامة يف املب��اراة لخدمات 

الالعب محمد الرميحي بس��بب طرده 
يف الجول��ة األوىل، يف ح��ني يتوق��ع أن 
تش��هد املب��اراة عودة الح��ارس أرشف 

وحيد بعد غيابه؛ لإلصابة.
وخاض الفريق اللبناين يوم أمس مرانه 

عىل ملعب املباراة عند 6.30 مساء.
وعقد أمس االجت��امع الفني للمباراة؛ 
لالتف��اق عىل كاف��ة الجوانب اإلدارية، 
وذل��ك يف مقر اتح��اد الك��رة بحضور 
ممث��ي الناديني والجه��ات املعنية، يف 

وقت تق��رر أن يلعب املنام��ة باللون 
األزرق والعهد باللون األصفر.

وس��يدير اللقاء طاق��م تحكيم أوزبيك 
مكون من الحكم قاس��يموف شريزود، 
ويعاون��ه مواطناه تس��بينكو وتيمور، 
والحك��م الراب��ع س��لطان الحريب من 

اململكة العربية السعودية.
الهن��دي “أكش��اي” مراقًبا  وس��يكون 
للمباراة، و”الم ه��و” من هونج كوند 

مقياًم للحكام.

تتواص��ل اليوم منافس��ات ك��رة القدم 
ضمن دوري نارص بن حمد للجامعات 
والذي يقام تحت رعاي��ة ممثل جاللة 
امللك لالعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس االعىل للشباب والرياضة 
البحريني��ة  اللجن��ة االوملبي��ة  رئي��س 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
وبتنظي��م من وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة ومبش��اركة 15 جامعة ميثلون 

الجامعات الحكومية والخاصة. 
ويف حس��اب املجموع��ة الثانية يلتقي 
“اليوم اإلثنني” عند الس��اعة السادسة 
مس��اء فريق كلية البحري��ن الجامعية 
وفري��ق جامع��ة اململك��ة، وذلك عىل 
صال��ة مدين��ة خليف��ة الرياضية فيام 
الخليجي��ة  الجامع��ة  فريق��ا  يلتق��ي 
وجامع��ة طاللة أبوغزالة عند الس��اعة 
الس��ابعة مساء يف حس��اب املجموعة 

الثالثة.
ومن املتوقع أن تدخ��ل الفرق األربعة 
مبارياته��ا بكل بقوة كب��رية معتمدين 
ع��ىل تراب��ط خطوطه��م وع��ىل القوة 
الدفاعية يف تحصني مرماهم والهجومية  
يف تس��جيل األه��داف التي س��تحقق 
نتيجة ايجابية يف املباراة لتعطي الفرق 

دافًعا قويًّا وانطالقة متميزة ومن املؤكد 
أن املباريات س��تكون قوية بني الفرق، 
نظ��رًا ملا تتمت��ع به من مس��توى فني 
جي��د وامتالكهام لعن��ارص وإمكانيات 
قادرة ع��ىل تحقيق نتيجة الفوز إضافة 
إىل تطلعهم خط��ف نقاط املباراة التي 

تبقيهم يف دائرة املنافسة.
ويف منافس��ات الك��رة الطائرة للطالب 
والت��ي س��تقام ع��ىل صال��ة جامع��ة 
بوليتكن��ك البحري��ن، س��يرضب معهد 
البحرين للدراس��ات املرصفي��ة واملالية 
موعد مع فريق جامعة البحرين الطبية 
“الي��وم االثن��ني” يف املجموع��ة الثانية 
وذلك عند الساعة السادسة مساء فيام 
يلتقي فريق��ا كلية العل��وم التطبيقية 
املجموعة  لحساب  بوليتكنيك  وجامعة 
الثاني��ة وذلك عند الس��اعة الس��ابعة 
مس��اء. ومن املنتظر أن تشهد مباريات 
الكرة الطائرة اإلث��ارة والندية واألجواء 
التنافس��ية، نظ��رًا ملا تتمتع ب��ه الفرق 
املش��اركة م��ن إمكانيات فني��ة كبرية 
والعبني متميزين يف مختلف املراكز كام 
من املتوقع أن تش��هد املباريات تنويع 
يف الخط��ط الدفاعية والهجومية وصوال 
إىل تحقي��ق الفوز يف املب��اراة. وقامت 

اللجنة املنظمة بتزيني الصاالت الرياضة 
التي س��تحتضن مباريات الدوري وهي 
صالة مدين��ة خليف��ة الرياضية إلقامة 
منافس��ات كرة القدم للط��الب وصالة 
جامع��ة بوليتكنك الحتض��ان مباريات 
الك��رة الطائرة للط��الب وصالة جامعة 
البحرين الطبية إلقامة منافس��ات كرة 
السلة للطالبات وصالة الجامعة امللكية 
للبن��ات لتنظي��م مباريات ك��رة القدم 
املنظمة  اللجن��ة  وس��تقوم  للفتي��ات. 
للدوري بوضع صور لسمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليف��ة تقدي��رًا وعرفاًنا 
لس��موه عىل مبادرته تج��اه الجامعات 
باإلضافة إىل شعار الدوري والجامعات 
أركان  املش��اركة، وذل��ك يف مختل��ف 

الصاالت وحول املالعب.

فعالية رائدة 

ق��ال مدير الجامع��ة العربية املفتوحة 
مبملك��ة البحرين د. خل��دون الرومي: 
“إن دوري ن��ارص بن حم��د للجامعات 
فعالي��ة رائ��دة تجم��ع كل جامع��ات 
البحرين  حكومية وخاصة يف منافس��ة 
رياضية، و تس��اهم يف تطوي��ر وارتقاء 
مس��توياتهم والذي س��ينعكس بصورة 

واضحة عىل أدائهم الريايض يف األلعاب 
التي سيش��اركون فيها, فه��ذه الفعالية 
ه��ي إح��دى الربام��ج الناجح��ة التي 
أطلقها س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليفة ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
والت��ي حققت  البحريني��ة،  األوملبي��ة 
أهدافها قبل أن تنطلق باحتضان شباب 
الجامع��ات البحرينية يف هذا الحدث”، 
مضيفا أن ذلك سيساهم يف التأكيد عىل 

رواب��ط األخوة والعالق��ات االجتامعية 
بني أبناء الوطن الواحد، وسيس��اهم يف 
تعزيز مبدأ الوطنية بينهم، كام سيعزز 
الثقافة الرياضية يف املجتمع الس��يام يف 
الوسط الجامعي، متمنيا يف الوقت ذاته 
كل التوفيق والنجاح لجميع الفرق التي 
ستمثل الجامعات يف مختلف منافسات 

هذا الدوري.

شكرًا لناصر بن حمد 

ق��ال رئيس الجامع��ة امللكي��ة للبنات 

الدكتور م��ازن محمد جمع��ة: “بداية 
نتوجه بالش��كر وعظيم االمتنان لسمو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة 
ممث��ل جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
البحريني��ة، بإط��الق دوري  األوملبي��ة 
س��تنظمه  والذي  للجامع��ات  س��موه 
وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة، والذي 
يعت��رب واحدا من املبادرات الرائدة عىل 
املس��توى الريايض وبخاص��ة لجامعات 
مملكة البحرين، والت��ي كانت بحاجة 
ماس��ة ملثل هذه املبادرات، التي ترفع 
م��ن قدرات الش��باب والش��ابات عىل 
املس��توى الريايض من خ��الل التنافس 
الرشي��ف”، مؤك��دا أن ه��ذه الفعالية 
س��يكون لها املردود اإليجايب يف تحقيق 
األهداف التي رس��مها سموه والتي من 
بينها تعزيز مامرسة الرياضة لدى طلبة 
وطالب��ات الجامع��ات، وتعزيز الرتابط 
والتالحم والوطنية بينهم والتأكيد عىل 
أهمية العمل التطوعي، والذي يساهم 
يف تكوي��ن جيل م��ن الش��باب القادر 
عىل العطاء والبذل الرتقاء هذا الوطن 

العزيز.

المنامة بهدف الفوز األول يالقي العهد اللبناني.. اليوم

تواصل منافسات كرة الصاالت والطائرة للطالب

ف���������ي ك������������أس االت����������ح����������اد اآلس��������ي��������وي

في دوري ناصر بن حمد األول للجامعات

فريق المنامة

... والمالكية يواجه الجزيرة األردني

االثنين 26 فبراير 2019 
10 جمادى اآلخرة 1439
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يخوض ممثل اململكة فريق 
املالكية، يف 6 من مساء اليوم، لقاء 
أمام فريق الجزيرة األردين، وذلك 
عىل استاد عامن الدويل بالعاصمة 

األردنية )عامن(، ضمن الجولة 
2 للمجموعة 1 يف كأس االتحاد 

اآلسيوي.
ويف لقاء آخر ضمن ذات املجموعة، 

يلتقي فريق السويق العامين مع 
القوة الجوية العراقي.

ويسعى املالكية لتحقيق فوز ثان 
عىل التوايل، بعد أن فاز يف لقاءه 

األول عىل السويق العامين بأربعة 
أهداف مقابل واحد.

وكان فارس الغربية قد غادر صباح 
السبت يف وفد ترأسه نائب رئيس 

النادي عبدالله منصور، وضم 
أعضاء الجهازين الفني واإلداري 

بقيادة املدرب أحمد صالح الدخيل، 
والطاقم املعاون املكون من: سيد 

حسن عيىس، سيد محسن عي، 

عي خميس، حميد مرهون، محمد 
صباح، عيىس عبدالله واملنسق 

اإلعالمي عباس سلامن واملصور سيد 
مصطفى العلوي.

كام اختار املدرب أحمد صالح 
الدخيل قامئة مكونة من 22 العًبا 

هم: يوسف حبيب، نواف عبدالله، 
سيد محمد السهالوي، سيد هاشم 
عدنان، محمد مريزا، حسني حسن، 
محمد درويش، عيىس الربي، جي 

جي، أحمد يوسف، سامل حسني، 
إرساء عامر، وليد الطيب، حسن 
خميس الربي، عي عاشور، سيد 

رضا عيىس، سيد هاشم عيىس، سيد 
عي عيىس، عبدالكريم فردان، عي 

جاسم، عامر حسن وعي حميد.
واستقر املالكية يف فندق حرير 

بالس، فيام خاضوا يف األردن 
تدريبني كان آخرهم أمس عىل 

ملعب املباراة.

من تدريبات المالكية في األردن

أحمد مهدي

تغطية             اللجنة اإلعالمية

ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد 
بن سلامن آل خليفة اجتامًعا تنسيقيًّا 
ملجلس إدارة االتحاد البحريني للتنس، 

وذلك مساء يوم األحد مبقر االتحاد 
بجامعة بوليتكنك البحرين مبدينة 

عيىس. ويف بداية االجتامع، وّجه سمو 
الشيخ أحمد بن محمد جزيل شكره 
وتقديره للجنة املنظمة لبطولة كأس 

االتحادية الدولية للتنس للسيدات 
للمجموعة الثانية اآلسيوية “فيد كاب”، 

التي ينظمها االتحاد البحريني للتنس 
تحت إرشاف االتحاد الدويل للتنس 

خالل الفرتة من 6 – 10 فرباير الجاري 

برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل 
خليفة واللجان املنظمة والعاملة عىل 

جهودهم الجبارة التي بذلك خالل 
تلك الفرتة والتي حققت نجاًحا كبريًا 

للبطولة عىل املستوى التنظيمي، مؤكًدا 
أن اتحاد التنس أكد مجدًدا القدرات 

واالمكانيات التي ميتلكها لتنظيم 
واحتضان البطوالت الدولية والعاملية 
املختلفة عىل مالعبه، مشريًا أن هذا 
النجاح إمنا يعكس الصورة املرشفة 

ململكة الحبيبة وما متتلكه من بنية 
تحتية وإمكانيات عالية وما حققته من 
نجاحات كبرية يف شتى املجاالت السيام 

املجال الريايض. ومن ثم تناول االجتامع 
الربامج واألنشطة والفعاليات القادمة، 

حيث تم اعتامد املوازنة الخاصة 
بها، كام تم تناول مشاركة املنتخبات 
الوطنية الخارجية واألنشطة املحلية.
وحّث سموه أعضاء مجلس اإلدارة 

ملواصلة الجهود الحثيثة لتقديم 
املزيد للرياضة البحرينية واالرتقاء 

أكرث برياضة التنس التي باتت تجذب 
مختلف رشائح املجتمع. ويف ختام 
حديثه، وّجه سموه جزيل شكره 

وامتنانه للجهات الداعمة واملتعاونة 
مع اتحاد التنس والتي من خالل 

رشاكتها تحقق النجاح املنشود يف 
بطولة فيد كاب وعىل رأسها اللجنة 

األوملبية البحرينية، وزارة شؤون 
الشباب والرياضة ومختلف املؤسسات 
الحكومية والقطاعات الخاصة. والتقى 

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلامن 
بالعبات املنتخب الوطني، حيث أشاد 

سموه باملستوى الفني املتميز الذي 
قدمته الالعبات خالل استضافة االتحاد 

لبطولة فيد كاب، وحثهن عىل بذل 
املزيد من أجل تحقيق النتائج املرشفة 

للرياضة البحرينية عموًما ورياضة 
سمو الشيخ أحمد بن محمد خالل لقائه بالالعباتالتنس خصوًصا.

أحمد بن محمد يشيد بالجهود في إنجاح “فيد كاب” 
مدينة عيسى             اتحاد التنس

مازن جمعة خلدون الرومي



 وج��ه النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئي��س 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي 
اإلعاقة س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 
خليفة، اللجنة املنظم��ة العليا لبطولة 
أقوى رج��ل بحريني، لإلع��داد إلقامة 
النسخة املقبلة من البطولة، التي أسدل 
الس��تار عىل منافس��ات النسخة األوىل 
يوم الس��بت املوافق 24 فرباير، والتي 
أقيمت تحت رعاية سموه بتنظيم من 
املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن 
حمد بن عيىس آل خليفة تحت ش��عار 

“#خلك_وحش” بخليج البحرين.
ووجه خاللها س��موه بتخصيص ريعها 
لدع��م م��رىض الرسطان ضم��ن حملة 
“#خلك_وح��ش”، والت��ي ت��أيت ضمن 
مب��ادرات س��موه الداعم��ة للمجالني 

اإلنساين والريايض.
وهنأ س��موه جميع املشاركني الفائزين 
باملراك��ز األوىل يف جميع املس��ابقات، 
خصوصا البطل عامد حس��ني القفاص 
ال��ذي نج��ح يف تحقيق املرك��ز األول 
مبس��ابقات ال��وزن الثقي��ل واس��تحق 
بذل��ك حصوله ع��ىل جائ��زة البطولة، 
وه��ي عبارة عن س��يارة دف��ع رباعي 
“نيس��ان - ب��رول”، مؤكدا س��موه أن 
تحقيق الفائزين هذه النتيجة املرشفة 
جاء عن ج��دارة واس��تحقاق، بعد أن 
قدموا مس��تويات ثابتة ومتميزة طيلة 

املنافسات.
وقال س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة “نهن��ئ جميع الفائزين باملراكز 
األوىل باملس��ابقات الرئيس��ة وكذل��ك 
األلعاب املصاحبة ومسابقات األطفال. 
ك��ام نخ��ص بالتهنئ��ة البط��ل ع��امد 

القفاص الذي برهن للجميع من خالل 
قدرات��ه وإمكاناته أنه األفضل واألجدر 
بالحص��ول ع��ىل لق��ب أق��وى رج��ل 
بحرين��ي يف النس��خة األوىل من هذه 
البطولة، حي��ث كان منافس��ا حقيقيا 
وقدم نفس��ه بش��كل ق��وي ونجح يف 
تحقيق النتائج اإليجابية باملنافس��ات، 
وهو ما اتض��ح جليا من خالل تحقيقه 
للمرك��ز األول عن جدارة واس��تحقاق، 
والذي عكس بالفعل تحضرياته الجادة 
والقوية، ورغبت��ه الواضحة يف الظهور 
بالصورة املرشفة وتحقيق هذه النتيجة 
املتمي��زة، إضافة إىل إع��داده بالصورة 

املثالية لهذه املشاركة”.
وأضاف س��موه “وننتهز الفرصة كذلك 
لنش��يد باملس��توى الفني الكبري الذي 
قدمه بطل مس��ابقات الوزن املتوسط 
سعادة الش��يخ عبدالله بن خليفة بن 

أحم��د آل خليفة رئيس ن��ادي الرفاع 
الرشق��ي الري��ايض والثق��ايف، فقد كان 
مثاال حيا لإلرصار والتحدي والقوة، وقد 
نجح يف ظهور بصورة مرشفة عس��كت 
تحضريات��ه واس��تعداداته القوية لهذه 
املشاركة، والتي استحق من خاللها أن 
يتّوج باملركز األول يف هذه املنافسات”، 
مشيدا سموه باملس��توى الفني الكبري 
الذي قدمه املتس��ابق إسامعيل سويد 
مبنافس��ات ال��وزن الخفي��ف، والت��ي 
ححقق م��ن خالل��ه املرك��ز األول، إذ 
برهن قوته يف املنافس��ات واستطاع أن 

يحقق هذه النتيجة عن جدارة.
وقال س��موه “إن ما شهدته منافسات 
بطولة أقوى رجل بحريني يف نس��ختها 
األوىل، ه��ي األرضي��ة الخصب��ة الت��ي 
س��ينطلق منها الكثري وسنبني عليها يف 
الس��نوات القادمة”، مؤكدا س��موه أن 

ذلك يعطي مؤرشا ع��ىل النجاح الكبري 
ال��ذي حققت��ه البطولة يف اس��تقطاب 
رشيحة واس��عة من الشباب البحريني، 
مبا يش��كل تجمع��ا خاصا له��ذه الفئة 

ووس��ط تنافس رشي��ف وحامس كبري، 
مضيًفا س��موه “أفتخر وأعتز بتواجدي 
بني أخواين الش��باب يف ه��ذه البطولة، 
الت��ي امت��ازت مش��اركتهم وتفاعلهم 
والذي ساهم بشكل رئييس يف نجاحها”.
وواص��ل س��موه حديثه قائال “نش��يد 
بالحض��ور الجامه��ريي الكب��ري ال��ذي 
شهدته منافسات هذا الحدث، والذين 
حرصوا عىل تشجيع املشاركني والوقوف 
املنافس��ات.  جمي��ع  يف  جانبه��م  إىل 
فالحضور الجامهريي كان متميزا وكان 
ذلك من أسباب نجاح البطولة”، مبديا 
سموه ارتياحه التام من الروح الرياضية 
التي س��ادت منافس��ات ه��ذا امللتقى 
الريايض املمي��ز، والتي أكدت مدى ما 
يتمتع به ش��باب البحري��ن من أخالق 
عالية، إضافة اىل الحامس التي رافقت 

املنافسات.

خالد بن حمد يوجه لإلعداد للنسخة المقبلة لـ“أقوى رجل بحريني” 
س���م���وه ي��ش��ي��د ب��ال��ح��ض��ور ال��ج��م��اه��ي��ري ال��ك��ب��ي��ر

اللجنة اإلعالمية              بطولة أقوى رجل بحريني

املل��ي  االتح��اد  رئي��س  أش��اد 
للفروسية وسباقات القدرة نائب 
للبيئة  األع��ىل  املجل��س  رئي��س 
سمو الش��يخ فيصل بن راشد آل 
خليف��ة بالتنظيم عايل املس��توى 
الذي ظهرت عليه مس��ابقة نارص 
بن حم��د للصقور والصيد، والتي 
ش��ارك فيه��ا نخب��ة م��ن صقارة 
البحرين والخليج العريب، مش��ريا 
إىل أن املش��اركة الواسعة أكدت 
ارتباط أهل البحرين واألشقاء يف 
دول الخلي��ج الع��ريب بالرياضات 
الرايث��ة والعمل ع��ىل املحافظة 
عليها بشكل كبري وضامن تناقلها 

بني األجيال.
وأش��اد س��مو الش��يخ فيصل بن 
راش��د آل خليف��ة باملس��تويات 
الطيبة التي ش��هدتها املس��ابقة، 
والت��ي انعكس��ت ع��ىل الجانب 
التناف��يس بني جميع املش��اركني 

وسط الطموح املرتفع يف تحقيق 
النتائج اإليجابية يف البطولة التي 
دامئا تشهد اهتامما كبريا من قبل 
الصقارة وحرصهم عىل املش��اركة 
فيه��ا بخ��رية صقوره��م أمال يف 
اثراء املس��ابقة وتحقي��ق املراكز 

املتقدمة.
وأوضح س��مو الش��يخ فيصل بن 
أن مس��ابقة  راش��د آل خليف��ة 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
األس��اس  الغاية  خليفة حقق��ت 
م��ن إقامته��ا وهي غ��رس ثقافة 
هذه الرياض��ة الراثية يف األجيال 
الصاع��دة وحثه��م عليه��ا؛ نظرا 
ملكانته��ا ودورها امله��م، وإقامة 
هذه البطولة تص��ب يف مصلحة 
أبن��اء الوط��ن جميعا وتش��جيع 

الرياضات الرايثة.
وأش��ار س��مو الش��يخ فيصل بن 
راش��د آل خليف��ة إىل أن س��مو 

الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
يحرص ع��ىل تس��خري االمكانات 
كاف��ة؛ من أج��ل إنج��اح بطولة 
الصيد والصقور إميانا منه بأهمية 
نرش وغرس املوروث الشعبي بني 
األجيال، ودعم جميع أبناء الوطن 

يف مختلف مناط��ق اململكة؛ من 
الرياضة،  به��ذه  االرتق��اء  أج��ل 
مش��ريا إىل أن س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة يعد من أوائل 
الداعم��ني ملثل ه��ذه البطوالت 
القيادة  الراثية وتنفيذ توجيهات 
الرشيدة؛ من أجل املحافظة عىل 

نرش الرياضات الراثية.
فيص��ل  الش��يخ  س��مو  وأب��دى 
ب��ن راش��د آل خليف��ة ثقته بأن 
رياض��ة  املقبل��ة يف  املس��ابقات 
الصيد بالصقور ستكون أكرث قوة 
االس��تعدادات  بفضل  والتنافس؛ 
الطيبة من قب��ل مختلف املالك، 
مش��يدا يف ذات الوقت بالجهود 
التي بذلها رئيس اللجنة املنظمة 
العلي��ا ملس��ابقة ن��ارص بن حمد 
للصق��ور والصي��د خليفة القعود 
وجميع اللجان العاملة؛ من أجل 

إنجاح املسابقة.

متي��زت قن��اة الش��ارقة الرياضية 
بنق��ل منافس��ات دورة األلع��اب 
للسيدات  العربية  لألندية  الرابعة 
التي اختتمت أخريا بإمارة الشارقة 
بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 
النج��اح  عوام��ل  أح��د  وكان��ت 
الرئيس��ة للحدث العريب بفضل ما 
قامت به القن��اة من جهد واضح 
يف تغطية جميع منافسات الدورة 
سواء عرب النقل املبارش للمباريات 
أو عرب الربامج املصاحبة لتش��كل 
القناة نافذة مهمة لكل الراغبني يف 
متابعة منافسات الدورة يف أرجاء 

الوطن العريب.
مدير الفعاليات واألنش��طة بقناة 
الش��ارقة الرياضية عام��ر الغيثي 
أكد أن القناة خصصت ما يقارب 
م��ن 12 س��اعة بث يومًي��ا لنقل 
منافس��ات ال��دورة من��ذ الصباح 

الباك��ر وحتى آخ��ر مباراة 
الدورة،  فعالية يف  او 

القناة  قام��ت  إذ 
جمي��ع  بنق��ل 

كرة  مباريات 
السلة والكرة 
مع  الطائ��رة 

تخصي��ص 
استوديو تحلييل 

بنقل  قام��ت  كام 

باقي مس��ابقات األلعاب الفردية 
ع��ىل ش��كل مقتطف��ات مع بث 
مب��ارش واس��توديو تحلييل إضافة 
إىل تسجيل مباريات كرة الطاولة.

وأضاف الغيث��ي أن القناة وفرت 
ما يق��ارب من 6 مراس��لني 
جميع  يف  منترشي��ن 
البطولة  مالع��ب 
لعم��ل التقارير 
ت  ا ء للق��ا ا و
ني��ة  ا مليد ا
إىل  إضاف��ة 
 12 تحصي��ص 
عالوة  مص��ور، 
ع��ىل 50 ش��خصا 

ومهندس��ني ومعدين  فني��ني  من 
ومذيعني وس��يارة نق��ل خاصة يف 

نادي سيدات الشارقة.
كام أوضح أن القناة قامت بإعداد 
مجموع��ة من الربام��ج املصاحبة 
س��واء برنامج مالعبنا الذي يسلط 
الض��وء ع��ىل جميع املنافس��ات 

وباقة برامجية أخرى.
وذك��ر أن قناة الش��ارقة الرياضية 
مل تحتك��ر النق��ل التلفزي��وين بل 
أم��ام جمي��ع  الفرص��ة  أتاح��ت 
الخليجي��ة  الرياضي��ة  القن��وات 
والعربية لنقل منافس��ات الدورة 
باملج��ان، وتلفزيون دولة الكويت 
هو الوحي��د الذي قام بنقل بعض 

املنافس��ات، مش��ريًا إىل أن قن��اة 
البحري��ن الرياضي��ة مل تتواص��ل 
مع قناة الش��ارقة لنقل منافسات 
النس��خة الحالي��ة 2018 رغم أنها 
املاضية  النس��خة  بنق��ل  قام��ت 
والتنسيق  بالتعاون  مرحبا   ،2016
مع جميع القنوات الراغبة بالنقل 

التلفزيوين يف املستقبل.
وأوضح الغيثي أن قناة الش��ارقة 
الرياضي��ة تنته��ج خط��ا مغاي��را 
عن باق��ي القن��وات الرياضية يف 
اإلم��ارات الت��ي ترك��ز ع��ىل كرة 
القدم بشكل واسع، إذ إن الشارقة 
الرياضي��ة ترك��ز بالدرج��ة األوىل 
عىل ألعاب الصاالت )كرة الس��لة 
والكرة الطائرة وكرة اليد(، كام أن 
كرة القدم تأخ��ذ نصيبا جيدا من 
التغطية باعتبارها اللعبة الشعبية 
األوىل، إال أن املس��ؤولني يف القناة 
يؤمن��ون بأهمي��ة دع��م ألع��اب 

الصاالت بصورة أكرب.
وذك��ر الغيث��ي أن قناة الش��ارقة 
الرياضي��ة ت��ويل رياض��ة امل��رأة 
اهتامم��ا كب��ريا، وهن��اك برنامج 
مخص��ص لرياض��ة امل��رأة، معربا 
ع��ن ارتياح��ه الكب��ري م��ن ردود 
الفعل الت��ي يتلقاها عن التغطية 
التلفزيونية املتميزة لدورة األندية 

العربية للسيدات.

أشاد بالمستوى التنافسي والتنظيمي... فيصل بن راشد:

خط مغاير عن باقي القنوات الخليجية

ناصر بن حمد يقود حراكا رائعا لتطوير مسابقات الصيد بالصقور

الغيثي: الشارقة الرياضية تركز على ألعاب الصاالت 

سمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ فيصل بن راشد

عامر الغيثي
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آل طوق بطال لشوط النخبة 
لسباق الخيل 

توبلي يتوج بلقب دورة باربار 
ألشبال الطاولة 

تغطية - اللجنة اإلعالمية: تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة، نظمت اللجنة املنظمة العليا ملسابقة نارص بن حمد للصقور 
والصيد شوط النخبة لسباق الخيل العربية وشوط الجولة الخامسة 
لسباق الخيل. وشهد اليوم الختامي ملسابقات سباق الخيل حضورا 
جامهرييا كبريا، إذ خرج السباق بتنظيم مميز من اللجنة املنظمة 

برئاسة خليفة القعود. واستطاع الفارس محمد جميل آل طوق 
تحقيق املركز األول يف سباق الخيل بشوط النخبة عىل منت الجواد 
الشيهانة للاملك اسطبالت الفاتح، إذ تفوق محمد جميل آل طوق 

عىل الفارس سيد صالح عيىس فضل الذي احتل املركز الثاين عىل منت 
الجواد شعالن الفاتح للاملك اسطبالت املجد، وجاء يف املركز الثالث 
الفارس زهري مجيد أحمد السميع عىل منت الجواد أنا رهوان للاملك 
اسطبالت أن آر. وجاءت نتائج سباق الجولة الخامسة لسباق الخيل 

العربية بحصول الفارس نارص خليفة العتيبه عىل املركز األول عىل منت 
الجواد شقران الفاتح للاملك اسطبالت الفاتح، واملركز الثاين الفارس 

إبراهيم نادر موىس عىل منت الجواد طويسان أدهم للاملك اسطبالت 
الدورسي، ويف املركز الثالث جاء الفارس هيثم صباح الحويطات عىل 

منت الجواد سلطان املها للاملك اسطبالت املربوك.

الرفاع - اتحاد الطاولة: رعت رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة ختام دورة 

نادي باربار األوىل لألشبال يف كرة الطاولة، إذ شهد الحفل الختامي 
حضور الرئيس املؤسس رئيس الجامعة األهلية عبدالله الحواج ورئيس 

نادي باربار عيل حسن محمد وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطاولة 
ومجلس إدارة نادي باربار ورؤساء النادي السابقني ورؤساء بعض 

األندية وعدد من وجهاء القرية.
وتوجت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز فريق توبيل بلقب الدورة بعد 
فوزه عىل فريق باربار )3/1(، كام حصل العب توبيل جاسم عبدالله 

عيل عىل جائزة أفضل العب يف الدورة، فيام قلد الحواج العبي باربار 
بامليدالية الفضية وكأس املركز الثاين.

وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز أن نادي باربار يعترب من األندية 
املميزة التي نعتز مبسريتها وله عالقة وطيدة مع اتحاد الطاولة، إذ إن 

هذه الدورة تشكل منعطف مهم والسيام أنها مشابهة لالسراتيجية 
التي يسري عليها االتحاد باالهتامم الكبري بالقاعدة كونها أساس اللعبة، 

وقالت “أحيي نادي باربار عىل إقامة الدورة ونحن واثقون بأنهم 
سيواصلون عىل تنظيمها وسنمد لهم يد العون والتعاون من أجل 

استمرارها؛ ألنها رافد أساس للمنتخبات الوطنية لألشبال”.
من جانبه، قدم رئيس نادي باربار عيل حسن محمد جزيل الشكر 

والتقدير إىل رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
الشيخة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز عىل رعايتها الدورة، وإىل 

الرئيس املؤسس رئيس الجامعة األهلية عبدالله الحواج واملؤسسات 
الداعمة للدورة، مشريًا إىل أن النادي حريص عىل تنظيم بطوالت 

لألشبال كونهم نواة مستقبل كرة الطاولة.

حسن علي

من المنافسات
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“مونتريال” تستقبل عمالءها في فرعها الجديد بالرفاع 

لل�شي���ارات  مونرتي���ال  �رشك���ة  اأعلن���ت 
ترحيبها با�شتقبال عمالئها يف فرعها اجلديد 
مبنطق���ة الرف���اع، وذل���ك �شعًيا م���ن ال�رشكة 
لت�شهيل عملي���ة و�شولهم اإلى جميع فروعها 
واالنت�شار يف جميع مناط���ق البحرين. ويتميز 
الف���رع بوج���وده على �ش���ارع ويل العه���د اإلى 
جانب توفري ال�رشك���ة مواقف خا�شة بعمالئها 
خل���ف املعر����س �شهلة الو�ش���ول، ف�شالً عن 
�شاعات عمل تنا�شب جميع العمالء، وذلك من 
ال�شاع���ة 9 �شباًح���ا اإلى 1 ظه���ًرا ومن ال�شاعة 
4 ع�رشًا اإلى ال�شاع���ة 9 م�شاًء من ال�شبت اإلى 

اخلمي�س.
ويت�شع املعر�س اجلدي���د اإلى عدد كبري 
م���ن ال�شيارات وي�ش���م ت�شكيل���ة متنوعة من 
جميع فئات ال�شيارات االقت�شادية و�شيارات 
الدف���ع الرباع���ي واأي�ًش���ا ال�شي���ارات الفخمة 
اأي�ًش���ا ومت اإن�ش���اوؤه وت�شميم���ه عل���ى اأحدث 

طرازات معار�س ال�شيارات.
وتاأت���ي خط���وة اإن�شاء هذا الف���رع اجلديد 
ل�شع���ي �رشكة مونرتي���ال دائًما اإل���ى االرتقاء 
مب�شتوى خدماته ومبا يحقق املزيد من الراحة 
لعمالئ���ه، وذلك من خالل التواجد يف املناطق 
الرئي�شي���ة يف مملك���ة البحري���ن.  وميثل فرع 
الرفاع اجلديد اإ�شافة قّيمة ل�شل�شلة معار�س 
ال�رشكة التي تتميز مواقعها باالنت�شار الوا�شع 
والت���ي حتر����س ال�رشك���ة دائًما عل���ى تقدمي 

اأف�شل واأ�رشع اخلدمات من خاللها.
وم���ن جانبه، ق���ال مالك �رشك���ة مونرتيال 
اإبراهي���م ال�شيخ “ن�شعى م���ن اإن�شاء معار�شنا 
اجلديدة خلدمة ن�شبة اأو�شع من العمالء، وهي 
تقربنا اأكرث من حتقيق املزيد من املبادرات 

التو�شعية �شمن ا�شرتاجتية التو�شع املطروح 
لدين���ا، ومت اختيار منطقة الرفاع لروؤيتنا عن 
اأهمية تواجد ال�رشكة بتلك املنطقة، حيث تعد 
االن الرفاع من اأهم املناطق مبملكة البحرين 
مل���ا تتمتع من قاع���دة عمالء كب���رية ووا�شعة 
وكثافة �شكانية عالي���ة، و�شعًيا منا لت�شهيل 
عملية و�شول العم���الء اإلى فروعنا باأي مكان 
داخ���ل البحري���ن، وذل���ك يف اإط���ار النهو����س 
واالرتق���اء مب�شت���وى خدماتنا الت���ي نقدمها 
لعمالئن���ا والفرع اجلديد �شيخ���دم عدد كبرب 
من قب���ل القاطنني مبنطقه الرفاع واملناطق 
املج���اورة مًعا، ومبنا�شبة بداي���ة العمل بفرع 
الرفاع �شتك���ون هناك هدية قيم���ة مبنا�شبة 

االفتتاح �شنعلن عنها قريًبا”.

“دبي للمأكوالت” بانتظار الزوار من البحرين

BBK يطرح نظام التحويالت المالية اإللكتروني

�شيك���ون زوار دبي من البحرين على موعد مع 
جتارب مبتكرة تطوف بهم يف عامل من الفعاليات 
والنكه���ات من جميع اأنح���اء العامل، خ���الل الدورة 
اخلام�شة من مهرجان دبي للماأكوالت 2018، التي 
تنظ���م بني 22 فرباير اإلى 10 مار�س، اإذ �شيحظى 
الزوار م���ن اململكة وعلى م���دى 17 يوًما باأ�شهى 

واألذ العرو�س التي �شتقام يف مواقع متعددة.
ويوج���ه املهرج���ان دعوته ل�شي���وف دبي من 
البحري���ن للتع���رف على م���ا �شيقدمه ه���ذا العام، 
وخو�س جتاربه اخلا�شة �شواء يف املطاعم الفاخرة 
امل�شارك���ة، اأو جتربة ماأكوالت باأف���كار مبتكرة يف 
اأجواء �شاطئية منع�شة، اأو التوجه اإلى موقع �شعبي 
لتن���اول وجبة خفيفة يف مطعم غ���ري معروف، عرب 
فعالي���ات متنوع���ة، تت�شم���ن “اأم�شي���ات ال�شارع 
االحتفالي���ة” و “مهرج���ان الطائ���رات الورقي���ة” 
وفعالي���ة “مذاق دبي” الت���ي ت�شت�شيف نخبة من 

الطهاة املحليني والعامليني وغريها العديد. 
دب���ي  التنفي���ذي ملوؤ�ش�ش���ة  املدي���ر  وق���ال 
للمهرجان���ات والتجزئ���ة اأحم���د اخلاج���ة “يعت���رب 
الطعام م���راآة تعك�س ثقافات ال�شعوب، ومهرجان 
دبي للماأك���والت هو املن�شة الت���ي جتتمع عليها 
مالمح التنوع الثقايف الذي تتميز به دبي، واأ�شهم 

ه���ذا احلدث بقوة يف تر�شيخ مكانة االإمارة كوجهة 
رئي�ش���ة للماأكوالت على م�شتوى املنطقة والعامل، 
وي�رشن���ا دع���وة اجلمه���ور للتفاع���ل م���ع فعاليات 
ال���دورة اخلام�ش���ة من املهرج���ان، الت���ي �شتقدم 
���ا تنا�ش���ب اجلمي���ع، �ش���واء الباحث���ني عن  عرو�شً
اأم�شي���ات راقي���ة على اأ�ش���واء ال�شم���وع، اأو ع�شاق 
خو����س املغام���رات وجترب���ة كل ما ه���و جديد يف 

اأجواء كرنفالية، اإ�شاف���ة اإلى جتربة مواقع جديدة 
من اختيار اجلمهور”. 

وتتج�ش���د املالمح الكرنفالي���ة للمهرجان عرب 
العدي���د م���ن الفعاليات الت���ي تعود جم���دًدا هذا 
الع���ام، وم���ن بينه���ا عرو����س “كانت���ني ال�شاطئ 
برعاي���ة ات�شاالت”، و “اأ�شب���وع دبي للمطاعم”، و 

“اجلواهر اخلفية”، و “تذوق واربح”.

اأعلن بن���ك البحري���ن والكويت 
طرح خدمة نظام التحويالت املالية 
االإلكرتوين يف �شبك���ة البنك وا�شعة 
النط���اق من اأجه���زة ال����رشاف االآيل 
املنت����رشة يف جمي���ع اأنح���اء اململكة. 
وتتوف���ر ه���ذه اخلدم���ة يف الوق���ت 
احل���ايل ع���رب القن���وات االإلكرتونية 
اخلدم���ات  ذل���ك  يف  مب���ا  للبن���ك، 
امل�رشفية عرب االإنرتنت، واخلدمات 
امل�رشفي���ة ع���رب الهات���ف النق���ال، 
واالآن اأجهزة ال����رشاف االآيل، لتجعل 
عملي���ات التحوي���الت املالية ودفع 
الفواتري اأك���رث راحة ومالءمة لزبائن 

بنك البحرين والكويت. 
وقال الرئي�س التنفيذي للبنك 
ريا�س يو�شف �شات���ر “اإنني �شعيد 
ب���اأن يكون بنك البحري���ن والكويت 
البحري���ن يوف���ر  اأول بن���ك يف  ه���و 
خدم���ة نظ���ام التحوي���الت املالي���ة 
االإلكرتوين على اأجهزة ال�رشاف االآيل 
التابعة له با�شتخ���دام التكنولوجيا 
التفاعلي���ة. اإن ط���رح ه���ذه اخلدمة 
�شوف يتيح تق���دمي خدمة فوري+، 
وخدم���ة ف���وري، وتتبعهم���ا خدم���ة 
فوات���ري قريًبا، و�ش���وف توفر كافة 

التي تقدمها  اخل�شائ�س واملزاي���ا 
ع���رب  امل�رشفي���ة  خدماتن���ا  ���ا  حاليًّ
االإنرتنت وع���رب الهاتف النقال، مبا 
يعّزز الدور الري���ادي لبنك البحرين 
والكوي���ت يف ال�ش���وق خا�ش���ة فيما 
يتعل���ق بتق���دمي خدم���ات متمي���زة 
حتق���ق راح���ة الزبائ���ن، ف�ش���اًل عن 
االرتق���اء بتجربته���م امل�رشفية اإلى 

اأعلى امل�شتويات”. 
وكان م�رشف البحرين املركزي 
ق���د قام باإط���الق نظ���ام التحويالت 
البحري���ن  يف  االإلك���رتوين  املالي���ة 
بالتعاون مع �رشكة بنفت يف 5 نوفمرب 

2015. ويعد نظاًماً اإلكرتونيًّا يربط 
جميع البنوك التجاري���ة يف البحرين 
امل�ش���درة  الك���ربى  واملوؤ�ش�ش���ات 
للفوات���ري يف اململكة، بهدف تعزيز 
كف���اءة عملي���ات التحوي���ل امل���ايل 
ودفع الفواتري. وتتيح هذه اخلدمة 
واملوؤ�ش�ش���ات  واالأف���راد  للبن���وك 
والقط���اع احلكوم���ي اال�شتفادة من 

هذا النظ���ام املبتكر ال���ذي ي�شمن 
�شهول���ة اإجناز اخلدم���ات امل�رشفية 
لالأفراد. وي�شاعد ه���ذا النظام على 
ت�شهي���ل حركة التحوي���الت املالية 
م���ن البحري���ن، ويتك���ون م���ن ثالث 
خدم���ات متمي���زة ت�شم���ل ف���وري+ 
 Fawri( خدمة فوري ، )+Fawri(

 .)Fawateer( وخدمة فواتري

تجديد كامل لمركز خدمات “تويوتا” في عراد

“بيتك” يرعى برامج األولمبياد الخاص البحريني

“أوريجين” تكرم الموظف المثالي

املنامة - تويوتا: افتتحت �رشكة اإبراهيم 
خليل كانو؛ الوكيل احل�رشي ل�شيارات تويوتا 
ولكز����س يف مملك���ة البحرين، مرك���ز خدمات 

تويوتا املجدد بالكامل يف عراد. 
و�ُشّمم املرك���ز امُلحدث بالكامل ليكون 
مبثابة الن�شخة املطورة من مركز تويوتا بالزا 
م���ن حيث التط���ور وجودة اخلدم���ات. ويقدم 
املرك���ز اجلدي���د والذي ميت���د عل���ى م�شاحة 
�شتني األف ق���دم مربع خدمات متنوعة تتميز 
بكفاءته���ا وجودته���ا العالي���ة. وُزود املركز 
باأح���دث مع���دات الفح����س، اأدوات الت�شليح 
املتط���ورة ومبنى متع���دد الطوابق خم�ش�س 
ملواق���ف العم���الء. ويعم���ل املرك���ز املحدث 
عل���ى توف���ري اأف�ش���ل اخلدم���ات، وذل���ك من 
خالل اعتم���اده على فل�شفة تويوتا، “كايزن” 

لتح�ش���ني اأداء العمل. “كاي���زن” والتي تعني 
بالياباني���ة “التطوي���ر امل�شتم���ر” ت�شري اإلى 
فل�شفة تويوتا القائمة على التطوير ال�شامل 
جلميع مراحل العمل، وذلك عن طريق توحيد 
الربام���ج والعملي���ات امل�شتخدم���ة مما يوؤدي 
اإل���ى خف�س ن�شبة الوقت واملوارد املهدورة. 
ال�شع���ة  زي���ادة  يف  االآلي���ة  ه���ذه  اأ�شهم���ت 
اال�شتيعابي���ة لل�شيارات الت���ي تتم �شيانتها 
ورفع كف���اءة العمل. وُيثب���ت املركز اجلديد 
ذل���ك، اإذ يحتوي على مرافق مكيفة بالكامل، 
مواق���ف متعددة وف���رع �رشكة كان���و للتاأجري 
اليومي، مما يجمع كل اخلدمات التي يحتاجها 
عمالئنا حتت �شقف واح���د. وباالإ�شافة لذلك 
ُجه���ز املركز بقاع���ات انتظار حديث���ة مزودة 

بخدمات FiWi- جمانية و�شيافة مميزة”.

اأعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين 
اخلا�����س  االأوملبي����اد  ملنتخب����ات  رعايت����ه 
البحريني التابع لالحت����اد البحريني لريا�شة 
ذوي االإعاق����ة، اإذ يت����م التح�ش����ري مل�شاركة 
يف البطول����ة االإقليمية التا�شع����ة لالأوملبياد 
اخلا�����س ملنطق����ة ال�����رشق االأو�ش����ط و�شمال 
اإفريقيا املزمع اإقامتها يف الفرتة ما بني 14 
و23 مار�����س 2018 مبدين����ة اأبوظبي بدولة 

االإمارات العربية املتحدة.
وا�شتقب����ل الع�شو املنت����دب والرئي�س 
التنفي����ذي لدى بي����ت التموي����ل الكويتي - 
البحري����ن عبداحلكيم اخلي����اط رئي�س جمل�س 
اإدارة االأوملبي����اد اخلا�����س البحريني ال�شيخ 
دعيج بن خليف����ة اآل خليفة، ورئي�س االحتاد 
البحريني لريا�شة ذوي االإعاقة نائب رئي�س 
جمل�س اإدارة االأوملبياد اخلا�س ال�شيخ حممد 

بن دعيج اآل خليفة.
و�رشح رئي�����س جمل�����س اإدارة االأوملبياد 

اخلا�����س البحريني ال�شيخ دعي����ج بن خليفة 
اآل خليفة باأن “ه����ذه امل�شاهمة الكرمية من 
قب����ل بيت التمويل الكويت����ي لي�شت بغريبة 
عل����ى هذه املوؤ�ش�شة الرائ����دة العريقة، ذات 
الب�شم����ات النموذجي����ة يف جوان����ب التنمي����ة 
االإن�شاني����ة والعمراني����ة، واأن ه����ذه الرعاي����ة 
ال�شخية ه����ي و�شيلة مل�شاع����دة العبينا على 
حتقي����ق االأداء املتميز يف بطولة اأبوظبي وما 
ياأتي بعدها م����ن ا�شتحقاقات دولية، وحقق 
العبون����ا العديد من االإجن����ازات با�شم مملكة 
البحري����ن؛ بف�ش����ل ه����ذه الوقف����ة م����ن نخبة 
موؤ�ش�ش����ات القطاع اخلا�����س ذات االإح�شا�س 
الرفي����ع بامل�شوؤولي����ة االجتماعي����ة الوطنية؛ 
ليك����ون هذا القطاع احلي����وي �رشيكاً يف جناح 
الأوملبي����اد اخلا�س. كما �����رح اخلياط قائالً 
“اإنن����ا نفخ����ر بتمثي����ل �شب����اب متميزين من 
ه����ذه الفئة ململكة البحري����ن يف هذا احلدث 

الريا�شي املرموق.” 

�شلم رئي�����س مركز اأوريج����ني للتدريب 
الرئي�س التنفي����ذي ملجموعة اأوريجني اأحمد 
البن����اء ال�شه����ادة واجلائ����زة التقديري����ة اإلى 
م�ش����وؤول خدمات العمالء يف مرك����ز اأوريجني 
للتدري����ب عب����داهلل عي�شى الذي ف����از بلقب 

“املوظف املثايل” ل�شهر يناير 2018.
وق����ام البناء بتك����رمي املوظف وتهنئته 
على هذا االإجناز املتميزكما قدم البناء كلمًة 
مقتطفة به����ذه املنا�شبة ق����ال فيها “نكرم 
الي����وم اأحد اأبنائنا املتميزي����ن؛ الأنه دائًما ما 
يتج����اوز احلواجز وينجز عمل����ه مب�شتوى اأبعد 
مما تتوقع����ه منه االإدارة العلي����ا اإ�شافة اإلى 
التزام����ه يف احل�ش����ور للعم����ل وحر�ش����ه على 

اإر�شاء زبائن وعمالء ال�رشكة”.

ورك����ز البناء يف كلمته باأن هذا النوع من 
املوظفني ه����م الذين ترغ����ب يف توظيفهم 
املوؤ�ش�ش����ات وال�����رشكات؛ الأنه����م ي�شع����ون 
عمله����م ُن�ش����ب اأعينه����م لتحقي����ق النج����اح 
والتف����وق لهم بالدرجة االأولى وملوؤ�ش�شتهم 
عموما، وبالتايل يكون����ون �شعداء يف عملهم 

ويف حياتهم العامة. 
واأهدت ال�رشكة املوظف عبداهلل عي�شى 
�شهادة موظ����ف “ال�شهر املث����ايل” مع مبلغ 
نقدي. يذك����ر اأن احتفالية تك����رمي “موظف 
ال�شه����ر” ه����ي مب����ادرة ت�شجيعي����ه �شهري����ة 
ُمقرتح����ة من اإدارة املجموع����ة لتقدير جهود 
املوظفني ب�ش����كل دوري وت�شجيعهم جميًعا 

على اأهمية االلتزام والتفاين يف العمل.

• ريا�س �شاتر	

• اإبراهيم ال�شيخ	
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قالت �لفنانة �ص���ري عادل �إنها ت�ص���تعد لبدء ت�صوير 
�أولى م�صاهد م�صل�ص���لها �جلديد “مر�آة �صود�ء” خالل �لأيام 
�ملقبلة.  و�أ�ص���افت �صري، �أنها لن تتمكن من �لك�صف عن 
طبيعة دورها �حرت�ماً لتفاقها م���ع �جلهة �ملنتجة، ولكنها 
�أكدت حتم�ص���ها �ل�ص���ديد لهذ� �لعمل و�إعجابها بال�صيناريو 

�لذي و�ص���فته باملختل���ف، لفتة �إلى �أنه���ا مل تتعاقد على 
بطولة م�صل�صالت جديدة كما تردد �أخر�ً. و�أو�صحت �لفنانة 
�ل�ص���ابة �أنها �عتذرت عن �أكرث من عمل تليفزيوين، ولكنها 
رف�ص���ت �لإف�ص���اح عن �أ�ص���مائها �حرت�ماً لزميالتها �لالتي 

تعاقدن على �لأدو�ر �لتي �عتذرت عنها.
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1975
�ندلع تظاهرة �صعبية 
للحكوم����ة  من��اه�ص����ة 
�ص����يد�  يف  �للبناني����ة 
لدعم �ل�صيادين �أدت 
�إلى وقوع �أعمال عنف 
�أ�ص����يب فيها �لنائب 
معروف �صعد موؤ�ص�س 
�ل�ص����عب����ي  �لتنظي����م 

�لنا�رصي

1979
�ل�صيني����ة  �لق������و�ت 
ت����و������ص����ل غ����زوه����ا 
لفيتن��ام حتى و�ص��ل 
 100 ت��وغ��ل��ه��ا  م���دى 

كيلو مرت

1987
ك��ن��ي�����ص��ة �إجن����ل����رت� 
باأغلبية كبرة  تو�فق 
�لن�صاء  تر�صيم  عل���ى 
كق�صاو�صة وذلك بعد 
مناق�ص���ات ��صتم��رت 

10 �أعو�م كاملة

1988
ب��ن��م��ا  يف  �ن�����ق�����الب 
ب����ق����ي����ادة �جل������ر�ل 

مانويل نوريغا

1991
�ص��د�م ح�صني يعل���ن 
من على ر�ديو بغد�د 
�ن�����ص��ح��اب �ل���ق���و�ت 
�لعر�قية من �لكويت، 
ويك����ون بذلك بد�ي�ة 
نهاي���ة حرب �خللي���ج 

�لثانية.

مسافات

آبل تطور سماعات AirPods الالسلكية ضد الماء

العطاوي يقدم دورة 
افتتاح معرض الخطاط البحريني عزيز قاسم“مفاتيح المسرح”

“المشـــردان” بنـــادي 
البحرين للسينما 

 يب����دو �أن فريق تطوير �لعتاد يف �آبل م�ص����غول هذه �لأي����ام بتطوير�ت كبرة على 
بع�س منتجاتها �جلديدة مثل �ل�ص����ماعات �لال�ص����لكية AirPod و�مل�ص����اعد �ل�ص����وتي 
�ملنزيل HomePod حيث �صتت�صمن �رصيحة �ت�صال ل�صلكي جديدة و�إمكانية مقاومة 

�ملياه يف �ل�صماعة �لال�صلكية.
ل نعرف بال�ص����بط �إن كانت �آبل �صت�ص����تخدم نف�س �رصيحة W2 �ملوجودة يف �جليل 
�لثالث من �صاعتها �لذكية، �أم �صتطور �رصيحة جديدة بالكامل لالت�صال عرب �لبلوتوث.

كما �أن �ل�ص����ماعة �جلديدة �صتدعم ت�صغيل �مل�صاعد �ص����ري بدون �حلاجة للم�صها 
وفقط عرب نطق �لأمر �ل�ص����وتي Hey، Siri كما هو �حلال مع هو�تف �آيفون و�مل�صاعد 

�ل�صوتي �حلايل.
لك����ن يب����دو �أن �آبل لن تتمكن من �إطالق �جليل �ملقاوم من �ملياه هذه �ل�ص����نة، بل 
�ص����تكتفي بالتحديثات �ملذكورة �أعاله، وهنا بالطبع ل نتح����دث عن غمر كامل باملياه 

�إمنا مقاومة �لرذ�ذ مثل �ملطر �أو ر�صقات ع�صو�ئية من �ملاء.
ل تتحدث �آبل بال�ص����بط عن حجم مبيعاتها من �ص����ماعاتها �أو �أجهزتها �لأخرى غر 
�ملعتادة لكن �ملوؤكد �أنها منت مبيعاتها بن�ص����بة %70 وهذ� ي�صمل �مل�صاعد �ل�صوتي 
و�ل�صاعة �لذكية، وهذ� �لنمو يف �ملبيعات من �صاأنه دفع �ل�رصكة مبزيد من �لتطوير�ت.

Game Night جدير بالمشاهدة

من �لف����الم �جلميلة �لتي تعر�س 
حاليا يف �لبحرين عند فوك�س �صينكو 
 Game فيل����م �لكوميدي����ا و�لث����ارة 
Night و�ل����ذي ت����دور �حد�ث����ه حول 
جمموع����ة م����ن �لأ�ص����دقاء د�ئم����ا م����ا 
يلتقون ليال ملمار�صة �ألعاب وت�صايل 
خ����الل ف����رتة �ل�ص����هر، �إل����ى �أن حتدث 
جرمية قتل غام�ص����ة يجدون �أنف�صهم 
متورطني فيها، ويحاولون حل لغزها.
فيل����م Game Night من �خر�ج 
جون فر�ن�صي�س د�لى وبطولة ر�ي�صيل 
ماك �أد�مز وجي�ص����ون بيتمان وي�صارك 
�ي�ص����ا يف بطولة �لفيلم �لذي يعر�س 
حاليا بنجاح مايكل �صي هول وكايلي 
وجا�ص����ون  �ص����اندلر  وكيل����ي  بن����ربي 
ماجنو�ص����ني، وحاز  وبيلل����ي  بيتم����ان 
 ”Game Night“ لفيلم �لكوميدي�
عل����ى �إعجاب �لنق����اد �ل�ص����ينمائيني، 
و�لذي و�ص����فه �لبع�س باأنه �أحد �أكرب 
مفاج����اآت ه����ذ� �لع����ام. بطل����ة �لفيلم 
ريت�صيل مكاآد�مز �أكدت يف ت�رصيحات 
ملجلة فار�يت����ي �أن تقدمي �لكوميديا 
متعة بالن�س����بة لها، ولك����ن يف ارتباط 
�لكوميدي����ا يف ه����ذ� �لفيلم بالأك�ص����ن 
و�لت�ص����ويق و�أج����و�ء �جلرمي����ة يجع����ل 

ل����ه مذ�قا خمتلف����ا، �أمتن����ى �أن يتقبله 
�جلمهور، ويحقق جناحا له.

يف �ص����ياق مت�ص����ل �أكدت �لعديد 
�لعاملي����ة  �لنجم����ة  �أن  �لتقاري����ر  م����ن 
“ر�ي�صيل ماك �أد�مز” حامل يف طفلها 
�لأول م����ن حبيبه����ا كاتب �ل�ص����يناريو 
“جيم����ي ليندن” بعد �رتباطهما ملدة 

عامني.
وق����د �نت�����رص يف �لأ�ص����هر �لخ����رة 
�لكث����ر م����ن �لتكهن����ات ح����ول حم����ل 
“ر�يت�صل” حيث ظهرت �أكرث من مرة 
يف �ل�صهور �لخرة وهي تخفي بطنها 
بحقيبة يده����ا، و�أخر مرة ظهرت فيها 
�مام �ل�ص����حف كانت �أثناء وجودها يف 
مطار “تورنتو” يف �و�خر �صهر نوفمرب 
�ملا�صي، وظهرت مبالب�س ف�صفا�صة 
للغاية. كما �فادت �لتقارير �ن �لنجمة 
من �ملتوقع �ن تكون حامل يف �صهرها 
�ل�صابع، و�أن حملها حال دون ظهورها 
�لف����رتة  �ل�ص����جادة �حلم����ر�ء يف  عل����ى 
�لخ����رة، حيث يب����دو �نه����ا ترغب يف 
�حلفاظ على �رصية وخ�صو�صية حياتها 

�ل�صخ�صية.

ما الذي يجمع ريم أرحمة وخالد الشاعر؟

شغف يتحول إلى إبداع

معرض البحرين الدولي للحدائق.. بسواعٍد بحرينية مبدعة

 �أعلن���ت �لفنان���ة رمي �رحمة ع���رب ح�ص���ابها �ل�صخ�ص���ي على موقع 
“�إن�ص���تغر�م”، ع���ن ��ص���تعد�دها لعمل فن���ي جديد يجمعه���ا بالإعالمي 

�لبحريني خالد �ل�صاعر.

ون�رصت “�رحمة” �ص���ورة جمعتها ب�”�ل�صاعر”، وعلقت عليها قائلة: 
“��صتعد�د�ت مل�رصوع جديد يجمعنا على خر”.

وت�ص���ارك �لفنان���ة رمي �رحم���ة يف بطولة �جلزء �لثاين من م�صل�ص���ل 

“ه���م نو�يا”، و�لذي عر�س �لعام 2016. و�جلزء �لثاين من بطولة فرح 
�ل�رص�ف، و�ص���عاد عب���د�هلل، وعبد�هلل �لط���ر�روة، ورمي �رحمة، وح�ص���ني 

�ملهدي، وهو من تاأليف نوف �مل�صف و�إخر�ج عي�صى ذياب.

�أ�ص���بحت �لزر�عة �لي���وم يف �لبحري���ن �أكرث من 
جمرد هو�ية يق���وم بها �لبحرينيون، وتهتم �جلهات 
�لر�صمية بالبالد بهذ� �لقطاع �هتماما كبر�، ويقدم 
معر����س �لبحري���ن �ل���دويل للحد�ئق �ف���كار� لهوؤلء 
�له���و�ة �لذين يعتربون �ملعر����س �ملتنف�س �لكبر 

لهو�يتهم و�أفكارهم.
وحت���ى كتاب���ة هذه �ل�ص���طور ف���اق ع���دد زو�ر 
معر�س �لبحرين �ل���دويل للحد�ئق 45.000 ز�ئر� يف 
يوم���ه �لثالث، حيث ��ص���تقطب �أك���رث من 150 جهة 
عار�ص���ة م���ن خمتلف �ملج���الت �لزر�عي���ة من جميع 
دول �لع���امل �إل �أن �مل�ص���اريع �لبحريني���ة و�لطاقات 

�لوطنية كانت متو�جدًة بقوة. 
“م�صافات �لبالد” ز�رت �ملعر�س و�لتقت عدد�ً 
من �أ�صحاب هذه �مل�ص���اريع، وكانت �لبد�ية مل�رصوع 
“Mirrari” كعالمة جتارية بحرينية لل�صيخة لطيفة 
بن���ت جابر �آل خليفة �لتي حولت �ص���غفها بت�ص���وير 
�لبيئ���ة �لبحرينية و�لنباتات �لت���ي تتو�جد بكرثة يف 
�لبحرين مثل �مل�ص���موم و�لورد �ملحمدي وغره، ثم 
زينت بهذه �ل�صور �لك�ص�صو�ر�ت �ملنزلية مبختلف 
�نو�عه���ا قائل���ًة: “�ن �جلي���ل �حلايل ل ي���ويل �أهمية 
للنبات���ات �لتي كنا نعتربها رم���ز�ً من رموز �لبحرين 
فاأحبب���ت �أن �أدخلها كت�ص���اميم وخلفيات لالأ�ص���ياء 
�لت���ي تك���ون يف متناول ي���د �جلميع مث���ل �حلقائب 
و�لأو�ين و�ملفك���ر�ت وحت���ى �لبطاق���ات لكي تكون 
حا�رصًة د�ئماً، وكذلك لتعريف �لأجانب على �لطبيعة 

�لبحرينية خ�صو�صا و�خلليجية عموما”. 
يف  للم�ص���اركة  �لثاني���ة  �مل���رة  ه���ذه  وكان���ت 
�ملعر�س، مو�ص���حًة �أن خطوة �مل�صاركة هي نوع من 

تعري���ف �لنا�س على �مل�رصوع متهي���د�ً لفتتاح حمل 
خا�س يف �مل�ص���تقبل حيث تباع �ملنتج���ات حالياً يف 

حمالت متعددة يف �ململكة. 
�أما �لفنانة �أمل ح�صن �آل خليفة فقد �صاركت يف 
�ملعر�س عن طريق لوحاتها �لتي كانت قد ر�صمتها 
مبو��ص���يع متعلق���ة بالزه���ور و�لنبات���ات و�لفو�كه 

�لت���ي تنم���و خ�صو�ص���ا يف �لبحرين، وقد �ص���اركتنا 
جتربته���ا قائل���ًة “�إنها �مل���رة �لأولى �لتي �أ�ص���ارك 
فيها بهذ� �لنوع م���ن �ملعار�س �لعامة، وقد طرحت 
علّي �إحدى �ل�ص���ديقات �لفكرة، فاأحببت �أن �ر�ص���م 
لوحات تتعلق مبو�ص���وع �ملعر�س من جهة، وحتمل 
�لطابع �لبحريني من جهة �أخرى فر�ص���مت �ليا�صمني 

و�لقرنفل وغرها من �لزهور”. 
وع���ن ر�أيه���ا يف �ملعر����س علق���ت قائل���ًة “�ن 
�حل�صور قوي هذه �ل�صنة، وكذلك �جلهات �مل�صاركة 
ومدى �ل�صتفادة من �ملعر�س و��صع جد�ً يف جمالت 
عديدة ومنها طرق �لري �حلديثة للمنازل و�لنباتات 

�لغريبة �لتي نر�ها لأول مرة”.
�ل�ص���اب �لبحريني مرز� ح�ص���ن كذلك حكى لنا 
عن جتربته، حيث كان م�صاركاً يف �ملعر�س يف ق�صم 
�ص���وق �ملز�رعني �لبحرينيني قائ���اًل “بد�أت �لزر�عة 
كهو�ية مع و�لدي عندما كنت �ص���غر�ً، فاأحببت هذ� 
�ملجال وطورت نف�ص���ي �صيئاً ف�صيئاً حتى ��صرتيت 
قطع���ة �أر����س وكونت مزرعتي �ل�ص���غرة �خلا�ص���ة 
و�أ�ص���بح يل �نتاجي �لزر�عي �خلا�س، و�ص���اركت يف 
�ملعر����س لأب���ني للنا�س �لتط���ور �لتي و�ص���لت له 
�ملنتوج���ات �لبحريني���ة حي���ث ن�ص���تطيع �لآن زر�عة 
بع�س �ملحا�ص���يل عل���ى مدى 6 �أ�ص���هر بعد �أن كان 

مو�صمها ي�صتمر ل�صهرين �أو ثالثة فقط”. 
وبني �أنه على متابعة تامة بالأ�صاليب �لزر�عية 
�حلديث���ة، حي���ث ي�ص���افر �إل���ى دول �خللي���ج وباقي 
�لدول �لعربية ليطل���ع على �لبذور وطريقة زر�عتها 
و�لتهج���ني. وختم م���رز� كالمه عرب قول���ه “�أهم ما 
يف �ملو�ص���وع بالن�ص���بة يل �أن يتع���رف �لنا����س على 
�ملنتج���ات �ملحلية �لبحرينية �لتي تنتجها �ص���و�عد 

�أبناء �لبحرين”. 

    BUZZ      
أحداث

ترف�س �لعمل مع زمالئك وت�ص���عى لأن 
يكون لك �صاأن خا�س

ق���د تل���وى ذر�ع���ك يف بع����س �لأم���ور 
�ملهنية و�لعملية 

�لتف���وق يف �لعم���ل بحاج���ة �إل���ى ذهن 
حا�رص وقدرة

حتظى باهتم���ام كبر �لي���وم من قبل 
مديرك يف �لعمل 

كث���ر م���ن �مل�ص���كالت تو�جهه���ا م���ع 
زمالئك يف �لعمل

�ح���ذر من مغب���ة �خلالف���ات و�لعد�ئية 
و�لكالم �جلارح

ل متكث يف �ل�رصير با�ص���تمر�ر و�حر�س 
على جتديد ن�صاطك

تعاين �لتهاباً يف �حللق و�آلماً يف �لأذن 
نتيجة �ملثلجات

�ص���حتك جيدة فال جتعل �لقلق ي�ص���وه 
يومك وطريقك

�ص���حتك بحاج���ة �إل���ى �أخ���ذ هدن���ة من 
�لأعمال �لتي ترهقك

حت�صن و��ص���ح يف حالتك �ل�صحية بعد 
فرتة من �ملعاناة

�أنت تتبع نظاما غذ�ئياً خاطئاً و�ص���وف 
ً تدفع ثمن ذلك قريبا
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“تيات���روز”  جمموع���ة  تعل���ن 
�ملح���رق  مرك���ز  م���ع  وبالتع���اون 
�ل�ص���بابي �لنموذجي عن فتح باب 
�لت�ص���جيل ل���دورة مفاتي���ح م�رصح 
ن�ص���ال  �لفنان و�ملخرج  يقدمه���ا 
نظري���ة  ور�ص���ة  وه���ي  �لعط���اوي 
وعملية موجهة للعاملني يف �ص���لك 
و�ملهتم���ني  و�له���و�ة  �لتعلي���م 
عموم���ا، يت���م م���ن خالله���ا تعريف 

�مل�ص���اركني عل���ى كيفي���ة �لعم���ل يف جم���ال �نت���اج �لعم���ال �مل�رصحية 
با�ص���تخد�م �ملفاتيح �ل�صا�ص���ية وه���ي مفتاح �لختب���ار ومفتاح �لعمل 
ومفت���اح �لعر�س، حيث يتفرع كل مفتاح ��ص���ا�س �إل���ى مفاتيح فرعية 
يتمك���ن فيها �مل�ص���ارك من �لعمل يف جمال �مل����رصح و�لبد�ية يف �لخر�ج 

على ��ص�س �صليمة. 
و�صيتم �لعالن عن موعد �لدورة حال �كتمال ن�صاب �لدفعة �لولى 

و�صتكون �لدورة يف مركز �ملحرق �ل�صبابي بالب�صيتني.

برعاية من �رشكة املرفاأ املايل البحرينية مت افتتاح معر�ض اخلطاط البحريني الكبري 
عزي���ز قا�ص���م بتاريخ 22 فرب�ير و�لذي �صي�ص���تمر حتى 20 مار�س 2018. وقام �ص���يف 
�ل�رصف �لنائب جالل �ملحفوظ ممثل �ملنطقة �ل�ص���مالية بافتتاح �ملعر�س بح�ص���ور مدير 

�ملرفاأ �ملايل. يقع �ملعر�س يف �لطابق �لأر�صي يف �لربج �لغربي من �ملرفاأ.
وه���ذا هو اأول معر�ض �سخ�س���ي للخطاط عزيز قا�س���م والذي يق���دم فيه مزيجا من 
�أعمال �خلط �لعربي منها ما هو كال�ص���يكي وحد�ثي وجتريدي، �إ�ص���افة �إلى باقة متنوعة 
م���ن �لإنتاجات �لإبد�عي���ة و�لبتكارية يف هذ� �ملجال �لفني �خل�ص���ب. و�ملعر�س مفتوح 

للجمهور �لكرمي يوميا من �ل�صاعة �ل�صابعة و�لن�صف �صباحا حتى �لعا�رصة م�صاء.

 يعر����س ن���ادي �لبحري���ن 
�ن�ص���طته  و�ص���من  لل�ص���ينما 
�لأربع���اء  ي���وم  �ل�ص���بوعية 
�ل�ص���ويدي  �لفيل���م  �ملقب���ل 
�لعر�قي �مل�ص���رتك  �لفنلندي 
كرز�ن  للمخ���رج  “�مل����رصد�ن” 

قادر.
ق�ص���ة  �لفيل���م  وي���روي 
طفل���ني يتيم���ني د�ن���ا وز�نا 
قت���ل �أهلهم���ا على ي���د نظام 
�ل�ص���ابق  �لعر�ق���ي  �لرئي����س 
وهم���ا يعي�ص���ان مبفردهما يف 

كرد�ص���تان �لعر�ق يف زمن حكمه يف �لت�صعينيات وي�صعيان لتغير 
ظروف حياتهم���ا ويحلمان باأن ياأتي �ص���وبرمان �أمركي لنقاذهما. 

لكن رحلة �لبحث عن �ملنقذ من �لفقر و�لعنف و�لعوز.
تتخلله���ا �ص���تى �أن���و�ع �ملغام���ر�ت، ويتحول �حلل���م باخلال�س 
ع���ن طريق �لبط���ل �لأمركي �خلارق �إلى حل���م يقودهما لأن يتحول 
بنف�صيهما �إلى بطلني ينت�رص�ن على و�قعهما �ملاأ�صوي. فاز �لفيلم 
بجائ���زة �ختيار �جلمهور ور�ص���ح جلائزة �مله���ر �لعربية يف مهرجان 

دبي �ل�صينمائي 2102.

خا�صحمرر م�سافات

22

طارق البحار

طاهرة جعفر

• ن�صال �لعطاوي	



نه���ر يف  ا�صطب���اغ  اأث���ار 
لبن���ان بالل���ون االأحم���ر ج���دال 
وزي���ر  دف���ع  م���ا  الب���اد،  يف 
اخلطي���ب  ط���ارق  البيئ���ة 
اجله���ات  م���ن  الطل���ب  اإل���ى 
املخت�ص���ة للتح���رك، ح�ص���ب 
م���ا قال���ت الوكال���ة الوطنية 
اأن  الوكالة  لاإعام. وذك���رت 
اخلطيب اأوفد رئي�س الدائرة 

االإقليمية يف البقاع “الإجراء الك�صف الازم على جمرى نهر الربدوين لتحديد م�صادر التلويث املحتملة، 
بع���د تداول �صور تظهر احمرارا يف مياه النهر..”. واأ�صاف���ت اأن عنا�رص من القوى االأمنية توجهت للنهر 
“الإج���راء التحقيق الازم”. وبح�صب بيان للمكتب االإعام���ي لوزير البيئة، “اأظهرت املتابعة االأولية اأن 
الل���ون االأحمر ناجت عن �صبغة حمراء من اأحد املحات..”. واأ�صاف اأن “فور انتهاء التحقيقات، وا�صتنادا 
اإل���ى القوانني املرعية، �صتتخ���ذ وزارة البيئة اأق�صى االإجراءات بحق كل من يظهره التحقيق م�صببا هذا 

التلويث اأو م�صاهما فيه”.

دجاجة تدخل الإليزيه وتتقلد من�سبًا ر�سميًا

مفاجاأة علمية.. ن�سخة طبق الأ�سل “لأحبائنا بعد موتهم”
يوا�ص���ل العلماء يف خمتلف اأنح���اء العلماء 
باخرتاع���ات حتب����س  م���رة،  مفاجاأتن���ا، يف كل 
االأنفا����س، اإال اأن م���ا ي�صتعد علم���اء �صويديون 

للقيام به مل يكن يف احل�صبان.
وذكرت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية 
اأن علم���اء م���ن ال�صوي���د ي�صَعون الإنت���اج ن�صخ 
م�صابه���ة متام���ا لاأ�صخا�س املقرب���ني لنا بعد 

موتهم، وذلك يف هيئة روبوتات.
ال���ذكاء  اأن  العلم���اء  ه���وؤالء  ويعتق���د 
اال�صطناعي ميكن ت�صخريه خللق “ن�صخ واعية 
متام���ا” الأحبائنا بعد موته���م. ويبحث اخلرباء، 
حالي���ا، ع���ن متطوع���ني م�صتعدي���ن لتق���دمي 
اأقربائه���م، الذي���ن توفوا، من اأج���ل اإجناز هذا 

االختبار.

وقال���ت ال�صحيف���ة اإن الروب���وت �صيكون 
ن�صخ���ة طب���ق االأ�ص���ل لل�صخ����س ال���ذي تويف، 
م�ص���رية اإلى اأن���ه �صيطابق���ه يف هيئته و�صوته 

وحركاته.
وق���د تكون ه���ذه الروبوتات ق���ادرة على 
التوا�ص���ل م���ع املجتم���ع م���ن خال ال���رد على 
بع�س االأ�صئل���ة العادية، التي تتعلق بالتاريخ 

والطق�س والوقت.
ويعتقد الدكتور مي�صي���و كاكو اأن الذكاء 
اال�صطناع���ي ميكن اأن يكون ق���ادرا على نقل 

“عقل اإن�صان” اإلى اآلة )الروبوت(.
وذكر “بالرغ���م من اأن لاإن�ص���ان املتوفى 
رمزية خا�ص���ة، اإال اأن الروب���وت �صيعو�س ولو 

ب�صكل قليل اأحبابه عن رحيله”.

الطق�س يعلق الدرا�سة 
يف ال�سعودية

اأعل���ن يف ال�صعودية عن تعلي���ق الدرا�صة اأم�س 
االأح���د يف مدار����س العا�صمة الريا����س، وحمافظات 
رماح وثادق واملزاحمية وحرمياء والدرعية و�رصما. 
وح�صب وكالة االأنباء ال�صعودية، اأعلن ذلك املتحدث 
الر�صم���ي لتعليم الريا�س علي الغامدي عرب ح�صابه 
يف “توي���رت”اأن تعليق الدرا�صة جاء بناء على ما ورد 
م���ن الهيئ���ة العامة لاأر�ص���اد وحماي���ة البيئة حول 
الطق�س ليوم االأح���د واالآثار املرتتبة عليها وحر�صاً 
على �صامة الط���اب والطالب���ات. وتوقعت الهيئة 
العامة لاأر�صاد وحماية البيئة يف تقريرها عن حالة 
الطق�س ا�صتمرار هطول االأمط���ار من متو�صطة اإلى 
غزي���رة، م�صحوب���ة برياح �صطحية ن�صط���ة قد ت�صل 
�رصعته���ا اإلى اأكرث م���ن 45 كم/�صاعة مثرية لاأتربة 

والغبار، وحتد من مدى الروؤية االأفقية. 

كلب ي�سحي بحياته 
لينقذ �ساحبه 

اأ�صي���ب كلب )م���ن ف�صيلة الراع���ي االأملاين(، 
يف مدين���ة دي موي���ن بوالي���ة وا�صنط���ن االأمريكية، 
باأرب���ع ر�صا�صات خال حماولت���ه حماية �صاحبه من 
الل�صو����س. ونقل���ت قن���اة K5 News ع���ن مالك 
الكلب خافيري م���ريكادو ) 16 عاما( قوله، اإنه كان 
لوح���ده بالبي���ت مع كلب���ه ريك����س. ويف ظهرية يوم 
االأربع���اء �صمع �صجيجا، فنظر ع���رب النافذة لي�صاهد 
�صي���ارة غريبة ق���رب البي���ت ومن ثم �صم���ع �صوت 
تك�صري الزجاج يف الطابق االأول من البيت.  بعد ذلك 
ه���رول ريك�س اإلى االأ�صفل وبا����رص بالنباح والزجمرة 
با�صتم���رار. ثم �صمع الفتى اأحد الل�صو�س �صارخا:” 
لق���د ع�صني الكلب، اأبعدوه عن���ي “و�صاهد خافيري 
م���ريكادو اأن املت�صلل���ني يعتزم���ون ال�صع���ود اإلى 
الطابق العلوي من املنزل فاختباأ يف خزانة املاب�س 

بغرفته بعد اأن ات�صل بال�رصطة طلبا للنجدة. 

جمزرة “طيور نادرة” 
يف اإيران

حذر علماء بيئة من الق�صاء على اأنواع مهاجرة من 
طيور مهددة باالنقرا�س، بعد اكت�صافهم قتل مليون 
طائ���ر �صنويا يف موقع واحد تلج���اأ اإليه الطيور بف�صل 
ال�صت���اء يف اإيران. وقال علم���اء بيئة، يف ر�صالتهم اإلى 
جملة �صاين����س العلمية االأ�صبوع املا�ص���ي، اإن مدينة 
فريدونكن���ار االإيراني���ة تع���د موقعا ل� “ذب���ح” طيور 
مه���ددة باالنقرا�س عل���ى نطاق وا�ص���ع. واأ�صافوا يف 
الر�صال���ة التي نقلت �صحيف���ة الغارديان الربيطانية 
مقتطفات منها، اأم����س االأحد، اأن 3 بحريات رئي�صية، 
اإحداه���ا يف مدين���ة فريدونكنار االإيراني���ة تعد موقعا 

لا�صرتاحة ال�صتوية الأنواع من الطيور.
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األخيرة

ا�صتغل الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون فر�صة تواجده يف معر�س الزراعة يف باري�س، 
لتبني دجاجة �صتكون مهمتها توفري البي�س الطازج له يف ق�رص االإليزيه. فبعدما الطف البقرة 
“اأوت” رم���ز املعر�س وعاين جّدي���ة رمادية وا�صتعر�س منتجات تخت����س بها مناطق كثرية، 
وج���د الرئي�س الفرن�صي نف�صه فجاأة حاماً دجاجة �صهب���اء. وقد قدم له الدجاجة اأمام عد�صات 
امل�صوري���ن املدير العام ملربي الدواجن يف منطقة لوي )غرب( اإيف دو ال فو�صارديري. وقال 
ماك���رون “اأقبل به���ا لكن يجب اأن جند طريقة حلمايتها من الكل���ب” يف اإ�صارة اإلى الابرادور 

“نيمو” الذي مت تبنيه من ملجاأ تابع جلمعية حماية احليوانات يف نهاية اأغ�صط�س.

رحيل درامي لـ “اأ�سطورة بوليوود”
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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 رطب مع �صباب يف بع�س املناطق 
يف وقت الحق هذه الليلة وال�صباح الباكر 

ويتحول اإلى غائم جزئيا خال النهار.

الرياح �صمالية �رصقية بوجه عام من 
10 اإلى 15 عقدة ولكنها متقلبة 

االجتاه من 5 اإلى 10 عقد خال الليل.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 
اقدام. درجة احلرارة العظمى 24 

وال�صغرى 15 درجة مئوية.

 ذكرت و�صائل اإعام هندي����ة، �صباح االأحد، اأن جنمة بوليوود االأ�صطورية املمثلة �رصيديفي 
كابور، توفيت عن 54 عاما اإثر تعر�صها ل�صكتة قلبية.

وق����ال �صانغاي كابور، �صقي����ق زوجها ل�صحيفة “اإنديان اإك�صربي�����س”، اإن النجمة املعروفة 
با�ص����م �رصيديف����ي توفيت، ال�صبت، يف مدينة دب����ي االإماراتية خال ح�صوره����ا حفل زفاف، وفقا 

ل�صحيفة “البيان” االإماراتية.
و�صارك����ت �رصيديف����ي يف ع����دد من االأف����ام بلغ����ات خمتلفة من بينه����ا التامي����ل والتيلوغو 

واملاالياالمية والكانادا قبل اأن تظهر يف بوليوود عام 1978.
وانقطع����ت ملدة 15 عاما عن التمثيل منذ ع����ام 1997، قبل اأن تعود اإلى ال�صاحة جمددا يف 

الفيلم الكوميدي الدرامي “اإنغلي�س فينغلي�س” يف عام 2012.

واأقول من زود الفرح ب�صم اهلل وبا�صمك يا نبي وبا�صم خليفة نبتدي وبرجالها
هذا خليفه اللي بنى واللي كتب عا�صت لنا البحرين وعا�صوا عيالها

خليفه يا �صهٍم قوٍي يا بايٍن اأجمادها 
خليفه ما مثلك ابد يا �صانعن اأعيادها حت�صن لياليها بفرح 

وتيب جنم الليل ي�صوي بابها
خليفه لى قالوا وقف كل الوطن 

يهتف با�صمك يا خليفة يالويف ياللي غر�صت الطيب بني اترابها
خليفه ما مثلك اأحد يف حب هذي الدار ويا عيالها

خليفه معروف بكرم ما جاد مثله يف العمر غريك خليفه معلني راياتها
خليفه يا اأغلى ابو �صنع لهذي االر�س كل اأجمادها

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

فتحية عجالن

النهر الأحمر يثري عا�سفة ت�ساوؤلت يف لبنان
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